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Ajánlás

Tiszteletadás Dr. Muntag Andor professzor emlékének
abból az alkalomból, hogy születésének 80.

és halálának 3. évfordulóján újra megjelenik
Jób könyvérõl írt kommentárja.

Ma egyre többször kell ráébrednünk arra, hogy ha nem térünk vissza
az eleink által létrehozott klasszikus értékekhez, egyre szegényebb
lesz a gondolkodásunk és az életünk. Lehet meglepõ és szenzációs, új
kutatási eredményeket elérni a bibliai könyvek világával kapcsolatban,
de ez sohasem kicsinyíti egy korábbi nagy tudós sajátos, eredeti élet-
mûvét. Ezeknek a gondolatoknak jegyében adjuk közre a 80 éve szüle-
tett és 3 éve elhunyt evangélikus teológiai professzor mûvét – miután
a korábbi kiadás teljes elfogyott – hálával és köszönettel.

Hálát adunk Istennek azokért az ajándékokért, amelyeket Muntag
Andor ószövetséges professzori és egész életét kitöltõ lelkipásztori
szolgálata által kaptunk. Megajándékozottak általa a legkisebbek és a
legnagyobbak, a bibliai tudomány nagyjai és a mindennapok igeolva-
sói, lelkészek és nem lelkészek egyaránt.

Köszönetet mondunk azért az életért, amelyben sohasem az elõretö-
rés, az elismerés iránti vágy vagy az érvényesülés célja volt a fontos,
hanem az odafordulás a segítségre szorulókhoz és a gyengékhez. Kü-
lönösen is szükséges erre felfigyelnünk ma, amikor mindezek hiányá-
val küzdünk, és ezt a hiányt olyannyira érezzük, hogy az LVSZ ebben az
évben megrendezendõ 10. nagygyûlésének témájául is ezt a mottót vá-
lasztotta: „Gyógyulást a világnak!”

A most újra kiadásra kerülõ mû legtöbb oldalán arra keresi a szerzõ
a feleletet, honnan meríthetünk erõt, reménységet és hitet akkor,
amikor elviselhetetlennek tûnõ megpróbáltatás terhe van rajtunk. Az
érthetõ és jól követhetõ tudományos mû Muntag Andor professzor
testvéri közelségét állítja elénk, ahogyan azt élete során sokan megta-
pasztalhattuk tanítványként, munkatársként, lelkésztestvérként. Én
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magam számtalanszor átéltem háttérben maradó, önzetlen segítségét
az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektoraként is. Hitvallásában
az átadott tudás és a gyakorolt segítõ szeretet együtt foglalt el elõkelõ
helyet. A gyülekezeti élet és a lelkészutánpótlás szolgálata mindvégig
párhuzamosan volt jelen az életében. A hatalmas tudásanyag és az
azonnali segítségnyújtás a legegyszerûbb emberi problémában úgy
került közel egymáshoz szolgálatában, hogy a lutheri teológiát nem
távoli magaslatban vallotta, és nemcsak ismerte sokakat megszégyení-
tõ mélységben, hanem élte a lelkigondozás mindennapi gyakorlá-
sában.

Gyógyulásra szoruló világunkban – szûkebb és tágabb környeze-
tünkben – megbízható választ jelent ma is a bibliakutató professzor
életközeli, tapintattal és körültekintéssel egyaránt megerõsített taní-
tása. Megláthatjuk azt is, hogy nem létezik igazán értékes beszéd ala-
pos felkészültség nélkül, ám semmit sem ér a legmagasabb tudomány
sem, ha hiányzik mögüle az emberi életek, sorsok hiteles keresztyén
felvállalása. A kettõ ötvözete lehet valóban áldott a Krisztus szolgála-
tára indulók és az abban már régóta tevékenykedõk életében.

A kérdést ma is ismerjük, mélyen bennünk van: De a bölcsesség hol
található? Hol van az értelem lelõhelye? (Jób 28,12). A felelet megérté-
sét pedig az embernek adott mondatok kutatásával és tanulásával kezd-
hetjük el: „Íme, az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz elkerülése az ér-
telem.”

Kérem Isten áldását az elsõ megjelenést két évtizeddel követõ mos-
tanira, hogy sokak számára nyújtson útbaigazítást, gyógyulást és élet-
újulást a szerzõ által különösen is kiemelt helyen tartott bibliai könyv,
Jób könyve. Elmélet és gyakorlat, szavak és cselekedetek, ígéret és be-
teljesedés ne távolodjanak egymástól, hanem egységre találjanak egy-
egy gyógyult közösség mindennapjaiban.

Budapest, 2003 áprilisában
Dr. Szabó Lajos

az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora

AJÁNLÁS
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Előszó

Szeretetre van szüksége a szenvedõnek
Jób 6,14

Jób könyve gyakran még a hívõ bibliaolvasó emberek közt is úgy jár,
mint azok a fogyatékosok, rokkantak, betegek és öregek, akikre ráun a
környezetük, mert ha mondanak is néha figyelemreméltó dolgokat, fá-
rasztó hallgatni a gyakran még szavakban is ismétlõdõ panaszukat és
töprengésüket, és akiben nincs elég szeretet a szenvedõ iránt, elõbb-
utóbb magára hagyja. Sokan teszik félre Jób könyvét is azzal, hogy ha
van is benne néhány nagyon szép ige, túl nehéz és túl fárasztó versrõl
versre végigolvasni, és az értelmét kutatni. Pedig ez a könyv többszö-
rösen is megéri a ráfordított idõt és fáradságot. Ennek a nagyon gaz-
dag tartalmú, szép könyvnek jobb megértéséhez szeretnék segítséget
nyújtani egy kommentárral.

Érdekes aktualitást ad munkámnak az, hogy jó három évtizedes ku-
tatás és tanulmányozás után abban az évben jut viszonylagos nyugvó-
pontra, amelyben világszerte a rokkantak, a fogyatékosok, a szenvedõk
felé fordul az emberek tekintete, és amelyben egyházunk is az eddiginél
még nagyobb hangsúlyt tesz a személyes diakóniára. Jób könyvének ez-
zel a magyarázatával szeretném segíteni azoknak a szolgálatát, akikre
öregek, betegek, rokkantak, fogyatékosok vannak bízva, de szeretnék
vele azoknak is segíteni, akik testben-lélekben szenvednek, akik han-
gos panasszal vagy magukban gyötrõdve, lázadva vagy csüggedten hor-
dozzák életük terhét. Munkámban az a szempont vezérelt, hogy teo-
lógusok, lelkészek feleletet kapjanak „szakkérdéseikre”, ugyanakkor
azok is haszonnal tudják forgatni a kommentárt, akik Jób könyvét, ben-
ne Isten igéjét szeretnék jobban megérteni.



16

A jobb megértést kívánja szolgálni már a részletes tartalomjegyzék
is, amely fõ- és alcímeivel a könyv szerkezetét és tartalmát mutatja. Jób
könyvének fordításával, amely sok tekintetben eltér a gyülekezeteink-
ben használatos bibliafordítás szövegétõl, kettõs célom volt. Egyrészt
a könyv még jobb megértésére és megértetésére törekedtem, másrészt
szerettem volna érzékeltetni, hogy a prózai részek nagyon régi és na-
gyon egyszerû elbeszélések, a költemény pedig sajátos belsõ ritmusú
versekbõl áll. A fordítás után szakaszonként közlöm jegyzetben az ere-
deti szöveggel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, más megoldási
lehetõségeket. A szakirodalomra való pontos utalást mind ezekben a
jegyzetekben, mind pedig a részletes magyarázatban kénytelen voltam
mellõzni, mert ez több mint egyharmadával növelte volna a terjedel-
met, és bizonyára nehézkessé tette volna a könyv használatát azok szá-
mára, akiket nem a szoros értelemben vett szakkérdések érdekelnek Jób
könyvével kapcsolatban. A Jób könyvére vonatkozó szakirodalom is
olyan bõséges, hogy csak a legfontosabb kommentárokat és feldolgo-
zásokat tudom közölni.

Természetesen a magyarázatban is a bõség zavarával kell küszköd-
nünk. A lelkészi szolgálat és a bibliaolvasó gyülekezeti tagok igényeit
tekintetbe véve kellett válogatni a rendelkezésre álló óriási anyagból. A
válogatás szempontjai és az egész könyv értelmezésének iránya a beve-
zetõ és a befejezõ két-két összefoglaló fejezetbõl derül ki. Ha valaki
elõre elolvassa ezt a négy rövid fejezetet, ezeknek és a tartalomjegyzék-
nek segítségével az egész könyvrõl áttekintést nyer, és így talán köny-
nyebb megérteni a részlet-témákat a maguk helyén.

Ez a kommentár nem egyszerûen az íróasztal mellett született.
Ezért hálásan gondolok azokra a gyülekezetekre, amelyekben bibliaórá-
kon és istentiszteleteken a gyülekezet tagjaival együtt kereshettük Jób
könyvének értelmét és mondanivalóját: a szegedi, rákoskeresztúri-
rákoshegyi, zuglói-rákosfalvai és a monori gyülekezetre. Mindazt, amit
teológiai munkával és gyülekezeti szolgálattal Jób könyvébõl megértet-
tem, szeretném megosztani lelkésztársaimmal, közöttük azokkal a volt
tanítványaimmal, akik a legutóbb, 1980-ban kezdték szolgálatukat, és
akik közül nem egyre máris rábíztak szeretetotthon-lakókat, öregeket,

ELŐSZÓ
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betegeket, akik most kezdik megtanulni, hogy szeretetre van szüksége
a szenvedõnek.

Végül pedig köszönöm egyházunk vezetõinek, köztük elsõsorban
dr. Káldy Zoltán püspök-elnök úrnak a megbízatást és a lehetõséget,
hogy újabb kommentár indulhat útnak egyházunk szolgálatának segí-
tésére.

Budapest, 1981. Húsvét
Dr. Muntag Andor

ELŐSZÓ
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Jób könyve:
A világirodalom remeke

Jób könyve hosszú idõ óta nemcsak a teológusokat, a Biblia magya-
rázóit érdekli, hanem az irodalmárokat is. A világirodalom olyan re-
mekmûveivel emlegetik együtt, mint Dante Isteni színjátéka és Goethe
Faustja. Mind tartalmi, mind pedig formai tekintetben igen magasra
értékelik ezt a mûvet. A személyesen átélt emberi szenvedés mûvészi ki-
fejezését látják benne. A könyv olyan kérdéseket érint, amelyek az egész
emberiség közös kérdései, olyan átélésrõl tanúskodik, amely minden
olvasót megragad, és olyan formában közli mondanivalóját, amely for-
mának mûvészi értékét a huszadik század irodalmárai is elismerik.
Ehhez hozzá kell tennünk azt is, hogy ugyanilyen nagyra értékelik az
Ószövetség kutatói is. Úgy van, ahogyan Luther mondta: akárki írta is
Jób könyvét, nagy teológus volt.

Jób könyve anonim, ismeretlen szerzõ mûve, nevét, mint annyi más bib-
liai könyv, arról kapta, akirõl a könyv szól. Mégis azt mondhatjuk, hogy
„Jób” a mû szerzõje, mert sok részletébõl kitûnik, hogy a szerzõ sze-
mélyes tapasztalata, élménye van a leírtak hátterében. A Jób név maga
is szimbolikus. Az általánosabban elterjedt értelmezés az eredeti ’ijjób
nevet a héber ’jb (ellenségnek lenni) gyökbõl származtatja „akit meg-
támadtak” jelentéssel. A másik értelmezés hasonló formájú, a „hol van
atyám? (ti. az Isten)” jelentésû akkád névbõl vezeti le a Jób nevet. Mind-
két értelmezés megfelel a mû tartalmának. Mégis az utóbbi látszik va-
lószínûnek, mert a héber ’ajjéh’-áb (hol van az atya?) közelebb áll azok-
hoz a nevekhez, amelyek szíriai-palesztinai területi ásatások során elõ-
kerültek. Talán ezt az értelmezést erõsíti az is, hogy Jób könyve görög
fordításának a végén található Jób-családfában szerepel így a név: „Jó-
báb” (vö. 1Móz 10,29), bár ezt az összefüggést a legtöbb magyarázó
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erõsen kétségbe vonja. Mivel azonban a könyv többi szereplõjének a
neve is valószínûleg jelképes, nem indokolatlan az a feltételezés, hogy
a Jób név mögött a szerzõ állhat. A könyv stílusa, a bölcsességirodalom
alapos ismeretét tükrözõ, a természetbõl, a mindennapi élet tapaszta-
lataiból vett képek gazdagsága azt mutatja, hogy a szerzõ nagy tehet-
ségû, tudós ember lehetett. A zsidó hagyomány részben az õsatyák
világát tükrözõ prózai elbeszélés miatt, részben talán az 1Móz 10,29
(esetleg 1Móz 46,13) családfában szereplõ hasonló vagy azonos név
miatt Mózest tartotta a könyv szerzõjének. Ma is vannak, akik a mózesi
szerzõséget tartják a legvalószínûbbnek. Az egyházatyák és még Luther
is inkább Salamont tartották szerzõnek, mivel a költeményben Jób és
barátai a bölcsesség tanítása fölött vitáznak. Mindez azonban nem ele-
gendõ bizonyíték arra, hogy Mózes vagy Salamon lenne a szerzõ.

Jób könyve a három részbõl álló héber kánon (Tóra, vagy Mózes Tör-
vénye – Próféták – Írások vö. Lk 24,27!) harmadik gyûjteményében, az
Írásokban található. A héber kánonnak ez a harmadik gyûjteménye idõ-
ben a legkésõbbi, csak a Kr. e. 3. században lett teljessé. Ezért a leg-
több kutató úgy véli, hogy Jób könyve mai formáját a Kr. e. 5–3. században
nyerte el.

A könyv prózai része (1–2. r., 42,10–17) valószínûleg egy nagyon régi
„Jób-legenda” átdolgozása. Már a babilóniai fogság elõtti idõben is-
merték Izraelben a kegyes Jób történetét, aki türelemmel viselte el az õt
ért csapásokat, és akit az ÚR végül újból megáldott. Jóbot, Dániellel
együtt, az igazi kegyesség példaképének ismerték, ezért utalt rájuk a
fogság idején Ezékiel próféta (Ez 14,14.20). Ezt a közismert Jób-legen-
dát dolgozta át a könyv szerzõje: a régies elbeszélõ stílust meghagyta,
de az ÚR és a sátán közti párbeszéd kiélezésével az ember szenvedésé-
nek, különösen is a kegyes, hívõ ember szenvedésének nagy kérdéseit
vetette fel, úgy, ahogyan az elszakíthatatlanul összefügg az Isten-kér-
déssel. Ugyancsak átdolgozva meghagyta és a költeményhez kapcsolta
a Jób-legenda befejezõ részét, amely az így nyert új összefüggésben
már nem egyszerûen a kegyes Jób megjutalmazása, hanem az egész mû
befejezése lett. A kommentárokban és általában a szakirodalomban a
prózai részek a „keret-elbeszélés” nevet kapták, az 1–2. rész „proló-
gus”, a 42,10–17 pedig „epilógus” megnevezéssel szerepel. Az epiló-
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gus a legtöbb magyarázó szerint már 42,7-nél kezdõdik, de az újabb
kommentárok és fordítások 42,7–8-at is költeménynek tartják.

A mû javarészét kitevõ költemény három, illetve az Elihú-beszédekkel
együtt négy nagy szakaszból áll. Ezek közül az elsõ (3–26. r.) a Jób és ba-
rátai között lefolyt vitáról szól. Ez három „menet”-bõl áll (3–11. r., 12–20. r.,
21–26. r.). A vita vagy „párbeszéd” Jób panaszából indul ki, erre felel Elifáz,
majd ismét Jób, azután Bildád, Jób és Cófár beszéde következik. Jóbnak a har-
madik barát beszédére adott felelete egyúttal a második „menet” kiindulása, ez-
után az elsõhöz hasonlóan folyik a vita. A harmadik menetben csak Elifáznak
van „teljes”, azaz a megelõzõkhöz hasonló hosszúságú beszéde. Bildádé alig
néhány mondat, Cófár beszéde pedig elmarad, így az olvasókban ez a harmadik
menet azt a benyomást kelti, hogy a barátok kifogytak a szóból.

A költemény második nagyobb szakasza Jób monológja, amelyet „Jób
(Istent) kihívó beszédei” névvel is szoktak jelölni. A kommentárok ezt
különbözõ terjedelmûnek tartják, mégis úgy tûnik, hogy jelenlegi for-
májában ez három kisebb szakaszra oszlik: az elsõben (27–28. r.) a böl-
csességrõl van szó, a másodikban (29–30. r.) Jób a régebbi boldog éle-
térõl és a „mostani” szenvedésérõl beszél, a harmadikban (31. r.) pedig
ártatlanságát bizonyítja, és Istent hívja, hogy válaszoljon neki.

Isten válasza helyett azonban egy újabb szereplõ jelentkezik: Elihú.
Elihú beszédei (32–37. r.), amelyekrõl egyértelmûen azt állítják a kuta-
tók és magyarázók, hogy a mû legkésõbb írt, kiegészítõ szakasza, ismét
három kisebb szakaszra oszthatók. Az elsõ (32–33. r.) Elihú bemutat-
kozását tartalmazza, a második (34–35. r.) Jób beszédeit cáfolja, a har-
madik (36–37. r.) pedig Istent veszi védelmébe azzal szemben, amit Jób
mond. Ezekben a beszédekben pontos utalásokat találunk a Jób és ba-
rátai között lefolyt vitára, és néhány olyan gondolat is van bennük,
amelyeket a következõ nagyobb szakasz, az ÚR beszédei tartalmaznak
(l. a részletes magyarázatot).

A költemény befejezõ része (38,1–42,9) az ÚR beszédeit tartalmazza.
Ez a rész is három kisebb szakaszra osztható. Az elsõben, amelyre az a
jellemzõ, hogy tele van Jóbhoz intézett kérdésekkel, az ÚR beszél a te-
remtett világról, amely az õ világa (38,1–40,2), ehhez csatlakozik Jób
rövid felelete (40,3–5), amelyben elismeri, hogy az elhangzott kérdések
elnémították. Az ÚR második beszédében (40,6–41,26) a behemótról és
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a leviátánról van szó mint Isten teremtményeirõl. Ennek a beszédnek
a stílusa hasonlít az Énekek éneke és általában az ókori szerelmes köl-
temények stílusához, és ezzel az egész beszéd jellege eltér az elsõétõl.
A bevezetõ mondat (40,8) arra utal, hogy a második beszédben az Isten
igazságáról lesz szó. Ehhez a beszédhez Jób második felelete csatla-
kozik (42,1–6), amelyben megalázkodik Isten elõtt, mert a személyes
találkozásban ismerte meg igazán õt. A költemény befejezõ részének
harmadik szakasza (42,7–9) az ÚR döntését tartalmazza: a barátokkal
szemben Jóbnak ad igazat, de Jóbra való tekintettel barátainak is meg-
bocsát.

Hangsúlyoznunk kell, hogy az elõbbi rövid formai és tartalmi átte-
kintés Jób könyvének arra, a héber kánonban található, mai formájára
vonatkozik, amelyet a mi magyar Bibliánkban is olvashatunk. Az Ószö-
vetségnek a 18. században elkezdõdött kritikai vizsgálata, amely mind-
máig hatással van a kutatókra, magyarázókra és teológusokra, és ame-
lyet nem is szabad figyelmen kívül hagynunk, természetesen Jób köny-
vét is bonckés alá vette. Tudósok hosszú sora kutatta, mi lehetett Jób
könyvének „eredeti” szövege, mi tartozhatott az õsi Jób-legendához,
mi lehetett az eredeti költõi alkotás, mik a késõbbi hozzátételek, glosz-
szák, változtatások. Az elmúlt közel két és fél évszázad alatt a vizsgá-
latok során az utóbbiak, ti. a „hozzátételek”, „glosszák”, „szövegváltoz-
tatások”, „nem eredeti” helyek száma egyre csak nõ. Amellett sorra
születtek az olyan megállapítások, hogy egyes szövegrészek „elkeve-
redtek”, máshova kerültek vagy éppen elvesztek. Megszülettek a kü-
lönbözõ rekonstrukciós kísérletek, amelyekkel megpróbálták az „ere-
deti” Jób könyvét „helyreállítani”. Keresték például Bildád harmadik
beszédének (25. r.) a „folytatását”, Cófár „elveszett” harmadik beszé-
dét, egyes versek, sõt nagyobb szakaszok felõl úgy ítélnek, hogy azok
„nincsenek a helyükön”, és ezért különbözõ magyarázatokkal áthe-
lyezték azokat máshová. Ilyenformán születtek olyan kommentárok
(még alig huszonöt évvel ezelõtt is), amelyekben az ilyen átrendezés
során az általunk ismert Jób könyvébõl kõ kövön nem maradt, minden
szakasz, sõt sok mondat és szó egészen más helyre került benne. Egy
1953-ban megjelent tanulmány, amely Jób könyvének irodalomkritikai
vizsgálatait összegezi, megállapítja, hogy Jób könyve sokkal többet
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szenvedett a modern kritikusok kezétõl, mint a másolások során a tra-
díciótól. Mivel az irodalomkritikai vizsgálatok eredményeit ma már
nem lehet elhallgatni, a részletes magyarázat során a legfontosabb
helyeken utalni kell rájuk, és állást kell foglalnunk az általuk felvetett
kérdésekben. A legtöbb esetben megállapítható, hogy az ilyen javítá-
sok alapja a magyarázónak Jób könyvérõl alkotott elképzelése, és a hu-
szadik század európai emberének gondolkodását tükrözi, nem pedig
Jób könyve írójáét.

Kétségtelen, hogy az ún. irodalomkritikai írásmagyarázat képviselõi
tiszteletreméltó munkát végeztek, és sok értékes anyagot gyûjtöttek
össze. Az õ irodalmi összehasonlító munkájuknak köszönhetõ, hogy
nem-teológusok is elismerik Jób könyvének szépségét és tartalmi érté-
két. De egyáltalán nem valószínû, hogy a régi szövegek másolói olyan
nagyon rossz munkát végeztek, hogy azt lépten-nyomon korrigálnunk
kellene. Az feltehetõ, hogy a másolás során egy-egy szó kimaradt, ha-
sonló formájú vagy hasonló hangértékû betûket felcseréltek, egy-egy
szót vagy akár sort is kétszer írtak, de verseket, mondatokat, kisebb
nagyobb szakaszokat nem kevertek össze. Nem szabad elfelejtenünk,
hogy a másolók annak a tudatában írták le a szövegeket, hogy az szent
szöveg. Ha valaki csak egy kicsit is ellenõrzi a másolók munkáját kü-
lönbözõ korokból származó azonos iratok összehasonlításával, maga
is rájöhet, hogy mennyire vigyáztak a szent szöveg épségére. Ebben a te-
kintetben jó példát szolgáltatnak a Holt-tenger mellett 1947 óta meg-
talált irattekercsek. Ezeknek egy része olyan bibliai szöveget tartalmaz,
amely ezer évvel régebbi, mint az általunk addig ismert legrégebbi szö-
vegmásolat, de még a glosszáknak és késõbbi betoldásoknak ítélt sza-
kaszok is pontosan a helyükön vannak bennük.

Ezért az írásmagyarázó akkor végez jó munkát, ha a bibliai könyvet
adott formájában próbálja megérteni. Igazat kell adnunk Karl Budde-
nak, aki Jób kommentárja második kiadásának elõszavában arra emlé-
keztet, hogy hazájában sok olyan mûemlék épület van, amelyen külön-
bözõ korokban élt mûvészek keze nyoma látszik, de barbárság lenne
ezeket az épületeket szétszedni azért, hogy megkíséreljék az „eredeti”-t
rekonstruálni. Jób könyve csakugyan ilyen régi épület, dóm. Lehet,
hogy vizsgálata közben rátalálunk egy-egy régebbi „építõkövére” vagy
egy késõbbi mester keze munkájára, de ha az „eredetit” akarnánk re-
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konstruálni, mindent elveszítenénk a mestermûbõl. Helytelenül jár-
nánk el, ha a mostani Jób könyve mögött egy másikat keresnénk, és azt
akarnánk magyarázni.

A maszóréták, akik a régi mássalhangzós héber szöveget magánhang-
zókkal is ellátták, ezt írták Jób könyve utolsó mondata (42,17) után:
„Jób könyve mondatainak száma ezerhetven”. A könyv szövegét bizto-
sították, védték így, hogy ahhoz senki hozzá ne tegyen, vagy el ne ve-
gyen belõle. Ezzel azonban megadták a könyv végleges formáját is, ti.
így, ezzel az ezerhetven mondattal tartották Jób könyvét teljes isteni
könyvnek, a kánon részének. Ha a magyarázó nem a maga gondolatait
akarja belevinni a könyvbe, tiszteletben kell tartania a megadott for-
mát: azt kell keresnie, hogy mi lehet az értelme ennek az ezerhetven
mondatból álló Jób-könyvének. Fel kell tételezni, hogy a maszóréták,
akik betûrõl betûre gondosan átvizsgálták Jób könyvét, ebben a formában
teljes, értelmes mûnek tartották. Ezért minden átrendezési kísérlet eleve
hibás.

A másolók és a maszóréták munkájának elismerésével azt is el kell
fogadnunk, hogy a mû formája és – ami ezzel szorosan összefügg – tar-
talma ókori keleti gondolkozást tükröz. A beszédek hosszúsága vagy rö-
vidsége, elmaradása, folyamatossága vagy darabossága utalhat a mon-
danivaló fontosságára, a beszélõ lelkiállapotára. Az esetleges ismétlé-
sek nem tévedésbõl és másolási hibából kerültek a szövegbe, hanem
ezeknek is megvan a maguk szerepe az egész mû mondanivalója tekin-
tetében. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezeknek a formai sajá-
tosságoknak a mû különbözõ helyein más és más a funkciójuk. Jób
váltakozó hosszúságú beszédei a szenvedõ ember kínlódásáról, kirob-
banásairól és „letöréseirõl” tanúskodnak. A barátok egyre rövidülõ
beszédei arra utalnak, hogy egyre tehetetlenebbé válnak, végül elfogy
a mondanivalójuk. Elihú beszédeinek hosszúságát és tartalmát össze-
vetve inkább a bõbeszédûséget vesszük észre. Egészen más kép alakul
ki az ÚR beszédeinek hasonló vizsgálatánál: az elsõ, a leghosszabb be-
széd a világmindenségre irányítja a tekintetet, az utolsónak rövidsége
pedig a végsõ döntés súlyosságát fejezi ki. Mindezt figyelembe kell ven-
nünk a szöveg részletes magyarázatánál.

A formának és a tartalomnak ez a röviden vázolt kapcsolata éppúgy,
mint a Jób könyvét meghatározó párbeszédes forma, az ókori Kelet iro-
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dalmának közös sajátossága. Jób könyvének szerzõje már jól ismert for-
mákat használt mûve megírásához. Azonban nemcsak az irodalmi for-
ma ókori eredetét kutatták, hanem – különösen a múlt század máso-
dik felétõl – a közel-keleti ásatások során elõkerült mezopotámiai, pa-
lesztinai és egyiptomi eredetû szövegekkel is összehasonlították Jób
könyvét. Nem egy olyan szöveget találtak, amely rokonságot mutat Jób
könyvével. Ezeknek a szövegeknek a feldolgozása, a róluk készített
tanulmányok a Jób-irodalmon belül is tekintélyes helyet foglalnak el.
Itt csak a legnevezetesebb szövegek felsorolására szorítkozhatunk.

A legelõször felfedezett akkád szöveg a Lublul bél némeqi, amelyet ré-
gebben csak „Babilóniai Jób” néven emlegettek, a Kr. e. 12. századból
való, és a Kr. e. 7. században már valószínûleg klasszikus mûnek szá-
mított. 1875-ben találták meg a ninivei ásatások során.

A „Babilóniai Teodiceá”-nak nevezett, ugyancsak akkád eredetû szö-
veg a Kr. e. 10-9. századból származik. Ehhez hasonló két ékiratos tö-
redéket találtak még. Az egyik a Kr. e. 16. századból való, ezt a Louvre
múzeumában õrzik. A másik, hasonló korú töredék a berlini Elõázsiai-
múzeumban található.

Két sumér „Jób textus”-t is ismernek. Az egyik kb. Kr. e. 2000-bõl való,
a másiknak az az érdekessége, hogy kétnyelvû (sumér-akkád) szöveg,
ez is az óbabilóniai korból való.

Ezek a mezopotámiai szövegek állnak legközelebb Jób könyvéhez,
mert témájuk egy ártatlan ember szenvedése, panasza, meghallgatta-
tása és sorsának jóra fordulása. Bár van köztük monológ, párbeszéd,
elbeszélés, formai tekintetben és tartalmi mélységben elmaradnak Jób
könyvétõl. Koruknál fogva ismertek lehettek Jób könyvének szerzõje
számára, de ez csak a szerzõ széles körû ismereteit bizonyítja, mûvének
eredetiségét nem érinti.

Az egyiptomi textusok közül ilyenek kerültek részletesebb összeha-
sonlításra Jób könyvével: Anastasi I papirusz, Cha-cheper-Re-szeneb
panasza, A paraszt panasza, „Az életunt beszélgetése a Bá-jával” (a Bá
az ember egyik lelke), „Ipu-Wer intelmei” és a „Halottak könyve”. Ezek
a szövegek az egyiptomi bölcsességirodalom mûveit tartalmazzák, ezért
váltak érdekessé a Jób-kutatás számára. Mivel az egyiptomi bölcsesség-
irodalom és az izraeli bölcsesség közvetlen kapcsolata közismert, a Jób-
költemény írójának ismernie kellett az említett szövegeket is, foglal-
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koznia kellett azokkal a kérdésekkel, amelyek a két irodalomban felme-
rültek, de az egyiptomi szövegek más jellegûek, mint Jób könyve.

Ha Jób könyvét a mezopotámiai, egyiptomi s a számításba vehetõ uga-
riti és arám szövegekkel összehasonlítjuk, arra az eredményre jutunk,
amit más ószövetségi könyvvel kapcsolatban is megállapíthatunk: a
régi Izrael irodalmában felismerhetõ a mezopotámiai, egyiptomi és palesztinai
kultúra hatása. Jób könyvében felismerhetõ, hogy a szerzõ felhasználta
a korában már klasszikusnak számító irodalmi formákat (pl. a keretel-
beszéléssel egybekötött dialógust), ismerte az emberi sorsban vagy a vi-
lág rendjében jelentkezõ igazságtalanságok problémáját, de nem isme-
rünk olyan mûvet, amelytõl irodalmi tekintetben függne. Jób könyvét
a rendkívüli költõi erõ és szépség, a nagy kérdésre adott pozitív felelet
magasan fölébe emeli az ókori irodalmi alkotásoknak. Az összehason-
lító kutatások eredménye is megerõsíti megállapításunkat: Jób könyve
a világirodalom remeke.

A bölcsesség

Az ókori Kelet egyik legsajátosabb jelensége az ún. „Bölcsesség”. A
kutatók mintegy tizenöt egyiptomi és hat asszír-babilóniai szöveget,
a zsidó irodalomból tizenhárom iratot sorolnak a bölcsességirodalom-
ba. Az elõbbi fejezetben említett mezopotámiai, egyiptomi, ugariti és
arám szövegek is mind ehhez az irodalomhoz tartoznak. Az ide tartozó
mûvek összehasonlításából kitûnik, hogy a „Bölcsesség” az ókori Ke-
let népeinek közös kincse, amely gyakran nemzeti sajátosságokkal szí-
nezõdött, de alapvetõ vonásai mindenütt felismerhetõk. A tudósok
általában egyetértenek abban, hogy Jób könyve is ehhez az irodalom-
hoz tartozik, így a mû megértéséhez szükséges ismerni a bölcsesség-
irodalom általános és speciálisan izraeli sajátosságait.

Mint minden szellemi irányzat, a Bölcsesség is jellegzetes irodalmi for-
mákat alakított ki. A bölcsek nem egyszerû tételek formájában közölték
tanításukat, hanem a közmondásokat és népies hasonlatokat felhasz-
nálva kialakították a bölcsességirodalom két fõformáját, a példabeszé-
det (másál) és a talányt, (hídáh). Ezek bõvítésével alakult ki a példázat
vagy parabola és a tanítómese. Bár itt-ott felfedezhetünk a bölcsesség-
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irodalomban népi hagyományból származó közmondásokat és hason-
latokat, az említett irodalmi formák már a mûköltészet alkotásai közé
sorolandók. Ugyancsak ehhez az irodalomhoz tartozik a hosszabb tan-
költemény, bizonyos kérdéseknek párbeszéd vagy monológ formában
történõ feldolgozása és megvitatása. Ezek azonban már nagyobb egy-
ségek, amelyeken belül az elõbb említett irodalmi formák bármelyike
elõfordulhat. A bölcsességirodalom virágkorára jellemzõ a természet-
bõl vett költõi képeknek és allegóriáknak bõséges használata (pl. Jób
6,15–21 stb.). A jellegzetes irodalmi formákat tekintve Jób könyvét a
bölcsességirodalomhoz kell sorolnunk.

Fel kell tételeznünk, hogy a régi Izraelben idõk folyamán kialakult a
„bölcsek” rendje, amely a papok és próféták rendje mellett harmadikként
volt aktív részese a nép nevelésének. Ahogyan a papok funkciója a Tör-
vény vagy útbaigazítás (tóráh) közlése, a prófétáké az ige (dábár) hir-
detése volt, úgy tartották a bölcsek feladatának a „tanács” vagy Tan
(’écáh) õrzését és továbbadását. Mind a Törvény, mind az ige, mind pe-
dig a tanács az Úrtól van, õ közli azt a papokkal, prófétákkal és bölcsek-
kel, de õ meg is vonhatja tõlük (vö. Jer 18,18). Valószínûnek kell tar-
tanunk, hogy a bölcsek rendje sem tipikusan izraeli jelenség volt. Jób
barátainak, sõt Jóbnak magának személyi adatai (1,1; 2,11) Izraelen kí-
vüli, talán edómi személyekre utalnak.

Az azonban már jellegzetesen izraeli vonás, hogy az Ószövetség bölcsesség-
irodalma anonim, nincs megnevezve a mûvek szerzõje. 1Kir 5,11 említ
ugyan név szerint bizonyos bölcseket (az ezráhi Étán, Hémán, Kalkól
és Dardá, akik Máhól fiai), de ezeknek a neve Izraelen kívüli szárma-
zásra utal. Az egyetlen, akit az Ószövetség a bölcsességirodalomhoz
tartozó mûvek (példabeszédek, költemények, természetleíró mûvek)
szerzõjeként név szerint említ: Salamon király (1Kir 5,12–13). Péld
25,1 megnevezi ugyan Ezékiás királyt, de nem szerzõként. Ezékiás a
Salamontól fennmaradt anyagot gyûjtötte össze „emberei”-vel, azaz
udvarának írástudóival.

A régi Izrael bölcsei nem filozófusok voltak, az izraeli bölcsesség nem
filozófiai irányzat. A bölcsesség (hokmáh) nem csupán racionális, noha
irodalmában párhuzamosan elõfordul az „értelmesség” vagy „értelem”
(bináh) és az „ismeret” vagy „tudás” (da’at) kifejezés is. Az okosságra
(haszkíl) intés mellett mindig ott van a jóságra intés is, legtöbbször
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így: kerüld a rosszat (szúr mérá’). Ez azt mutatja, hogy az izraeli böl-
csességnek mindig erkölcsi vonása van. Elképzelhetetlen, hogy valaki
bölcs (hákám) legyen úgy, hogy egyszersmind ne legyen igaz (caddíq),
feddhetetlen (tám), becsületes (jásár) és istenfélõ (jöré’elõhím) is (vö.
Jób 1,1), azaz, hogy az etikai törvényeket – amelyek mindig megegyez-
nek, vagy azonosak a Törvény és a Próféták etikai követeléseivel – meg
ne tartsa. Ebbõl az is világos, hogy az izraeli bölcsességnek nemcsak
etikai, hanem „vallási” tartalma is van, azaz a bölcsességet kezdettõl fog-
va meghatározza Izrael hite az ÚRban. Nem véletlen, hogy ez a bölcses-
ség Salamon király Gibeonban kapott kinyilatkoztatására vezeti vissza
eredetét (1Kir 3,9; 2Krón 1,10). Salamon az ÚRtól kapta a bölcsességet.

A bölcsességet azonban arra kapta Salamon, hogy kormányozni tud-
ja Isten népét, különbséget tudjon tenni a jó és a rossz között. Az iz-
raeli bölcsességben tehát kezdettõl fogva együtt volt az ÚR iránti hûség
és a gyakorlati kegyesség, a döntés a rosszal szemben a jó mellett. Az iz-
raeli történetírók által megjelölt kezdet és Jób könyvének keletkezése
között legalább egy fél évezred telt el. Ez alatt a hosszú idõ alatt sokféle
hatás és befolyás érte az izraeli bölcsességet. Maguk a bölcsek is átgon-
dolták, és formálták a közben kialakuló teológiát. Megfogalmazták azt
a már régi mezopotámiai és egyiptomi bölcsességben is felismerhetõ
tapasztalatot, hogy van valami törvényszerûség, rend az ember csele-
kedeteinek és azok következményének összefüggésében: az igaz ember
(caddíq) igaz cselekedetei természetesen, ennek a rendnek (mispát)
megfelelõen magukkal hozzák a jutalmat: a boldog életet, egészséget,
gazdagságot, megbecsülést. Aminthogy a gonosz (rásá’) ember élete
mind ennek az ellenkezõje lesz: szenvedés, betegség, szegénység, meg-
vettetés és végül a pusztulás, amely után még csak nem is fognak em-
lékezni az ilyen emberre (az igaz ember emléke „áldott” – Péld 10,7).
Ebbõl az alapfelismerésbõl fejlõdött tovább a bölcsesség teológiája,
amely azután meghatározta a kegyes, hívõ, istenfélõ, bölcs ember ma-
gatartását. A nemzedékrõl nemzedékre egyre jobban kikristályosodó
Tant a legegyszerûbben így lehetne összefoglalni: a sikeres élet a „rend”-
nek megfelelõ magatartás következménye, a szerencsétlenségek oka
pedig az, hogy az ember nem él ennek a rendnek megfelelõen. Az igaz
és a gonosz élet következményének ezt a törvényszerûségét nevezték
el a szakirodalomban a viszonzás vagy megfizetés törvényének. A „meg-
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fizetni” (sillém) ige szerepel abban a mondásban, amely ezt az alaptételt
kifejezi: „A vétkeseket üldözi a baj, de az igazaknak jóval fizet” (ti. Is-
ten – Péld 13,21). Izraelben azonban még akkor sem tekintették ezt a
viszonzást automatikus, önállóan érvényesülõ törvénynek, amikor az
dogmává lett. Ahogyan az idézett mondás is mutatja, minden ide vo-
natkozó megnyilvánulást abból az alaptételbõl kell megértenünk és
értelmeznünk, hogy e mögött a rend mögött Isten áll. Õ teremtette
meg ezt a rendet, és õ az, aki õrködik, hogy ez a rend érvényesüljön.
De valószínû, hogy a legtöbb izraeli kegyes csak arra gondolt, hogy
Isten garantálja a viszonzás törvényének mindenkori érvényesülését,
és természetesen õ maga „fizet meg” mindenkinek.

Bár helyenként nyomát találjuk annak, hogy a „bölcsesség”-et meg-
személyesítették, Isten alá rendelt személyes lényként beszéltek róla
(vö. Péld 8. r.), ennél sokkal fontosabb az az egyszerû kijelentés, hogy
az ÚR bölcs (Jób 9,4; 15,8; 28,23), nála van a bölcsesség. Ez a tétel kez-
dettõl fogva megtalálható a bölcsességirodalomban. Salamonról, aki-
nek Isten adott bölcsességet (1Kir 5,9), a halott és az élõ gyermek fö-
lött vitázó asszonyok közti igazságszolgáltatás után, azt állapították
meg, hogy „Isten bölcsessége” (hokmat’ elóhím) van benne (1Kir 3,28).
Különösen jelentõs, hogy Isten bölcsességét soha nem „tulajdonság”-
nak, hanem mindig Isten cselekvõ erejének tekintették. Ebben az érte-
lemben esik említés arról, hogy a bölcsesség „ott volt” a teremtéskor
(Péld 8,22–31, Jób 28,20–28).

A bölcsesség teológiájának másik fontos tétele az Isten mindenható-
ságáról és mindentudásáról szóló tanítás. Az Ószövetségnek a bölcsesség-
irodalomhoz tartozó könyvei közül éppen Jób könyve bizonyítja leg-
inkább, hogy ez a bölcsek kedvelt témája. Egészen részletesen, sok
képpel és hasonlattal írják le, hogy Isten mindent meg tud tenni, és
mindent tud, semmi nincs rejtve elõle. Mind Jób, mind a barátok sok-
szor folyamodnak ehhez a módszerhez mondanivalójuk megfogalma-
zásában. Mégis a legszebben és utánozhatatlan mélységgel az ÚR be-
szédei (38–41. r.) szólnak Isten mindenhatóságáról és mindentudásá-
ról. Ez a tétel nélkülözhetetlen feltétele a viszonzás végrehajtásának.
Sõt, éppen az Isten mindenhatóságának és mindentudásának dogmá-
jából született meg a viszonzástan. A Bölcsesség abból a prédikációból,
amely a Törvény tanítóinak és a prófétáknak ajkáról hangzott, végül
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tanítást csinált: a Mindenható látja az emberek életfolytatását, ismeri
még az elrejtett vétkeket is, és mindenkinek megfizet úgy, ahogyan azt
megérdemli.

Ezzel szorosan összefügg az, amirõl a bölcsek a legtöbbet beszélnek:
Isten igazsága. A teológusok többségének az a véleménye, hogy a vi-
szonzásban és az Isten igazságában való hitet a bölcsességteológia azo-
nosnak tekinti. Ez ennek a teológiának a központi dogmája. Úgy tûnik,
hogy a régebbi tanítók Isten igazságát azzal szemléltetik, hogy részle-
tesen leírják, miképpen fizet meg Isten a jónak jóval, a gonoszoknak
büntetéssel. Ennél a dogmánál azonban különösen is fenyegetett az a
veszély, hogy az „igazság” kategóriáját vagy törvényét abszolút érvé-
nyûnek tartsák, Istent pedig az abszolút igazságtörvény érvényesülése
kezesének. Így az Isten igazságának dogmájából késõbb sok súlyos
probléma adódott a bölcsességteológiában.

Ezek a dogmák azonban nem csupán elvont tételek. A Bölcsesség,
amely kezdettõl fogva gyakorlati, tanításával meghatározza a kegyes
ember életfolytatását. Leegyszerûsített erkölcstan ez, amely éppen dogma-
tikai megalapozottsága folytán külön kegyességet alakított ki: a böl-
csek kegyességét. Ennek a kegyességnek fõ motívuma és meghatározó-
ja a viszonzásban való hit. A bölcsességirodalomnak és benne Jób köny-
vének megértéséhez ismernünk kell ennek az „etikának” fõbb vonásait.

A bölcs magatartás egyik fõ jellemvonása az, hogy mindig tekintettel
van a cselekvés eredményére. Ez a vonás az ókori Kelet egész bölcsesség-
irodalmára jellemzõ, nem kivétel alóla az izraeli Bölcsesség sem. A
bölcs ismeri, és komolyan veszi a viszonzást, ezért ennek megfelelõen
formálja életét. Jogos tehát az az állítás, hogy a bölcsesség kegyességé-
nek alapmotívuma a törvény, amely szerint a jó cselekvését jutalom, a
gonosz cselekvését büntetés követi. Az ember sorsa saját kezében van,
a szerint alakul, amint az ember cselekszik. „Mindenki a maga szeren-
cséjének kovácsa” – ez a gondolkodásmód õsidõk óta közös az embe-
riségben. Ez a legtermészetesebb és legegyszerûbb gondolat, amely
mind a mai napig döntõ módon alakítja az emberek magatartását.

A Bölcsesség egyszerû etikája szerint kétféle ember van. Az egyik az
„igaz” ember, aki komolyan veszi a viszonzást, ezért „feddhetetlen”,
becsületes, féli az Istent és kerüli a gonoszt (pl. Jób 1,1). A „bûnös”
pedig mind ennek az ellenkezõjét teszi, nem törõdik a viszonzással,
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nem féli az Istent, és a gonoszt cselekszi. A bûnöst olykor „bolond”-
nak is mondják, mert nem veszi komolyan Istent (Zsolt 14,1), és kü-
lönösen beszéde árulja el õt, s a szívében gonoszság lakik (Jób 2,10,
Ézs 32,6). A bölcsességirodalomban számtalan olyan írást találunk,
amely részletesen leírja az igazak és a bûnösök sorsát (vö. Zsolt 1. r.;
33,1–13; 41,2–4; 52,3–11; Jób 8,8–22; 18,5–21 stb.). Ezek a leírások
újra csak a viszonzás törvényének konkrét alkalmazásai. Belõlük azt is
megtudjuk, hogy a jutalom és a büntetés a földi élet határain belül éri
az igazat, ill. a gonoszt. A bölcsesség teológiája az ember mindennapi
életének problémáit tartja szem elõtt, és csak innen tekint ki a nagy
összefüggésekre, a történelemre és a világmindenségre. Kevés olyan
életközeli és a mai embert is megragadó irodalom van, mint amilyen az
ókori Kelet és különösen Izrael bölcsesség-irodalma. Ennek az iroda-
lomnak egyik legjellemzõbb sajátossága éppen az általános emberi né-
zõpont.

Az élet azonban sokkal bonyolultabb, mint amilyennek az egyszerû
tanítás leírja. A viszonzás törvénye nem bizonyult minden esetben igaznak.
Tapasztalhatták, hogy a „bolond” módjára élõ gonoszok, akik nem vol-
tak istenfélõk, becsületesek, nem kerülték a rosszat, nem kapták meg
mindig a nekik járó büntetést, sokáig élhettek, egészségesek, gazda-
gok voltak. Viszont a bölcseknek, az igazaknak az õket megilletõ juta-
lom helyett sokszor megvetésben, testi-lelki szenvedésben, nyomo-
rúságban van részük. Itt kezdõdött a bölcsesség teológiájának és ke-
gyességének válsága. Mivel pedig a viszonzás gondolata mögött Isten
igazsága állt biztosítékul, ezek az ellenkezõ tapasztalatok megingatták
az Isten igazságába vetett hitet is.

Emellett még rá kellett jönniük a bölcsesség-kegyesség legnagyobb
visszásságára is: arra, hogy útjuk fokozatosan a haszonlesõ önzésbe visz,
hogy az istenfélelem gyakran nem más, mint a büntetéstõl való féle-
lem, és a tökéletességre igyekvés döntõ motívuma az, hogy haszna van
belõle az embernek, érdemes kegyesnek lenni. De ez a gondolat is csak
addig ösztönzi az embert kegyes életre, amíg bizonyítékai vannak arra,
hogy a viszonzás törvénye érvényesül.

Jób könyvének hátterében a Bölcsesség késõi fázisa van. „Vajon ok nélkül
féli Jób az Istent?” (1,9). „Miért van az, hogy a gonoszok élhetnek?”
(21,7). „Nem véd a törvény” (19,7). Jób könyvének ezek a mondatai
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világosan mutatják azt a krízist, amelybe a bölcsesség teológiája jutott.
Ebben a kritikus helyzetben került az izraeli Bölcsesség az elé a kérdés
elé, hogy megmaradhat-e a hagyományos Tan mellett, vagy valami egé-
szen újat kell hoznia? A késõi zsidóság, ragaszkodva a Tanhoz, két
irányban kereste a megoldást. Az egyik irányzat a viszonzásdogma tar-
talmát elmélyítve azt tanította, hogy Isten próbára teszi az ember ke-
gyességét, és nevel a szenvedéssel. A másik kiterjesztette a viszonzás
idejét a halál utáni életre, és azt tanította, hogy ha ebben az életben
nem kap jutalmat a kegyes és büntetést a gonosz, a halál után Isten
végsõ ítélete igazságot szolgáltat.

Jób könyve azonban más „megoldást tartalmaz.
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Jób megkísértése
(1–2. r.)

(1,1) Élt Úc földjén1 egy Jób nevű ember, aki feddhetetlen és becsületes ember
volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat. (2) Hét fia és három leánya szüle-
tett neki. (3) Hétezer juh, háromezer teve, ötszáz pár ökör és ötszáz sza-
már volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb
volt minden keleti embernél.2

(4) Fiai lakomát szoktak tartani odahaza, mindegyik a maga napján. Ilyen-
kor üzentek három nővérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt
egyenek és igyanak. (5) És amikor a lakoma napjai sorra lejártak, értük kül-
dött Jób, és megszentelte őket: Korán reggel fölkelt, és annyi égőáldozatot
mutatott be, ahányan voltak. Mert – ezt mondta3 Jób – Hátha vétkeztek a
fiaim, és káromolták4 Istent szívükben. Így szokott tenni Jób minden alka-
lommal.

(6) Történt egy napon, hogy az istenfiak 5 eljöttek, hogy az ÚR elé járul-
janak. Velük együtt eljött a Sátán is. (7) És az ÚR azt mondta a Sátánnak:
Honnan jössz? A Sátán ezt felelte az ÚR-nak: A földön barangoltam, ott jár-
tam-keltem. (8) Ezt mondta az ÚR a Sátánnak: Észrevetted-e szolgámat, Jóbot?
Mert nincs hozzá fogható a földön: feddhetetlen és becsületes ember, féli
az Istent és kerüli a rosszat. (9) A Sátán így felelt az ÚR-nak: Vajon ok nélkül
féli Jób az Istent? (10) Vajon nem te oltalmazod őt6, a házát és mindenét,
amije csak van? Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a
földön! (11) De nyújtsd csak ki a kezedet, és tedd rá arra, amije van, majd
káromol4 még Téged! (12) Az ÚR ezt mondta a Sátánnak: Íme, mindenét a
kezedbe adom, csak őrá magára nem vethetsz kezet! – És eltávozott a Sátán
az ÚR színe elől.

(13) Történt egy napon, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak és boroz-
gattak elsőszülött testvérük házában, (14) hogy hírnök érkezett Jóbhoz, és
azt mondta: A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelész-
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tek, (15) amikor a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket
pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak ne-
ked. (16) Még ez beszélt, amikor megérkezett egy másik, és ezt mondta:
Isten tüze hullott az égből, amely megégette a juhokat, és elpusztította a
legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. (17) Még
ez beszélt, amikor megérkezett egy másik, és ezt mondta: A káldeusok há-
rom csapatban rajtaütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pe-
dig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked.
(18) Még ez beszélt, amikor megérkezett egy másik, és ezt mondta: Fiaid és
leányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, (19)
amikor hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy
sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg,
hogy hírt adhassak neked.

(20) Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét, azu-
tán a földre esve leborult, (21) és ezt mondta:

Mezítelen jöttem ki anyám méhéből,
Mezítelen megyek is el.
Az ÚR adta, az ÚR vette el.
Áldott legyen az ÚR neve.

(22) Mind ezek ellenére nem vétkezett Jób, és nem követett el megbotrán-
koztató dolgot Isten ellen.

(2,1) Történt egy napon, hogy az istenfiak5 eljöttek, hogy az ÚR elé járul-
janak. Velük együtt eljött a Sátán is, hogy az ÚR elé járuljon. (2) És az ÚR

megkérdezte a Sátánt: Honnan jössz? A Sátán ezt felelte az ÚR-nak: A földön
barangoltam, ott jártam-keltem. (3) Erre azt mondta az ÚR a Sátánnak: Ész-
revetted-e szolgámat, Jóbot? Mert nincs hozzá fogható a földön: Feddhe-
tetlen és becsületes ember, féli az Istent, és kerüli a rosszat. És még most is
kitart feddhetetlenségében, pedig ellene ingereltél, hogy ok nélkül tönkre-
tegyen! (4) A Sátán így felelt az ÚR-nak: Bőrt bőrért! Az életéért mindenét
odaadja az ember. (5) Nyújtsd csak ki a kezed, és tedd rá a csontjaira és a
húsára, majd káromol4 még téged! (6) Az ÚR ezt mondta a Sátánnak: Íme, a
kezedbe adom őt, csak az életét kíméld!

(7) És a Sátán eltávozott az ÚR színe elől, és megverte Jóbot rosszindula-
tú fekélyekkel tetőtől talpig. (8) És Jób7 fogott egy cserépdarabot, hogy azzal
vakarja magát, és hamuba ült. (9) A felesége pedig ezt mondta neki: Még
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most is kitartasz feddhetetlenségedben? Átkozd meg4 Istent, és halj meg!
(10) Ő ezt mondta neki:

Mint ahogy egy bolond szokott beszélni,
úgy beszélsz te is!
A jót elfogadtuk Istentől,
és a rosszat ne fogadjuk el?

Mind ezek ellenére nem vétkezett Jób a szájával.8

(11) Meghallotta Jób három barátja, hogy mennyi baj érte őt, és eljöttek la-
kóhelyükről: a témáni Elifáz, a súahi Bildád és a naamái Cófár. Megállapod-
tak egymással, hogy elmennek hozzá, kifejezik együttérzésüket,9 és vigasz-
talják őt. (11) Amint messziről megpillantották, alig ismertek rá. Hangosan
sírni kezdtek, megszaggatták köntösüket, és port szórtak a fejükre. (13) És
mellette ültek a földön hét nap és hét éjjel, de egyik sem szólt hozzá egy
szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: Pontosabban meg nem határozott
hely, valószínûleg Edóm területén. Vö. JSir 4,21; 1Móz 10,23; 22,21; 36,28;
1Krón 1,17; 2Krón 1,42. – 2: A Jordántól keletre élõ gazdag, valószínûleg böl-
csességükrõl is híres nomádok. A „Kelet” megjelöléshez vö. 1Móz 25,6; 29,1;
Bir 6,3.33; 7,12; 8,10; 1Kir 5,10; Ézs 11,4; Jer 49,28; Ez 25,4.10. – 3: Az elbe-
szélés egyszerûségét mutatja, hogy az ’mr (mondani) igét használja ott is, ahol
a mai ember a „gondolni”, „kérdezni” stb. kifejezést várja. – 4: Az eredeti szö-
vegben a brk (áldani) ige piel alakja áll. Ez ún. eufemizmus: Istenre vonatkozó-
an a könyv írója nem hajlandó az „átkozni” (’rr vagy qll) igét használni. Vö. még
1,11; 2,5.9. Ugyanezt találjuk 1Kir 21,10.13-ban is. – 5: A böné ’elóhím az Isten
(láthatatlan) világához tartozó lények. A görög fordítás: angeloj. – 6: Szó sze-
rint: védõ kerítéssel vetted körül. – 7: Értelmi kiegészítés, az eredeti szövegben
a „Jób” név itt nem szerepel. – 8: Szó szerint: ajkaival. – 9: lánúd-ló „hogy (a
fejüket) csóválják neki” vö. még Zsolt 69,21; Jer 48,17.

Feddhetetlen és becsületes ember

1,1–5. Úgy kezdõdik, mint egy régi-régi népmese. Semmit nem vé-
tenénk, ha a magyar mesék stílusában fordítanánk a kezdõ mondatot:
volt egyszer Úc földjén egy ember, akinek Jób volt a neve. És ez a stílus
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megmarad az egész bevezetõ elbeszélésben. A könyv írója mûvészi te-
hetséggel használja föl a régi elbeszélést arra, hogy egy-egy közbevetett
szóval vagy megjegyzéssel éreztesse, hogy a „jelen” emberének akar va-
lamit mondani.

Jób feddhetetlen, becsületes, istenfélõ, kerüli a rosszat. Ezek a jel-
zõk, amelyeket ma talán abban foglalhatnánk össze, hogy Jób igazi hívõ
ember volt, a könyv írójának jelenében azt juttatták kifejezésre, hogy
Jób a „bölcs” ember példája. A bölcsességteológiában ezek a jelzõk „szak-
kifejezések” voltak már. Párosával szoktak elõfordulni: feddhetetlen és
becsületes (Zsolt 25,21; 37,37; Péld 2,21; 28,10; 29,10); istenfélõ és
rosszat kerülõ (Péld. 3,7; 14,16; 16,6). De itt most együtt van mind a
négy kifejezés. Azt mondhatjuk: Jób különb az Ószövetség minden ke-
gyes emberénél, minden bölcsnél. Mindenkinél, aki csak olvassa ezt a
könyvet.

És gazdag is Jób. Mesébe illõen gazdag. Úgy, ahogyan azt a bölcses-
ség tanítja: aki istenfélõ, kegyes, azt az ÚR megjutalmazza. Mindene
megvan, ami széppé, jóvá, boldoggá teszi az életét. Tíz gyermeke van,
s késõbb azt is megtudjuk, hogy nagyon szereti õket. Vagyona van. A
felsorolás egy rendkívül gazdag ember képét ábrázolja elénk. Messze
földön híres és tekintélyes ember. A megbecsülés, tisztelet, tekintély
még a vagyonnál is nagyobb gazdagság. Gazdagabb, tekintélyesebb
minden kortársánál, az Ószövetség gazdag embereinél. Gazdagabb
mindazoknál is, akik olvassák ezt a könyvet.

Néhány rövid mondattal máris több lett az elbeszélés a mesénél. Pe-
dig az író még itt nem áll meg. Hozzátesz valamit az eddigiekhez.
Olyasvalamit, ami talán már nem volt meg a Jóbról szóló õsi elbeszé-
lésben. Jób még azért is áldozatot mutat be hetenként Istennek, hogy
gyermekeinek rejtett gondolataiért is bocsánatot szerezzen. Olyan is-
tenfélelem ez, amely a bûnnek még a gondolatától is retteg. Sõt nem-
csak a saját bûnére gondol, hanem gyermekeit is félti. Ez a hetenként
bemutatott áldozat Jób apai szeretetének ragyogó bizonyítéka. Jób eb-
ben is túltesz mindenkin.

Így lehet néhány rövid hozzátétellel egy jól ismert történetet közel
hozni azokhoz, akik ezt a jelenben olvassák. Már a bevezetõ néhány
mondat is felhívja a figyelmünket arra, hogy itt nem mesével van dol-
gunk, nem is egy régi kegyes ember legendájával. Mindjárt itt az elején
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észre kell vennünk, hogy Jób „történetének” minden mondata fontos.
E nélkül az így kibõvített történet nélkül nem fogjuk megérteni Jób
könyvét.

Nem ok nélkül féli Jób az Istent

1,6–12. Ebben a következõ szakaszban még világosabb lesz, hogy több-
rõl van szó, mint Jób történetérõl. Egyszerre Isten színe elé kerülünk.
Isten királyi trónusa elõtt megjelennek az „istenfiak”, köztük a Sátán
is. Mi megszoktuk, hogy a „sátán” tulajdonnév. Ebben az elbeszélésben
igazában nem az, inkább csak az „istenfiak” egyikének különleges meg-
nevezése. Az elbeszélésbõl az tûnik ki, hogy olyasféle szerepe van Isten
királyi udvarában, mint amilyen ma az államügyészé: õ képviseli a vá-
dat. A „sátán” szó maga azt jelenti: vádló, ellenfél, ellenség. Van ha-
talma, de eleitõl fogva világos, hogy ez a hatalma alá van rendelve Is-
tennek.

Arra is hangsúly esik az elbeszélésben, hogy nem általában „Isten-
rõl” van szó. Az ÚR az, aki elé odajárulnak az istenfiak, az ÚR beszél a
Sátánnal, és õ tartja kezében, intézi Jób sorsát is. Az olvasó, akár Izrael
gyülekezetébe tartozik, akár a keresztyén gyülekezetbe, tudja, hogy ez
az az Isten, akit õ név szerint ismer. Nem véletlen, hogy bár a beszélge-
tések, viták során csak Istent emlegetnek, a döntõ pontokon ebben a
könyvben is a nevén ismert ÚR-ral találkozunk.

Az ÚR és a Sátán közti beszélgetés adja meg a történet értelmét. Az
ÚR „dicsekszik” Jóbbal a Sátán elõtt. Most derül ki, hogy Jób jellemzése
az elsõ versben nem csupán emberi vélemény. Az ÚR egyenesen azt
mondja, hogy nincs Jóbhoz hasonló kegyes, istenfélõ ember a földön.
Csakugyan igaz, hogy senki nem mérheti magát Jóbhoz. Sõt még vala-
mire felfigyelünk. Az ÚR így beszél Jóbról: szolgám. Ezt nem lenne
szabad elfelejtenünk a könyv olvasása során. De ha elfelejtenénk, a
könyv írója eszünkbe fogja juttatni (42,7). Az ÚR „dicsekvése” ez: a fõ
vádló végre láthat valakit, aki ellen semmi vádat nem emelhet.

Valójában itt indul el Jób története. A Sátán nem hiszi, hogy Jób iga-
zán istenfélõ. Azt állítja, hogy Jób nem ok nélkül istenfélõ. Ha nem lenne
érdemes kegyesnek, feddhetetlennek, becsületesnek, istenfélõnek,
bûnt kerülõnek lenni, akkor Jób nem lenne ilyen. Könnyû ilyennek
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lenni, ha az ÚR védi õt, ha Jób biztos lehet abban, hogy kegyességének
mindig megvan a jutalma. De ha elvenne tõle mindent, ha kiderülne,
hogy nem érdemes istenfélõnek lenni, akkor Jób is elfordulna az ÚR-
tól. Mert Jób tulajdonképpen azt a jólétet, gazdagságot, boldogságot,
megbecsülést, hírnevet szereti, amit kegyessége jutalmaként kapott,
nem pedig az ÚR-at magát. Nincs mit dicsekedni ezzel a Jóbbal, akihez
hasonló kegyes ember nincs a földön.

Az olvasó érti, hogy itt nemcsak Jóbot éri a vád, hanem minden ke-
gyes, hívõ embert. Sõt a Sátán nemcsak a kegyes embereket támadja,
hanem alapjaiban támadja a bölcsesség teológiáját. Azt állítja, hogy ez
a teológia az emberi önzésre épít, arra, hogy az ember azt teszi, ami neki
jót hoz, és csak azért kerüli a rosszat, mert fél a rossz következménye-
itõl. Ezen kívül, és ez még fontosabb, rámutat arra, hogy ennek a teo-
lógiának alapvetõ tétele az ok és következmény alapján kialakított „vi-
szonzás” törvénye, és ha egyszer nem követi az istenfélelmet, kegyes-
séget az áldás, akkor összedõl a bölcsességteológiának évszázadok vagy
talán évezredek során felépített pompás épülete.

Még egy gondolattal továbbvisz bennünket ez a mûvészi módon át-
alakított elbeszélés. Nagy dolog forog kockán. Ha kiderül, hogy a Sá-
tánnak van igaza, akkor elõször is Jób szégyenül meg. Hiába nevezték
akkor az istenfélõ, bûnt kerülõ, feddhetetlen és becsületes embert
„igaz”-nak, Jób nem igaz többé, hiába állítja róla az ÚR, hogy minden-
kinél különb. De ez még semmi ahhoz képest, hogy akkor az ÚR-nak
nincs igaza. Akkor elvész az, amit az Ókor kegyesei, a bölcsek így mond-
tak: Isten dicsõsége. Ezt sem szabad elfelejtenünk Jób könyvének olva-
sása közben. Mert ha kiderül, hogy ebben a perben az ÚR-nak van iga-
za, akkor ezzel együtt Jób igazsága is kiderül, vagyis, hogy Jób valóban
igaz ember. Így kerül egymás mellé Isten igazsága és Jób igazsága. Csak
ez a két eset lehetséges. Vagy a Sátánnak van igaza, akkor az ÚR-nak
nincs igaza, és Jób se igaz. Vagy nincs igaza a Sátánnak, akkor az ÚR-
nak van igaza, de vele együtt „megigazul” Jób is. Mivel pedig ilyen nagy
kérdésnek kell eldõlnie a mennyben, nagy dolgok történnek a földön
is. Az ÚR rábízza a Sátánra: tegyen Jób gazdagságával, családjával azt,
amit akar.
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Áldott legyen az ÚR neve

1,13–22. Jób egyetlen napon elveszíti mindazt, ami gazdaggá és bol-
doggá tette, és amirõl mindenki számára nyilvánvaló, hogy rendkívüli
kegyességének a jutalma volt. Az elbeszélés egyszerû, visszatérõ mon-
datai, az egymás nyomában érkezõ hírnökök szavai éreztetik, hogy Jób-
nak még lélegzetvételre sincs ideje közben, úgy jön egyik hír a másik
után. Ördögi tervszerûséggel pusztul el mindene, szinte ugyanabban
az órában. Az sem véletlen, hogy a legvégére marad a legfájdalmasabb
csapás: gyermeki is mind meghaltak. Ebben a híradásban az sem vélet-
len, hogy éppen a legidõsebb testvérnél voltak együtt. Éppen újra kez-
dõdött a sor: azt megelõzõen volt az engesztelõ áldozat még a titkos
bûnökért is (1,5), még véletlenül se lehet arra gondolni, hogy ez a csa-
pás Jób gyermeki bûnének jogos büntetése lett volna. Az olvasóban
azonnal feltámad a kérdés: ki képes ekkora csapássorozatot, vagy en-
nek akár csak egy részét is kétségbeesés vagy éppen zokszó nélkül ki-
bírni?

Most tehát csakugyan nincs oka Jóbnak, hogy istenfélõ legyen. Most
már nem érdemes kegyesnek lenni. A Sátán elérte, amit akart: Jób rá-
jöhetett, hogy nem vette õt körül Isten védõfallal. Mit tesz most ez a
kegyes ember? Fáj neki mindaz, ami történt. Gyászol, ahogyan szok-
tak: megszaggatja ruháját, haját leborotválja, a földre borul, és imád-
kozik. A történet ilyen egyszerû leírással juttatja kifejezésre, hogy Jób
nem valami emberfölötti lény. Ember õ, ha különb is embertársainál.

Jób imádságának elsõ mondata mögött egy régi közmondás, régi böl-
csesség tükrözõdik. A bölcsességirodalom is ismerte, idézte ezt a gon-
dolatot (pl. Zsolt 49,18). Csakhogy ez most itt nem tanítás, nem a ké-
sõbbi nemzedék kioktatása. Most egy csapásoktól porig sújtott ember
önmagára alkalmazza, önmagára mondja érvényesnek a régi szenten-
ciát. A második mondat pedig új összefüggésben új vagy eddig még föl
nem fedezett értelmet ad a közmondásnak. Jób nem száll szembe Isten-
nel. Tudja, hogy semmije nincs, amit ne kapott volna az ÚR-tól, akinek
jogában áll el is venni azt, amit adott.

Csak a könyv késõbbi részeiben válik egyre világosabbá, hogy Jób
imádságának második mondatában milyen rendkívüli hangsúllyal bír
az a kijelentés, hogy „az ÚR vette el”. Ez az imádság azt is kifejezésre
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juttatja, hogy Jób számára kezdettõl fogva világos: neki az ÚR-ral van
dolga. Nem kérdés a számára, hogy hogyan lehet az ilyesmi. Még csak
azt a gondolatot se engedi meg, hogy talán csak „megengedte” az ÚR,
hogy ennyi csapás érje. „Mindezek ellenére”, a csapások ellenére áldja
az Istent. Úgy látszik, vesztett a Sátán. Jób nem a gazdagságát, boldog-
ságát szereti, hanem Istent magát.

Ok nélkül

2,1–6. A földön történteknek folytatása van az ÚR színe elõtt. Megis-
métlõdik, és ezzel még hangsúlyosabbá válik az ÚR-nak az a kijelenté-
se, hogy nincs Jóbhoz hasonló istenfélõ és kegyes ember. Csak most
egy meglepõ, megdöbbentõ kiegészítést olvasunk az ÚR szavaként: „pe-
dig ellene ingereltél, hogy ok nélkül tönkretegyem”. A Sátán „ok nél-
kül”-jére (1,9) most egy másik „ok nélkül” hangzik. Mikor Isten azt
akarja bebizonyítani, hogy Jób ok nélkül kegyes, akkor ok nélkül tönk-
reteszi õt. Ez azt jelenti, hogy semmi logikus magyarázata nincs Jób
szenvedésének. Egyben azonban azt is jelenti, hogy alapjaiban rendült
meg a bölcsesség teológiája. Van olyan, hogy valaki kegyes, istenfélõ,
és mégis szenved, anélkül, hogy a legkisebb hibát is lehetne találni a
kegyességében.

Az így átalakított régi történet ezzel Jób megkísértésének történetévé
lesz. Ez a szenvedés kikutathatatlan és megmagyarázhatatlan, mert az
ÚR maga bocsátotta Jóbra. Ennek a szenvedésnek „okát” keresni azt je-
lentené, hogy Jób felelõsségre vonja Istent. Most Jób megállt a kísértés-
ben. Nem vonta felelõsségre Istent, nem vádolta õt, még mindig „ki-
tart feddhetetlenségében”.

De a Sátán nem adja fel. Még mindig vádolja Jóbot. A „bõrt bõrért”
mondás alighanem a nomád állatkereskedelem területérõl származik,
és azt jelenti: valamit valamiért; azaz: mindenért fizetni kell. Jób ese-
tében ez azt is jelentheti, hogy Jób így gondolkozik: igaz, nagy árat
kellett fizetnem, de az életemért kellett odaadnom mindent. Akkor
pedig ez még mindig nem bizonyítja, hogy Jób igazán kegyes ember.
Van a sorok mögött egy ilyen gondolat is: ez a Jób lehet mindenkinél
önzõbb is, mert miközben formálisan meggyászolja gyermekeit, szo-

II. BEVEZETÉS (1–2. R.)1,13–22•2,1–6



45

morkodik az õt ért veszteségen, áldja az Istent, megkönnyebbülten
azért, hogy így õ maga megmenekült. De majd ha õ maga kerül bajba,
akkor már nem lesz többé kegyes, megátkozza az Istent.

Ezért még nincs vége Jób megkísértésének. Ismét a Sátán kezébe ke-
rül. Az elbeszélés itt rejtélyessé válik. A Sátán azt mondja, hogy az ÚR

„tegye kezét” Jób „csontjaira és húsára”, azaz sújtsa betegséggel. Az
ÚR pedig a Sátán kezébe „adja” õt. Azután az ÚR kiköti, hogy Jóbnak
minden csapás ellenére életben kell maradnia. A kísértés megmarad,
de csak akkora, amekkorát Jób még el tud viselni. Ez az egyik értelme
ennek a kikötésnek. De van egy másik is: Jób életében kell kiderülnie
annak, hogy õ „ok nélkül” kegyes. Az is fontos az egész könyv megér-
tése szempontjából, hogy sem ez, sem pedig a megelõzõ „mennyei je-
lenet” nem Jób szeme elõtt zajlik le. Jób minderrõl semmit nem tud.
Mint ahogy senki nem tudhatja, mi van a saját szenvedése mögött. A
bevezetõ elbeszélés elõttünk lebbenti fel egy pillanatra a fátylat, mert
így derül ki, miért írták meg ezt a könyvet.

A rosszat is el kell fogadnunk

2,7–10. Ismét kevés szóval, két rövid mondattal írja le a könyv szerzõje
az újabb csapást, ami Jóbot éri. Valami utálatos, szörnyû betegséget
kap Jób. Nem úgy, ahogyan a betegség jönni szokott, lassan, fokozato-
san, hanem egyszerre „tetõtõl talpig” ellepik õt a „rosszindulatú feké-
lyek”. Sokan kutatták már, miféle betegség lehet az, amirõl itt olva-
sunk. Az itteni, meg a késõbbi utalások (2,8; 2,12; 6,4; 7,4–5.13–
15.19; 16,16; 18,13; 19,17.20; 30,17.30) arra mutatnak, hogy lepráról
van szó, amely nemcsak utálatos, hanem annak, aki megkapja, még az
emberi közösségtõl is távol kell tartania magát. Azért az a kifejezés,
hogy Jób „hamuba ült”, nem egyszerûen a gyász és a szomorúság kife-
jezése, hanem azt jelenti, hogy Jóbnak a szemétdombra kellett kiülnie,
nem maradhatott a házában sem. Most már csakugyan õt magát éri a
csapás, nem a vagyonát vagy a családját.

Még ezzel sincs vége a kísértésnek. Igaz, a Sátánról itt nincs többé
szó. Jób felesége szólal meg. Nem bírja némán, szó nélkül elnézni ezt
a szenvedést. Természetesen õt magát személyesen is érinti Jób be-

Jób megkísértése (1–2. r.) 2,1–6•2,7–10
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tegsége, ahogy ezt egy késõbbi utalásból (19,17!) megtudjuk. Itt most
már minden kockára kerül. Jób elveszítette vagyonát, gyermekeit, egész-
ségét. Nem maradt más, csak a puszta élete és kegyessége. Mert még
mindig kitart. Felesége szerint ennek már nincs értelme. Nyilvánvaló-
vá lett, hogy nem érdemes kegyesnek lenni. Szerinte itt már csak egyet
lehet tenni: megátkozni az Istent, ami egyben Jób halálát is jelenti. De
érdemes még élni? Nem az-e éppen a megoldás, hogy a közeli, gyors
halállal véget ér a szenvedés? Ebben a régi történetben nincs szó ön-
gyilkosságról, hanem egyszerûen arról a bizonyosságról, hogy aki meg-
átkozza az Istent, annak meg kell halnia. A mai olvasó mégis arra gon-
dol, hányan keresik a kiutat a szenvedésbõl az öngyilkosságban. Ráadá-
sul itt éppen a feleség, aki a legközelebb áll a szenvedõhöz, az ad ilyen
tanácsot. Itt világos a megelõzõkkel az összefüggés: Jóbot éppen ahhoz
segítené a felesége, amit a Sátán az ÚR-ral szemben bizonygatott.

Jób még ebben a kísértésben is megáll. Felismeri, hogy felesége úgy
beszél, és úgy gondolkodik, ahogyan azok szoktak, akiket a bölcsesség
teológiája „bolondok”-nak nevez, nem azért, mintha elmebetegeknek
tartaná õket, hanem azért, mert nem számolnak komolyan Istennel.
De ennek a megállapításnak is új értelme lesz ebben az összefüggés-
ben. Jób bolondnak bélyegzi azt a gondolkozást, amely azt méri, med-
dig érdemes kegyesnek maradni.

Itt megint egy második mondat is elhangzik Jób szájából. Ez is
olyan, mint valami régi közmondás: A jót elfogadtuk Istentõl, a rosszat
is el kell fogadnunk. Elsõ hallásra valami bölcs belenyugvásként hang-
zik. Mit tehet az ember? Ha nehéz napok jönnek, azt is el kell fogadni.
Így is szép lenne az, amit Jób mond. De most ismét fel kell figyelnünk
arra, hogy Jób kijelentésében több van, mint ez az általános bölcses-
ség. Jób esetében megint hangsúlyossá válik egy szó: Istentõl. Isten
eddig jót adott, most rosszat ad. De Isten adja. Ez felelet a Jóbot ért
vádra. Nem az a fontos, hogy mit ad, hanem az, hogy Isten adja. Jób
még mindig olyan kegyes, hívõ ember, akihez hasonló nincs a földön.
Szavaiból az derül ki, hogy õ csakugyan Istent magát szereti, nem Is-
ten ajándékát.

Ha itt véget érne a történet, ragyogó példája lenne az igazi kegyes-
ségnek. De ennek a szakasznak a záró mondata, amely megjegyzi, hogy
Jób nem vétkezett, sejteti, hogy van még folytatás. És ebben van valami

II. BEVEZETÉS (1–2. R.)2,7–10
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bíztató. Mert mit segítene az olvasón, mit segítene rajtunk, ha a hit-
nek ilyen ragyogó, de számunkra elérhetetlen példáját látnánk magunk
elõtt? Világos a könyv írójának szándéka: ezt az ügyet egészen közel
kell hozni az emberekhez. Ennyire nem egyszerû a dolog. Persze, nincs
igazuk azoknak, akik szerint ez a záró mondat, amely azt mondja, hogy
Jób nem vétkezett „a szájával”, arra utal, hogy a „szívében” vagy „a gon-
dolataival” azért már vétkezhetett. Ez az elképzelés a mai, európai em-
ber gondolkozására jellemzõ. A záró mondat az ókori keleti ember nyel-
vén azt jelenti: nyilvánvaló, hogy Jób nem vétkezett.

Alig ismertek rá

2,11–13. A most következõ néhány mondat is kiegészítése a régi Jób-
történetnek. Itt nyilvánvaló az írói szándék: ez az összekötõ szakasz a
prózai és a költõi részek között, ez az elõkészítõje a nagy vitának.

Messze földrõl jön Jóbnak három barátja. Elifáz délrõl, Edómból,
Bildád alighanem keletrõl, Cófár pedig talán északról. Úgy tûnik, hogy
ha el is veszítette Jób a vagyonát, a gyermekeit, az egészségét, még meg-
maradt a hírneve, még maradtak barátai, akik a régi korok szokásai sze-
rint eljönnek részvétüket és együttérzésüket kifejezni, a nehéz na-
pokban vigasztalni õt. Ezek a barátok sem akármilyen emberek. Ké-
sõbb kiderül, hogy õk is „bölcsek”, ugyanannak a teológiának neveltjei,
ugyanannak a kegyességnek képviselõi, amelyet Jób ismer, és amelyhez
õ tartozik.

Ennek a szakasznak egyik legfontosabb mondata az, hogy amikor
megpillantották Jóbot, „alig ismertek rá”. Az elsõ gondolat ennek ol-
vasásakor az, hogy persze: a betegségtõl a felismerhetetlenségig eltor-
zult embert látnak maguk elõtt. De ha az eddig elmondottakra és a böl-
csességteológiára gondolunk, ennél többet kell felfedeznünk ebben a
kijelentésben. A barátok eddig azt a Jóbot ismerték, aki a hívõ, kegyes
„bölcs” mintaképe volt, és akit ezért Isten gazdagon megáldott. Igen,
érhették csapások, most ezért vigasztalni kell õt. De amit maguk elõtt
látnak – egy saját házából is kivetett, mindenébõl kifosztott, utálatos
betegségben sínylõdõ ember-roncsot –, az nem illik bele abba a képbe,
amely teológiájuk és kegyességük szerint kialakult bennük.

Jób megkísértése (1–2. r.) 2,7–10•2,11–13
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Ez a magyarázata annak, hogy „hét nap és hét éjjel” egyikük sem szól
egy szót sem. Itt már többrõl van szó, mint a szenvedésrõl. Egy érthe-
tetlen, értelmetlen szenvedést látnak maguk elõtt. Bizonyos, hogy ez
a megjegyzés a hosszú hallgatásról nem valami rituális „gyászszertar-
tás” akar lenni, ahogyan azt némelyik magyarázó véli. A barátoknak ez
a hallgatása annak az elsõ jele, hogy a „bölcsesség” most olyasvalami-
vel találkozik, amire nincs receptje. Jób maga se érti ezt a szenvedést.
Most pedig azoknak, akik eljöttek, hogy vigasztalják, egyetlen szavuk
sincs hozzá. Ez újabb, még nagyobb kínt és még súlyosabb kísértést
jelent számára. Itt érzõdik, hogy Jób az eddigieken túl elveszítheti ba-
rátait, és velük együtt az addig biztosnak vélt „teológiai” talajt is a lá-
ba alól.

Aki eddig figyelemmel, gondosan elolvassa Jób könyvét, abban máris
felébred az érdeklõdés: mi lesz ezzel a Jóbbal? Sõt: van valami különle-
ges erõ ebben a mûben, amely magával ragadja az olvasót. Már itt meg-
érzi az ember, hogy többrõl van szó, mint mûélvezetrõl. Olyan kérdé-
seket kavar fel ez a „prológus”, amelyekrõl máris sejtjük: nem csupán
a régi idõkben élt Jób kérdései, nem is csak az ókori Kelet embereinek
a kérdései ezek, hanem a mieink is. Ezt a most kezdõdõ drámát nem
lehet „kívülrõl”, valami nézõtérrõl nézni, itt a mi ügyünkrõl van szó.
Még inkább kiderül ez, ha tovább olvassuk a könyvet.

II. BEVEZETÉS (1–2. R.)2,11–13
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(3,1) Ezután kinyitotta Jób a száját, és megátkozta (születése) napját.
(2) Megszólalt Jób1, és ezt mondta:

(3) Vesszen el az a nap, amelyen születtem,
az éjszaka, mely tudta, hogy fiú fogant!

(4) Az a nap legyen sötét,
ne törődjék vele Isten odafenn,
ne ragyogjon rajta napsugár!

(5) Vegye birtokba sötétség, a halál árnyéka,
lakozzék rajta felhő,
nappal is sötétség tegye rémessé!

(6) Azt az éjszakát ragadja el a sötétség,
ne kerüljön az év napjai közé,
ne számítsák be a hónapok számába!

(7) Legyen az az éjszaka meddő,
ne legyen azon ujjongás!

(8) Rontsák meg, akik meg tudják átkozni a nappalt,
kik képesek felingerelni a Leviátánt!2

(9) Sötétüljenek el alkonyán a csillagok,
hiába várjon világosságra,
ne lássa a hajnal sugarait,

(10) mert nem zárta be anyám méhének3 ajtaját,
s nem rejtette el előlem a nyomorúságot!

(11) Miért nem haltam meg, mikor megszülettem,
miért nem múltam ki, mikor az anyaméhből kijöttem?

(12) Miért vettek engem térdre,
és emlőkre, hogy ott szopjak?

A VITA ELSŐ MENETE
(3–11. R.)

1. Jób panasza:
Értelmét vesztett élet
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(13) Akkor most feküdnék, és békében lennék.
Aludnék akkor, és nyugalom volna,

(14) a föld királyaival és tanácsosaival,
kik kőhalmokat építettek maguknak

(15) vagy fejedelmekkel, kiknek aranyuk van,
és ezüsttel töltötték meg házaikat.

(16) Vagy miért nem lettem olyan,
mint elásott koraszülött,
mint világosságot nem látott csecsemők?

(17) Ott megszűnik a bűnösök nyugtalansága,
megnyugszanak, kiknek erejük ellankadt.

(18) A foglyok ott mind nyugton vannak,
nem hallják a hajcsárok hangját.

(19) Egyforma ott mind a kicsiny, mind a nagy,
s a rabszolga megszabadul urától.

(20) Miért is ad4 világosságot a nyomorultnak,
és életet a megkeseredett lelkűeknek,

(21) akik várják a halált, de mindhiába,
pedig jobban keresik, mint rejtett kincset;

(22) akik örülnek a kőhalomnak,5

s örvendeznek, ha megtalálták a sírt;
(23) az útvesztőbe jutott embernek,

annak, akit Isten kerítet be?6

(24) Mert ételem elé a sóhajom kerül,
előtör, mint vízár, a kiáltozásom.7

(25) Mert amitől félve rettegtem,8 az jött rám,
és amitől remegtem, az ért utol engem.

(26) Nem tudok nyugodni, nem találok csendet,
és nincsen nyugalmam, remegés jött reám.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: a vajja‘an … vajjó’mer (szó szerint: fe-
lelt … és mondta) ettõl kezdve állandó kifejezés, minden újabb „beszéd” beve-
zetõje a beszélõ megnevezésével. Ettõl eltérõ formák: 27,1; 29,1; 36,1; 38,1;
40,6; 42,7. – 2: livjátán az õsidõk rejtélyes, félelmetes állata, vö. 40,25; ezen
kívül még Zsolt 74,14; 104,26; Ézs 27,1. – 3: bitní (méhem) Jóbra vonatkoz-
tatva anyja méhét jelenti. Ugyanezt a kifejezést találjuk 19,17-ben is! – 4: Ké-
sõbb is többször elõforduló mondatszerkezet, nem nevezi meg az alanyt: Is-
tent. – 5: Korrekció: gíl (ujjongás) helyett gal (halom), kõhalom, esetleg sírkõ.

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA ELSŐ MENETE (3–11. R.)
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A két verssor értelme párhuzamos, a másodikban a „sír” szerepel. – 6: Az itteni
szkk (bekerít) ige az 1,10 hasonló, csak „szín” betûvel írt igéjének egyik változa-
ta! – 7: Nehezen fordítható mondat. Az értelme világos: a szenvedésben elõbb-
revaló lett a sírás, mint az evés. Más kifejezéssel, de ez a gondolat található pl.
Zsolt 42,4-ben. – 8: pahad páhadtí (rettegést rettegtem).

Megátkozta születése napját

3,1–10. Ennek a résznek a kezdete fordulópont az egész mûben. Az ed-
dig tûrõ, alázatos Jób átokszóra nyitja a száját. Sok magyarázó van azon
a véleményen, hogy ez a bizonyítéka annak, hogy a Jóbról szóló elbe-
szélés, a próza és a költemény két különbözõ szerzõtõl származik. A
próza csendes, bosszútûrõ Jóbja helyett a költeményben egy átkozódó,
lázadó Jób szólal meg. De nem kell feltétlenül két különbözõ szerzõre
és két különbözõ Jóbra gondolnunk. Az Ószövetség más irataiban is
találunk példát arra, hogy valaki egy darabig csendesen szenved, tûri a
testi-lelki fájdalmat, azután egyszerre kitör belõle a fájdalom (pl. Zsolt
39,3–4). Van olyan ember, az ókori Kelet embere is ilyen volt, aki soká-
ig eltûri a fájdalmat, de egy idõ után elemi erõvel tör fel belõle a panasz,
sõt az átok szava.

Ez a fordulat még erõteljesebben juttatja kifejezésre, hogy Jób min-
den kiválósága mellett ember, olyan, mint bármelyik kortársa, és aki
ezt a könyvet olvassa, annak nem szabad õt istenítenie, nem szabad azt
gondolnia, hogy valami földöntúli szent történetével van dolga. Olyan
fájdalom, olyan szörnyû gyötrelem ez, amelyet nem lehet némán elvi-
selni. Ennek a kitörésnek érthetõ magyarázata az elõzmény, a súlyos
csapások sorozata. A kitörés hevességét pedig megmagyarázza a meg-
elõzõ hosszú hallgatás, amely a mû összefüggésében vihar elõtti csend-
nek tûnik. Jób nem lesz kisebb, kevésbé rendkívüli ember azzal, hogy
„hét nap” csendje után ilyen kemény és kétségbeesett szavak hagyják
el ajkát.

De nemcsak ez motiválja Jób kitörését. Mellette ott ülnek a barátok
is – és hallgatnak. Pedig azért jöttek, hogy vigasztalják õt. De nincs
egyetlen szavuk se a szenvedõ számára. Ez is érthetõ. Mégis úgy tûnik:
szándékos a barátok ilyen szerepeltetése. Utólag ki is derül ez. A bará-

1. Jób panasza: Értelmét vesztett élet (3,1–26) 3,1–10
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tok a bölcsesség képviselõi, így Jób szenvedése elõtt a bölcsesség né-
mul el. Igaz, késõbb megszólalnak a barátok is. De most, mintha Jób
azért szólalna meg elõször, mert a barátok némák maradtak. És ez a
kezdeti feszültség a továbbiakban egyre csak nõ. Mert Jób könyve nem-
csak elméletileg szól a bölcsesség teológiájának válságáról. Azt is érez-
teti, hogy a szenvedõ embernek vigasztalásra, baráti, testvéri együttér-
zésre és segítésre van szüksége. Erre a személyes kérdésre is figyelni
kell a könyv olvasása közben.

A megoldatlan kérdések, az érthetetlen szenvedés az átok szavát csal-
ják Jób ajkára. Mintha mégis elérte volna a célját a Sátán. De az átok-
szó nem Istent illeti, hanem Jób „napját”, azt a napot, amelyen meg-
született, sõt azt a napot, amelyen élete emberi tudás szerint elindult.
Formailag nem is átok ez, egyszer sem fordul elõ ebben a szakaszban a
„legyen átkozott” szó. Ebben megint költõi, nyelvi finomságot kell
látnunk. Jób még ilyen nagy gyötrelemben sem átkozódik. Amit itt ol-
vasunk, az inkább az Ószövetség panaszzsoltáraihoz hasonlít. Arról
panaszkodik Jób, hogy ami a szerelemnek, boldogságnak, örömnek éj-
szakája és napja volt, amire mint az élet kezdetére, mély tisztelettel és
hálával tudott és tud tekinteni az ember, többé nem tölti el örömmel
és hálával a szívét. „Az a nap” most már a sötétség és a keserûség nap-
ja lett, mert ott ez a nyomorúsággal teli élet kezdõdött el. Mérhetetlen
keserûség szólal meg ebben a panaszban, amely az õsidõkig tekint visz-
sza: ha akkor el sem kezdõdött volna az élet, ha nem az õsidõk ször-
nyetegét gyõzték volna le, hanem a nappalt és az éjszakát, most nem
kellene Jóbnak itt szenvednie. Vagy legalább csak õ ne született volna
meg erre a nyomorúságra.

Miért?

3,11–19. Már az elõbbi szavak és mondatok mögött is ott lappang a
szenvedõ emberre legjellemzõbb kérdés, a „miért”. Ám Jób kérdései itt
nem a szenvedés okát kutatják. Talán ebben is halvány visszautalást
érezhetünk a prológusra, amely világossá teszi, hogy Jób szenvedésé-
nek nincs logikus magyarázata. Jób nem azt kérdezi, miért szenved,
hanem azt, miért született meg, miért gondoskodtak róla szeretõ anyai
szívvel, ha most ilyen nyomorúságban kell élnie. Talán szabad ezzel a

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA ELSŐ MENETE (3–11. R.)3,1–10•3,11–19
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szójátékkal jellemezni ezt a miért-kérdést: „mi-értelme” van az ilyen
életnek? Mi értelme volt egyáltalán megszületnie? Mi értelme volt an-
nak, hogy amióta anyja ölbe vette, és tejével táplálta, gonddal felnevel-
ték?

Ennél a nyomorúságnál sokkal jobb a halál nyugalma. Itt a költõ a
régi Egyiptom költészetének gondolatait idézi. Azok a „királyok” és
„tanácsosok”, akik kõhalmokat építettek maguknak, Egyiptom régi
fáraói. A „házak”, amelyeket arannyal és ezüsttel töltöttek meg, a pira-
misok. Ott alusznak évezredek óta, nyugalmuk békéjét senki nem za-
varja. Jób szavai ezt jelentik: én is pihenhetnék hozzájuk hasonlóan,
ha meghaltam volna már akkor, mikor a világra jöttem. Vagy akár csak
úgy temették volna el, mint a szegények szokták a koraszülött, halva
született csecsemõt, akkor is aludna, pihenne. Díszes sírhely nélkül is
nyugalmat ad a halál. Mert a halál mindenkinek nyugalmat ad. A bû-
nösöknek is, akik a bölcsek tanítása szerint büntetésként kapják a ko-
rai halált. A halál nyugalmában mindenki egyforma lesz: kicsi és nagy,
rabszolga és úr.

Arra azonban figyelnünk kell, hogy Jób mondatai nem így hangoz-
nak: miért nem halok meg? Nem azt mondja, hogyha ilyen nagy a nyo-
morúságom, akkor jobb lenne meghalni! Ennek két oka van. Elõször
is itt egy ókori keleti ember beszél, akitõl az öngyilkosság gondolata
távol van. Ezután pedig: ahogyan a prológusból (2,6) kitûnik, Jób éle-
tében kell a nagy kérdésekre feleletet találni. A költõ maga nem írha-
tott olyan panaszt, amely a halált kínálná megoldásul. Itt tehát nem a
halált kívánja, hanem a nyugalmat. Nem az élet ellen tiltakozik, ha-
nem a nyomorúság ellen.

Akit Isten kerített be

3,20–26. Jób panaszában a súlyos kifejezések egész sorát találjuk. A
nyomorultak és megkeseredett lelkûek közé sorolja magát, azok közé,
akik már csak a halál nyugalmát látják, akik nem találnak többé nyugal-
mat. Mégsem egyszerûen maga a szenvedés vagy annak miértje kínoz-
za. Az a félelmetes nyugtalanság és rettegés, ami a szívében ébredt
(25–26. v.), azt juttatja kifejezésre, hogy bizonytalanná vált Isten felõl.

1. Jób panasza: Értelmét vesztett élet (3,1–26) 3,11–19•3,20–26
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Ez a nagy kérdése: mi értelme van az olyan ember életének, aki útvesz-
tõbe jutott, és akit Isten „bekerített”. Ezt a kettõs kifejezést úgy kell
értenünk, hogy Jób nem találja a megoldást, a kiutat abból a belsõ,
lelki nyomorúságból, amelybe akkor jutott, amikor hívõ, kegyes élet-
folytatása ellenére ilyen nagy baj szakadt rá. Isten most másképpen cse-
lekszik, mint ahogyan azt a bölcsesség kegyességének szabályai szerint
élõ ember várhatná tõle. A második kifejezés különösen is szemléletes:
bármilyen irányba indul, bármerre keresi a kiutat és a megoldást, min-
denütt Istenbe ütközik, köröskörül csak Istennel találkozik, aki nem
engedi õt továbbjutni. Érdekes és merész alkalmazása ez ugyanannak
a kifejezésnek két ellentétes értelemben: a Sátán azt mondja, hogy Jób
azért olyan példásan kegyes ember, mert Isten maga vette õt körül, az-
az Isten védi õt minden veszélytõl (1,10), Jób pedig azt mondja, hogy a
„körülvétel” rettenetes gyötrõdést szerez neki.

Jób tehát nem vonja kétségbe, hogy Isten cselekszik így vele. Abban
a tekintetben nem rendült meg a hite, hogy Istent mindennél nagyobb-
nak tartsa, és higgye, hogy semmi nem történik az õ akarata nélkül.
De most a tapasztaltakat nem tudja beleilleszteni abba a képbe, amely
az idõk folyamán kialakult benne Istenrõl. Most is Istent látja minden
esemény mögött, de ez most nem ad számára megoldást. A mindenütt
ott levõ Isten most az útjában áll, akadályozza õt az elõbbre jutásban,
a problémák megoldásában. Ezzel válik az élete értelmetlenné. Ezt fe-
jezi ki a sok „miért” ebben a panaszdalban. Most elhatalmasodik rajta
a bizonytalanság kínzó, nyugtalanító félelme: most másnak látja Is-
tent, mint amilyennek eddig ismerte.

Van valami a 25. versben, amin még érdemes elgondolkodni. Érthe-
tõ ez a mondat úgy is, hogy Jób egész példamutató élete mögött az a
titkos félelem húzódik meg, hogy ha nem él istenfélõ életet, utoléri
minden csapás, szegénnyé, elhagyatottá, beteggé lesz. Ez azonban azt
jelentené, hogy mégis a Sátánnak volt igaza: nem ok nélkül volt kegyes
Jób. De lehet ennek a mondatnak más értelme is, és ez a valószínûbb
Jób könyvének összefüggésében. Mintha e mögött valami teológiai bi-
zonytalanság húzódnék meg: attól való félelem, hogy a bölcsesség teo-
lógiája, bármilyen szépen kialakított tanítása van is, nem az a szilárd
„épület”, mint aminek sokan gondolják. Jób mindenki elõtt ismert ke-
gyessége és ez az „ok nélkül” rászakadt nyomorúság: ez a kettõ indítja
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el a vitát Jób és barátai között. Ezt a rendkívüli leckét akarják megolda-
ni azok, akik a bölcsességteológia kiegyensúlyozott tanításán nevel-
kedtek. A leckét Jób szituációja adja fel: õ feddhetetlen és becsületes,
féli az Istent és kerüli a rosszat, mégis úgy szenved, mint azoknak kell
szenvedni, akik gonoszok, becstelenek, nem félik az Istent, és a rosz-
szat keresik.

2. Elifáz első beszéde:
Nincs minden elveszve

(4,1) Megszólalt a témáni Elifáz1, és ezt mondta:

(2) Ha beszélni próbálok hozzád, fáraszt-e?
De ki tudja itt magába fojtani a szót?

(3) Hiszen másokat intettél,
és a lankadt kezeket erősítetted.

(4) A botladozót talpra állították szavaid,
és a roskadozó térdeket erőssé tetted.

(5) Most, hogy rád került a sor, fáraszt?
Amikor téged ér a csapás, megzavarodsz?

(6) Nem ad bizodalmat istenfélelmed,
és reménységet feddhetetlen utad?

(7) Emlékezz csak: pusztult-e el valaki ártatlanul,
és irtottak-e ki becsületes embereket?

(8) Ahogyan én láttam: akik hamisságot szántanak,
és vészt vetnek, ugyanazt aratják.

(9) Az Isten leheletétől elpusztulnak,
haragja szelétől semmivé lesznek.

(10) Az oroszlán ordítása, a fiatal oroszlán bömbölése,
az oroszlánkölykök fogai elvesznek!

(11) Elpusztul a hím oroszlán martalék nélkül,
és elszélednek a nőstény oroszlán kölykei.

(12) Titokzatos szó jutott hozzám,2

de csak suttogást fogott fel belőle fülem,

2. Elifáz első beszéde: Nincs minden elveszve (4,1–5,27) 3,20–26
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(13) éji látomásoktól felizgatva,
mikor mély álom száll az emberekre.

(14) Rettegés és reszketés fogott el engem,
és rettegés töltötte el minden csontom.

(15) Szellő suhant el az arcom előtt,
felborzolódott a szőr testemen.

(16) Megáll, de nem ismerem fel, amit látok.
Egy alak van szemem előtt,
halk hangot hallok:

(17) Igaz-e Isten előtt a halandó?
Alkotója előtt tiszta-e az ember?3

(18) Hiszen szolgáiban se bízhat meg,
és angyalaiban is talál hibát.4

(19) Hát még azokban, kik agyagházban laknak,
amelynek alapja porban van,
és szétmorzsolják mint a molyt!

(20) Reggeltől estig szétzúzzák,
észrevétlen elpusztulnak örökre.

(21) Összeomlik sátruk,
meghalnak bölcsesség nélkül.5

(5,1) Kiálts csak! Válaszol-e valaki?
Melyik szenthez6 fordulsz?

(2) Mert az ostobát megöli a bosszúság,
és a balgát halálba kergeti a heveskedés.

(3) Én magam láttam egy ostobát gyökeret verni,
de hirtelen elkorhadt tanyája.

(4) Távol van fiaitól a segítség,
eltapossák őket a kapuban, nem menti meg senki.

(5) Termését, melyet tövisek közül szedett ki,
megeszi az éhező,
vagyona után liheg a szomjazó.

(6) Nem porból támad a hamisság,
és nem a földből sarjad ki a vész,

(7) hanem az ember maga szüli a vészt,
és a szikrák magasba szállnak.

(8) De én az Istenhez fordulnék,
az Istenre bíznám ügyemet,
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(9) aki hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul,
csodás dolgokat megszámlálhatatlanul.

(10) Esőt ad a föld színére,
vizet bocsát a mezőkre.

(11) Magasra emeli az alant levőket,
a gyászolókat oltalmazza segítsége.

(12) Meghiúsítja a ravaszok 7 terveit,
nem alkot kezük maradandót.

(13) Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket,
és a cselszövők tanácsa kudarcot vall.

(14) Nappal is sötétben botorkálnak,
tapogatóznak délben is, mint éjjel.

(15) Megszabadítja szájuk fegyverétől
és az erős kezéből a szegényt,

(16) reménysége lesz a nincstelennek,
és a csalárdság befogja a száját.

(17) Bizony, boldog ember az, kit Isten megfedd!
A Mindenható fenyítését meg ne vesd!

(18) Mert ő megsebez, de be is kötöz,
összezúz, de keze meg is gyógyít.

(19) Hatszor is megment a nyomorúságból,
hetedszer sem ér veszedelem.

(20) Éhínségben megment a haláltól,
háborúban a fegyveres kéztől.

(21) Nyelvek ostorától rejtve leszel,
nem kell félned, hogy pusztulás jön rád.

(22) Nevetsz a pusztuláson és éhségen,
nem kell félned a föld vadjaitól,

(23) hisz a mező kövei szövetségeseid,
a mezei vad meg békében él veled.

(24) Megéred, hogy sok utódod lesz,
annyi sarjadékod, mint földön a fű.

(26) Érett korban térsz a sírba,
ahogyan a kévét idejében takarítják be.

(27) Íme, ezt kutattuk ki, így van ez!
Hallgass rá8, és jól jegyezd meg!

2. Elifáz első beszéde: Nincs minden elveszve (4,1–5,27)



60

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: Az Elifáz név ismert volt a régi Izra-
elben. A hagyomány szerint Ézsaunak, az edómiak õsatyjának elsõ fia viselte
ezt a nevet (1Móz 36,4.10.12). A római korban Fazaél formájában tulajdonnév-
ként elõfordult még az idumeai (edómi) Heródes-családban. A név jelentése
vitatott. A naiv atimológia a paz (arany) szóból kiindulva magyarázza kb. ilyen
jelentéssel: Istenem arany, azaz drága kincs. Ma már a kutatók más összefüg-
gések ismeretében az „és (azaz: Isten) gyõz” jelentést tartják a legvalószínûbb-
nek. Elifáz edómi voltát igazolja, hogy „témáni”. Témán, ami a régi nemzetségi
táblázat (1Móz 36,11.15) szerint Elifáz elsõszülött fiának neve volt, késõbb
Edóm északi határvidékének (1Móz 36,34; 1Krón 1,45) vagy ezen terület fõvá-
rosának (Jer 49,20; Ez 25,13; Ám 1,12) neveként található az Ószövetségben.
A témániak bölcsességének hírére utal Jer 49,7 és a pszeudepigráf Báruk 3,22.
– 2: vö’élaj dábár jögunnáb (szó, ige lopódzott hozzám). A gnb (lopni) ige ilyen
összefüggésben csak Jer 23,30-ban fordul elõ. – 3: Ez a gondolat még három-
szor elõkerül: 9,2-ben Jób, 15,14–16-ban ismét Elifáz, 25,4–6-ban pedig Cófár
beszél róla. Lásd a magyarázatot. – 4: Az Isten világához tartozó lényekre az
1,6-ban, ill. 2,1-ben található böné há’elóhím (istenfiak) kifejezésen kívül még
itt mal’ák (angyal), amely Elihú beszédében 33,23-ban is elõfordul, ugyancsak
itt az ‘ebed (szolga), és két helyen, 5,1-ben és 15,15-ben a qádós, ill. qödósím
(szent, szentek) utal. – 5: A völó’ böhokmáh (és nem bölcsességben) egyesek
szerint azt jelenti: anélkül, hogy tudnák, mit történt. – 6: vö. 4. jegyzet. – 7:
vö.15,5; 1Móz 3,1. Egyébként a Példabeszédek könyvében gyakori kifejezés. –
8: Más fordítás is lehetséges, korrekcióval: sömá‘ennáh (hallgasd meg ezt) he-
lyett: söma‘anúhá (hallottuk ezt), de az itt adott fordítás is megfelel Elifáz mon-
danivalójának.

Nem ad bizodalmat istenfélelmed?

4,1–11. Abból az ókori keleti szokásból, hogy a beszélgetésben kor sze-
rint megszabott rend volt, arra következtethetünk, hogy Elifáz a
három barát közül a legidõsebb, mert õ szólal meg elõször. Neve és
származása arra utal, hogy a bölcsek rendjének tekintélyes képviselõje.
Bármennyire igaz is, hogy a mai, európai ember nem talál a most kö-
vetkezõ beszédekben logikus gondolatmenetet, Elifáz elsõ beszéde meg-
adja az ezután következõ beszélgetés alaphangját.

Jób panasza egyenesen provokálja a barátokat. Azok után, amit Jób
elmondott, meg kell szólalniuk. Bár a barátok együttérzésüket kifejez-
ni és vigasztalni jöttek, Elifáz elsõ szemrehányó mondataiból máris
kiviláglik, hogy nem vigasztalás lesz itt, hanem vitatkozás. Számára
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érthetetlen, hogy Jób, aki annyi embert tanított az Isten dolgaira, a böl-
csességre, aki olyan sokakat meg tudott vigasztani, annyit tudott má-
sokon segíteni, most, amikor maga kerül bajba, nem talál kiutat, nem
tud magán segíteni.

Elifáz nem érti, hogy a vigasztaló is kerülhet olyan helyzetbe, amikor
õ maga szorul vigasztalásra. Nem tudja, hogy senki se tudja önmagát
vigasztalni, hanem mindenki rászorul a baráti, testvéri vigasztalásra.
Itt máris jelentkezik a könyv kritikája a korabeli bölcsesség felett. A
régi bölcsek azt gondolták – a mai „bölcsek” is így gondolkoznak –,
hogy aki eljut a bölcsességnek, azaz a hitnek, istenfélelemnek magas
fokára, az minden nehéz helyzetben megtalálja a megoldást, az önma-
gán is tud segíteni. Ilyen régi az „orvos, gyógyítsd meg magadat!” gon-
dolata (vö. Lk 4,23). Lelki nyomorúság esetében még kevésbé tud ma-
gán segíteni az ember, legyen bár a legbölcsebb is, mert nem elég az
ismeret, a bölcsesség: hallani kell a vigasztaló szót, tapasztalni kell az
együtt érzõ szeretetet. Jób könyvébõl úgy tûnik, hogy a korabeli böl-
csek ezt már nem tudták, a „bölcsesség” rideg tanítássá merevedett és
így már nem tudott segíteni a szenvedõ, gyötrõdõ emberen.

Ezen felül Elifáz kezdõ szavaival a könyv írója mindjárt rámutat a
bölcsesség teológiai gyengeségére is. Elifáz arra bíztatja Jóbot, hogy
bízzék a saját kegyességében. Bízzék abban, hogy nem hiába volt fedd-
hetetlen, becsületes, istenfélõ, a rosszat elkerülõ, igaz ember. Nem re-
ménytelen a helyzete: az istenfélelemre lehet építeni. Csak azok vesz-
nek el, akik bûnösök, gonoszok. Ezeknek a vesztérõl a bölcsek megka-
póan szép, kifejezõ képekkel tudnak beszélni, mint itt Elifáz is teszi:
lehet valaki hatalmas, félelmetes, erõs, mint az oroszlán, Isten egyet-
len lehelete megsemmisíti. De azokat nem hagyja el Isten, akik isten-
félõk, és egyenes úton járnak. A bevezetésben a Sátán által támadott
gondolatot, hogy érdemes kegyesnek lenni (1,9–10) Elifáz itt tovább-
viszi: biztosan lehet számítani az istenfélõ életfolytatás jutalmára, az
ember szinte megkövetelheti, hogy Isten megvédje az istenfélõket. A
bölcsesség teológiájának ez az alaptétele meg kell, hogy álljon: a he-
lyes életfolytatás következménye a boldog élet, errõl az Isten maga gon-
doskodik. Csakhogy Jób esetében éppen ez a biztosnak hitt alaptétel
rendül meg.

2. Elifáz első beszéde: Nincs minden elveszve (4,1–5,27) 4,1–11
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Igaz-e Isten előtt a halandó?

4,12–21. Elifáz különös tekintélyét bizonyítja az, hogy õ nemcsak a
szokott módon, az atyáktól örökölt és továbbvitt tanítás útján jutott
ismeretekre, hanem látomása is volt. Kissé a prófétákhoz hasonlóan
igét kapott (vö. Jer 2,1 stb.), de ez az ige vagy „szó”, ahogyan az eredeti
szöveg mondja, úgy „lopódzott” hozzá éjszakai látomásban (12. v.). Le-
hetséges, hogy a könyv írója szándékosan, esetleg ironikusan használ-
ja itt azt a kifejezést, amelyet Jeremiás a hamis prófétákkal kapcsolat-
ban alkalmaz (Jer 23,30!). Elifáz mindenesetre a neki jutott külön ki-
nyilatkoztatásra hivatkozik.

Ennek a külön kinyilatkoztatásnak a tartalma az, hogy hiba min-
denkiben van. A halandók között nincs tökéletes ember. Isten még
azokban is talál hibát, akik az õ közvetlen környezetébe tartoznak. Ez
az Elifáz számára újnak tûnõ felismerés ismét csak a régi tanítást akar-
ja igazolni. Isten ok nélkül nem sújt csapásokkal senkit. De hát min-
denkivel kapcsolatban megvan az oka arra, hogy büntessen. Nincs
igazi kegyesség. Jób esetére alkalmazva ez azt jelenti, hogy megvan az
oka Jób szenvedésének. Itt még biztatásként hangzik: mindnyájan meg-
érdemeljük, hogy valami baj érjen minket. A bölcsesség régi alaptétele
továbbra is fennáll: a baj mindig valami bûnnek vagy legalábbis hibá-
nak a büntetése. Már itt érezhetõ, mire megy a dolog a barátoknál. A
könyv írója finoman sejteti: Elifázt a bölcsesség teológiája érdekli, azt
keresi, hogyan lehet mégis igaz az, amit bölcsességként megismert.
Felfedezi, hogy Jób szavaival, panaszával alapjaiban támadja a bölcses-
ség tanítását. Fontossá válik számára, hogy a tanítást védje Jóbbal
szemben. Ennek azonban az a veszélye, hogy megfeledkezik Jóbról, a
kísértésben levõ, szenvedõ emberrõl.

Én az Istenhez fordulnék

5,1–16. Mivel senki nem lehet igaz, tiszta, Jób hiába kiált, hiába pa-
naszkodik, nem segíthet rajta senki, még azok sem, akik az Isten köze-
lében vannak, akiknek a segítéségére már az ókori emberek is számítot-
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tak. Jóbbal semmi jogtalanság nem történt – ez Elifáz véleménye. Sõt,
jobb, ha nem panaszkodik, mert az még nehezebb helyzetbe hozza,
azzal csak a pusztulását sietteti. Ezt tapasztalatból tudja, mert már
látott ilyet. Itt megint észrevehetjük, milyen gépiessé, dogmatikussá,
részvétlenné tud lenni az a kegyesség, amelyet Elifáz képvisel. Csak
mondja a megszokott mondatokat arról, hogy az ilyen „balga” embe-
reknek, mint Jób, még a gyermekeik is szenvedni fognak apjuk osto-
basága miatt. Pedig Jóbnak már nincs gyermeke, hiszen az egyik legsú-
lyosabb csapás, ami õt érte, gyermekeinek elvesztése volt. Újabb bizo-
nyítéka ez annak, hogy Elifáz a bölcsesség tanításának „igazságával”
törõdik, nem Jóbbal.

Még inkább kitûnik a meg nem értés abból a Jóbhoz intézett tanács-
ból, amely ezután következik: ilyen esetben Istenhez kell fordulni. Ta-
nácsát az Istent dicsérõ himnuszok stílusában indokolja. Arról az Is-
tenrõl beszél, aki csodadolgokat cselekszik, aki gondoskodik errõl az
egész világról, aki mindenkinél bölcsebb, és aki segít a bajba jutott,
szenvedõ, szegény emberen. Csakhogy Jób panasza se volt egyéb, mint
segélykiáltás, és a következõ „beszédei”-nek javarésze is mind Isten-
hez mondott imádság. Ráadásul Elifáz beszéde éppen azon a ponton
mond általánosságokat, ahol Jób nagy kérdései szólalnak meg. Mindig
ad esõt az Isten? Nincs úgy, hogy felborul a természet rendje? Minden
alázatost felmagasztal? Nincs úgy, hogy az alázatos ember egy életen át
észrevétlen, és szenvednie kell? Mindig megakadályozza a cselszövést?
Minden bölcset megszégyenít? Minden szegényt megszabadít? Mindig
elnémítja a hazug ajkakat? Elifáz szavai, amelyek bizonyára jól ismert,
általában igaz és vigasztaló zsoltárokból származnak, elszállnak Jób feje
felett, mert aki ezeket idézi, nem érti a szenvedõ legnagyobb kérdéseit.

Megéred, hogy béke lesz sátradban

5,17–27. A bölcsességirodalomban általánossá vált boldogmondással
(vö. pl. Zsolt 1,1; Péld 3,13 stb.) új gondolatot is megszólaltat Elifáz:
a szenvedés Isten nevelõ eszköze. Ezt a prófétáktól vett gondolatot
(vö. pl. Jer 30,11; 31,18) a bölcsesség teológiája az egyéni életre is al-

2. Elifáz első beszéde: Nincs minden elveszve (4,1–5,27) 5,1–16•5,17–27
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kalmazta. Elifáz szerint Jóbnak is így kellene látnia mostani szenvedé-
sét. Sõt azt is fel kell ismernie, hogy Isten gyakran megteszi ezt: meg-
sebez, de a sebet be is köti, ugyanaz a kéz, amely összetör, meg is gyó-
gyít. Aki így fogja fel a szenvedést, az valami átmeneti állapotot lát
majd benne, ideiglenességet, ami után sokkal jobb következik. Ez a
szemlélet és a sokat idézet szép mondás a sebeket bekötözõ, gyógyító
Istenrõl bíztató, sõt vigasztaló is lehet általában, bizonyos más esetek-
ben. Jób esetében azonban újra feltehetnénk a kérdések egész sorát.
Mert itt Elifáz megint csak okát akarja adni annak, aminek nincs oka,
és ki akarja mutatni, hogy mégis érdemes kegyesnek, istenfélõnek len-
ni. A könyv összefüggése azonban kiélezetten hangsúlyozza, hogy
nincs oka Jób szenvedésének, és hogy sátáni gondolat az „érdemes ke-
gyesnek lenni” gondolata.

Elifáz elsõ beszédének végén tehát ismét mintha valami biztatás han-
goznék: nincs minden elveszve. Nem kell tragikusan felfogni a dolgot.
Érdemes kitartani a nehéz idõben, mert utána majd valami jobb követ-
kezik. Ezt a jobb, békés életet nagy szakértelemmel, a bölcsesség teo-
lógiájának akkor már kialakult képeivel és kifejezéseivel írja le. Aki ol-
vassa, úgy is értheti, hogy a hívõ ember még a nehéz idõkben is biz-
tonságban van: körülötte ugyan dúl a vihar, de õ biztonságban halad a
cél felé. Azonban akár Jób esetét, akár más szenvedést nézünk, világos,
hogy nem ilyen egyszerû a helyzet. Jób szenvedése valóságos szenvedés,
a csapások õt érték, a betegség kínját õ szenvedi. És igazában véve nem
is az Jób kérdése, hogy majd mi lesz. Õt az kínozza, hogy most mi van.
Lehet, hogy más esetben vigasztalást jelent, reménységet teremt az
ilyesféle ígéret, amely a boldog jövendõre mutat, arra, hogy majd min-
den jóra fordul, Jób esete azonban ennél súlyosabb kérdéseket vet fel.

Pedig Elifáz nem felületes. „Ezt kutattuk ki” – mondja. Szavai an-
nak a több nemzedéken át szerzett tapasztalatnak adnak kifejezést,
amely a bölcsek között nemzedékrõl nemzedékre szállt egyre gazda-
godva. És ha csak önmagában, Jób esetétõl függetlenül olvassuk Elifáz
szavait, el kell ismernünk, hogy nagyon mély tartalmú igék ezek. De
Jób könyvének olvasása során, ha az olvasó bele tudja élni magát Jób
helyzetébe, azt is megtanulhatja minden hívõ ember és a gyülekezet is,
hogy nem elég csak ismerni a szép igéket, az elõdöktõl örökölt tanítást,
alkalmazni is tudni kell azokat. Különösen így van ez akkor, amikor
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szenvedõ emberrel találkozunk. A jól ismert igék idézése a legjobb
szándék mellett is rideggé, üressé tehetik a kegyes emberek beszédét.
Jób könyve írójának egyik szándéka éppen az, hogy erre rámutasson.

3. Jób válasza:
Az ember tehetetlen

(6,1) Megszólalt Jób, és ezt mondta:

(2) Bárcsak jól mérnék meg1 elkeseredésem,
szenvedésemmel együtt tennék mérlegre!

(3) Bizony, súlyosabb a tenger homokjánál,
ezért voltak balgák szavaim.

(4) Mert a Mindenható nyilai vannak bennem,
azoknak a mérgét issza a lelkem,
Isten rettentései sorban elérnek engem.

(5) Ordít-e a vadszamár a fűben,
bőg-e az ökör a takarmány mellett?

(6) Megeszik-e az ízetlen ételt sótlanul,
vagy van-e jó íze az orvosságnak?2

(7) – érintésétől is iszonyodom,
olyan az, mint a romlott étel.

(8) Bárcsak teljesülne kívánságom,
és megadná Isten, amit remélek!

(9) Bárcsak úgy döntene Isten, hogy összezúz,
kinyújtaná kezét, hogy elvágja életem fonalát!

(10) Akkor még lenne vigaszom,
tudnék örülni a kíméletlen fájdalomban is,
hogy nem tagadtam meg a Szent beszédét.

(11) Honnan vegyek erőt a várakozásra?
Mi lesz a célom, amiért kitartsak?

(12) Nem vagyok olyan erős, mint a kő,
nem ércből van a testem.

3. Jób válasza: Az ember tehetetlen (6,1–7,21) 5,17–27
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(13) Hát nem kapok segítséget?
El van zárva tőlem a szabadulás?

(14) Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek,
ha elhagyta is a Mindenható félelmét.3

(15) Testvéreim4 hűtlenek, mint a patak,
mint ahogy a patakok vize eltűnik,

(16) amikor zavarosak a jégtől,
ha olvadó hó rejtőzik bennük,

(17) később visszahúzódnak, elapadnak,
a hőségben fenékig kiszikkadnak.

(18) Letérnek útjukról a karavánok,
kietlen helyre jutnak, és elpusztulnak.

(19) Nézelődnek Téma karavánjai,
a sébai vándorok bennük reménykednek,

(20) de megszégyenülnek, mert bennük bizakodtak,
csalódnak, amikor odaérnek.

(21) Így lettetek ti most semmit érővé:5

látjátok a borzalmat, és féltek.
(22) Mondtam-e, hogy adjatok valamit,

vagy javaitokból érdekemben
valakit megvesztegessetek,

(23) hogy mentsetek meg az ellenség kezéből,
a zsarnokok kezéből váltsatok ki?

(24) Tanítsatok, és elhallgatok,
értessétek meg velem, miben tévedtem!

(25) Hogyan árthat az őszinte beszéd?
Mire való örökös feddésetek?

(26) Szavakért akartok megfeddeni,
és a szélnek szól a kétségbeesett ember?

(27) Ti még az árvára is sorsot vetnétek,
barátaitokra is alkudoznátok!6

(28) Tekintsetek rám végre,
szemetekbe csak nem hazudok!

(29) Hagyjátok abba, ne legyen álnokság!
Hagyjátok abba, még mindig igazam van!
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(30) Szólt-e nyelvem álnokságot?
Nem érezné-e ínyem a romlást?

(7,1) Csak küzdelem7 a halandó sorsa a földön,
napjai úgy telnek, mint a napszámosnak!

(2) Ahogy a rabszolga eped árnyék után,
és a napszámos a munkabérére,8

(3) úgy jutottak nekem keserves hónapok,
nyomorúságos éjszakákkal fizettek ki engem.

(4) Ha lefekszem, azt kérdezem:
Mikor kelhetek fel? Oly hosszú az este,
s tele vagyok nyugtalansággal hajnalig.

(5) Testemet féreg és porkéreg borítja,
bőröm beforrad és újra kifakad.

(6) Napjaim gyorsabbak a vetélőnél,9

és reménytelenül múlnak el.
(7) Gondold meg, hogy csak szellő az életem,

szemem nem lát többé jót,
(8) a rám néző szem nem pillant meg,

szemed rám veted, de már nem vagyok.
(9) Eltűnt a felhő, tova szállt.

Éppígy nem jön vissza,
aki leszáll a holtak hazájába,10

(10) nem tér többé vissza házába,
lakóhelyén sem tudnak róla többé.

(11) Nem is tartóztatom meg a számat,
beszélni fogok szorongó lélekkel,
panaszkodni fogok keserű szívvel:11

(12) Tenger vagyok-e vagy tengeri szörny,12

hogy őrséget állítasz ellenem?
(13) Mikor azt gondolom: megvigasztal nyoszolyám,

fekvőhelyem segít panaszom hordozni,
(14) akkor álmokkal rémítesz,

látomásokkal rettentesz.
(15) Inkább választanám a fulladást,

inkább a halált, mint e csontvázat.

3. Jób válasza: Az ember tehetetlen (6,1–7,21)



68

(16) Megvetem az életemet, nem kell tovább!13

Hagyj békén, mert időm csak egy lehelet!

(17) Micsoda az ember, hogy ily nagyra tartod,
és hogy így törődsz vele?

(18) Minden reggel megvizsgálod,
minden percben14 megpróbálod.

(19) Miért nem veszed le rólam szemed?
Addig sem fordulsz el, míg nyálam lenyelem?

(20) Ha vétkeztem, mit ártottam neked,
emberek őrzője?
Miért tettél céltábláddá,
Miért vagyok terhedre?15

(21) Miért nem bocsátod meg vétkemet,
miért nem nézed el bűnömet?
Hiszen már a porban fekszem,
Mire keresel, már nem leszek!

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: A héber infinitivus absolutus és im-
perfectum, ill. jussivus alak együttesen (sáqól jissáqél: megmérvén megméret-
nék) az ige erõteljes hangsúlyozására szolgál, amit az összefüggésnek megfele-
lõen kell fordítani. – 2: A hallámút ún. hapax legomenon, csak ezen a helyen
fordul elõ az Ószövetségben. Valószínûleg az „orvosi ziliz” (althaea officinalis)
nevû gyógynövény. – 3: lammász méré‘éhu heszed vöjir’at saddaj ja‘azób (az elcsüg-
gedtnek a felebarátjától szeretet, és a Mindenható félelmét elhagyja) így is for-
dítható: aki megtagadja felebarátjától a szeretetet, az elhagyja a mindenható
félelmét. Általában késõbbi glosszaként kezelik a kommentárok. Jób könyvé-
nek összefüggésébe azonban az adott fordítással beleillik. – 4: ’ahaj a legkülön-
bözõbb rokonsági fok megjelölésére szolgál, jelenthet általában „rokon”-t, de
átvitt értelemben is használatos, mint a magyar „testvér” szó. – 5: Szó szerint:
így lettetek most „nem”. Az utolsó szó a héber tagadószó, ló’. – 6: Az imper-
fectum, ill. jussivus alak fordítható feltételes módnak is. – 7: cábá’ fáradságos
napszámos munka. Késõbb katonáskodást, vagy büntetést is jelentett (vö. pl.
Ézs 40,2, ahol az új fordítás a „rabság” kifejezést használja, mert az illik bele a
próféciába). – 8: A pó’al tkp. „munka”, de késõbb a munkabért is jelentette
(vö. Jer 22,13). – 9: A szövõszék többnyire kis, csónakalakú alkatrésze a ke-
resztszál orsója számára, amellyel az ügyes szövõ gyorsan át tudja „vetni” a ke-
resztszálat a hosszanti szálak között. – 10: sö’ól, ami a halálon túl van. Magá-
nak a szónak származása és jelentése vitatott. Értelme valószínûleg az ókori
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Kelet gondolatvilágához kapcsolódik, de az Ószövetségben csak néhány negatív
utalást találunk arra, hogy ott nincs az, ami az életben van (pl. Zsolt 6,6). Bár
késõbb sokan azonosították a görög-római mítoszok „alvilág”-ával, ez nem fe-
lel meg az Ószövetség gondolatvilágának. – 11: bömar nafsi (lelkem keserûsé-
gében). Mivel az elõzõ sorban is a „lélek” (rúah) szerepel, a nefes pedig az élõ
embert is jelenti, így a magyar gondolkodásnak megfelel az adott fordítás. –
12: A 3,8-ban már elõkerült gondolat folytatása, ill. más vonatkozású alkalma-
zása. A jám (tenger) az ugariti teremtésmítoszokban még istenként szerepel. A
tannin (kígyó? sárkány?) ugyancsak ugariti szövegekben a livjátán-nal azonos
megjelölésként található. Az ókori keleti teremtésmítoszokban a teremtõ Isten
nem semmisíti meg, hanem megkötözi a káosz szörnyetegeit, és õrséget ren-
del, hogy újra elõ ne jöhessenek. – 13: má’asztí ló-lö‘ólám ’ehjeh (utálom, ne örök-
ké éljek, vagy: nem fogok örökké élni). A lö‘ólám-nak van ilyen jelentése is:
tovább. – 14: A rega‘ rövid idõ, pillanat. – 15: Itt a maszoréta szövegben ún.
tiqqún szóförím (az írástudók javítása) van. Az eredeti ‘áleká (ellened, rád) szó
helyett ‘álaj-t (ellenem, rám) írtak, mivel az elõbbi Istenre vonatkozik, és ezt
akarták szépíteni. Több görög nyelvû kéziratból azonban nyilvánvaló, hogy az
eredeti szövegben ‘áleká volt.

A Mindenható nyilai

6,1–7. Jób feleletébõl azonnal kiderül, hogy Elifáz józan, higgadt be-
széde semmi megoldást nem jelent számára. Sõt, hogy Elifáz nem is
érti õt, félreértette panaszát. Elifáz azt mondta, hogy a kínlódás, „bosz-
szúság”, az elkeseredés megöli az ostobát (5,2), pedig Jób esetében
éppen fordított a sorrend: a szenvedése miatt kínlódik, a miatt van el-
keseredve. Nem is lehet ezt a szenvedést a bölcsesség eddigi mértéké-
vel megmérni, ehhez valami jobb, igazabb, megfelelõbb mérték kellene.
Erre nem elég az, amit a bölcsek „kikutattak”, most valami olyannal
kerültek szembe, ami nem illeszthetõ bele az eddig ismert tanításba.
Ez a magyarázata annak, hogy Jób panasza az eddigi mértékkel mérve
meggondolatlan, balga beszéd volt.

Azért nem felel meg az eddigi mérték, mert Jóbnak mostani szen-
vedésében a mindenható Istennel van dolga. „Mindenható” eddig, az
õsatyák ideje óta azt jelentette: védelmezõ (1Móz 17,1–2), aki megtart-
ja az atyákkal kötött szövetséget. De most mást jelent, azt jelenti: Is-
ten, aki mindent megtehet. Most az õ mérgezett hegyû nyilai fúródtak

3. Jób válasza: Az ember tehetetlen (6,1–7,21) 6,1–7
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Jób szívébe. Lehet, hogy egy késõbbi olvasó, de az is lehet, hogy maga
a könyv írója még egy fél mondattal kiegészíti a 4. verset: gyors egy-
másutánban, sorozatosan jönnek Isten rettentõ csapásai. És aki a köny-
vet eddig olvasta, tudja, mirõl van szó: jószágainak, gyermekeinek el-
vesztése, a maga rettenetes betegsége és mindezeken felül az érthetet-
len helyzet. Hiszen Jób maga is azt tanulta Istenrõl és az életrõl, amit
barátai. Eddig neki is az volt a tapasztalata, mint a többi bölcsnek: a jó
jutalmat nyer, a rossz büntetést kap. A Mindenható az õ számára is
védelmezõt jelentett. De most ez a Mindenható õrá lövöldöz nyilaival.

Annak, hogy Jób is a bölcsességteológián nevelkedett, egyik bizonyí-
téka itt az, hogy õ is tud a természetbõl vett találó képekkel élni. Arról
beszél, hogy megvan az oka panaszkiáltásának. Ha minden rendben
lenne, akkor õ se kiáltana, mint ahogy az állatok is csendben vannak,
ha van bõven táplálékuk. De az õ szenvedése most olyan, mint az ízet-
len vagy romlott étel vagy mint a keserû orvosság: még a gondolata is
iszonyú.

Akkor még lenne vigaszom

6,8–13. A most következõ mondatok Jób panaszát folytatják, egyben
ellene mondanak Elifáz biztatásának, amelyben reménységet akar éb-
reszteni egy jobb, boldogabb élet ígéretével (5,16 kk). Jób most már a
halált kívánja. Nem úgy, ahogyan a felesége ajánlotta (2,9), mert az az
istenkáromlás büntetése lenne. Most arról beszél, hogy ha már nem
tud sokáig élni az Istennel, ahogyan a bölcsek akartak és tudtak élni,
legalább meghalhasson az Isten keze által. Azt kívánja, hogy Isten adja
meg neki a kegyelemdöfést, hogy ne szenvedjen tovább. A mai ember
számára is világos, hogy Jób most se gondol az öngyilkosságra. A meg-
nyugtató halál számára nem az, hogy saját maga keresi, hogy az ön-
gyilkossággal kimeneküljön a kétségbeesett helyzetbõl. Éppen azt
akarja, hogy Isten vessen véget szenvedésének. Ez még örömöt is sze-
rezne neki a mostani nagy fájdalomban.

Itt megint van egy sor, a 10. vers harmadik sora, amely sokak szerint
késõbbi hozzátoldás. Nem tudni, hogy így van-e. Csakugyan lehet,
hogy egy késõbbi olvasó, aki átélte ezt a szenvedést, aki megértette
Jóbot, az írta hozzá ezt a fél mondatot. De maga a költõ is megtehette,
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éppen azzal felhívva a figyelmet a fél mondat fontosságára, hogy a két-
soros versek közé egy háromsorost illeszt. Mert ez a mondat a szenve-
dõ hívõ belsõ rettegését, félelmét juttatja kifejezésre: hátha nem bírom
tovább, és megtagadom az Istent. Ha Isten megölné, akkor nemcsak a
fájdalmaknak, a gyötrõdésnek vetne véget, nemcsak a szenvedéstõl
szabadítaná meg, hanem megmentené õt attól, amit a hívõ, istenfélõ
ember még ennél is nagyobb bajnak tart: az Isten megtagadásától. Bár-
ki írta ide ezt a sort, jól látta, hogy a szenvedésnek megvan ez a nagy
kísértése. Jól beleillik Jób könyvébe ez a mondat.

A következõ versek is igazolják ezt. Az ember gyenge. Nem olyan,
mint a kõszikla, amely kiállja évezredek viharait. A megpróbáltatások,
amelyek Jóbot érték, már amúgy is kikezdték õt, ereje fogytán. Ráadá-
sul most már nincs is elõtte olyan cél, mint a bölcsek elõtt: a feddhe-
tetlen, becsületes élet, mások tanítása, a bölcsesség továbbadása. Re-
ménytelen a helyzete, nincs ebbõl kiút, el van zárva a szabadulás útja
(3,23!). És ehhez jön még hozzá az, hogy segítséget sem kap. Nincs,
aki segítsen rajta.

Szeretetre van szüksége a szenvedőnek

6,14–23. Bárhogyan fordítjuk is a 14. verset, valami nagyon fontos ki-
jelentést találunk benne. Lehet úgy érteni, ahogy a fordításban adtuk:
akkor is szüksége van a szeretetre a szenvedõnek, ha õ maga elhagyta
az istenfélelmet. Lehet így is: aki megvonja barátjától a szeretetet, az
elhagyta az istenfélelmet. A modern európai gondolkozás számára lehet
furcsa, a logikus gondolatmenetet megszakító, késõbbi megjegyzésnek
tûnõ mondat, de a továbbiak során még jobban kitûnik, hogy Jób nem
egyszerûen a barátok elmaradása miatt kesereg, hanem a szeretet hiá-
nya miatt. Az itt szereplõ héber szó (heszed) a megbocsátással, megér-
téssel, együttérzéssel, hûséggel teli szeretetet jelenti. Ez az, ami „jár”
a szenvedõnek, ez az, amit megvonni egyenlõ az istenfélelem elhagyá-
sával, ami semmiképpen nem egyeztethetõ össze az istenfélõ, kegyes,
hívõ élettel. De itt most nem errõl szóló tanítás hangzik, hanem a
szenvedõ Jób segélykiáltása. Aki olvassa, annak kell rádöbbennie, hogy
a szenvedõnek elsõsorban ilyen megbocsátó, megértõ szeretetre van

3. Jób válasza: Az ember tehetetlen (6,1–7,21) 6,8–13•6,14–23
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szüksége. Éleshangú kritika ez máris Elifáz józan, kioktató módon
tanácsokat osztogató beszéde felett, vele együtt a tanítássá merevedett
bölcsesség és minden kor hasonló oktatása felett.

A szeretetbe beletartozik a hûség. Megint az ókori Kelet természet-
világából vett költõi képpel beszél Jób arról, mit jelent számára az, hogy
akiket testvérnek nevezhetett, elhagyták. Olyanok õk, mint a patak a
sivatagban. Télen és olvadáskor a jég és hó rejti el vizüket, nyáron meg
kiszáradnak. Hiába keresik a karavánok az üdítõ vizet, nem találják, és
szomjan kell veszniük. Hiába bíztak abban, hogy rátalálnak a vízre, csa-
lódnak. Éppen, mikor a legnagyobb szükség lenne rájuk, akkor tûn-
nek el, akkor hagyják cserben a szomjazókat. Így hagyták cserben Jóbot
barátai.

Pedig a szenvedõ semmi „gyakorlati” segítséget nem kért tõlük. Jób
szemrehányó szavaiból (22–23. v.) olyan felismerés tükrözõdik, ami
megint megdöbbenti az olvasót, még akkor is, ha évezredek választják
el ettõl a szenvedõtõl. Mennyire másodrendû lehet sokszor a „gyakor-
lati” segítség! Jób szavaiból kiderül, hogy amit most hiányol, az bará-
tainak a „szolidaritása”. Hûtlenségük az, hogy mikor látják a szörnyû
szenvedést, visszariadnak, és félnek vele együtt gyötrõdni. Nem mer-
nek Jób mellé állni. Milyen igaz: itt van ez a kegyes és bölcs Elifáz, aki-
nek nincs egyetértõ szava szenvedõ barátjához, hanem inkább vitába
száll vele, ki akarja oktatni õt.

Még mindig igazam van

6,24–30. Jób hajlandó tanulni. Félreértenénk az egész könyvet, ha azt
gondolnánk, hogy Jób elejétõl fogva érti, mi történik vele. Az, hogy õ
tökéletesebb mindenkinél a földön, csak a becsületes, istenfélõ életére
vonatkozik, nem jelenti azt, hogy mindenkinél jobban érti az élet kér-
déseit. Így a saját szenvedésének kérdése is megoldatlan elõtte. Amit
panaszában elmondott, az õszinte beszéd volt. Eddigi ismereti alapján
csak kétségbeesni lehet azon a szerencsétlenségen, ami õt érte. Õ se
talál magyarázatot arra, ami történt, de õ ezt õszintén be is vallja. Szí-
vesen fogadná, ha barátai ugyanilyen õszinte szóval tanítanák õt. De
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amit Elifáz mondott, az csak „feddés”, rendreutasítás, fölényes kiok-
tatás.

Elifáz Jób szavaiba kötött bele, nem vette észre, hogy Jób szavaiból a
kétségbeesett segélykiáltás hangzik. Jób ezért úgy érzi, mintha „szél-
nek szólt” volna, mintha a levegõnek beszélt volna. Hiszen õ elismeri,
hogy fájdalmában sok balgaságot is mondhatott (3. v.), de most nem a
szavakat kellene elemezni, hanem a szenvedõ ember nyomorúságát
kellene megérteni. Elifáz kegyes, szép szavai mind megannyi ostorcsa-
pás a szenvedõ Jób szívének. Már erre a régi történetre is érvényes, épp-
úgy, mint minden idõre az, hogy hiába mond valaki okos, kegyes, szép
szavakat, hiába beszél akár az „angyalok nyelvén” is, ha szeretet nincs
benne, olyan az, „mint a zengõ érc, vagy pengõ cimbalom” (1Kor 13,1).
Még tovább is megy Jób. Jól beleillik ebbe az összefüggésbe az egyéb-
ként eredetiségében vitatott 27. vers: a barátok (vagy általában a böl-
csesség kegyesei?) nem is veszik az embert emberszámba. Úgy bánnak
vele, mint az emberkereskedõk az árvákkal: alkudoznak felettük, mert
azok számukra csak árut jelentenek. Jób a szeretetlenségük miatt em-
bertelennek nevezi az ilyeneket.

Ideje volna már, hogy a barátok magát a szenvedõ embert vegyék ész-
re, és nem csupán egy „esetet” lássanak benne, amely felett teológiai
vitát lehet folytatni. Jó volna, ha észrevennék, hogy egy kétségbeeset-
ten gyötrõdõ ember van elõttük, és abbahagynák a lélektelen, részvét-
len beszédet. És itt érdemes felfigyelni erre a mondatra: „még mindig
igazam van”. Jób biztosan tudja, hogy amit panaszával kifejezett, az
nem hazugság, az úgy is van. Elifáz igazságtalanul bánik vele, amikor
ellene beszél, fölényesen kioktatja õt. Egyben a könyv írója is figyel-
mezteti ezzel az olvasót, nehogy becsapódjék, nehogy elámítsa õt Eli-
fáz szépen megszerkesztett, és a bölcsesség tanítását világosan kifejezõ
beszéde. Utalás ez arra, hogy a vitában elsõsorban is Jóbra kell figyel-
nünk, neki kell igazat adnunk. Jób a most kezdõdõ vita során is fedd-
hetetlen és becsületes marad, de most észre kell vennünk azt is, hogy
a becsületességbe beletartozik az õszinteség is. Jób mindig azt mondja,
amit gondol, és amit érez.

3. Jób válasza: Az ember tehetetlen (6,1–7,21) 6,24–30
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Csak küzdelem a halandó sorsa

7,1–10. Úgy tûnik, mintha itt egy monológ kezdõdnék. De, hogy meny-
nyire nem monológ, az hamarosan kiderül. Az elindulás nagyon álta-
lános: a „halandó” sorsáról beszél. Itt megint felvillan valami abból,
hogy a költõ, a könyv írója nem csak egy régi ember sorsáról akar „me-
sélni”, hanem „az emberekre” gondol, mindazokra, akik mûvét olvas-
sák, sõt minden emberre, aki találkozik az élet nyomorúságával. A leg-
több magyarázó felhívja itt a figyelmet arra, hogy az itt adott élet-
szemlélet, amely az élet sötét, árnyékos oldalát hangsúlyozza, erõsen
ellentétben áll a bölcsek korabeli életszemléletével. Az 1. vers, amelyet
a fordítás a „csak” szócskával vezet be, az eredetiben a héber költészet
jellegzetes kérdõ mondata, s így kezdõdik: „nem-e”. Költõi kérdés ez,
amelyre a válasz csak határozott „de igen” lehet. Bizony, úgy van, nem
lehet mást mondani, csak azt, hogy a halandó, az ember sorsa küzde-
lem itt a földön. Még a „küzdelem” is olyan gazdag tartalmú szó, amely
nemcsak fáradságos veszõdést jelent, hanem benne van az is, hogy az
élet harc, olyan, mint a háborúban a katonák élete: tele van nélkülö-
zéssel és életveszéllyel.

Ennek az általánosított szemléletnek a kiindulópontja természetesen
Jób jelenlegi helyzete. De ebben is remekmû Jób könyve. Igaz, hogy az
életnek van „napos oldala”, de a bajba jutott, szenvedõ ember, aki a
maga bõrén tapasztalja a nyomorúságot, az felfedezi, szüntelenül ma-
ga elõtt látja ezt az „árnyékos oldalt”. Ezt nehezen veszi észre az ember,
mikor a napos oldalon él, amikor jól megy a dolga. A költõ azonban itt
bele akarja vonni az olvasóit Jób szemléletébe. Nem azért, hogy valami
pesszimista elméletet, életfelfogást propagáljon, hanem azért, hogy
érzékennyé tegyen a szenvedõ ember megértésére. Az egész könyv he-
lyes megértése ettõl függ. Természetesen ehhez még hozzátartozik az,
amit a könyv írója magától értetõdõnek vesz, és ami közös a korbeli
bölcsesség életfelfogásával: az olvasó tudja, hogy az élet ilyen nehéz
helyzeteiben is Istennel van dolgunk. Találóan írja Luther a Jób köny-
véhez írt elõszaván (1524): „Ezt csak azok értik meg, akik maguk is ta-
pasztalják és érzik, mit jelent Isten haragja és ítélete alatt szenvedni,
és mit jelent, hogy kegyelme el van rejtve”.

Most derül ki, hogy Jób nem a törvényszabta (és a bölcsesség teoló-
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giájának megfelelõ) igazságról beszél, mikor azt állítja: „még mindig
igazam van” (6,29). Nem úgy gondolja az igazságot, mint Elifáz, aki
szerint Isten igazságosan megfizet mindenkinek úgy, ahogyan megér-
demli (5,6–7). Jób arról beszél, hogy az õ vágya a napszámosnak és a
rabszolgának a vágya: egy kis árnyék, és a betevõ falatra való bér. De
nem tagadja, hogy ez nyomorúság! És most itt egy újabb értékét fedez-
hetjük fel Jób könyvének. A szenvedõ ember jobban megérti a rabszol-
gák és napszámosok sorsát. A szenvedés érzékenyebbé tesz mások
nehéz helyzetének felismerésére! Az író itt mintha valami õsi prófétai
tradíciót újítana fel, ami valamikor ismert volt Izraelben. Régen így
hangzott az intés: a szombatnapon adj pihenést szolgáidnak is, sõt a
jövevényeknek is, „emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomban”
(5Móz 5,15). Az átélt nyomorúságot nem szabad elfelejteni, mert ez
tesz érzékennyé arra, hogy más is szenved, vagy szenvedhet. Most Jób
a nyomorúság idején átérzi a rabszolga és a napszámos nehéz sorsát.

Jób a nyomorúsága leírásában egészen konkrét. Betegségének itt le-
írt szimptómái folytatják a 2,7–8-ban közölteket: álmatlanság és ál-
landó szorongás gyötri. Éjszaka alig várja a virradatot, nappal meg fél
a közelgõ éjszakától. Bõre tele van újra meg újra kifakadó sebekkel,
kelésekkel. De talán ennél is nagyobb nyomorúság számára az, hogy
gyorsan múlik az idõ. Olyan gyorsan, mint ahogyan a szövõ kezébõl a
vetélõ átrepül egyik oldalról a másikra. Olyan gyorsan, mint ahogyan
a felhõ tovaszáll, vagy eloszlik az égen. És ezzel a megelõzõ, halált ke-
resõ gondolatokhoz (6,8–10) egy új csatlakozik. Lehet egy másik meg-
oldás is: Isten még most is közbeavatkozhat. Ezért szorongat a gyor-
san múló idõ. Legalább a hátralevõ rövid idõben lehetne újra, egy léleg-
zetnyire jobb az élete. Más ez, mint az Elifáz-ígérte hosszú, boldog,
békés élet, de élet.

„Gondold meg”. – Kihez szól most Jób? Itt megint a költõ segít. Jób
a barátokat mindig többes szám második személyben szólítja meg, még
akkor is, ha pl. Elifáznak felel (6,21). A „Te” mindig Isten, ha nem is
teszi oda a nevet. A barátaitól is elhagyott Jób Istenhez fordul, hiszen
igazában vele van dolga. Istent emlékezteti az idõ gyors múlására, arra,
hogy „elkéshet” a közbeavatkozással. Mert ugyan mit lát az ókori Kelet
embere maga elõtt? A halál sötét, üres országát. Még a korabeli babi-
lóniai irodalomban is így nevezik: „az ország, ahonnan nem lehet visz-

3. Jób válasza: Az ember tehetetlen (6,1–7,21) 7,1–10
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szatérni”. Ez a gondolat késõbb még gyakran visszatér. A mai keresz-
tyén olvasónak sem szabad fölényesen és elhamarkodottan átfutni eze-
ket a sorokat, amelyek Jób sürgetését tartalmazzák. Mert ebben olyan
gondolat van, ami mindmáig megmaradt: az élet egyszeri voltának ér-
téke. Ez már a megelõzõ szakaszban is feltûnik. Már a halált is azért
kéri, hogy azzal (még a halál elõtt!) megvigasztalódjék, mert Isten meg-
adja a kegyelemdöfést. Egyre világosabbá válik, hogy Jób még ebben az
életben akar bizonyosságot, „megoldást” találni.

Beszélni fogok

7,11–16. Jób nem akarja „bölcs” módjára méltósággal, hallgatva tûrni
a szenvedést. Beszélni akar, panaszkodni Istennek. Nem is magában,
hanem hangosan, ahogyan az Izraelben természetes volt (vö. Zsolt
22,2), és ahogyan nagy szenvedésben mindig is kitör az emberbõl a
panasz szava. Mégis, ez a szinte ünnepélyes bejelentése annak, hogy
most beszélni fog, nem hallgatja el azt, ami lelkében szorongatja, ami
életét megkeseríti, elõre érezteti, hogy most valami elkeseredett küz-
delem kezdõdik Istennel. Itt nincs helye már a megfontolásnak, a bölcs
mérsékletnek. Már az elsõ mondat ezt mutatja, amelynek hátterében
az ókori Kelet gazdag mítosz-világa van. Úgy gondolták, ahhoz, hogy
ez a világ létrejöjjön, Istennek elõbb le kellett gyõznie a megelõzõ ösz-
szevisszaság (tóhú vábóhú 1Móz 1,2), a „káosz” szörnyeit. A teremtõ
Isten kemény harcban legyõzte ezeket a szörnyeket, megbilincselte
õket, és vigyáz, hogy többé el ne szabaduljanak. Most Jób azt veti Isten
szemére, hogy úgy bánik vele, mintha õ is ilyen „tengeri szörny” lenne.
Csak ezzel a képpel tudja kifejezni jelenlegi állapotát.

A továbbiakból újra kitûnik Jób betegségének néhány ismertetõje:
pihentetõ alvás helyet rémálmok, légszomj és ráadásul a test fokozatos
fogyása. Szakértõk szerint ez is mind a lepra szimptómája. Jób azonban
nem egyszerûen azt mondja, hogy nem tudok aludni, szörnyû álmaim
vannak, fulladok. Nemcsak panaszkodik Istennek, hanem egyenesen
szemére veti: álmokkal és látomásokkal rémítesz, rettentesz. Abban a
szemléletben, hogy egész életében mindig Istennel van dolga, nagyon
következetes. Komolyan veszi, hogy vele mindig Isten cselekszik. A
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bölcsesség teológusai, velük együtt minden idõk teológusainak java-
része tanították, hogy Isten az élet Ura, az õ akarata teljesül. De ennyi-
re következetesen nem tudták vallani. Úgy tûnik, ez az egyik, talán
nem is a legjelentéktelenebb különbség Jób és barátai között. Jób itt azt
teszi, amire Elifáz bíztatta (5,8), Istenhez fordul. De nem úgy, ahogyan
azt Elifáz gondolta. Annál sokkal komolyabban, õszintébben. Így egyre
jobban feltárul elõttünk gyötrelmeinek mélysége, és aki ebbe a mély-
ségbe beletekint, egyre jobban megérti a szenvedõt.

A 15–16. vers nehézkessége is ezt a belsõ kínlódást érezteti. Úgy is
lehet érteni ezeket a gondolatokat, hogy Jób a halálnál is inkább vá-
lasztaná még az elgyötört, lesoványodott testben való életet is, csak
már véget érne a szenvedése. De úgy is, hogy már nem akar tovább élni,
inkább a halált, mint az ilyen kínlódást! A „hagyj békén!” felkiáltás eb-
ben az összefüggésben nem jelenthet mást, mint azt, hogy Jób meg
akar szabadulni attól, hogy Isten ennyire beleszóljon az életébe. Ez
bizonyára a mélységes kínok közt szenvedõ ember „balga szava” (6,3),
de õszinte szó, olyan szó, amit mindenki megért, aki szenved, és aki
meg akar szabadulni a szenvedéstõl, mert tudja, milyen rövid az élet.

Miért tettél céltábláddá?

7,17–21. Ismerõs mondattal kezdõdik ez a szakasz. A régi Izrael gyüle-
kezetében sokat imádkozták, énekelték azokat a zsoltárokat, amelyek
csodálattal adóztak isten gondviselõ törõdésének, amellyel vigyáz az
emberre (Zsolt 8,5; 144,3). Azóta a keresztyénségnek is kedves zsoltá-
raivá lettek ezek. Így minden gyülekezetben élõ, bibliaismerõ ember
felfigyel erre a mondatra. Bizonyos, hogy a könyv írója tudatában volt
ennek. De a további olvasásnál meghökken az ember. Mert Jób a jól
ismert mondat értelmét az ellenkezõjére fordítja. Nem a gondviselõ
Isten dicsérete hangzik belõle, nem az ember ámuló csodálata a felett,
hogy a felséges Isten törõdik az emberrel, hanem a szemrehányás, hogy
miért kell Istennek törõdnie az emberrel.

Az, hogy Isten szüntelenül rajta tartja a szemét, Jób számára egy-
általában nem megnyugtató, sõt, inkább nyugtalanító tudat. A jól is-
mert és a hívõ ember számára olyan vigasztalást jelentõ ige (pqd) most

3. Jób válasza: Az ember tehetetlen (6,1–7,21) 7,11–16•7,17–21
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más tartalmat nyert. Nem azt jelenti, hogy „gondod van rá”, hanem
azt, hogy „bünteted”. Ebben az új helyzetben nyeri a régi kifejezés azt
az értelmet, amit magyar õseink így fejeztek ki: „meglátogatta az Is-
ten”. A szenvedõ ember számára még nagyobb gyötrelmet jelent az,
hogy Isten egy pillanatra se veszi le róla a tekintetét. Szinte azt érzi,
hogy azért éri õt annyi baj, mert mindig Isten szeme elõtt van. Ez a ma-
gyarázata annak, hogy Jób most az ellenkezõjét kéri annak, amit a ke-
gyes emberek olyan gyakran kérnek. Jól ismert az a kérés, hogy Isten ne
rejtse el arcát, ne forduljon el tõlünk (Zsolt 27,9; 69,18; 102,3; 143,7).
Õ most éppen azt kéri, hogy Isten forduljon el tõle, ne törõdjék vele. A
gyülekezetben élõ, hívõ, kegyes ember megérzi, milyen mélységes lehet
Jób gyötrelme, ha ilyeneket mond. Ezt a barátoknak is érezniük kelle-
ne, hiszen a bölcsek mind ilyen istenfélõ emberek voltak.

Visszatérve a kiindulásra (6,4), Jób most már Istentõl kérdezi: Miért
tettél céltábláddá? Miért lövöldözöd rám mérgezett nyilaidat? Bosszú-
ból? Büntetésbõl? Többek szerint a 20. vers elsõ mondata megint egy
késõbbi megjegyzés, ami azonban beleillik ebbe az összefüggésbe.
Mintha Jób vagy egy késõbbi szenvedõ ezt kérdezné: olyan nagy sére-
lem esett rajtad, Istenem, azzal, ha esetleg vétkeztem? Mert így folyta-
tódik: és ha vétkeztem, nem lehetne megbocsátani azt? Mintha itt egy
újabb megoldási lehetõség derengene: az, hogy Isten megbocsát. De
itt még csak inkább arra kerül a hangsúly, hogy Jób se érti, miért kell
szenvednie. Nem találja okát a szenvedésnek. Aki átélt már ilyesféle
nagy gyötrelmet, az érti, mit kiált Jób, miért vitázik Istennel. Aki ebbõl
semmit nem tapasztalt, az megbotránkozik Jób szavain.
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4. Bildád első beszéde:
Isten igazságos

(8,1) Megszólalt a súahi Bildád,1 és ezt mondta:

(2) Meddig beszélsz ilyeneket,
meddig lesz heves szél szájadnak beszéde?

(3) Elferdíti-e Isten a törvényt,2

elferdíti-e a Mindenható az igazságot?
(4) Ha fiaid vétkeztek ellene,

megfizetett nekik vétkükért.
(5) Ha te Istent keresed,

és a Mindenhatóhoz könyörögsz,
(6) ha tiszta és becsületes vagy,

bizonyosan őrködik fölötted,3

és békés otthont ad igazságodért;
(7) bár először kicsiny voltál,

végül igen naggyá leszel.
(8) Kérdezd csak meg az előző nemzedéket,

jegyezd meg azt, mit kikutattak az atyák!
(9) – Mi csak tegnapiak vagyunk, semmit se tudunk,

életünk csak árnyék a földön –
(10) Majd ők megtanítanak és megmondják neked,4

tőlük származnak az értelmes szavak.5

(11) Felnő-e a nád mocsár nélkül?
Megnő-e a sás víz nélkül?

(12) Alig hajt ki, és ha le sem tépik,
akkor is elszárad, minden fűnél előbb.

(13) Így járnak, kik elfeledkeznek Istenről,
az elvetemültek reménysége elvész,

(14) szétfoszlik bizakodásuk,
bizalmuk csak pókháló.

(15) Ha házára támaszkodik, nem marad meg,
belekapaszkodik, de nem tud megállni.

(16) Virul ugyan a napfényben,
indája túlnő a kerítésen,

4. Bildád első beszéde: Isten igazságos (8,1–22)



80

(17) gyökerei átbújnak a kőrakáson,
megkapaszkodnak a kőhalomban is,

(18) de ha kiirtják a helyéről,
megtagadják őt: Nem is láttalak!

(19) Csak ennyi öröm van az útján,
azután más nő ki a földből.

(20) Lásd, nem veti meg Isten a feddhetetlent,
és nem fogja kézen a gonosztevőket.

(21) Megtölti még szádat nevetéssel,
és ajkaidat ujjongással.

(22) Gyűlölőidet szégyen borítja,
és nem lesz sátra a bűnösöknek.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: Bildád neve Jób könyvén kívül nem
fordul elõ az Ószövetségben. Különbözõ feltevések vannak a név eredetét illetõ-
en: a) egy régi, még az arámok elõtti korból származó jabil-dada név rövidítése
lehet; b) mások szerint a bél-adad névbõl származhat, de az akkád szövegekben
inkább adad-bél szerepel, c) újabban inkább arra gondolnak, hogy az õsatyák
korából (Kr. e. 2. évezred) származó „Nuzi” és „Kirku” szövegekben elõforduló
bil-adad névbõl ered, aminek jelentése „Hadad örököse”. Ehhez hasonló arámi
királynév a Ben Hadad (Hadad fia), ami már az Ószövetségben is elõfordul (pl.
2Kir 20,1 stb.). Ezzel szemben a Súah név, amely itt Bildád származási helyét
(vagy nemzetségét?) jelöli, megtalálható 1Móz 25,2-ben, Ábrahám Ketúrától
származó legkisebb fiának neveként. Itt még az az adat is szerepel, hogy Ketúrá
fiait Ábrahám áttelepítette a „keleti tartományba” (1Móz 25,6), ez egybevág az
arámi eredet elméletével. – 2: A mispát itt azt a „törvényes” rendet jelenti, amely
a bölcsek ismerete szerint a világ, az élet alaptörvénye. – 3: Más fordítási lehe-
tõség: Ha te Istent keresed… bizonyosan megindul (kérésedre). – 4: Az eredeti
szövegben itt kérdõmondat van: nem tanítanak-e, nem mondják-e meg neked?
– 5: Szó szerint: a szívükbõl jönnek ki a szavak. A bölcsességirodalomban a léb
az ember teljes „belsõ világát” jelenti, és legtöbbször az értelem székhelyét.

Elferdíti-e az igazságot?

8,1–7. Mûvészi módon jut kifejezésre, hogy itt másvalaki beszél. Bildád
mondatai nem olyan csiszoltak, kifejezései nem olyan árnyaltak, mint
Elifázé. Csak egy dologban van világos kapcsolatuk egymással: Bildád
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se érti Jóbot. Meg is botránkozik Jób kifakadásán. Felháborodva utasít-
ja vissza Jób beszédét. Ez a felháborodott hang, a „meddig… még” gú-
nyos kérdése, úgy látszik Bildád jellemzõ stílusa (vö. 18,2). Hallani
sem akar „ilyeneket”, mint amiket az elõbb mondott Jób. Az ókori em-
ber is ismerte a beszédnek azt a hatását, hogy viharként el tud seperni
minden akadályt, de itt most gúnyolódva nevezi Bildád Jób beszédét
„heves szél”-nek. Ez a késõbbiekbõl még világosabban kitûnik: hiába
kiált Jób, a fennálló rendet nem tudja megdönteni.

A fennálló rend megfelel az igazságnak, s e felett Isten õrködik. Isten
nem változtatja meg ezt az igazságot. Pedig amit Jób mond, az azt jelen-
tené, hogy most olyasmi történt vele, ami ellenkezik a fennálló és a böl-
csek által jól ismert renddel, ellene mond az igazságnak. Bildád már
nagyon egyszerûen, tételekben mondja ki a tanítást. Olyan kifejezést
használ, ami alighanem a prófétákon keresztül a kereskedelmi életbõl
jutott a bölcsességirodalomba: ahogyan a kereskedõk meghamisítják
a mérleget (Ám 8,5), úgy tudja az ember Isten szövetségét is meghami-
sítani (JSir 3,36). Most azonban Jób szavaiból azt lehet kivenni, hogy
Isten a törvényt és az igazságot maga „hamisította”, változtatta meg.
Isten nem tehet olyat, ami ellenkezik azzal az igazsággal, renddel, amit
a bölcsek kikutattak. Bildád így megint csak a tanítást veszi védelmé-
be. Csak itt már felvillan a bölcsesség teológiájának egy újabb gyengéje:
az „igazság” és a „törvény” megköti Isten kezét. Isten nem tehet azt,
amit akar.

Bildád tovább is megy, és érzékeny pontján érinti a szenvedõ Jóbot.
Szerinte Jób gyermekei biztosan vétkeztek Isten ellen, ezért érte õket a
büntetés, ezért kellett meghalniuk. Rajtuk nyilvánvaló a „megfizetés”
törvénye. Sõt, éppen ebbõl lehet következtetni a törvény igazságára,
arra, hogy Jób gyermekei egészen bizonyosan bûnösök voltak. Ez az,
ami felõl Jób maga se volt biztos (1,5!). De micsoda kegyetlenség ezt a
sebet feltépni! És milyen rossz teológia az eseményekbõl következetni
Istenre! Minden szerencsétlenség valami bûn büntetése? És minden
bûn megkapja ezt a büntetést? Hogy ez milyen fontos kérdés, az kide-
rül majd a továbbiakból. Bildád nyersen kimondja a bölcsesség tanítá-
sát, akkor is, ha ezzel szenvedõ felebarátjának fájdalmát növeli.

De Jób számára van valami „vigasztaló” szava. Mert Jób esete szerinte
más elbírálás alá esik. Az 5. versben hangsúlyos a „te”. A „fiaid” esete

4. Bildád első beszéde: Isten igazságos (8,1–22) 8,1–7
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világosan Isten büntetése, azon már nem lehet változtatni. „Te” még
elkerülheted a legsúlyosabb büntetést. Itt most ugyanaz az ajánlat kö-
vetkezik, amit már Elifáz is tett Jóbnak (5,8.27). Csak ez is valahogy
nyersebb formában. Itt még jobban kiviláglik az „érdemes megtérni”
alapállás. Jóbnak még megvan a lehetõsége arra, hogy könyörgésével
„megindítsa” (6. v.) az Istent, és tiszta, becsületes élettel még elérheti
a jutalmat: a békés, boldog életet, ami nagyszerûbb lesz mindennél.
Most ugyan nagyon „kicsi”, megalázott, de azután, hogy az Istenhez
fordult, „igen naggyá” lesz.

Kérdezd meg az előző nemzedéket

8,8–19. Elifáz még arról beszélt, hogy õ külön kinyilatkoztatást kapott
(4,12), és a bölcsesség tradíciójáról is úgy beszél, mint aki maga is ré-
szese azoknak az eredményeknek, amelyekre a bölcsek jutottak (5,27).
Bizonyára volt néhány ilyen bölcs is. De az átlagot alighanem Bildád
képviseli. Õ elfogadja, egyszerûen átveszi az „elõzõ nemzedék” hagyo-
mányait. Átveszi és idézi. Ahogyan ma mondjuk: „egy az egyben”. Min-
den változtatás nélkül érvényesnek véve „alkalmazza” Jób esetére. Az
elõzõ nemzedéket, „az atyákat” abszolút tekintélynek ismeri el. Amit
õk mondtak, az „szentírás”, örök igazság, amely minden idõben, min-
den esetben érvényes. Bildád szinte a prototípusa azoknak a teológu-
soknak, lelkészeknek, hívõ, kegyes embereknek, akik nem akarnak,
nem is mernek a tényekkel szembenézni, az igazságért tusakodni, akik
egyszerûen átveszik a tradíciót, a régi teológusok, a régi kegyes embe-
rek hagyományait. A költõ itt kipellengérezi ezeket a kortárs-bölcsek
személyében. Bildád nem hajlandó Jóbbal együtt szenvedve (a „szim-
patizálni” szó szerint ezt jelenti!) tusakodni a „megoldásért” vagy leg-
alábbis az igazságért. Szerinte az elõzõ nemzedék már mindent meg-
mondott, Jób rosszul teszi, ha a saját útján jár, ellene mond annak,
amit azok mondtak és megállapítottak, ahelyett, hogy hozzájuk for-
dulna.

Azok az „értelmes szavak”, az atyák tanítása Bildád szerint világosan
megtalálhatók az általa idézett hasonlatokban. Ahol nád és sás nõ, ott
víznek kell lennie, mert ha eltûnik a víz, kiszárad a nádas. Így járnak
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azok, akik nem gondolnak Istennel. Az ilyen emberek hiába bizakod-
nak. Úgy járnak, mint az, akinek szép kertes háza van, de aztán össze-
dõl a ház, kipusztul a kert. Kettõs célzata van az idézett képeknek.
Egyrészt védik a régi tanítást: mindennek megvan a maga oka. Ok nél-
kül nem ér senkit szerencsétlenség. Ezt már az atyák is megmondták.
Ebbõl nyilván következik, hogy Jób szerencsétlenségének is megvan a
maga oka. Az idézett hasonlatok másik célzata éppen ez: valami hiba
van Jób körül. Jób is valahol kihagyja Istent a számításból. Talán vala-
miképpen õ is az „elvetemültek” módján gondolkozott, vagy élt. Vagy
talán nagyon elbizakodott volt, túlságosan is épített a maga „házára”,
ami nemcsak az épületet, hanem a családot is jelentette. Most Isten el-
vette tõle ezt a hamis reménységet.

Megint nem egyszerû az olvasó dolga. Nagy igazságok vannak az
atyák tanításaiban. Csakugyan van úgy, hogy az ember kihagyja Istent
a számításból. Elfelejti, hogy amije van, azt Istentõl kapta. Csakugyan
van úgy, hogy az ember elbizakodottá lesz, túlságosan is biztosra veszi,
hogy amije van, az biztosítja a jövõjét, azt már nem veszítheti el. Csak-
ugyan van úgy, hogy Isten megleckézteti az ilyen hálátlan és elbizako-
dott embert. De Jóbról mindebbõl semmit nem lehet mondani. Õ any-
nyira nem hagyta ki Istent a számításból, hogy még gyermekei titkos
bûnére is gondolt (1,15). Õ tudta, hogy amije csak volt, azt mind „az
ÚR adta” neki, ezért az ÚR-nak jogában állt el is venni azt (1,21). Jób
példáján éppen az derül ki, hogy nem abszolút érvényû a bölcsek által
kikutatott „törvény”, a „visszafizetés” (8,4) törvénye. Sõt, mintha már
itt arra utalna az író, hogy talán a bölcsek hagyják ki számításukból az
Istent, amikor azt hiszik, hogy az általuk felfedezett „törvény” az Is-
tent kötelezi arra, hogy mindig a szerint cselekedjék.

Nem veti meg Isten a feddhetetlent

8,20–22. A befejezõ rövid szakasz világosan kifejezésre juttatja, ho-
gyan is látja Bildád a dolgokat, és hogyan látja Jób esetét. Szerinte az
igazság nem más, mint az, hogy a „tökéletesek” jutalmat nyernek,
mert Isten nem veti meg õket, a „gonosztevõk” megkapják büntetésü-
ket, mert az Isten „nem fogja kézen”, nem segíti õket. Az embereket

4. Bildád első beszéde: Isten igazságos (8,1–22) 8,8–19•8,20–22



84

két nagy csoportra osztja: „tökéletesek”-re és „gonosztevõk”-re. Isten
mindig gondoskodik arról, hogy mindenki megkapja azt, ami neki jár.
Hogy ki melyik csoporthoz tartozik, az kiderül abból, hogy mi történik
vele: ha jól megy a sora, akkor a tökéletesek közé tartozik, ha rosszul,
akkor a gonosztevõk közé. Elifáz szavaiból sejteni lehetett, hogy
ennyire egyszerûen nem gondolták a dolgot. De Bildád eddigi kijelen-
tései azt mutatják, hogy volt, aki ilyen egyszerûen gondolta. És vajon
nem ez volt-e az általánosan elterjedt vélemény? Hiszen mind a mai
napig megtalálható ez az egyszerû elképzelés a hívõk között.

Bildád beszéde most a végén Jóbot ismét csak választás elé állítja. A
módszer valószínûleg az atyáktól örökölt eljárás: elé tárja a „két utat”,
a két lehetõséget (5Móz 30,15), Jób válasszon, melyiken akar járni. Ha
Istent keresi, hozzá tér, ha tiszta és becsületes lesz, ha feddhetetlen
lesz, akkor élete, amely most tele van keserûséggel, örömmel és ujjon-
gással telik majd meg. De ha a gonoszok útját választja, akkor csak a
megérdemelt büntetés marad rajta. De ezek az utolsó mondatok Bildád
beszédében mind idézetek a bölcsességirodalomból (pl. Zsolt 18,18;
21,9; 35,26; 109,29; 126,2; 132,18). Igaz, Bildád még nem teszi azt,
amit a késõbbi zsidó gyülekezetben, majd a keresztyénség különbözõ
kegyességi irányzataiban gyakoroltak, hogy ti. pontosan megnevezték
a forrást vagy az igehelyet, igazolva valami nagytekintélyû atyával, hívõ
kegyes emberrel vagy a Szentírással, hogy most örök igazságot mond-
tak. De gyakorlatilag már Bildád is ezt teszi, és ugyanolyan hibásan,
mint azóta is sokan: „fejéhez vágja” a szenvedõnek az „igéket”. A könyv
írója nyilván ettõl is el akarja rettenteni az olvasót.
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5. Jób válasza:
Isten érthetetlen

(9,1) Megszólalt Jób, és ezt mondta:

(2) Bizony tudom, hogy így van,
hogy is lehetne igaza az embernek
Istennel szemben?

(3) Ha kedve támadna vele perbe szállni,
ezer kérdésből egyre se tudna válaszolni.

(4) Bölcs szívű és hatalmas erejű,
ki marad épségben, ha vele szembeszáll?

(5) Aki hegyeket mozdít el, és nem tudják,
hogy ő forgatta föl haragjában.

(6) Aki megrendíti helyén a földet,
s annak oszlopai megrendülnek.

(7) Aki parancsol a napnak, és az nem ragyog fel,
és pecséttel zárja le a csillagokat.

(8) Egymaga feszítette ki az eget,
s lépdel a tenger hullámhegyein.

(9) Aki a Nagymedvét és a Kaszás-csillagot
a Fiastyúkot és Dél csillagait1 alkotta,

(10) Aki hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul,
csodás dolgokat, megszámlálhatatlanul.

(11) Ha elvonul fölöttem, nem látom,
elsuhan, de nem veszem észre.

(12) Ha elragad valamit, ki akadályozhatja meg?
Ki mondhatja neki: Mit teszel?

(13) Isten nem vonja vissza haragját,
meghunyászkodnak előtte a Szörnyeteg2 segítői is.

(14) Hát én hogy válaszolhatnék neki,
Hogy válogathatnám meg szavaim vele szemben?

(15) Ha igazam volna, se szólhatnék3 neki,
Bírámnak könyörögnöm kellene.

(16) Ha kiáltanék, és válaszolna nekem,
akkor se hinném, hogy figyel hangomra,

5. Jób válasza: Isten érthetetlen (9,1–10,22)
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(17) hiszen viharral kerget engem,
ok nélkül4 szaporítja sebeimet.

(18) Lélegzetet se hagy vennem,
hanem keserűséggel lakat jól.

(19) Ha erőre, hatalomra kerül a sor, szól:5 Itt vagyok.
És ha törvényre: Ki idézhet meg engem?

(20) Ha igazam lenne is, bűnösnek mondana,6

feddhetetlen vagyok, s csalónak tart engem.
(21) Feddhetetlen vagyok! Nem törődöm magammal!

Megvetem az életemet!
(22) Mindegy! Azért azt mondom:

Feddhetetlennek és bűnösnek véget vet ő.
(23) Ha árvíz öl meg hirtelen,

gúnyolja az ártatlanok csüggedését.
(24) Bűnös ember kezébe jut az ország,

bíráinak arcát elfedi,
ki teszi ezt, ha nem ő?7

(25) Napjaim gyorsabbak a futárnál,
elszaladnak, nem látnak semmi jót,

(26) elsuhannak mint a papirusznád-hajó,8

mint a sas, amikor lecsap zsákmányára.
(27) Ha azt mondom is: hadd feledjem panaszomat,

simuljon ki az arcom, hadd mosolyogjak9 –
(28) megborzadok sok fájdalmamban,

tudom, hogy nem mentesz fel engem.
(29) Bűnösnek kell lennem,10

minek fárasszam magam hiába?
(30) Ha megmosakodnám hólében,11

ha megtisztítanám lúggal kezemet,
(31) akkor is sárba mártanál,

még ruháim is utálnának engem.
(32) Mert ő nem ember, mint én, kinek azt felelhetném:

Menjünk törvénybe egymással!
(33) Nincs is köztünk döntőbíró,

ki mindkettőnkre rátehetné kezét.
(34) Vegye le rólam vesszejét,

és rettentése ne ijesszen engem,
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(35) hadd beszéljek, és ne féljek tőle,
mert nem igaz, hogy én ilyen vagyok.12

(10,1) Lelkemből megutáltam életemet,
szabadjára engedem panaszomat,
hadd beszéljek lelkem keserűségében!

(2) Azt mondom Istennek: ne tarts bűnösnek!
Add tudtomra, miért perelsz énvelem!

(3) Jó neked az, hogy nyomorgatsz,
hogy megveted kezed munkáját,
a bűnösök tanácsának pedig kedvezel?!

(4) Testi szemeid vannak neked,
s úgy látsz, ahogy az ember lát?

(5) Olyanok napjaid mint a halandóké?
Olyanok éveid mint az emberé?

(6) Mert kutatod bűnömet
és vétkemet keresed,

(7) pedig tudod, hogy nem vagyok bűnös,
de nincs ki kezedből megmentsen.

(8) Kezed formált és alkotott engem,
most meg mást gondoltál:13 tönkre akarsz tenni?!

(9) Emlékezz csak: úgy formáltál mint egy agyagedényt,
aztán újra porrá teszel!?

(10) Nem úgy öntöttél-e, mint a tejet,
nem úgy oltottál-e, mint a sajtot?

(11) Bőrbe és húsba öltöztettél,
csontokkal és inakkal szőttél át.

(12) Élettel és szeretettel ajándékoztál meg,
és gondviselésed őrizte lelkemet.

(13) Bár ezeket elrejtetted szívedben,
tudom, hogy ez volt a szándékod.

(14) Ha vétkezem, te számontartod,
bűnöm alól nem mentesz föl engem.

(15) Ha bűnös vagyok, jaj nekem!
Ha igaz vagyok, sem emelhetem föl fejem!
Elégedj meg gyalázatommal,
lásd meg nyomorúságomat!

5. Jób válasza: Isten érthetetlen (9,1–10,22)
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(16) Ha gőgős lennék, oroszlánként rontanál rám,
csodálatos hatalmaddal ellenem fordulnál.

(17) Új tanúkat állítanál ellenem,
szaporítanád az engem érő bosszúságot,
seregestül támadnának reám.

(18) Miért is hoztál ki anyám méhéből?
Bár kimúltam volna, szem se látott volna!

(19) Olyan lennék, mint aki nem is volt,
akit az anyaméhből vittek sírba!

(20) Nem hamar érnek-e véget napjaim?
Maradjon abba egy kicsit,14 hadd viduljak fel,

(21) mielőtt elmegyek – és nem térek vissza –
a sötétség és halál árnyékának országába,

(22) a vaksötét országba,
a halál árnyékának sötétségébe,
ahol nincs rend,15

a fény is olyan, mint a sötétség.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: Ezek a csillagnevek még egynéhány
helyen elõfordulnak az Ószövetségben, ‘ás, ill. ‘ajis (Nagymedve) Jób 38,32;
köszíl (Kaszás csillag) Jób 38,31; Ézs 13,10; Ám 5,8. kímáh (Fiastyúk) Jób
38,31; Ám 5,8. A hadré témán (dél kamrái) jelentése vitatott, valószínûleg a
déli, az író lakhelyérõl nem látható (ezért nevezi kamráknak, rejtekhelyeknek)
csillagképekre utaló megjelölés. – 2: Ráháb az õsidõk félelmetes szörnyetege,
vö. 26,12; Zsolt 40,5; 29,11. – 3: A görög fordítások az itt szereplõ ’a‘aneh qal
imperfectum alak helyett a másik lehetõséget veszik ’é‘áneh (kapnék választ)
nifal alakot, ami a mássalhangzós szöveg változtatása nélkül lehetséges. – 4: Ez
kétségtelen visszautalás 2,3-ra, ahol ugyanez a hinnám szó szerepel, ugyanilyen
értelemben! – 5: Értelmi kiegészítés. Az eredeti szövegben csak a hinnéní (íme
én, azaz: tessék, itt vagyok) szó áll. – 6: Korrekció, a pí (száj vagy szájam)
helyett pív, így a szó szerinti fordítás: szája kárhoztatna engem. – 7: Az eredeti
szöveg szórendje más: ’im-ló’ ’éfó mí-hú’ (ha nem, akkor hát ki õ?). A „ki õ?”
megszokott beszédfordulat volt, talán ez a magyarázata a szórendnek. – 8: Az
’ébáh hapax legomenon, azaz az Ószövetségben egyedül itt található szó. Fordí-
tása különbözõ, az összefüggésbõl azonban világos, hogy valami gyors vízi jár-
mûrõl van szó. – 9: Szó szerint: hadd változzon meg arcom, hadd legyek vidám.
– 10: Az ’ersá‘ imperfectum alakja ilyen összefüggésben más által kimondott
ítélet szükségszerû eredményét („kell”) fejezi ki. – 11: A selog itt egyesek sze-
rint egy kálisót tartalmazó növény. Így másik fordítási lehetõség: ha megmosa-
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kodnám szappanos vízben. – 12: kí ló‘-kén ’ánóki ‘immádi („mert nem így én
magammal”). Bár sok megoldási kísérlet található a különbözõ kommentárok-
ban és fordításokban, az összefüggésbe az adott fordítás illik a legjobban. – 13:
Korrekcióval: ’ahar szábib (azután fordulat) azután megfordultál, megváltoztat-
tad az eredeti „tervet”. – 14: jösít mimmenní (tegye el tõlem) az összefüggésbe
illõ értelmezéssel. – 15: völó’ szödárím (és nincsenek rendek).

Ki mondja neki: Mit teszel?

9,1–12. Elsõ pillanatban úgy tûnik, hogy Jób most megadja magát, iga-
zat ad barátainak. Az állítás, hogy az ember nem lehet igaz Isten elõtt,
formailag azonos azzal, amit már Elifáz is mondott (4,17). De a kezdõ
„bizony” (’omnám) szócska itt most gúnyosan hangzik. Olyasfélekép-
pen, mintha ezt mondaná: úgy ám, persze. Magyar fordításban vissza
lehet adni ezt a hangot, amint az a fentiekbõl kitûnik. Mert Jób elfo-
gadja ugyan azt a tételt, hogy az embernek nincs igazsága Isten elõtt,
de ezt õ nem elméleti tételnek tartja, hanem a saját bõrén érzi. Nem
azért nincs igazsága, mert bûnös, hanem azért, mert az Isten isten, õ
pedig csak ember. Istennel nem lehet perelni, mert õ mindenkinél erõ-
sebb. Az ember egyszerûen semmi jogot nem formálhat arra, hogy „igaz
legyen Isten elõtt”, hogy Istennel szemben neki legyen igaza. Nagyon
lényeges különbség ez Jób és barátai között. Jób ezzel máris kimondja,
hogy Isten felette áll minden igazságnak, különösen is annak az igaz-
ságnak, amit a bölcsek kikutattak. Nincs olyan „igazság”, ami felette
állna Istennek, ami kötelezné Istent arra, hogy õ azt cselekedje. Jób
önmagán tapasztalja, hogy itt nincs helye a pereskedésnek, mert min-
dig Istennek van igaza. Ha mégis perbe szállna Istennel az ember, akkor
is elvesztené a pert, Isten ezer kérdésébõl egyre se tudna megfelelni,
azaz Isten mindig tud olyan kérdéseket feltenni, amelyek elõtt elnémul
az ember. Hogy pedig ez a könyv írójának a véleménye, azt igazolja majd
a 38–39. rész.

Az indoklás a kortársak, de minden bibliaolvasó ember számára is
evidens. A próféták irataiból, a Zsoltárok könyvébõl csendülnek fel az
idézetek a világot teremtõ, a világ felett uralkodó hatalmas Istenrõl.
Himnuszok részletei ezek, amelyekkel már „a régiek” magasztalták a
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mindenható Istent. Isten hatalma nyilvánul meg a világrengetõ ka-
tasztrófákban (5–7. v. vö. pl. Zsolt 97,2–5; Ézs 13,10.13; Ám 5,8; 9,5
stb.). De ez a mindenek feletti hatalom hozta létre csodálatos módon
a világmindenséget is (8-10. v. vö. Zsolt 19,2-7; 104 r.; Ézs 40,22; 42,5;
44,24; 51,13; Jer 10,12; 51,15; Zak 12,1). Ez az ismerõs mondat szólal
meg most itt, mintegy rövid antológiaként a teremtõ Istent dicsérõ régi
énekekbõl. Nem érthetünk egyet azokkal, akik szerint az 5–10. v. az
eredeti gondolatmenetet megtörõ késõbbi betoldás. Ezek a himnusz-
idézetek bizonyítékként hangoznak fel. Már a régi Izrael, az „atyák” is
ilyennek ismerték Istent. Jób most a maga szenvedésében kínlódva
kezdi igazán érteni, mit jelent Isten istensége, isteni hatalma. Igazá-
ban fel se lehet sorolni, mi mindent cselekszik Isten. És amit cselek-
szik, az csodálatos – ez most azt jelenti: az ember nem tudja felfogni,
megérteni. Elifáz csak arra tudott hivatkozni, amit õ, meg elõtte a böl-
csek kikutattak (5,27), ámde amit Isten cselekszik, azt nem lehet kiku-
tatni (9,10)!

Itt mutat rá Jób a bölcsek alapvetõ tévedésére. Õk ugyan kikutatták
az élet egy bizonyos rendjét, a „törvényt”, õk megállapítottak egy bizo-
nyos „igazságot”, de ezzel még nem érték el, korántsem értették meg
az Istent. Mert az Isten elérhetetlen és láthatatlan (11. v.). Amikor õk
Isten hatalmáról, bölcsességérõl, igazságáról értekeznek, akkor csupa
olyan dolgot tárgyalnak, amit az ember nem is tud felfogni. Ebben a
vonatkozásban minden kijelentés Istenrõl csak feltevés marad. A böl-
csek nagy hibája, tévedése az, hogy az élet eseményeibõl, abból, amit
látnak, meg akarják állapítani, milyen is Isten valójában. A látható
alapján beszélnek arról, ami láthatatlan.

Jób most belemegy ebbe a beszélgetésbe, mert õt nem elméletileg ér-
dekli, milyen az Isten. Két kiemelkedõ személyisége volt a régi Izrael-
nek, aki találkozott Istennel. Amit errõl a találkozásról tudni lehetett,
az Jób könyvének megírásakor már írott hagyományként ismert volt.
Ezekhez a hagyományokhoz nyúl most vissza Jób. Mózes (2Móz
33,18–23) és Illés (1Kir 19,11–13) az „Isten hegyénél”, a Hórebnél
(2Móz 33,6–7; 1Kir 19,8) találkozott Istennel. Mindkettõjük elõtt
„elvonult” az Isten, mindkettõjükhöz beszélt az Isten. A találkozás
azonban nem jelentette azt, hogy látták volna az Istent. Mózes egye-
nesen azt szerette volna, ha az Isten „dicsõségét” láthatta volna, vagyis
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szerette volna megismerni az Istent „úgy, ahogy van”, amilyen az Isten
a maga isteni valóságában. Ez azonban lehetetlen: „nem láthat engem
ember úgy, hogy életben maradjon” (2Móz 33,20). Csak „hátulról”
láthatja az Istent, akkor, mikor már elvonult elõtte. Csak utólag tud-
hatja: itt Isten járt. És ehhez a találkozáshoz fûzõdik Istennek ez a sza-
va: „Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalma-
zok” (2Móz 33,1). Illés se látott semmit Istenbõl. Csak tudta, hogy Is-
ten ott van. Az elõtte elvonuló Isten neki olyan megbízatást adott,
ami Izrael és az akkori Közel-Kelet egész történelmének új fordulatot
hozott (1Kir 19,15–18). Illésnek kellett elindítania az ítéletsorozatot,
amely Áháb családjára és a damaszkuszi Ben-Hadad dinasztiára zúdult.
Mit lehetett mindezek alapján Istenbõl megismerni? Csak sokkal ké-
sõbb, nemzedékekkel késõbb láthatta meg Izrael, hogy Isten hogyan
irányította a történelmet, az emberek és a népek életét.

Jób is valami hasonlót mond. Nem kétséges, hogy most, itt, az õ
nyomorúsága felett Isten vonul el. De ezt az Istent nem lehet látni. Bi-
zonyos, hogy õ cselekszik, de ha belegondolunk abba, hogy õ igazán
Isten, akkor csak egyet mondhatunk: õ azt tesz, amit akar, senki nem
tudja õt megakadályozni abban, hogy végbe vigye akaratát. Sõt, senki
nem kérheti számon tõle, senki nem kérdezheti meg: Mit teszel?! Isten
cselekedetét nem lehet a bölcsek által kikutatott „igazság”-gal lemér-
ni. Az õ cselekedeteire nem lehet emberi mértéket alkalmazni. Mert ha
ilyen mértéket alkalmazunk, akkor oda jutunk, ahova néhány újabb
kommentár írója is jut: itt kiderül, hogy Isten igazsága igazságtalan-
ság, Jób most az Isten hatalmát ismeri el, nem az igazságát. Az biztos,
hogy itt most félelmetes gondolatok indulnak meg. A szenvedõ Jób
belemegy ezekbe a gondolatokba, mert õ õszinte, becsületes marad a
legnagyobb szenvedésben is. Végigmegy ezen a gondolatsoron, s ezzel
példát ad arra, hogy ilyen gondolatok ébrednek minden szenvedõben.
Egyúttal azt is megmutatja, hova vezet a bölcsek teológiája.

5. Jób válasza: Isten érthetetlen (9,1–10,22) 9,1–12
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Ok nélkül szaporítja sebeimet

9,13–24. Az egyik jellemzõ vonása ennek a gondolatmenetnek, hogy
mindig Isten haragjára bukkan. Azt veszi észre, ami rossz az életben:
a csapásokat, szerencsétlenségeket, katasztrófákat. A régiek is ismerték
ezt, amikor arról beszéltek, hogy a világ létrejötte elõtt a káosz ször-
nyetegei uralkodtak, és õket a teremtõ Isten haragja sújtotta le, fékezte
meg. Amikor az ember Isten mindenhatóságát, hatalmát kutatja, min-
dig Isten haragjával találkozik. Nem egyszerûen valami haragos indu-
lattal, hanem félelmetes eseményekkel, Isten rettenetes, rémítõ tettei-
vel. Fordítva is így van: amikor az embert csapások érik, amikor a rosz-
szal találkozik, akkor kezdi kutatni Isten hatalmát, mindenhatóságát.
Ebbe a félelmetes gondolatmenetbe megy bele Jób, és úgy látja, ebbõl
nem is lehet kiszabadulni. Úgy tapasztalja, hogy most õrá zúdult Isten
haragja, és Isten „nem fordítja vissza” ezt a haragot.

Izraelben jól tudták, hogy nemcsak szóbeszéd, nem elvont teológiai
tétel, „isten tulajdonsága” az, hogy haragszik. A próféták sokat beszél-
tek Isten haragjáról, amely lesújt majd a népre (pl. Ézs 5,25; Jer 4,8;
18,20), és azok a történelmi események, amelyek végül Jeruzsálem
pusztulásához, a „babilóniai fogság”-hoz, Izrael szétszóródásához ve-
zettek, bizonyították, hogy a próféciák nem üres szavak voltak. Bizo-
nyos, hogy ezekben a nagy nemzeti tragédiákban ott volt sok egyéni
tragédia is. Most pedig Jób a maga szerencsétlenségében találkozik Is-
ten haragjával. Az õsi tradíciókból, a próféciákból, amelyek a káosz
hatalmait legyõzõ és a történelemben ítéletet tartó Istenrõl szóltak,
Jób csak arra a következtetésre tud eljutni, hogy ezzel az Istennel szem-
ben õ tehetetlen. Még akkor sem tehet semmit, ha neki van igaza. Ez
elé az Isten elé csak úgy állhat, mint bírája elé: nem kérdezhet, csak vá-
laszolhat, legfeljebb könyöröghet neki, de az nem biztos, hogy ez a kö-
nyörgés meghallgatásra talál. A hagyomány, a bölcsek világos tanítása
Isten hatalmáról egy csepp vigasztalást se jelent a szenvedõ ember szá-
mára. Jób szavaiból az tûnik ki, hogy kegyetlen zsarnoknak érzi Istent,
aki hatalmát egyedül arra használja, hogy õt, a szegény, gyenge embert
gyötörje és rettentse.

Éppen ezért Isten „haragja” nem magyarázat Jób számára. Ez az Is-
ten érthetetlen. Képtelenség felfogni a hatalmát. A költõ egy pillanatig
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sem hagy kétséget afelõl, hogy mire gondol. „Ok nélkül szaporítja se-
beimet” – mondja Jób. És ez igaz! Itt kitûnik, milyen fontos a bevezetõ,
tudatosan átalakított õsi elbeszélés, amely szerint Isten csakugyan
„ok nélkül” teszi tönkre Jóbot. Most Jób maga mondja, hogy az õ szen-
vedésének nincs magyarázata. Éppen ezért nem talál magyarázatot,
mert õ valóban komolyan számításba veszi az Istent, nem úgy, mint
bölcs barátai. Igazában Isten haragjának sincs magyarázata. Csak rátá-
mad Jóbra, mint a hirtelen kerekedett vihar, lélegzetvételnyi idõt sem
hagy neki. Ez a már egyszer elhangzott panasz (7,19) itt mintha kemé-
nyebb lenne, mintha már vádolná Istent. Jób, ha bele is megy a bölcsek
„Istenrõl szóló tanításába”, nem tud szenvtelenül, „tárgyilagosan”
beszélni Istenrõl. Bizonyos, hogy ez egyben az író kritikája a korabeli
teológiáról – és minden olyan teológiáról, amely az akkori „bölcsesség”
útján jár, amely objektív akar maradni. Ezen a ponton még jobban be-
levonja az olvasót az „eseményekbe”, érezteti, hogy ezt a kérdést nem
lehet „kívülrõl” tárgyalni, ott kell lenni Jób mellett, onnan kell nézni,
ahonnan Jób nézi.

Jób itt jól látja helyzetének reménytelenségét is. Ezzel a hatalmas
Istennel senki nem veheti fel a küzdelmet. Ha véletlenül valaki meré-
szen kihívná, õ nem ijedne meg, kiállna vele. És õt nem lehet törvénybe
idézni. Sõt, õ mond ítéletet, és ha õ kimondta, azon senki nem tud vál-
toztatni. Vannak, akik fordítással megpróbálják enyhíteni Jób itteni
kijelentését (20. v.), és olyasféle értelmet adnak szavainak, hogy Jób
úgy gondolta, hogy õ igaz, de Isten másképpen ítélt, s most Jób meg-
alázkodik Isten ítélete alatt. Csakhogy itt éppen az ellenkezõjérõl van
szó. Jób tudja, hogy akármennyire „igaz, feddhetetlen”, ha Isten õt
bûnösnek és csalónak mondja, akkor semmit nem tehet ez ellen. Kiéle-
zetten állítja, hogy az embernek nem lehet igaza Istennel szemben
(9,2). De éppen itt nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Jób ese-
tével az egész bölcsességteológia, egy jellegzetes gondolkozásmód
kerül mérlegre. Jób és barátai abban nevelkedtek, hogy az események-
bõl lehet következtetni arra, hogy valaki igaz-e, vagy bûnös, feddhetet-
len-e, vagy csaló. Ami Jóbbal történt, az azt látszik bizonyítani, hogy
Jób bûnös, vagy pedig azt mutatja, hogy Isten igazságtalan. Itt már
kezd érlelõdni egy új gondolat: kudarcot vall ez az egész teológia. Ezen
az úton nem lehet sem Istent, sem az élet „törvényeit” megismerni.

5. Jób válasza: Isten érthetetlen (9,1–10,22) 9,13–24
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Jób mindent vállalva ragaszkodik ahhoz, hogy õ feddhetetlen. Ezek
a gondolatok nem segítenek rajta. Ha így próbáljuk megérteni az Is-
tent, szörnyû visszásságokat fedezhetünk fel. A feddhetetlen éppúgy
meghal, mint a bûnös. Ha az eseményeket nézzük, azokból akarunk
Istenre következtetni, még egy sor igazságtalanságot fedezhetünk fel.
Jób két közismert dolgot említ. Az egyik az, hogy ha jön az árvíz, az
nem válogat, nem kíméli meg az igaz, feddhetetlen embereket. De ak-
kor azt kell gondolni, hogy az Isten „gúnyolja az ártatlanok csüggedé-
sét”, kineveti azokat, akik kétségbeesnek, mert hiába voltak becsüle-
tesek, igazak, nekik is el kell pusztulniuk. A másik: a hatalom a gono-
szok kezébe jut, olyanok jutnak uralomra, olyanoké lesz a föld, akik
gonoszul bánnak az emberekkel. De akkor hol van itt az Isten? Csak azt
lehet gondolni, hogy ilyenkor Isten „elfedi a bírák arcát”, hogy azok ne
vegyék észre az igazságtalanságot, ami végbemegy. Ha így próbálja az
ember megismerni az Istent, akkor csak arra a gondolatra juthat, hogy
„minden Isten akarata”, mindent õ cselekszik. De akit így neveltek, az
szenvedésében is így gondolkozik. Jóbot a barátai még jobban belevi-
szik az ilyen gondolatokba, mint ahogy sokszor teszik kegyes emberek
szenvedõ embertársaikkal ugyanezt, mikor a mindenható, igazságos
Istenrõl kezdenek el beszélni nekik. A „gondolj Istenre!”, „Fordulj
Istenhez” tanács a szenvedõ embert nagyon sötét gondolatokba viheti
bele. Mint ahogy még itt sincs vége Jób gondolatainak.

Ő nem ember, mint én

9,25–35. Közben visszatér a már érintett gondolat: gyorsan elmúlik az
élet (7,6), csak most újabb hasonlatokkal. A három kép, amellyel az
élet múlásának gyorsaságát leírja, átfogja az ember világát, a szárazföl-
det, a vizet, a levegõt, ugyanakkor mind a három kép jól ismert a régi
izraeli világból. Az elsõ kép az élet múlásának gyorsaságát a király hír-
vivõ futárának gyorsaságához (2Sám 18,19–23) hasonlítja. A napok
úgy múlnak, olyan gyorsan, hogy nem láthat már semmi jót. A másik
kép a rendkívüli gyorsaságáról híres egyiptomi papirusznád-hajó, amely-
rõl az ókori írók is gyakran megemlékeztek, s amelyet valószínûleg
sürgõs hírek, üzenetek továbbításával megbízott futárok használtak
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(Ézs 18,2). A harmadik pedig a levegõbõl a zsákmányra lecsapó sas
képe (Hab 1,8 vö. még 2Sám 1,23; Jer 4,13; JSir 4,19). Gyorsan múlik
az élet, anélkül, hogy kiteljesedhetnék, anélkül, hogy azt mondhatná:
érdemes volt élni. Hiába beszélt Elifáz arról, hogy egy gazdag élet ta-
pasztalataival betelve, „éretten” fog sírba térni (5,26), õ nem éri el azt,
ami Izraelben az „ideális” volt, hogy késõ vénségében, öregen, betelve
az élettel halhasson meg (1Móz 25,8). Itt most nem esik említés a meg-
elõzõ gazdag életrõl (1,1–3), bár majd más összefüggésben ez is szóba
kerül (29. r.). De mintha ez is szándékos lenne: ilyen nagy nyomorú-
ságban az ember elõtt értékét veszti az, ami csak „volt”. Amikor most
önmagára néz, csak a betegségét látja, csak a fájdalmas veszteséget érzi
és azt, hogy most már talán így múlik el az élete, nem lesz többé idõ
arra, hogy rendbe jöjjön minden.

Már elõbb is szóba került az, hogy Jób valami vigasztalást keresett
(7,13), itt újra elõkerül ez a gondolat: megpróbálja elfelejteni a sok
bajt, megpróbál megnyugodni és mosolyogni (27. v.), megszabadulni
a belsõ félelemtõl és aggódástól, de ahogyan elõbb nem sikerült ez
(7,15), most sem megy. Nem tud megszabadulni a fájdalomtól. De
most itt már nem csak a betegségbõl eredõ fájdalomról beszél. Itt most
megint jobban meg kellene értenünk Jóbot. Õ is azokban a kategó-
riákban gondolkozik, mint amelyekben barátai. Õ is azt gondolja,
hogy az õt sújtó csapások, a betegsége valamiféle „büntetés”-t jelente-
nek. Azért borzad meg fájdalmában, mert tudja, hogy Isten nem menti
fel õt, talán pontosabban fordítva az itt szereplõ kifejezéseket, így kel-
lene mondani: nem nyilvánítja õt Isten ártatlannak. Továbbra sem érzi
magát bûnösnek, de a „tények” azt mutatják, hogy Isten õt bûnösnek
tartja. Nem tudja elképzelni, hogy a szenvedés, a csapások alatt Isten
õt ártatlannak tartaná. Ezek a gondolatok minden olyan kegyes, hívõ
emberben felébrednek, akinek nagy csapásokat kell elszenvednie. És így
még érthetetlenebb lesz számára Isten.

Mással is megpróbálkozik Jób. Izraelben és minden hívõ gyülekezet-
ben van lehetõség az Isten haragjának kiengesztelésére vagy a bünte-
téstõl való megszabadulásra. Ilyen lehetõség volt akkor a „mosakodás”,
a tisztulási szertartás. Megvolt ennek a pontos elõírása a Törvényben
(pl. 3Móz 14. r.). Bizonyos bûnöktõl akár egyszerû kézmosással is meg
lehetett szabadulni, más esetben az egész test lemosásával (pl. Zsolt
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51,4.9). De Jób most úgy látja magát, mint a régi kegyes zsoltáríró
(Zsolt 73,13), hiába mossa meg kezét, sõt, hiába mossa le magát a leg-
jobban tisztító vízben is, nem szabadul meg „bûnétõl”, ha a víz lemos-
ná is a szennyet, az Isten újra beletaszítaná a sárba. Az õ nehéz helyze-
tében semmiféle tisztulási szertartás, egyáltalán semmilyen szertartás
nem hoz megoldást. Most olyan helyzetben van, amilyenbe gyakran ke-
rülnek a szenvedés idején a hívõ emberek: hiába „ismerik” a pontos
elõírásokat, a „receptet”, hogy mit kell tenni nehéz helyzetben, súlyos
napokban, az nem hoz nekik megoldást.

A költõ most Jóbbal együtt még nagyobb mélységekbe viszi az olva-
sót. Volt ugyan már szó Isten fölényérõl, arról, hogy Istennel szemben
nem lehet igaza „az embernek” (2. v.), de most ez az általános felisme-
rés személyessé válik. Jób rádöbben, hogy itt most nem általában „az
ember” áll Isten elõtt, hanem õ maga. Õ – mondja Istenrõl – „nem em-
ber, mint én”. Emberrel volna még egy lehetõség az ügyek elintézésére.
Elmehetnénk a bíró elé, ott megvitathatnánk a dolgunkat. Akkor egy-
általán lehetne valakit találni, aki mindkettõnk felett áll, aki felettünk
álló hatalmával eldönthetné, melyikünknek van igaza. Csakhogy itt
most nekem nem emberrel van dolgom. Az, hogy Isten „nem ember”,
régi prófétai ige volt Izraelben (4Móz 23,19; 1Sám 15,29; Hós 11,9),
általában ezt minden kegyes tudta. De most Jób szemtõl szembe talál-
kozik ezzel a „tétellel”, arra döbben rá, hogy ez az õ számára kilátás-
talanná teszi a vitát. Vagy talán a költõ mutatja meg azt a zsákutcát,
ahova a bölcsek vezették az embert? Mindenesetre igaz, hogy ezen az
úton, amelyen Jób a barátokkal folytatott vita során továbbment, ide
lehet – úgy látszik – csakis ide lehet eljutni. Annak a felismerése, hogy
az Isten nem ember, csak a kilátástalan rettegéshez vezet, semmikép-
pen nem ad „megoldást”, nem segít a szenvedõ emberen, sõt, csak fo-
kozza a szenvedését. Arra akar utalni a költõ, hogy valami „emberi”
segítséget keres a szenvedõ?

Nincs más Jób számára, mint újra egy régi gondolat elõvétele: ha
Isten levenné róla haragjának vesszejét. Mert a „vesszõ”, azaz a bot Is-
ten büntetõ eszköze (JSir 3,1 vö. Ézs 10,5). Ilyesmit már mondott egy-
szer (7,16). Akkor világosan arra vágyott, hogy a még hátralevõ rövid
idõben nyugta lehessen. Itt is van ilyen színezete a kívánságnak. Ha
Isten abbahagyná Jób kínzását, rettentését, akkor legalább egy kis idõre

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA ELSŐ MENETE (3–11. R.)9,25–35



97

lélegzethez jutna (18. v.). De itt egy másik gondolat kapcsolódik a kí-
vánsághoz. Ha Isten nem kínozná, akkor „beszélne”, elmondaná mégis
érveit, mert nem tudja igaznak, jogosnak, megérdemeltnek elfogadni
ezt a szenvedést. Ha nem kellene rettegnie, felszabadultabban szólna
Istenhez.

Jó neked az, hogy nyomorgatsz?

10,1–7. Az elõbbiek végiggondolása után talán még jobban meg lehet
érteni, még többre lehet értékelni a most következõket. Jób mégis Is-
tenhez fordul. Ha Elifáz beszéde után nem maradt más választása, még
kevésbé tud mást tenni Bildád szavai után. Isten botjának verése alatt,
rettegések közepette ahhoz az Istenhez intézi szavait, akirõl az imént
mondta, hogy „nem ember”. Tudja, hogy nem vitázhat, nem perelhet
Istennel egyenrangú félként, mégis „perel” vele. Egyáltalán nem tûnik
logikusnak ez. Az lenne logikus, ha most aztán igazán hátat fordítana
Istennek, ha megátkozná Istent és várná az érte járó büntetést. Ez
mindenesetre a Sátán logikája (2,5). A költõ Jóbja azonban most is
feddhetetlen, becsületes és istenfélõ.

Így itt egy másik „logikát” kell felfedeznünk. Ha nincs „döntõbíró”
Isten és Jób között (9,33), ha Isten felett már senki nincs, akkor még-
iscsak Istenhez kell fordulni, neki kell elmondani a panaszt, ha úgy
tetszik, a vádat. Az elõbbi félelmetes gondolatmenet után a költõ Jób-
bal egy olyan „mûvészetet” mutat be, ami mindenki számára meghök-
kentõ: a legreménytelenebb helyzetben valami titkos reménységgel,
Istennel szemben Istenhez fordul. De azért nem egészen új dolog ez,
van régi párhuzama Izrael hagyományaiban: az õsatya, Jákob így küz-
dött a reá támadó Istennel (1Móz 32. r.), és így perelt Istennel Izrael
egyik legnagyobb és legkedvesebb prófétája, Jeremiás (Jer 11,18–23;
12,1–6; 15,10–14.15–21; 17,12–18; 18,18–23; 20,7–18). Ez a küzdelem
valami nem látható bizalomból fakadhat, vagy legalább egy végsõ, nagy
merészségbõl: hátha van valami az Istenben, amibe a kétségbeesett
ember belekapaszkodhat. A továbbiakban ez az Istennel való merész vi-
askodás lesz Jób beszédeinek legjellemzõbb vonása.

Ismét azzal kezdi, hogy utálja ezt a mostani életet, és hogy teljesen
el van keseredve (vö. 7,11.16). Az ilyen ismétlés nem tévedésbõl kerül
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ide. A szenvedõ, gyötrõdõ ember sokszor ismétli önmagát. Nem mint-
ha kifogyott volna már a szóból. Egyrészt a barátok még mindig nem
értik, vagy inkább nem érzik át Jób szenvedését. Mintha már egyszer
velük is tudatni akarná, s egyben mindjárt Isten megértéséért könyö-
rögne. Így van valami új is a most másodszor elmondott keserû sza-
vakban. Isten „perel” vele. Ezt a kifejezést (héberül: ríb), Jób könyve
négy esettõl eltekintve (13,8; 29,16; 31,13; 33,19) Istennek Jóbhoz
való viszonyára alkalmazza (9,3; 10,2; 13,6.19; 23,6; 31,35; 33,13;
40,2). Legtöbben arra gondolnak, hogy itt a jogi élet területérõl vett
kifejezéssel van dolgunk, a kifejezés azonban nem egyértelmû. A nyel-
vi és teológiai szótárak tanúsága szerint jelenthet egyszerûen vitatko-
zást, két fél egymással való küzdelmét, jelenthet olyan vitát, amely
végül is csak a bíró elõtt dõl el, végül pedig jelentheti magát a jogi el-
járást, a pert, pereskedést. A határok Jób esetében elmosódnak, a kife-
jezés megválasztásában azt a költõi szándékot kell látnunk, hogy az Is-
tennel vitázó Jób sem tud megszabadulni a bölcsességteológia gondol-
kozásmódjától, és ezért lépten-nyomon a bûn és büntetés gondolatára
bukkan. Itt sem tudja ezt elkerülni: abból, ami vele történik, abból,
hogy Isten ellene fordult, azt látja, hogy valami büntetést kell elszen-
vednie. Most azonban tudni akarja, miért perel vele az Isten. Igazság-
talannak tartja Isten eljárását. Kérdéseivel a „büntetés” okát keresi, és
mivel meg van gyõzõdve ártatlanságáról, nagyon éles, valójában szem-
rehányó kérdések ezek.

Az lenne az oka Jób szenvedésének, hogy az „jó” Istennek? A „jó”
kettõt is jelenthet itt: hasznos, elõnyös, vagy pedig jólesik, valami kí-
vánságot kielégít. Mindkét esetben jellegzetesen emberi megnyilvánu-
lás. Ugyan mit nyer Isten azzal, hogy Jóbot tönkreteszi? Az ember nem
akármilyen teremtménye Istennek. Feltûnõ az itt használt kifejezés
(jögía‘ kappeká): kezednek gondos, fáradságos munkával létrehozott
alkotása. Még ember részérõl is értelmetlen dolog lenne, hogy valaki a
saját remekmûvét tönkretegye. Mi értelme volna annak, hogy Isten a
teremtésnek egy remekmûvét elpusztítsa? Nem kétséges, hogy a költõ
itt is összekapcsolja Jób szavait a prológussal: az olvasónak nem szabad
elfelejtenie, hogy ráadásul Jób az Isten remekmûvei közül is kiemelke-
dik (1,1!). A „jó” másik értelmére utal ennek a versnek a harmadik so-
ra, amelyet ismét csak késõbbi glosszának tart sok magyarázó. Elkép-
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zelhetõ lenne, hogy Istennek „jólesik” az, amit Jóbbal tett? Akkor ez
azt jelentené, hogy Isten a bûnösök tanácsát szentesíti azzal, hogy
isteni dicsõségének fényét ragyogtatja rá (ezt jelenti az itt szereplõ
hófá‘tá), azaz igazolja a rosszat, a rombolást, a pusztítást, a pusztulást,
az ember gyötrelmét, a szenvedését. Örömöt lelni Jób szenvedésében
még az emberek között is csak a gonoszok képesek. De hát, ha Isten
nem ember (9,32), akkor semmi értelme nincs Jób szenvedésének.

A másik kérdés: talán Isten is úgy látja a dolgokat, ahogyan az em-
ber lát? Ennek az igazságtalan bánásmódnak lehetne egy ilyen magya-
rázata. Isten képességei is korlátozottak, mint az emberéi. Nem vesz
észre mindent, nem látja át a dolgokat, nem ismeri fel az összefüggé-
seket. A kérdésre Jób barátai is csak tagadó választ adhatnak. Ha úgy
lenne, ahogyan Jób kérdezi, akkor Isten nem lenne isten. Izrael elsõ
neves prófétája, Sámuel megtanulta, hogy Isten igenis lát, másképpen
és mást lát, mint az ember, aki csak azt látja, ami a szeme elõtt van, Is-
ten a láthatatlan dolgokat is látja (1Sám 16,7). Istennek nem „testi”
szemei vannak, Isten nem „test”, hanem „lélek” (vö. Ézs 31,3). A böl-
csek, akiknek hagyományán nevelkedett Jób barátaival együtt, hang-
súlyozták, hogy az Isten másképpen és többet lát, mint az ember (Péld
16,2; 21,2). Ha Isten úgy látná a dolgokat, mint ahogyan az ember lát-
ja, akkor lenne valami magyarázata ennek a szenvedésnek, de mert Is-
ten isten, érthetetlen az, ami Jóbbal történik.

Még egy harmadik kérdést is feltesz Jób: olyan rövid életû-e az Isten,
mint az ember? Abból, ami Jóbbal történik, ilyesmire is lehetne követ-
keztetni. Úgy bánik vele Isten, mint ahogyan a vizsgálóbíró bánik a
gyanúsítottal: nyomozza a bûnét. Ezt a kijelentést nem lehet máskép-
pen érteni, csak úgy, hogy Jób a barátait tekinti Isten „nyomozói”-nak,
hiszen õk kutatják, mi lehet Jób bûne. De mi szüksége volna Istennek
arra, hogy így nyomozzon? Az embernél érthetõ, ha mielõbb meg akar-
ja tudni, mi a gyanúsított bûne: rövid az élet, nem ér rá kivárni, hogy
majd egyszer kiderül. Ezért inkább akár kínzással is ki akarja kénysze-
ríteni a vallomást. Most Isten is ezt teszi. Kínozza, faggatja Jóbot, hogy
mielõbb kiderüljön a vétke. Pedig jól tudja, hogy Jób nem bûnös. De
ha Isten egyszer valakire rátámad, azt senki meg nem menti. Ebben az
utolsó mondatban benne van már a felelet a harmadik kérdésre is: nem,
Isten nem olyan, mint az ember. Neki nincs szüksége arra, hogy ki-
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kényszerítse a vallomást a gyanúsítottból. Ez sem lehet oka Jób szen-
vedésének, ez sem indokolja Isten eljárását.

Mindez azonban nem tárgyilagos fejtegetés, elmélkedés arról, hogy
mi lehet Jób szenvedésének oka. Nem a költõ beszél itt Jóbról vagy Jób
gondolatairól, hanem „Jób” beszél Istennel. Nem is lehet ezt máskép-
pen olvasni és megérteni, csak úgy, hogy az olvasó is ott kínlódik Jób-
bal együtt. Imádság ez, csak a mai ember számára szokatlan. Pedig a
régi „istenes” emberek tudtak ilyen imádságokat mondani. Sok példát
találunk erre a Zsoltárok könyvében (10; 22; 74; 102.). Jób barátai s a
kegyes hívõ emberek mindmáig megbotránkoznak az ilyen imádságon:
hogy lehet ilyen hangon beszélni az Istennel? De a szenvedõ emberek-
nek, azoknak, akik a „miért?”-ekkel viaskodnak, nagy segítség tudni:
így is lehet beszélni az Istennel, ilyen õszintén feltárni a leggyötrõbb
gondolatokat.

Emlékezz csak

10,8–17. Jób bizonytalanná vált Isten felõl. Úgy látja, megváltozott az
Isten. Mintha most mást gondolna felõle, mint azelõtt. Most keres egy
biztos támpontot, keres valamit, amit biztosan tud róla. Így tér vissza
az elõbb már érintett gondolatra (3. v.), hogy az ember Isten alkotása,
„kezének munkája”. Ezt a gondolatot ragadja meg, ezen az ismereten
veti meg lábát. Megint nem elméletileg. Nem elmélkedik a dolgokról.
Érvként hozza elõ az Istennel folytatott vitában, „emlékezteti” Istent
arra, amit azelõtt tett. A költõ most megint olyasmit mutat, amire na-
gyon kell figyelni: a kísértésben lévõ ember egyetlen lehetõsége bele-
kapaszkodni abba, amit biztosan tud Istenrõl. Nem kétségbeesni, nem
azt kutatgatni, amit jelenleg tapasztal, ami bizonytalanná tette õt, ha-
nem erõsen ragaszkodni ahhoz, ami egyszer már az övé volt. És ezt a
biztosat újra Isten elé vinni. Itt megint régi hagyományhoz nyúl vissza.
Így tett Jákob is, mikor nem akarta elismerni, hogy Isten ellenségévé
lett, hanem ragaszkodott ahhoz, hogy neki áldást ígért (1Móz 32,27).
Így emlékeztette Mózes az Istent az atyáknak tett ígéretekre, mikor
fennállt az a veszély, hogy haragjában elpusztítja Izrael fiait (2Móz
32,13). Izrael imádságos életében gyakori volt az ilyen „emlékeztetés”
(pl. Zsolt 25,6–7). Ezeknek az Istennel tusakodó kegyeseknek a sorába
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áll be Jób is, amikor a maga módján emlékezteti Istent arra, amit õ tud
biztosan felõle. Észre kell vennünk ebbõl, hogy bármilyen elismerésre
méltó a szenvedõ ember õszintesége Istennel szemben, bármilyen nagy
dolog, hogy õszintén feltárja kínlódását, sõt Istennek szemére veti azt,
amit vele tett, nem segít a szenvedésben. A „miért?”-re nincs felelet.
Tovább kell menni.

A régi, az azelõtti, tehát amihez képest megváltozott az Isten, az,
hogy megteremtette Jóbot. A szavak, amelyekkel Isten teremtõ tevé-
kenységét kifejezi, az alkotómûvész cselekedeteire emlékeztetnek. S
miközben ezt az alkotó tevékenységet emlegeti, mondatai hátterében
ismét egy régi hagyomány tûnik fel: „megformálta az Úristen az em-
bert a föld porából” (1Móz 2,7). A kép ebben a régi hagyományban és
Jób szavaiban ugyanaz: az agyagedényt formáló fazekas. Ehhez kapcso-
lódik az, amit Jób a mostani tapasztalatáról mond. Isten úgy tesz, mint
az a fazekas, aki elkészíti az edényt, aztán összetöri, „újra porrá teszi”.
Igaz, Isten ezt is megteheti, ahogyan valamikor Jeremiással közölte
(Jer 18,6). Jogában áll, megvan a hatalma hozzá. De most mégis emlé-
kezteti õt a szenvedõ ember: az a kéz, amellyel most össze akarsz törni,
valamikor megalkotott engem. Én erre a kézre emlékszem, és most
téged is erre emlékeztetlek. Jusson eszedbe, hogy hatalmadat akkor arra
használtad, hogy alkoss. Gondolj arra, hogy ez a kéz nem ölt, hanem
életet adott, nem rombolt-zúzott, hanem mûvészi alkotást hozott lét-
re. A figyelmes olvasót egy szó újra a kezdetre emlékezteti. Milyen visz-
szásság az, hogy a teremtõ kéz most tönkre akarja tenni Jóbot. Igen,
Isten így mondta a sátánnak: ellene ingereltél, hogy ok nélkül tönkre-
tegyem (2,3). Ez a „tönkretenni” (bl‘) ige emlékeztet arra, hogy milyen
igaz Jób szava: nem lehet Isten igazi szándéka az, hogy elpusztítsa,
amit alkotott és megáldott (1,9–10).

A könyvbõl világos, hogy Jób semmit nem tud a „mennyi jelenet”-
rõl. Viszont tud még másképpen is beszélni az õt alkotó Istenrõl. A
mai olvasót már az is csodálatra készteti, hogy ez a több mint kétezer
éves szöveg milyen pontosan írja le az ember életének keletkezését, a
magzat kialakulását az anyaméhben (10–12. v.). Pedig más ókori szö-
vegekbõl is kitûnik ez a „természettudományos” ismeret. Már a régi
Egyiptomban ismerték, ókori római szövegekben, indiai iratokban és
a Koránban is találunk hasonló leírást az élet keletkezésérõl. De Jób
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szavaiban még néhány dologra fel kell figyelnünk. A meglehetõsen
pontos természeti ismeret nem akadályozza meg abban, hogy az élet
adójának Istent tekintse. Ezekben a mondatokban a cselekvõ alany
Isten. Õt emlékezteti korábbi jótéteményére. Ugyanakkor a szép költõi
képek „emberközelbe” hozzák Isten életadó cselekedetét. Amikor Jób
megátkozta fogantatása éjszakáját, elutasította azt, ami az élet kezde-
tén szép, örömteli (3,3–7), mert akkor a szenvedésére, nyomorúságára
tekintett. De most, amikor Istent emlékezteti arra, amit elõbb tett,
hogy ti. életet adott, most igenli fogantatását. És még valamire emlé-
kezteti Istent: a szeretetére (12. v.). Valójában ebben több az, amit itt
mond, mint a megelõzõ emlékeztetés. Most már nem a „mûvészt” em-
lékezteti „remekmûvére”, hanem a teremtõ Istent emlékezteti arra a
bensõséges személyes kapcsolatra, ami õt teremtményéhez köti. Az
élet és a szeretet összetartozik. Nem kisebb dolgot mond itt ki, mint
azt, hogy az élet teremtése a szeretõ Isten mûve. Mint ahogyan az élet
további fenntartása, a gondviselés is szeretetének megnyilvánulása.

Az ezután következõ mondat (13. v.) kétféleképpen érthetõ. Leg-
gyakrabban úgy tekintik, hogy az „ezek”, amelyekrõl Jób azt mondja,
hogy Isten „elrejtette szívében”, azokra a gondolatokra vonatkozik,
amelyek most, Jób nyomorúsága idején lettek nyilvánvalók, hogy Isten
mégis el akarja õt pusztítani. Vagyis: Jób csalódott. Bármilyen sokan
vannak is ezen a véleményen, sokkal valószínûbb, hogy ez a megelõzõ
emlékeztetéshez tartozik, annak zárómondata. Igen, most mást tapasz-
tal Jób, nem Isten szeretetét és gondviselését, ezek most el vannak rejt-
ve, mégis „tudja”, hogy az az igazi gondolata Istennek, amit az imént
elmondott. Most az ellenkezõje történik annak, amit Jób Istenrõl biz-
tosan tud. De éppen ezért emlékezteti most Istent arra, ami most el
van rejtve, ami kell, hogy Isten igazi szándéka legyen. Isten „szívében”
más van, mint amit a szenvedõ ember tapasztal. Lehetetlen, hogy itt
eszünkbe ne jusson megint a prológus: Isten nem szolgáltatta ki Jóbot
egészen a sátánnak, Jób mindvégig Isten védelme alatt áll (2,6). Igaz, a
prológus is meghagyja Istent istennek, aki „ok nélkül” bocsát szenve-
dést Jóbra. Mégis érezteti, hogy nem alaptalan Jóbnak az a hite, hogy
minden ellenkezõ látszat ellenére Isten szívében a szeretet és gondvi-
selés van.

Abban is reális mû Jób könyve, hogy itt nem vet véget a beszélgetés-
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nek, Jób történetének. Mert annak a felfedezése, hogy Isten elrejtette
igazi szándékát, nem vet véget a szenvedésnek. A „miért?”-re nem ad
ez semmi feleletet. Érthetetlen az Isten. Jóbnak nem marad más, mint
hogy az emlékeztetéséhez újra hozzáfûzi azt, ami most van. Ráadásul
úgy, hogy kiderül belõle: az alaptételben, a „megfizetés” elméletében õ
is azt gondolja, mint barátai. Csak a következtetései mások. Isten
most úgy tesz vele, mintha tényleg vétkezett volna. Jelenlegi helyzeté-
ben olyan Isten jelenlétét tapasztalja, aki kínos pontossággal számon
tart minden vétket, aki nem menti fel a bûnöst, aki maga szabja meg a
törvényt, aki elõtt senki nem lehet igaz. Most õ olyan félelmetesnek
látja Istent, mint az emberre rontó oroszlánt. Amikor pedig arról szól,
hogy Isten új tanúkat állítana ellene, akik még tovább bosszantanák,
lehetetlen nem gondolni a barátokra, akik már eddig is úgy beszéltek,
mint akik valami bûnnel gyanúsítják Jóbot. Nagyon nehéz elviselni,
hogy Isten nem olyannak mutatkozik, mint amilyennek „tanulta” az
ember.

Sötétség

10,18–22. A most következõ mondatok visszatérnek a kiindulásra, Jób
panaszára (vö. 3,11–19). Ezeket a mondatokat olvasva önkéntelenül
arra gondol az ember: semmivel nem jutottunk elõbbre. Kezdõdhet
elölrõl az egész vita. Valóban nincs felelet a nagy „miért?”-re. Továbbra
is érthetetlennek látszik az ilyen gyötrelmekkel teli élet. Egyáltalán
életnek lehet-e ezt tartani? Az élethez a vidámság tartozik hozzá. Ez
volt az ókori ember véleménye, de ez a vélemény alapjában minden kor-
ban megmaradt. Ha már megszületett az ember, akkor legalább a hát-
ralévõ rövid idõre „maradjon abba”, szûnjék meg a szenvedés, jöjjön
helyette a felüdülés, a derû. Ezért kéri Jób újra azt, amit már elõbb is
kért (7,16).

A befejezõ mondatban (21–22. v.) hatszor is elõfordul, különbözõ
szinonimákkal ez a kifejezés: sötétség. Az élet vidámsága helyett, így
tudja Jób, a halál sötétsége vár rá, az az ország, ahonnan nincs vissza-
térés (7,9). Vannak, akik nem tartják „eredeti”-nek azt, hogy itt olyan
sokszor fordul elõ a „sötétség”, és legalábbis a 22. v. második soráról
azt gondolják, hogy késõbbi bejegyzés. Akkor is marad még négy „sö-
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tétség” a hatból. Akkor is kell, hogy valamire felhívja a figyelmet, azon
túl, hogy a halál igazában minden kor embere számára a sötétséget je-
lentette, akár azért, mert titokzatos, nem tudni igazán, mi is az, akár
azért, mert az a vég, amely homályba borítja az életet is. Még két do-
logra gondolhatunk. A halál sötétsége olyan háttér, amely felhívja a fi-
gyelmet az élet értékére. Talán ezért könyörög Jób még egy kis meg-
könnyebbülésért. De az is lehet, hogy a halál sötétsége még rejtélye-
sebbé teszi Jób számára Istent. Azt az Istent, akirõl régen õ azt tudta,
hogy az élet pártján van. A halál sötétsége még jobban elrejti azt, ami
Isten szívében van. Ezzel a sötétséggel szemben még inkább ragasz-
kodni kell ahhoz, amit biztosan tud Istenrõl: szeretetéhez és gondvi-
seléséhez.

6. Cófár első beszéde:
Isten elnéző

(11,1) Megszólalt a naamai Cófár,1 és ezt mondta:

(2) Nem kell-e felelnünk a sok beszédre?
A bőbeszédűnek legyen igaza?

(3) Fecsegésed az embereket elnémítja?
Gúnyolódsz, és nincs aki megszégyenítsen?

(4) Ezt mondtad: Helyes a tanításom,
tiszta voltam a szemedben.

(5) Bárcsak maga Isten szólalna meg,
nyitná meg ajkait veled szemben,

(6) és kijelentené neked a bölcsesség titkait,
hogy az kétszeresen is segít:2

megtudnád, hogy Isten
el is enged büntetésedből.3

(7) Kitalálod-e, hogy mi az Isten titka?
A Mindenható tökéletességére rátalálsz-e?

(8) Magasabb a mennynél – mit tehetsz?
Mélyebb a holtak hazájánál – mit tudhatsz róla?
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(9) Terjedelme nagyobb a földnél,
és szélesebb a tengernél.

(10) Ha valakit üldözőbe vesz, elfog,
és számadásra hív4 – ki akadályozhatja meg?

(11) Hiszen ismeri a hazug embereket,
látja az álnokságot, ha nem is veszik észre.

(12) Üresfejű ember válhat értelmessé,
vadszamár csikója születhet emberré.5

(13) Ha hozzá fordítod szívedet,
és felé terjeszted kezedet, –

(14) ha álnokság tapad kezedhez, távolítsd el,
ne engedd, hogy sátradban csalárdság lakozzék –,

(15) akkor szégyen nélkül emelt fővel járhatsz,6

erős lehetsz, és nem kell félned,
(16) Elfelejted a nyomorúságot,

úgy gondolsz rá, mint elmúlt árvízre.
(17) A déli verőfénynél fényesebb lesz élted,

a homály is olyan lesz, mintha reggel volna.
(18) Akkor majd bízol, mert lesz reménységed,

körülnézel és nyugodtan lefekszel,
(19) leheveredsz és senki nem riaszt fel,

és sokan simogatják arcodat.
(20) De a bűnösök szemei megtörnek,

menedékük elvész, reménységük csak az,
hogy majd kilehelik lelküket.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: A Cófár név Jób könyvén kívül nem
fordul elõ az Ószövetségben. Van egynéhány feltevés, amely a név mássalhang-
zós gyöke alapján (cfr vagy cpr) következtet. Ilyenek: a) 1Móz 36,10–15-ben
Edóm unokája, Elifáz fia egy bizonyos Cefó, b) 4Móz 22,10; 23,18 szerint Bálák
móábi király apjának neve Cippór, c) Ezenkívül az Eufrátesz középsõ folyása
mellett van egy Cupru nevû helység, d) Az utóbbi idõben legvalószínûbbnek a
következõ feltevést tartják: mivel Elifáz Jóbtól délre, Bildád pedig keletre la-
kott, az ókori irodalmi gyakorlat szerint Cófár lakóhelyét valószínûleg északon
kell keresni, tehát valahol a Libanon helység táján. A Bejrút és Damaszkusz közti
úton a legutóbbi idõkig van egy bizonyos ‘ain Cófár helységnév. – 2: kí-kiflátajim
lötusijjáh (mert kétszerese a segítségnek, vagy: az eredménynek) – 3: Az ‘ávón
nemcsak „bûn”-t jelent, hanem „büntetés”-t is vö. pl. 1Móz 4,13; Zsolt 40,13.

6. Cófár első beszéde: Isten elnéző (11,1–20)
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– 4: Szó szerint: ha utána fut, bezár és elõvesz. – 5: Közmondást sejtetõ kije-
lentés. Lásd a magyarázatot. – 6: Szó szerint: emelheted föl arcod. Hasonló ki-
fejezés és az ellentéte (az arcot „leejteni”) található 1Móz 4,5-7-ben.

El is enged büntetésedből

11,1–6. Azért, mert Cófár szólal meg harmadiknak, nem kell feltétle-
nül azt gondolnunk, hogy õ egészen fiatal ember. A sorrend arra enged
következtetni, hogy hármuk közül õ a korban és rangban a harmadik,
de azért, mert az õ beszéde tûnik a legindulatosabbnak, nem kell, hogy
fiatal emberre gondoljunk. Az idõs emberek is lehetnek indulatosak,
bizonyára így volt ez régen is. Az persze hamar kitûnik, hogy a bölcses-
ség teológiája tekintetében Cófár a legmerevebb. Õ közvetlenül a meg-
elõzõ beszédre felel, nem is túl szelíden. Jóbot bõbeszédû fecsegõnek
nevezi, olyan kifejezést használva, amely „nagyszájú embert” jelent,
aki sokat beszél, de semmit nem mond, csak a szája jár (2Kir 18,20;
Péld 14,23). Amit Jób mond, az hazugság, fecsegés, hencegés (Ézs
16,6; Jer 48,30), olyasféle beszéd, amit régen a próféták „hazug dicsek-
vés”-nek, beképzelt, üres beszédnek tartottak.

Az ilyen beszédre válaszolni kell, Jóbot meg kell szégyeníteni, mert
szavaival Istent gúnyolja – ez Cófár véleménye. Ebbõl kiderül, hogy õ
se vigasztalni akarja Jóbot, hanem inkább kioktatni. A bölcsesség is-
kolázott teológusa szólal most meg. Röviden összefoglalja Jób állás-
pontját, amit meg akar cáfolni. Már az is jellemzõ, hogy azt, amit Jób az
elõbb mondott, „tanítás”-nak (leqah 4. v.) nevezi. Ezzel még élesebben
kiábrázolódik a kegyes embereket, különösen is a teológusokat fenye-
getõ egyik legnagyobb veszély. Az „igéket” és a „tanítást” ismerõ em-
berek könnyen csak tételeket, eseteket, problémákat látnak minden-
ben, és nem gondolnak magával az emberrel. Cófár kipécézi, kiélezet-
ten, egyoldalúan „idézi” Jób bizonyos mondatait, azokkal készül vitába
szállni, és esze ágában sincs a szenvedõ embert megérteni. Csak azt
veszi észre, hogy Jób szavai a bölcsesség teológiájának alaptételeit tá-
madják. Ebben persze igaza is van. Azt viszont nem veszi figyelembe,
hogy egy testileg-lelkileg összetört, gyötrõdõ ember szól itt emberek-
hez és Istenhez. Már Elifáz és Bildád se vette észre ezt, most azonban
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a maga nyerseségében szólal meg a csak magát és a „tiszta Tant” isme-
rõ és tekintetbe vevõ tudós, bölcs, hideg, józan, „objektív” hangja.
Ilyesféleképpen: Azt állítottad Isten elõtt, hogy tiszta vagy, azaz nem
vétkeztél, nem érdemelted meg azt a szenvedést, amivel Isten sújtott,
ez a tanítás hamis, most majd megkapod rá a feleletet.

A hagyományos felfogást tekintve Jób gúnyolódik. Mintha azt mon-
daná: ha igaz a régi tanítás Isten „megfizetésérõl”, akkor nálam ugyan
jól eltévesztette Isten, mert olyasmiért fizet, amit nem tettem. Cófár
azt mondja: legjobb volna, ha Isten maga felelne meg Jóbnak. Akkor
megismerné Jób a „bölcsesség titkait”, és ennek „kétszeres” eredménye
is lesz. Talán úgy értendõ ez a kijelentés, hogy „dupla haszna” lesz, ha
Jób megismeri a bölcsesség titkát: egyrészt mélyebb ismeretre jut, más-
részt alázatosabb lesz. A titok azonban, úgy látszik, nem olyan elrej-
tett, hiszen Cófár is ismeri. Nem vár arra, hogy Isten közölje Jóbbal, õ
is el tudja mondani. Bevezetõ szavai csak arra jók, hogy igazolja: õ is-
meri a bölcsesség titkait, õ most majd megfelel Jóbnak, amit õ mond,
azt mondaná Isten. A nagy titok pedig az, hogy Isten még el is enge-
dett Jób büntetésébõl. Egyáltalán nem jogos a szemrehányás, hogy
miért nem bocsát meg neki Isten (7,21). Két irányban is védi Cófár a
bölcsek tanítását. Egyrészt állítja, hogy Isten jóságos, egyáltalán nem
rideg, nem ellenséges, nem gyûlöli Jóbot. Másrészt azonban áll az alap-
vetõ tanítás: Isten megfizet a bûnért. Jób esetében az a helyzet, hogy az
eddigiekkel, mindazzal, amit Jóbnak el kell szenvednie, megfizetett a
bûnökért, amelyeket Jób nem akar elismerni. De azért még nem teljes
ez a megfizetés. Valószínûleg úgy kell értenünk ezt, hogy mivel Jób
még él, õt magát még nem pusztította el Isten, azért arra kell gondol-
ni, hogy nem teljes a megfizetés, vagy „elenged” Isten abból, amit jog-
gal behajthatna. Ez a magyarázata Jób szenvedésének és egyben annak,
hogy Jób még egyáltalán él.

Ezzel azonban nyilvánvalóvá válik, hogy Cófár nem Jób kérdéseivel
foglalkozik, hanem azokkal, amelyek õt izgatják. Számára nem az a
kérdés, hogy Jób szenved, mert ez világos: Isten valami bûnt büntet
ezzel a szenvedéssel. De hogyan lehet az, hogy Jób egyáltalán még él?
Az a kérdés, hogy miért csak „félig” érvényesül a megfizetés törvénye.
Erre találja azt a magyarázatot, hogy Isten még el is engedett a bünte-
tésbõl. Aki Jóbbal együtt szenved, vagy legalábbis Jób helyébe tudja

6. Cófár első beszéde: Isten elnéző (11,1–20) 11,1–6
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képzelni magát, az megérzi, milyen szeretetlen, milyen embertelen
Cófár magatartása. Mert önmagában véve lehet nagyon igaz, hogy Isten
még el is enged a büntetésbõl. De ugyan miféle „barát” az, aki így kö-
zeledik a szenvedõhöz? Észre kell vennünk, hogy a költõ Cófár ilyen
szerepeltetésével még jobban kiélezi a helyzetet, rámutat a korabeli
bölcsek, tanítók kudarcára, s ezzel tükröt tár a késõbbi korok elé is.

Mi az Isten titka?

11,7–11. És mondja Cófár a szép, költõi, elméleti gondolatokat Isten
titkáról. A titokról, amelyeket a bölcsek is kutatnak (5,27). A Minden-
ható teljességérõl, amelynek nincs határa. Sõt, itt hozzátesz a régi ki-
fejezésekhez egy újabbat is. A régiek, a próféták általában csak hármas
felosztásban szóltak Isten hatalmáról, amely átfogja a mennyet, a föl-
det és a nagy mélységeket, a holtak hazáját (vö. Ám 9,1–4; Jer 23,24;
Zsolt 139,7–12). Cófár azonban a menny, a holtak hazája és a föld mel-
lett még a tengerrõl is szól, azaz Isten titkának és tökéletességének
magasságáról, mélységérõl, hosszúságáról és szélességérõl. A bölcses-
ség teológiájában alakult ki ez a stílus, amely a késõi zsidóságban, sõt
a keresztyénségben is megtalálható (vö. Ef 3,18). Kutatni lehet Isten
titkait, de kitalálni nem. Keresni lehet Isten tökéletességét, de rátalál-
ni nem. Így oktatja Cófár Jóbot.

Cófár számára magától értetõdõ, hogy ez az Isten, akit az ember nem
tud kikutatni, igazságos: elõle nem tud elmenekülni a gonosz. Senki
nem tudja õt abban megakadályozni, hogy üldözze, elfogja és szám-
adásra kényszerítse azt, akit õ akar. Õ többet és mást lát, mint az em-
berek, õ észreveszi a hazugságot és álnokságot, akárhogy leplezik is azt
az emberek. Mintha ezzel még célozna is Jóbra. Arra, hogy talán Jób is
leplezi a maga bûnösségét. Mindenesetre Cófár számára teljesen vilá-
gos, hogy itt Istennek van igaza, nem Jóbnak. A „megfizetés”, viszon-
zás rendje minden kérdést megold.

Nagyon egyformának tûnik itt Cófár és Jób véleménye. Mindketten
azt mondják, hogy Istent senki nem tudja megakadályozni abban, amit
elhatározott. Mindketten az életfolytatás és az ember sorsa közötti
összefüggést vizsgálják, és mindketten a „megfizetés” sémájában gon-
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dolkoznak. Ez mindenesetre újra azt igazolja, hogy Jób is abban az „is-
kolában” nõtt fel, amelyben barátai. De Cófár máris úgy lép fel, mint „a
Tan” védelmezõje. Számára megdönthetetlen tény a Tan igazsága, ezért
elképzelhetetlen, hogy „ok nélkül” éri Jóbot a csapás.

Akkor majd bízol

11,12–20. Nincs még minden elveszve – erre utal a 12. vers furcsa mon-
data, amely valószínûleg ilyen tartalmú közmondás lehetett. Még Jób
is eljuthat a bölcsesség ilyen megértésére, megértheti még, hogy a Tan
szilárdan áll, és akkor már tudja, mit kell tennie. Cófár szerint nem
olyan komplikált ez a tanítás, hogy azt a legmûveletlenebb ember is
meg ne tudná érteni. Van ebben valami nagy igazság. Az ok és követ-
kezmény összefüggése annyira világos, hogy azt mindenki ösztönösen
„megérzi”. Talán ezért van a párhuzamos mondatban éppen egy állatról
szó: a pusztában élõ vadszamár is felismeri a természetes élet törvény-
szerûségeit, és ez határozza meg életét. Így hát Jóbnak is be kell látnia,
hogy a Tan biztos alapokon nyugszik.

A sok értelmezési lehetõség közül egy másik is megfelelõnek látszik.
Lehet, hogy Cófár idézett közmondása azt jelenti, hogy még minden
megváltozhat. Megtörténhet az a csoda, hogy az üresfejû ember meg-
okosodik. Talán az is megtörténik, hogy a most Isten ellen lázadó Jób
megváltozik, másképpen gondolkozik. Mindenesetre az, amit Cófár a
továbbiakban mond, megengedi ezt az értelmezést is. Mert õ most csat-
lakozik az elõtte szólókhoz, és azt ajánlja, hogy Jób forduljon Istenhez
(vö. 5,8; 8,5). Ezt a gondolatot fejtegeti tovább. Elõször is a „kezek
kiterjesztését” ajánlja, ami sok vallásban mindmáig az imádkozás gesz-
tusa. Azután pedig a „kezek” képénél maradva azt ajánlja, hogy Jób
legyen tiszta kezû, távolítsa el a kezéhez tapadó bûnt, ti. csak tiszta
kezeket lehet Istenhez kiterjeszteni. Alapjában véve Cófár ajánlata nem
tér el a másik két barátétól. Õ is a megjavulást ajánlja. Csakhogy az ol-
vasó elsõ gondolata megint az, hogy hiszen Jób istenfélõ, becsületes,
kerüli a rosszat és még gyötrelmeiben is ugyanaz a becsületes ember
maradt. Arról nem is szólva, hogy kezdettõl fogva egyebet sem tesz,
mint Istenhez imádkozik. Cófár persze lát bûnt: „álnokság”-ot és „csa-

6. Cófár első beszéde: Isten elnéző (11,1–20) 11,7–11•11,12–20
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lárdság”-ot (‘áven, ‘avláh). Az õ mondanivalójának megfelelõen ezek a
szavak azt jelentik, hogy Jób hamisan értelmezi a Tant. Ezzel kell fel-
hagynia, és akkor vége lesz szenvedésének.

Cófár is ígér jobb jövõt, ha Jób megváltozik. Akkor megszabadul majd
a „szégyenfolttól” (múm), nem kell lehajtott fõvel járnia, nem kell fél-
nie a nyomorúságtól és a haláltól. Ha is nem marad nyomtalanul a mos-
tani szenvedés, Jób úgy fog gondolni rá, mint egy árvízre, amely rette-
netes volt ugyan, de neki nem okozta vesztét. A régi, biztos Tan téte-
leit idézve beszél s „két út”-ról, az igazak és bûnösök útjáról (vö. pl.
Zsolt 1. r.), szép képekkel: mindig világosság, ragyogó napfény veszi
körül az igazat, nyugalma lesz, mindenki csak hízelegni fog neki. A
bûnösök útjáról csak úgy szól, hogy amennyiben Jób nem változik meg,
úgy nem menekül meg a végsõ pusztulástól.

Külön fel kell figyelnünk arra, amit Cófár így mond: „akkor majd
bízol, mert lesz reményed” (18. v.). Itt derül ki, hogy a bölcsesség teo-
lógiája éppen azzal, hogy Tan lett, mennyire eltér Izrael legõsibb
hagyományától. Ez a teológia végsõ sorban mindent az értelemre, a
logikára, a tapasztalatra épít. Isten igazságos, nem is tehet mást, csak
igazságot. Ha most Jób szenved, biztos, hogy okkal sújtja õt Isten. Ha
ezt az okot megszünteti Jób, akkor újra reménykedhet, mert Isten a
jókat megjutalmazza. Ez lehet „bizalmának” az alapja. Erre lehet épí-
teni. Hol van ez a bizalom Ábrahámnak Isten iránti bizalmától, attól,
hogy Isten szavára elindult messze idegenbe, bízott abban, hogy orszá-
got kap, hogy annyi utóda lesz, mint égen a csillag, vagy tengerparton
a homokszemek, és hogy áldás lesz mások számára? (1Móz 12,1–3;
13,14–18; 15,1–6). Ez a „bizalom” csak azon alapul, amit Isten ad az
embernek. Az eddigiek ismeretében azonban megint csak a bevezetõ
elbeszélésre kell gondolnunk: a sátán éppen ezt mondja az ÚR-nak:
könnyû úgy kegyesnek lenni, ha az Isten védi az embert, a kegyes em-
ber nem ok nélkül kegyes. Most valóban újra ott vagyunk a kiinduló-
pontnál.

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA ELSŐ MENETE (3–11. R.)11,12–20
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(12,1) Megszólalt Jób, és ezt mondta:

(2) Ti aztán igazán okosak vagytok,1

és veletek kihal a bölcsesség!
(3) Nekem is van annyi eszem, mint nektek,

és nem vagyok alábbvaló, mint ti.
Ki ne tudna ilyesféléket!?

(4) Nevetséges lesz2 barátai előtt,
ki Istenhez kiált, és választ vár.3

(5) A szerencsétlen ember megvetni való
– gondolja, aki biztonságban él –,
meg kell taszítani a tántorgókat!

(6) Békében áll sátra az erőszakosoknak,
biztonságban élnek, kik Istent ingerlik,
(mind annak, ki kezében hordja istenét.)4

(7) Kérdezd csak az állatokat, tanítanak téged,
és az égi madarat is, tudtul adja neked;

(8) vagy beszélj a földdel, megtanít majd téged,
a tenger halai is elbeszélik neked:

(9) ki ne tudná mindezekről,
hogy az ÚR keze alkotta őket?

(10) – kinek kezében van minden élő léte,5

minden emberi test lelke.
(11) A fül különbözteti meg a szavakat,

és az íny ízleli az ételt.
(12) Nem az öreg emberek bölcsek

A VITA MÁSODIK MENETE
(12–20. R.)

1. Jób válasza:
Isten kiismerhetetlen
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s a hosszú életűek értelmesek,6

(13) nála van a bölcsesség és a hatalom,
övé a tanács és az értelem.

(14) Ha ő leront valamit, nem építik azt fel,
ha valakit bezár, azt ki nem engedik.

(15) Ha elzárja a vizeket, szárazzá lesz minden,
ha nekiereszti, felforgatják a földet.

(16) Nála van az erő és az okosság is,
övé a tévelygő és a megtévesztő,

(17) Mezítláb járatja a tanácsosokat,
és a bírákból gúnyt űz;

(18) Büntetéssel sújtja a királyokat,7

és kötényt köt a derekukra;8

(19) Mezítláb járatja a papokat,
és az ősi nemzetségeknek9 véget vet;

(20) Megvonja a szót a megbízhatóktól,
és a vének ítélőképességét elveszi;

(21) Megvetést zúdít a nemes emberekre,
és az erőseknek övét meglazítja;

(22) Leleplezi a mély, sötét titkokat,
s napvilágra hozza a halál árnyékát;

(23) Naggyá teszi a népeket, s elpusztítja őket,
kiterjeszti a népeket, és elhagyja őket.

(24) Elveszi az ország népe vezetőinek eszét,
és hagyja, hogy bolyongjanak úttalan pusztákon;

(25) sötétben tapogatóznak, világosság nélkül,
és hagyja, hogy bolyongjanak, mint a részegek.

(13,1) Mindezt saját szememmel láttam,
fülemmel hallottam, és megértettem.

(2) Amit ti tudtok, tudom azt én is,
nem vagyok értetlenebb nálatok.10

(3) De én a Mindenhatóval akarok beszélni,
védekezni Istennél szeretnék.

(4) Ti viszont hazugságot kentek énreám,
mihaszna orvosok vagytok ti mindnyájan.

(5) Hogyha hallgattatok volna,
bölcsek maradtatok volna!11

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA MÁSODIK MENETE (12–20. R.)
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(6) Halljátok hát védekezésemet,
ajkam védőbeszédére12 figyeljetek!

(7) Isten érdekében beszéltek álnokságot?
Az ő érdekében beszéltek hamisságot?

(8) Neki akarjátok pártját fogni,
Isten érdekében perbeszállni?

(9) Jó lenne-e, hogyha megvizsgálna titeket?
Becsapnátok őt is, ahogy embereket lehet?13

(10) Keményen megbüntet titeket,
ha titokban kivételeztek.14

(11) Fenséges voltától nem ijedtek-e meg?
Tőle a rettegés nem sújt le titeket?15

(12) Minden beszédetek hamuba írt mondás,
védősáncaitok csupán agyagsáncok.

(13) Hallgassatok már el, hagyjatok beszélni,
azután történjék énvelem akármi!

(14) Miért harapjam össze az ajkamat,16

életemet miért szorítsam markomba?
(15) Úgyis megöl engem! Nem reménykedem.

Csak a színe előtt folyt éltemet17 védem:
(16) Ő is segítségemre lesz nekem,

hiszen elvetemült nem járulhat elé!
(17) Hallgassatok figyelmesen szavamra,

fületekkel a magyarázatomra!
(18) Íme, előterjesztem ügyemet,

tudom, hogy nekem van igazam.
(19) Ki az, aki perbe száll velem,

mert akkor elnémulnék, és végem lenne.
(20) Csak két dolgot ne tégy velem,

akkor szíved elől nem rejtőzöm el:
(21) Kezedet rólam vedd le,

és rettentéseddel ne rémíts meg engem.
(22) Aztán szólíts, és én válaszolok neked,

Vagy én beszélek, és te adsz választ nekem.

(23) Mennyi az én bűnöm és a vétkem?
Bűneimet s vétkeimet ismertesd meg velem.18

1. Jób válasza: Isten kiismerhetetlen (12,1–14,22)
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(24) Miért rejted el arcodat,
miért tartasz ellenségednek?

(25) Elsodort falevelet rémítesz,
és száraz pozdorját üldözöl,

(26) hogy ilyen nagy keserűséget róttál rám,
s ifjúkori bűneimért fizetsz meg nekem?

(27) Kalodába zártad a lábamat,19

szemmel tartod ösvényeimet,
még lábam nyomát is megjegyzed!

(28) Az ember20 korhadtan szétmállik,
mint a ruha, melyet megrágott a moly.

(14,1) Az embernek, aki anyától21 született,
rövid az élete,22 de tele van gonddal.

(2) Mint a virág, kihajt, azután elhervad,
elszáll mint az árnyék, és nincs megállása.23

(3) Még az ilyenen is rajta tartod szemed,
engem magad elé törvénybe idézel!

(4) Ki adhat tisztát a tisztátalanból?
Egyetlen ilyen sincs!

(5) Ha meg vannak határozva napjai,
s hónapjai számát te tudod,24

határt szabtál neki, s azt nem lépheti át,
(6) akkor fordulj el tőle, és nyugta lesz,

míg letölti, mint a napszámos a maga idejét.

(7) Mert a fának még van reménye:
ha kivágják, újra kihajthat,
és nem fogynak el hajtásai,

(8) még ha elvénül is a földben gyökere,
és a porban elhal is a csonkja,

(9) a víznek illatától kihajt,
ágakat hoz, mint a csemete.

(10) De a férfi meghal, lehanyatlik,
elpusztul az ember, s hova lesz?

(11) Kifogy a víz a tengerből,
a folyó elapad, kiszárad,25

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA MÁSODIK MENETE (12–20. R.)
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(12) az ember lefekszik, és nem támad föl,
egek elmúltáig sem ébrednek föl,
nem serkennek föl alvásukból.

(13) Bár elrejtenél a holtak hazájában,
ott rejtegetnél, míg elmúlik haragod,
adnál nekem időt,26 aztán gondolnál rám!

(14) – Ha meghal a férfi, életre kel-e még? –
Egész küzdelmes életemben várnék,
Amíg csak el nem jön megújulásom.

(15) Szólnál hozzám, és én válaszolnék,
kívánkoznál kezed alkotása után.

(16) Mert most még lépteimet is megszámlálod,
– ne tartsd számon vétkeimet!

(17) Lepecsételve, erszényben van vétkem,
hozzáragasztottad azt a bűnömhöz.

(18) Még a hegy is szétomlik, ha ledől,
és a kőszikla is kimozdul helyéből,

(19) a köveket is lekoptatja a víz,
elsodorja zápora a földnek porát:
a halandó reménységét így pusztítod el.

(20) Hatalmaskodol rajta szüntelen, s el kell mennie,
eltorzítod arcát, és úgy bocsátod el őt.

(21) Tisztességre jutnak fiai, de ő nem tud róla,
jelentéktelenné válnak, de ő észre sem veszi,

(22) teste csak saját fájdalmát érzi,
lelke csak sajátmagát gyászolja.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: A gúnyos mondat szó szerint: „ti vagy-
tok aztán a nép”. Egyesek a BHK kritikai apparátusa alapján az ‘ám (nép) he-
lyett a jó‘döím (tudók, tudósok) szóra korrigálnak. Erre azonban nincs szükség,
mert a szó szerinti fordításnak is lehet az az értelme, hogy „ti igazán okosak
vagytok”. Egyébként újabb megállapítások szerint a sémi nyelvekben az ‘m, ill.
‘mm gyök alapjelentésében benne van a „teljes”, „tökéletes” fogalma. – 2: Kor-
rekció, ’ehjeh (leszek) helyett jihjeh. Ellenkezõ esetben a „barátai”-t kellene „ba-
rátaim”-ra javítani, ez azonban további mondatátalakításokat vonna maga után.

1. Jób válasza: Isten kiismerhetetlen (12,1–14,22)
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– 3: Az ‘ánáh (válaszolni) ige hifil alakjának (válaszoltatni) lehet ilyen értelme.
Másik fordítási lehetõség: „és õ (ti. Isten) válaszol neki.” – 4: Valószínûleg
késõbbi megjegyzés, amely az elsõ verssorra vonatkozik. – 5: A nefes itt „élet”-
et jelent, minden élõlény életérõl van szó. – 6: Korrekció: a 11. v. végérõl a ló
(neki) javítva ló’ (nem) a 12. v. elejére kerül. Ez felel meg az összefüggésnek:
nem az embereknél van a bölcsesség, hanem Istennél. Korrekció nélkül esetleg
úgy érthetõ, mint egy általánosan ismert tétel idézése, amelyet aztán a követke-
zõ mondat megcáfol. – 7: a pth igének lehet „sújtani” értelme, és így nem kell
korrekciót alkalmazni. Más fordítás, korrekcióval: múszár (fenyítés, büntetés)
helyett mószér (bilincs), „megoldja a királyok bilincsét”. Az adott fordítás azon-
ban jobban illik a következõ sorhoz. – 8: A kötény az ókorban a szolgák viselete
volt. – 9: Az ’étán alapjelentése: régi, tartós, állandó. Ugariti szövegekben sze-
repel egy bizonyos jtnm kifejezés, amely viszont „templomszolgák”-at jelent. –
10: ló’-nófél ’ánókí mikkem nem esem el (maradok le) tõletek. – 11: Szó szerint:
az bölcsesség lett volna nektek. – 12: A ríbót (ezenkívül csak 5Móz 17,8-ban
fordul elõ ilyen alakban) tkp. perbeszéd. – 13: Szó szerint: ahogyan az embere-
ket becsapják, úgy becsapnátok õt? – 14: nsz’ páním azt jelenti: személyváloga-
tónak lenni. – 15: Szó szerint: az õ rettentése nem esik-e rátok? – 16: Szó sze-
rint: vegyem húsomat fogaim közé. – 17: A derek: út, életfolytatás. – 18: Ebben
a versben három különbözõ, részben rokonértelmû szó, az ‘ávon és a pesa‘ (bûn),
valamint a hattá’t (vétek) fordul elõ, itt ezen a helyen nem a teológiai tartalom
megkülönböztetésén van a hangsúly. – 19: Egyes kommentárok korrekciót al-
kalmaznak, a szad (béklyó vagy kaloda) helyett szír (mész)-t írnak, így a fordí-
tás ez lenne: mésszel jelölted meg a lábamat. A mai gondolkozásnak megfele-
lõbb ez a megoldás, de nem biztos, hogy szükség van rá. – 20: Itt csak a hú’ (õ)
személyes névmás áll, az eredeti szövegben világos az utalás, magyarul azonban
nem lehet egyértelmû a névmás használata. – 21: Szó szerint: asszony-szülte
ember. – 22: qöcar jámín (napok rövidsége). – 23: Az ‘md gyök átvitt értelemben
is tartalmazza a megállás fogalmát. – 24: Szó szerint: hónapjainak száma nálad
(van). – 25: Egyes exegéták szerint ez a félvers Ézs 19,5-öt idézõ késõbbi glosz-
sza. – 26: A hóq többjelentésû szó: szabály, törvény, meghatározott idõ, cél.

Ki ne tudna ilyesféléket?

12,1–6. Ezzel a beszéddel Jób lezárja az eddigi vitát, egyben azonban
újabb „menet”-et indít, mert ennek a hosszú beszédnek összefoglaló
kijelentései újabb vitára adnak alkalmat. Ismét a gúnyos ’omnám szó-
val kezdõdik Jób beszéde (vö. 9,1). Nem csupán Cófár megelõzõ beszé-

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA MÁSODIK MENETE (12–20. R.)12,1–6
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dére felel, hanem összefoglalóan mind a hármukéra. Így kifejezésre jut-
tatja azt, hogy a barátok, bármennyire eltérnek is részletekben, lénye-
gében mind ugyanazt a véleményt képviselik. Amit közvetlenül Cófár-
nak felel, az szól a többieknek is. Mert Cófár valamennyiük véleményét
fejezte ki azzal a goromba megállapítással, amellyel arra célzott, hogy
Jób üresfejû (11,12). „Ilyesféléket”, mint a barátok, Jób is tud, a böl-
csesség teológiájának ismeretében nem marad mögöttük. Gúnyos sza-
vai két irányba céloznak. Egyrészt arra, hogy a három barát, úgy lát-
szik, csak azért beszélt, hogy kiderüljön, milyen tudósok õk, milyen
jól ismerik a Tant. Másrészt arra, hogy mindaz, amit elmondtak, nem
segít. Mert ha segítene, akkor Jób önmagán is tudna segíteni, hiszen
õ is tud annyit, mint barátai, õ is ismeri a bölcsességet. De most éppen
az derült ki, hogy ez a jól ismert tanítás, ez a teológia semmit nem segít
Jób esetében. Ami eddig elhangzott, az közismert tételek, „frázisok”
sorozata.

Itt érdemes újra végiggondolni, mi mindent mondtak a barátok. Ér-
demes újra belegondolni, hogy hány olyan mondat hangzott el, ami
önmagában nagyon értékes, ami más esetben talán még segítséget is
jelentene, csak éppen Jób esetében nem használ. Most azonban nem-
csak az a következtetés hangzik el, hogy a szép idézetek nem illenek rá
Jóbra, mert túl merevek vagy túl általánosan hatnak. Jób találva érzi
magát. Gúnyos beszéde itt keserûre fordul. Úgy érzi, hogy barátai gú-
nyolódnak rajta, nevetségessé teszik õt, mert nem tud beleilleszkedni
az eddig ismert rendbe, mert rendkívülinek tartja a maga esetét. Kigú-
nyolják, mert õ most Istennek panaszkodik, mert õ még mindig igaz-
nak és tökéletesnek tartja magát.

Amellett még valamit észre kell vennünk: a formai változást. Jób most
egyszerre nem egyes szám elsõ személyben, nemcsak önmagáról be-
szél, hanem általában arról, „aki” az Istenhez kiált, és tõle vár választ
nyomorúságában, „aki” ragaszkodik a maga igazához. Ez a fordulat azt
mutatja, hogy a barátok által képviselt bölcsesség általában minden
szenvedõt kigúnyol, szinte kárörömmel néz. Nem egyszerûen csak Jób
esetében mond csõdöt a barátok bölcsessége, és nemcsak Jóbbal szem-
ben embertelenek az ilyen bölcsek, hanem általában érzéketlenek az
emberi szenvedés iránt. Az az írói szándék jut itt kifejezésre, hogy Jób
speciális esetén keresztül mégis általános, minden embernek szóló,

1. Jób válasza: Isten kiismerhetetlen (12,1–14,22) 12,1–6
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minden esetre vonatkozó tanulságos mondanivalót akar közölni Jób
könyve. A sokat vitatott, betoldásoknak tartott általános himnuszi jel-
legû részek (pl. 9,5–10) mellett az ilyen stílusváltások is erre utalnak.

Jób keserû szavai tovább folytatódnak. A barátok és a hozzájuk ha-
sonló bölcsek és kegyesek nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Akit sze-
rencsétlenség ér, az bûnös – gondolják –, nyilvánvalóan Isten ítélete
érte utol, azért „tántorog” (5Móz 32,35). Ezek a kegyesek pedig „egyet-
értenek” Isten ítéletével, maguk is kimondják a szerencsétlen tántorgó
felett az ítéletet, s nemcsak hogy nem segítenek, hanem még taszíta-
nak is rajta, hadd bukjon el véglegesen. Itt van a gyökere annak a ke-
gyességnek, amely azt gondolja, hogy „istentiszteletet” végez, mikor
kegyetlenül cselekszik (vö. Jn 16,2), és akármilyen meghökkentõ is:
itt van a gyökere annak a nietzschei mondásnak, hogy ami el fog buk-
ni, azon taszítani kell egyet. A Jób barátaihoz hasonló teológusok és
kegyesek azt gondolják, hogy az ítélet kimondásában, esetleg végrehaj-
tásában vagyunk munkatársai Istennek. Legalábbis mindaddig, amíg
maguk biztonságban vannak, ahogy Jób itt megjegyzi, és ahogy késõbb
is utal erre (5. v. vö. 16,4).

Jób itt is valami igazságtalanságot lát. Nem lehet az emberek helyze-
tébõl arra következtetni, hogy mennyire istenfélõk vagy mennyire bû-
nösök. Jób tud arról, hogy vad, pusztai rablók vagy az ókori Kelet ke-
gyetlen zsoldosai, akik talán még Istent se ismerik, minden nyilvánvaló
büntetés nélkül viszik végbe gonosz tetteiket, „békében áll sátruk”,
biztonságban élnek. És akik a külsõ események alapján ítélnek, azok
nem fordulnak azok ellen, nem mondanak felettük ítéletet, nem „taszí-
tanak” rajtuk. Persze, mert ezeket a „teológusok”-at ilyen következte-
tésekre juttatja a szépen kialakított Tan. Jób itt nyilván kiélezi a hely-
zetet, mert arra mutat rá, hogy az így kialakult Tan hamis.

Ezt igazolja a 6. v. harmadik sora, amely alighanem egy késõbbi olva-
só megjegyzése: azok érzik magukat ilyen biztonságban, akik „kezük-
ben hordják” istenüket. A vitatott kifejezés jelentheti azt, hogy akik-
nek istenük az erõszak, a fegyver, akik a saját kezükben tartják, a ma-
guk hatalmában tudják sorsukat. De arra is gondolnunk kell, hogy
esetleg itt egy sajátos prófétai gondolattal van dolgunk: a bálványokat
úgy kellett hordozni (Ézs 45,20; 46,7; Jer 10,5; Ám 5,26), és éppen ez
volt az egyik legerõsebb bizonyítéka annak, hogy a bálványok nem is-
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tenek. Ezek a biztonságban élõ erõszakos emberek így nem Isten em-
berei: bálványuk van. Ha most ehhez még hozzávesszük azt, hogy Jób
egész gúnyos hangú beszéde a barátok ellen irányul, és alighanem a
barátokra céloz a 6. versben éppúgy, mint a 4-5-ben, akkor a mai ösz-
szefüggésben ez az utolsó, késõbbi eredetû mondat is Jób véleményét
erõsíti: a barátok teológiája, Istenrõl való elképzelése hamis. Nekik is
olyan istenük van, akit a kezükben hordoznak, aki tehát nem igazi Is-
ten. Az õ istenük pontosan kiismerhetõ, mert a Tan szabályai szerint
cselekszik.

Övé a tévelygő és a megtévesztő

12,7–25. A 12. rész hátralévõ verseiben két külön költeményt találunk.
Az elsõ a teremtõ Istenrõl (7–11. v.), a második a világot kormányzó
Istenrõl (12–25. v.) szól. A magyarázók véleménye ennek a szakasznak
az „eredetiségé”-rõl megoszlik. Jó néhányan úgy vélik, hogy ez idegen
test Jób könyvében, és így megszakítja a gondolatmenetet. Ha azonban
megvizsgáljuk ennek a két költeménynek a tartalmát, azt kell látnunk,
hogy van egy olyan gondolat a két költeményben, amely szorosan kap-
csolódik ahhoz, amit Jób a megelõzõ, hatodik versben mond: Isten,
akinek a teremtett világ a létét köszönheti, és aki most is Úr világ fe-
lett, a maga kezében tartja az életet és az eseményeket, ez pedig erõsen
kérdésessé teszi a barátok felfogását, elképzeléseit Istenrõl és az élet
rendjérõl.

Úgy tûnik, hogy valami ismert szöveget idéz a 7–11. v. Ilyen jellegû,
kérdésekkel teli és Isten teremtõ mûvérõl, hatalmáról szóló igéket ta-
lálunk a babilóniai fogság névtelen prófétájánál (Ézs 40,12–14.26;
41,20). Az ún. bölcsességirodalom tanúsítja, hogy sokat foglalkoztak
a természettel, a növényekkel és az állatokkal (vö. 1Kir 5,11-14), sokat
tanultak a természet életébõl (Péld 6,6–11; 30,24–31), és ahogy Jób
könyvének olvasása során már eddig is látjuk, a bölcsek az életre vonat-
kozó „szabályok”-nak, az élet „rend”-jének kifejezésére legszívesebben
a természetbõl vett képeket használták. A természettõl lehet tanulni.
De Izraelben nem elvontan gondolkoztak, ezért ilyesféleképpen gon-
dolták: az állatoktól, konkrétan a madaraktól, A halaktól, az oroszlán-
tól, a vadszamártól, a keselyûtõl ezt és ezt lehet tanulni. Ahogyan a
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PéldabeszédeK könyvébõl is látjuk, ez lehetett az állandó gyakorlat.
Valószínûleg az általunk ismert szövegeken kívül is voltak hasonló
tanító jellegû költemények, amelyek azonban már nemcsak a termé-
szet vagy az élet ismeretére tanítottak, hanem Isten ismeretére. Úgy
tûnik, hogy ezekben a versekben is egy ilyen költeménybõl idéz Jób.

A tanulás õsi formája a kérdezés. Mégpedig olyan kérdezés, amely azt
kutatja, hogy mi, honnan és miért van. Ez a régi költemény is erre biz-
tatja az embert: kérdezz! A költõi forma nem akadálya, hanem segítõje
a megértésnek. Az állatokkal és a földdel nem lehet úgy beszélni, mint
az emberekkel, mégis igaz, hogy lehet kérdezni õket, és hogy ezek ta-
nítják az embert. A felsorolás: állatok (böhémót), az égi madár (‘óf hassá-
majim), a tenger halai (dögé hajjám) emlékeztet arra a felsorolásra, amit
az ún. Papi Irat teremtéstörténetében találunk (1Móz 1,20–21). Ez az
Irat az istenfélõ, hívõ emberek hagyományát foglalja össze mindennek
az eredetérõl, azt az õsi kinyilatkoztatást, amely valamiképpen nem-
csak a hívõk, de minden ember öröksége. A természet, az egész föld
„tanít”, „tudtul ad” valamit, azt, hogy az ÚR alkotása minden, ami
csak van ezen a világon. Az egész természet Isten teremtõ hatalmáról
tanúskodik. Nem egyszerûen csak azzal, hogy látjuk mindezt. Mélyebb
dolgokat is megtanulhatunk tõlük. Az élet titkát kutatva megtanul-
hatja az ember, hogy minden élet Istentõl van, és Isten hatalmában
van. Ez azonban azt jelenti, hogy õ adja, vagy õ veszi el az életet (Zsolt
104,29–30). A természet nemcsak minden élõlény eredetére tanít,
hanem arra is, hogy ami csak van, az mind Isten hatalmában van.

Ez a tanulás azonban nem lehet felületes. Ezt meg kell hallani, és
meg is kell emészteni. Ezt fejezi ki a költemény végére tett költõi kép
(11. v.). Az ilyen jellegû képek, hasonlatok kedveltek voltak a bölcses-
ségirodalomban. Egy apokrif mondás így hangzik: „Ahogyan az íny
ízleli az ételt, úgy a szív (= az ész) észreveszi a hazug szavakat” (Sirák
36,21). Mai összefüggésében ez a költemény a záró megjegyzéssel arra
utal, hogy Jób szerint a barátoknak is észre kellett volna venniük, ami-
re a természet, az állatok és a föld tanítja az embert: minden Istennek
köszönheti létét, minden Isten hatalmában van, nem pedig fordítva.
Így igaz az, hogy Isten minden emberi érételem felett van, azt tehet,
amit akar és az ember igazában nem tudja kiismerni õt.

A másik költemény, amely három kisebb szakaszra oszlik (12–15.,
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16–20., 21–25. v.), továbbviszi ezt a gondolatot. Az elsõ szakasz mind-
járt kimondja a fõtételt. Az általános véleményt idézi Jób: Az öreg em-
bereknél van a bölcsesség, a hosszú életûeknél az értelem. A tapaszta-
lat mindenesetre ezt igazolta, mert ahhoz, hogy valaki az élet értelmét,
az események összefüggéseit megértse, sokat kell tanulnia, sok ta-
pasztalatot kell szereznie, ehhez viszont sok idõre van szüksége, fiatal
ember nem juthat el még a bölcsességre. Jób azonban most nem a fia-
talokkal hasonlítja össze az idõseket, hanem Istennel. A bölcsesség, az
értelem Istennél van, igazában véve õ a bölcs. Még egy akkoriban köz-
ismert szót találunk itt: Istennél van a „tanács” (‘écáh) is. Ez a gazdag
tartalmú szó a másik kettõvel együtt itt azt jelenti, hogy a bölcs és
értelmes Isten tudja, hogy mit akar. Õ tudja és nem az „öregek”, jelen
esetben nem Jób és barátai. Ez megint kétségbe vonja a Tan tökéletes-
ségét. Mivel pedig Isten hatalmas is, keresztülviszi akaratát, senki
nem tudja azt megakadályozni. A természet könnyen érthetõ jelensé-
geivel szemlélteti ezt (14., 15. v.). Mindebbõl máris érthetõ, mennyire
Jób esetére illik az idézett költemény.

A második szakasz (16–20. v.) még világosabbá teszi ezt az összefüg-
gést. Itt már nem a természetrõl, hanem az eseményekrõl van szó, ar-
ról, hogy a bölcs, hatalmas Isten áll minden mögött, ami történik az
életben. Még ennél is jobban kiélezi: mindent õ csinál. Noha ez va-
lójában még csak a kezdete annak, amit Jób könyvében Istenrõl talá-
lunk, máris igazat kell adnunk azoknak, akik az utóbbi idõben ezt a
könyvet nemcsak a bölcsességirodalom, hanem a prófétai irodalom leg-
kiválóbbjai közé sorolják. Az ilyen mondat, mint „övé a tévelygõ és a
megtévesztõ” (16. v.) ugyanazt fejezi ki, mint az a megdöbbentõ prófé-
cia, amely arról szól, hogy minden jót és rosszat Isten teremt és visz
végbe (És 45,7!). Elmondja, hogy mindent Isten cselekszik a történe-
lemben, és olyan példákra utal, amelyeket Izrael talán egy-két nemze-
dékkel elõbb élt át. Királyi tanácsosok téves és megtévesztõ tanácsai-
ról, bírák megcsúfolásáról beszél, arról, hogy mindez Isten mûve. Ki
tudná egyértelmûen, részleteiben is világosan megítélni a történelem
eseményeit? A záró mondat (20. v.) megint világos utalás Jób barátaira.
Ennyit ér az ember ítélõképessége, ha az eseményekben Istent keres-
sük. Nem olyan biztos, hogy a kialakult Tan helyesen fogalmazza meg
az élet rendjét.

1. Jób válasza: Isten kiismerhetetlen (12,1–14,22) 12,7–25
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A harmadik szakasz (21–25. v.) még közelebb áll Jób esetéhez. Itt
még inkább az élet „sötét” dolgairól van szó: az addig megbecsült,
nemes emberek gyalázatáról, az erõsek elgyengülésérõl, sötét titkok-
ról, a halál árnyékáról, népek hirtelen pusztulásáról és szétszóródásá-
ról, eszeveszett vezérekrõl, hontalanul bolyongókról. Mind olyanokról,
akiket megmagyarázhatatlan hirtelenséggel ért ez a csapás. Minden
Isten „bölcsessége”, vagyis mindebbõl kiderül, hogy Isten kiismerhe-
tetlen. Az Isten bölcsességét dicsérõ zsoltárok közismertek voltak, bi-
zonyára a bölcsek is sokat idézték ezeket. De most Jób idézi, a szenve-
dõ Jób, aki nem találja szenvedésének okát. Bizonyára kiélezetten és
egyoldalúan idézi, de hogyan is idézhetné másképpen, mikor számára
így vált elvenné!? Ez azonban azt jelenti, hogy most Jób tudja igazán,
ki az élõ és felséges Isten. Nem õ gyalázza Istent, hanem három barát-
ja. Ha az eseményeket vizsgáljuk, azt, ami az emberrel történik, szük-
ségképpen olyan istenismeretre jutunk, mint amilyen ebbõl a két köl-
teménybõl kiderül.

Neki akarjátok pártját fogni?

13,1–12. Így egészben olvasva a könyvet, megint többet tudunk meg-
állapítani, mint azok a magyarázók, akik, mint nem idetartozót, ki-
hagyják a megelõzõ két költeményt. Mert van ennek itt értelme: Jób
ismét bizonyította, hogy õ is ismeri a bölcsességet. Megint elmondott
egy részt a „leckébõl”, abból, amit a bölcsek jól ismertek. Bizonyította,
hogy amit barátai tudnak, azt õ is tudja (2. v.). A „szememmel láttam,
a fülemmel hallottam” régi kifejezésmód arra, hogy valaki meggyõzõ-
dött az igazságról (vö. Ézs 52,15; Ez 40,4), most Jób is így fejezi ki,
hogy ezen a módon jutott el arra az ismeretre, amit barátaival közöl.
Ezek szerint Jób nemcsak „idéz”, hanem amit idéz, arról maga is meg-
gyõzõdött, mert a kifejezésben mindkettõ benne van: Jób saját kutatá-
sa, fáradozása, amellyel utánanézett a dolgoknak és a hagyomány, ame-
lyet „hallott”, azaz átvett tanítómestereitõl. Jelenlegi összefüggésében
az elõzõ rész (12,1–25) tartalmazza azt, amit Jób ilyen módon megis-
mert. Jóbot azonban ez az ismeret nem elégíti ki – és ez itt a fontos. Jób
mostani helyzetében többet vagy inkább mást akar tudni Istenrõl, mint
amit eddig megismert. Mert nem biztos, hogy a 3. v. csak azt mondja,
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ami a megelõzõ Jób-beszédbõl már világos, hogy ti. mivel a barátok nem
tudnak segíteni Jóbon, Jób Istenhez fordul. Kétségtelen, hogy ez a gon-
dolat ismételten, sõt egyre nagyobb hangsúllyal jelentkezik a párbe-
szédek során. De az ezután következõ mondatokból kiderül, hogy Jób
már más gondolatokkal is foglalkozik, nemcsak azzal, hogy a barátok
nem tudnak segíteni rajta, ezért Istenhez kell fordulnia.

Ez persze nem jelenti azt, hogy most már nem esik szó a barátok
magatartásáról. A könyvben mindvégig hangsúly esik arra is, hogy mi-
ként viszonyulnak a barátok Jób szenvedéséhez, ezért erre ismételten
felhívja a figyelmet egy-egy megjegyzés, néha hosszabb-rövidebb fejte-
getés. Az sem igaz, hogy Jób csak az elején foglalkozik azzal a kérdéssel,
hogy mit mondanak neki, hogyan bánnak vele a barátok. Bizonyos,
hogy egyre többet szól Istenhez, mégsem mellékes számára, hogy ho-
gyan viselkedik a környezete. Itt is van megjegyzése rájuk, mielõtt az
Isten-kérdésre térne. A megjegyzés igen éles. A barátok segíteni jöt-
tek, vigasztalni, „gyógyítani” a szenvedõt. Ámde „gyógyír” helyett „ha-
zugságot” kennek rá, ti. most már nyíltan is azzal vádolják, hogy vala-
mi eltagadott bûne miatt érte õt a szerencsétlenség. Micsoda orvosok
azok, akik még a diagnózist sem tudják helyesen megállapítani? Érde-
mes felfigyelni arra, hogy az itt szereplõ „mihaszna orvosok” (róf ’é ’elíl)
kifejezést Luther eredetileg a „Pfuscher” szóval fordította. Jóbnak iga-
za van. A barátok nem ismerik el, hogy õk itt nem tudnak segíteni,
hanem a maguk-kitalálta hamis diagnózis alapján ajánlanak „orvossá-
got” neki. Inkább ne szóltak volna semmit. A klasszikus mûveltségû
ember az 5. versben egy régi latin közmondással találkozik (si tacuisses
philosophus mansisses), amelyrõl íme kiderül, hogy az ókori Keleten
már több mint kétezer évvel ezelõtt ismerték. Nem ez az egyetlen nyo-
ma ennek. Ilyesmit olvashatunk Péld 17,28-ban is. Jobb lett volna hall-
gatni, semmit nem mondani, mint elárulni, mennyire nem értik szen-
vedõ barátjukat.

Mindezzel Jób könyve megint egy általános emberi gyengeségre mu-
tat rá. Az ember sokszor szereti fitogtatni a maga tudását, de igen gyak-
ran melléfog vele. Különösen is fontos ennek felismerése Isten népé-
ben, a gyülekezetben, azok között, akiknek íródott Jób könyve. Mert
itt fõleg ilyen ügyekkel foglalkoznak, emberek „lelki” problémáival,
sorskérdésekkel, a szenvedés kérdésével, bûnnel és bûnhõdéssel, amely
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persze mind kihatással van az egész életre, az ember mindennapi ma-
gatartására is. Ebben a közösségben különösen is veszélyessé válhat az
ilyen „mihaszna orvosok” mûködése. Az egészségre veszélyes a ku-
ruzslás, a hit, az Istennel való kapcsolat tekintetében legalább olyan
veszélyes. Ezen a ponton megsejtünk valamit abból, miért küzd a
könyv írója olyan szenvedélyesen a bölcsesség teológiájának tévedései
ellen, és talán jobban megértjük a nagy teológusok harcát a teológia
tisztaságáért. Jób könyvének íróját nem önmagában és önmagáért ér-
dekli a helyes tanítás, hanem az emberért. Ezért mutat rá ilyen élesen
arra, hogy a Tan merev dogmatikusai „fuserok”, mihaszna teológusok,
akik csak fájdalmat tudnak okozni az amúgy is szenvedõ embernek, és
végül magára hagyják õt kínlódásában.

A barátok tévedése, hibája kettõs. Egyrészt az, hogy Istent akarják
védeni, másrészt az, hogy ráadásul hamissággal állnak Isten pártjára.
Abból, amit Jób éppen az elõbb elmondott, kiderül, hogy a teremtõ Is-
ten, aki mindenek felett áll, aki egyedül bölcs, nem szorul rá erre a
pártfogásra. És nagyon veszélyes dolog Istent hamis tanítással, hamis-
ságokkal, hazugságokkal védeni: úgy kelnek Isten védelmére, hogy
Jóbról hazug dolgokat állítanak. Ez a gondolat a késõbbiekben még
hangsúlyosabbá válik, de már itt fel kell figyelnünk rá. Ilyesfajta „kivé-
telezésre” Isten nem szorul rá. Embereket be lehet csapni, az érveket és
ellenérveket lehet úgy csoportosítani, hogy valakinek az érdekét szol-
gálja, s a másikat lehetetlenné tegye. De mi lenne, ha Isten most szá-
mon kérné a barátoktól mindazt, amit mondtak? Jób kérdõ mondatai,
amelyek igazában „költõi kérdések”, mert a felelet mindegyike világos
(7–11. v.), arra utalnak, hogy a barátok nem veszik komolyan Istent,
mert ha komolyan vennék, akkor igazán félnének ítéletétõl, amely le-
leplezi hamisságukat. Ezért aztán hiába nevezik emlékeztetõnek, em-
lékiratnak (zikkárón) tanításukat, amit elmondtak, vagy akár írásba is
foglaltak, bölcs mondásaik, példabeszédeik (másál) annyit érnek, mint-
ha hamuba írták volna õket, nem maradnak meg. Hiába próbálják meg-
védeni tanításukat, a védelem annyit ér, mintha csak homokvár lenne,
vagy más értelmezés szerint: mintha agyagból készült pajzs lenne. Is-
ten ítéletében kiderül, milyen silány dolog mindaz, amit elõadtak, ta-
nítottak. Különös, de így van: Jób szerint Isten maga semmisít meg
minden érvet, minden tanítást, aminek az a célja, hogy õt, Istent vegye

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA MÁSODIK MENETE (12–20. R.)13,1–12



125

védelmébe. Ez a kérdés is elõkerül még késõbb, de már itt észrevehetõ,
hogy Jób könyvének írója mennyire elítéli azt a teológiát, amelynek
alapiránya az apológia, a tételek s rajtuk keresztül Isten védelmezése.

Tudom, hogy nekem van igazam

13,13–22. Formailag két részre választható a most következõ szakasz
(13–19. és 20–22. v.), mégis jó együtt nézni, mert így még feltûnõbb,
hogy milyen váratlanul csap át Jób a barátaival folytatott vitából a tu-
sakodásba Istennel. Barátait leinti, tõlük most már el akar fordulni,
Istennel van dolga. Õ komolyan veszi Istent, tudja, mit jelent a Fensé-
ges elé állni, vele „perelni”. Mégis vállalja a kockázatot, bármi történ-
jék is, el kell mondania ügyét Istennek. A sokat vitatott és sokfélekép-
pen magyarázott 14. vers értelme alighanem az, hogy Jób látja: nincs
már értelme annak, hogy hallgasson, annak sem, hogy valami álaláza-
tossággal szóljon, életét féltve Isten haragjától. Kész vállalni minden
veszélyt, de nem tudja elhallgatni az igazságot. Nem akar hamis bûn-
bánatot tartani azért, amit nem követett el. Élete Isten színe elõtt
folyt, Isten jól láthatta, hogy valóban igaz, becsületes, istenfélõ volt.
Éppen az ad neki reménységet, hogy Isten elé csak ilyen õszintén lehet
odaállni.

„Tudom, hogy nekem van igazam” – ez a barátok és általában a ke-
gyes emberek számára olyan megbotránkoztató kijelentés újra meg
újra visszatér, itt pedig különösen is hangsúlyos. Jób a maga igazának
tudatában kezdi a „pert” Istennel. Miben is van igaza? Erre a kérdésre
csak úgy felelhetünk, ha a mértéket tudjuk, amivel Jób ezt az igazságot
méri. A mérték pedig a barátok által is elismert hagyományos mérték,
a „viszonzás” törvénye. Ha a hagyományos elõírásokat, törvényeket
nézzük, azok alapján ítéljük meg Jóbot, el kell ismernünk igazságát.
A határozott kijelentés tehát elsõsorban a múltra tekint vissza, arra,
hogy mielõtt a csapások érték, Jób olyan életet élt, amely a hagyomány
szerint mindenképpen jutalmat érdemelt. Csak a barátok gyanúsítják
õt azzal, hogy biztosan volt olyasmi az életében, amit most ilyen sú-
lyosan büntet az Isten. Jób viszont a tiszta múltját, addigi életfoly-
tatásának igazságát hangoztatja, ezt akarja védeni Isten elõtt bármi
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áron. Ennek alapján azonban nemcsak a múltbeli igazsága felõl kelle-
ne biztosnak lennie, hanem a felõl is, hogy a „perben” neki lesz igaza,
az ítélet az lesz, hogy õ most is igaz. Ám mintha efelõl már nem lenne
olyan biztos.

Jób tiszteletben tartja Isten isten-voltát. Tudja, hogy az egész küzdel-
met csak akkor vívhatja meg, ha Isten ezt lehetõvé teszi. Éppen ezért
fogja könyörgõre a szavát. A 20–22. v. mutatja, hogy nem lehet olyan
egyértelmûen „merész lázadó”-nak mondani a költeményben szereplõ
Jóbot, mint ahogyan sok magyarázó és kutató jellemzi. Itt megint ki-
tûnik, hogy egy valóban szenvedõ, kínlódó emberrel van dolgunk, aki
kétségbeesés, lemondás, reménytelenség, lázadás közt vergõdik. Most
azt kéri, hogy Isten úgy tegye lehetõvé számára ügyének elõadását,
hogy vegye le róla sújtó kezét, szüntesse meg a betegség gyötrõ fájdal-
mát, és hogy szabadítsa meg õt az ezzel együtt járó rettegésektõl. Így
tud majd felelni Isten számon kérõ kérdéseire, és így remélheti, hogy
Isten is felel majd az õ kérdéseire. Sõt, ez az utolsó mondat (22. v.)
mintha azt is kifejezné, hogy Jóbnak mindegy, hogyan folyik majd a
„per”, úgy, hogy Isten kérdezi õt, vagy úgy, hogy õ kérdezheti Istent.

Miért rejted el arcodat?

13,23–28. Éleshangú kritika a barátok beszédérõl és magatartásáról,
könyörgés Istenhez, utána most a számonkérésig merész kérdések. Ez
a hullámzás, változatosság külsõ formájában tükrözi Jób kínlódását.
Nem volna értelme azt a kérdést boncolgatni, hogy „eredetileg” ho-
gyan nézhetett ki itt a könyv. Ez a mostani forma jól kifejezésre juttatja
a szenvedõ ember lelkivilágát, olyan emberét, akiben a rázúduló csapá-
sok miatt kérdésessé vált a régi hagyomány, aki most már nem látja
olyan egyértelmûen világosnak az élet törvényét, mint amilyennek
tanulta és talán másoknak is tanította. Ugyan, milyen bûnt, vétket
büntet most rajta az Isten? Ez az Istennek feltett kérdés mintha azt
árulná el, hogy mégis támasztott valami kétséget benne a barátok gya-
núsítása. Mi mindenesetre ma kénytelenek vagyunk felismerni azt a je-
lenséget, hogy a gyanúsítás nem múlik el nyomtalanul az emberben,
még akkor sem, ha egyébként határozottan tudja, hogy az teljesen
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alaptalan. A kérdés érezteti, hogy Jóbban is egy kis bizonytalanság tá-
madt. Vagy talán itt a jele annak a belsõ küzdelemnek, hogy még min-
dig nem mer véglegesen leszámolni a Tannal.

Jób kérdése azonban mégsem a Tan, hanem az Isten. A 24. vers vezet
el az igazi kérdéshez. Régi kifejezés az, hogy Isten „elrejti arcát”. Álta-
lában kétféle értelemben használták: vagy azt jelentette, hogy Isten
haragszik (5Móz 31,17–18; 32,20; Zsolt 27,9; 104,29; 143,7; Ézs 8,17;
54,8; 59,2; 64,6; Jer 33,5; Ez 39,23–24; Mik 3,4), vagy pedig azt, hogy
Isten elfeledkezik valakirõl vagy valamirõl (Zsolt 10,11; 13,2; 22,25;
30,8;, 44,25; 51,11; 69,18; 102,3). Itt mind a kettõt lehetne alkalmaz-
ni. A párhuzamos, második mondatnak megfelelõen azt is lehet mon-
dani, hogy Jób azt kérdezi, miért haragszik rá az Isten. Még mást és
ennél nehezebbet is kifejez, azt, hogy Jób nem érti az Istent, akirõl
eddig, amíg ti. minden úgy ment, ahogyan azt a bölcsek tanították, azt
gondolta, hogy jól ismeri. Amit tapasztal, az azt látszik bizonyítani,
hogy Isten haragszik rá, ellenségének tartja õt. Ez megint finom szó-
játék Jób (’ijjób) nevével, amely majdnem azonos az „ellenség” (’ójéb)
szóval. A nagy kérdés tehát ez: miért bánik Isten Jóbbal úgy, mintha
Jób Isten ellensége volna? Csakhogy így az elsõ kérdésnek lehet ilyen
értelme is: miért takarod el az igazi arcodat, miért viselsz álarcot? Va-
gyis Jób nem akarja elhinni, hogy az Isten igazi arca, amit most lát,
hogy olyan az Isten, amilyennek most tapasztalja.

A továbbiakból is ez derül ki. Jób egyetért a barátokkal abban, hogy
micsoda is az ember Istenhez képest, de más következtetésre jut. Ha az
ember Istenhez képest semmi, akkor miért üldözi õt az Isten? Mi értel-
me van annak, hogy Isten egy „elsodort falevelet” (a képhez vö. 3Móz
26,36), vagy „száraz pozdorját” (vö. pl. Jer 13,24) rémít és üldöz? Ma-
gától értõdõ, hogy az ilyen gondolatok vissza-visszatérnek (vö. 7,12 kk;
10,16–17). De itt most ez is azt erõsíti, hogy ez nem lehet igaz, nem
lehet, hogy ilyen az Isten. Megint csak az alapgondolat csendül fel:
semmi oka nincs annak, hogy Isten most így cselekszik. Ez a néhány
mondat, ami most következik, sokféle gondolatot tartalmaz. Nem cso-
da, ha idõk folyamán sokan próbálták különbözõképpen átalakítani a
szavakat, kifejezéseket, hogy valami egységes gondolatmenet kialakul-
jon. Nem biztos, hogy erre feltétlenül szükség van. Ha a költõ reálisan
ábrázolja Jób kínlódását, elképzelhetõ az is, hogy most itt villanássze-
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rûen idéz ismert mondatokat. Hiszen egy valami összeköti ezeket a
mondatokat: az, hogy Jób keresi, de nem találja a feleletet a „miért?”
kérdésre. Talán ifjúkori vétkeit rója most fel neki az Isten? Pedig ezek-
rõl akkoriban azt gondolták, hogy „bocsánatos” bûnök, amelyekért
nem fizet meg Isten (Zsolt 25,7). Vagy most kiteszi õt mindenki szégye-
nének, mint azt a bûnöst, akinek kalodába zárták a lábát, s így bûnhõ-
dött mindenki szeme láttára? Vagy: olyan most Jób helyzete, mint az
üldözött gonosztevõé, akit nyomon követ a bosszú? Vagy olyan a sorsa,
mint a rabszolgáé, akinek minden lépését szemmel tartja a gazdája, és
a legkisebb hibáért is csattan rajta az ostora? És mindez végül is a ha-
lálba vezet. A régi hasonlat a molytól megrágott ruha szétmállásának
képével (vö. Zsolt 39,12; 102,27; Ézs 50,9; 51,6.8) talán több mint
egyszerû hasonlat a halálról. Legalábbis a leprától „szétmálló” testû
Jób számára új, mélyebb tartalmat nyert. A mulandóság gondolata még
nyomasztóbb, ha az ember bizonytalanná válik Isten felõl.

Rövid az élet

14,1–6. Ezzel egy olyan gondolatsor indult meg, amely szinte megál-
líthatatlan a szenvedõ emberben. Aki szenved, az sokat gondol az élet
mulandóságára, a halálra. Itt most megint általánosítással találko-
zunk. Nemcsak önmagáról beszél Jób, hanem az „asszonytól született
ember”-rõl. Így mindenki felfigyel: itt rólam, rólunk, emberekrõl van
szó. Az elsõ mondat maga is ilyen általános megállapítást tartalmaz:
rövid az élet, ráadásul tele van gonddal, nyugtalansággal (rógez vö.
3,17.26; 37,2; 39,24). Még a két költõi kép az élet gyors elmúlásáról is
általánosságnak tûnik. A keleti ember számára különösen is a termé-
szet szolgáltatta a gyors elmúlás képét. A virág, a fû vagy akár a fák
lombja bármilyen szép is, a szárító szél betörésekor pillanatok alatt
elhervad (2Kir 19,26; Zsolt 37,2; 90,5–6; 102,12; 103,15; 129,6; Ézs
40,6–8; 64,5), sõt itt még egy másik ige (mll) arra is emlékeztet, hogy
a füvet, sokszor a mezõ virágaival együtt lekaszálják. Az árnyék is egy
pillanat alatt tovasuhan (1Krón 29,15; Zsolt 144,4). Betegségtõl, csa-
pásoktól függetlenül is ilyen mulandó az élet.

A szenvedés még hozzájön ehhez. Jób számára most az is nehéz,
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hogy Isten õt ítéletre hívja. Nem az „utolsó ítélet”-rõl van itt szó, az
távol áll még Jób világától. Maga a betegség, a szenvedés az ítélet. Mint-
ha itt megint egy már elõkerült gondolatot szólaltatna meg, de nem
úgy, mint a barátai. Ha az ítélet valamiféle bûn miatt van, mert ugyan
ki lehetne „tiszta” Isten elõtt, akkor is miért kell most neki ítéletre áll-
ni? Jób úgy gondolja, hogy ezért a mindenkiben meglévõ tisztátalansá-
gért elég ítélet az élet mulandósága, miért kell még más ítélet is. És is-
mét csak a nyugalomért viaskodik Istennel, még azt is kéri, hogy Isten
inkább ne nézzen rá (Zsolt 39,14), hadd teljen el hátralévõ rövid élete
legalább úgy, ahogyan a napszámos tengeti életét. Ebben már benne
van az, hogy nem régi, boldog napjait kívánja vissza, csak éppen azt,
hogy élhessen még egy kis ideig. Lehet, hogy ez egészséges, nyuga-
lomban élõ, kegyes emberek számára szinte istenkáromlásként hang-
zik, de aki már átélt súlyos csapásokat, az megérti Jóbot, és minden
szenvedõt, ha így beszél.

Nem támad föl

14,7–12. Ennél a szakasznál kétszeres megértésre van szükség. Meg
kell értenünk az ókori embert, és meg kell értenünk a szenvedõ em-
bert. Mikor Jób a halálra gondol, akkor azt „végállomás”-nak látja. Még
a felhasznált hasonlatokból levont következtetés is feltûnõen ezt mond-
ja. A mai ember azt várná, hogy legalább valami halvány remény csil-
lanjon fel a kivágott fa megújulásának képébõl. A természet az élet ere-
jérõl tanúskodik, a kivágott fa csonkja még „a víz illatától” is újra ki-
hajt, még az elöregedett fa gyökerében vagy csonkjában is lehet annyi
életerõ, hogy újra kihajtson, új fává legyen. De Jób számára mindez
csak ellenpélda: az embernek nincs reménysége arra, hogy a halálból
feltámadjon. Ezek a szavak itt emlékeztetnek Cófár biztatására (11,18),
de Jób nem lát bennük semmi biztatót. Reménye csak a fának van, az
embernek van olyan „lefekvése”, amelybõl aztán már nincs „felkelés”.
A feltámadáshit ellenére sem szabad könnyen továbbmenni ezek mel-
lett a szavak mellett. Abban a késõi zsidóságban, amely Jób könyvét ka-
nonizálta, erõs volt már a feltámadás reménysége (vö. Dán 12,2–3),
mégsem javította ki Jób szavait. Van valami, amit itt észre kell ven-
nünk. A természet folyamatának hasonlata – az, hogy a fa megújulásá-
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ból Jób nem következtet az ember halálon túli reménységére – arra fi-
gyelmeztet, hogy az ember halálból való feltámadása nem lehet „termé-
szetes”, nem lehet a természet évenkénti vagy idõnként megújulásá-
nak párhuzamosa.

Jób itt nem foglalkozik azzal a gondolattal, hogy mit tud megtenni
Isten, hogy õ tud olyat is tenni, ami más, mint a természet ismert rend-
je. Meg kell értenünk a szenvedõ embert is. Azt, aki most, itt, ebben az
életben akarja megérteni a sorsát. Újjáéledt fát eleget látott, de halálból
feltámadt embert nem. Ha ez a mostani szenvedése a halálba vezet,
akkor már nem kap feleletet a kínzó kérdésre. Ezzel Jób a korabeli böl-
csesség józan határai között marad. Persze ez egyben azt is jelenti, hogy
eddigi ismeretei nem segítenek kínzó kérdéseinek megoldásában. Nem
is áll meg itt a gondolatment. Tovább kell lépni.

Bár elrejtenél a holtak hazájában

14,13–17. Milyen jó volna, ha mégis át lehetne lépni a halál-adta ha-
tárt, és aztán vissza is lehetne jönni onnan! Ez a most következõ sza-
kasz gondolata. A holtak hazája, a sö’ól, közhit szerint a legbiztosabb
menedék lehetne Isten haragja elõl (Zsolt 139,8; Ám 9,2 is erre utal).
Izraelben tudtak arról, reménykedtek abban, hogy Isten a veszélyek elõl
elrejti övéit (Zsolt 27,5; 31,21; Ézs 49,2). Jób most arra a merész gon-
dolatra jut, hogy noha Isten haragja elõl sehova nem rejtõzhet el az
ember, Isten maga megtehetné, hogy õt elrejtené oda, ahol a közhit sze-
rint a legteljesebb nyugalom van. Mert neki most arra lenne szüksége,
hogy egy kis idõt nyerjen, nyugodtan legyen, amíg elmúlik Isten ért-
hetetlen haragja.

Nem valószínû, hogy azoknak a magyarázóknak van igazuk, akik
szerint Jób itt csak képnek használja a „halottak hazájá”-t. A 14. v. el-
sõ mondata, amelyet persze magyarázatuk alapján késõbbi eredetû,
nem ideillõ glosszának tartanak, bizonyítja, hogy nem képrõl van szó,
hanem valóságos gondolatról, amely azonban képtelenség, mert aki
meghal, az nem kelhet életre többé. Jób végigmegy ezen a gondolatso-
ron, ahogyan a szenvedõ ember gyakran tesz hasonlót, elképzelve va-
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lami jó megoldást nehéz helyzetére. Mert megoldás volna tudni, hogy
a mostani szenvedés csak ideiglenes állapot.

Odáig színezi a gondolatot, hogy ha sokáig lehetne a halottak hazá-
jában elrejtve, akkor Isten vágyódna utána, újra beszélni akarna vele,
hiszen õ Isten kezének alkotása (vö. 10,8!). Erre a gondolatra megint
érdemes felfigyelni. Az alkotó és mûve között ilyen személyes kapcsolat
van. Annyira összetartoznak, hogy az alkotó nem tud sokáig meglenni
mûve nélkül, újra meg újra látni akarja. Bizonyára a bölcsek élettapasz-
talatából származik ez a megállapítás. De most itt ez, ha csak képzelet-
ben is, életté válik Jób számára. Mintha valami titkos reménységet for-
málgatna a meggyötört ember, az az ember, aki nem érti, miért tette
Isten vele mindazt, amit most a saját bõrén érez. Ami itt képzelet, ál-
modozás formájában jelentkezik, az egy kialakuló „istenkép” kezdete:
Isten nem tud sokáig meglenni teremtménye nélkül. Isten istenvoltá-
hoz hozzátartozik az is, hogy vágyódik az ember után, „beszélni” akar
vele. A gondolat most csak homályosan, a gyötrõdõ ember vágyálma-
ként jelentkezik, mégsem lehet véletlen, hogy a költõ Jób szájába adja.
Ha a bölcsek istenismerete nem segít a szenvedõn, akkor valahol má-
sutt kell segítséget találni.

Jelenleg persze mást lát Jób: egy kegyetlen, mindent számon tartó és
számon kérõ Istent, aki semmit nem akar felejteni, semmit nem akar
elengedni. Bár sokan éppen az ellenkezõ értelmet akarják adni az itt
következõ képeknek, és azt gondolják, hogy a 15. v. gondolata folyta-
tódik bennük, mind nyelvtanilag (a kí ‘attáh a vágyakozással ellentétes
jelenre utal), mind pedig a könyv más helyein szereplõ hasonló mon-
datok (31,4; 34,21; vö. JSir 4,18) alapján világos, hogy Jób itt koránt-
sem Isten könyörületességérõl beszél, hanem arról, hogy Isten szinte
lesi, hogy Jób mikor „lép félre”. A másik kép régebbi prófétai tradíció-
ból származik: Mózes énekében (5Móz 32,34–35) van szó arról, hogy
az ÚR kincstárában „lepecsételve” õrizet alatt van Izrael ellenségeinek
bûne, s majd a büntetés napján újra elõveszi azt az ÚR, és Hóseás
(13,12) beszél arról, hogy Efraim bûne és vétke össze van gyûjtve vala-
mi erszényben (hasonló gondolatot találunk Jer 17,1-ben arról, hogy
a vétkek nem mennek feledésbe). A tapasztalat éppen ellenkezõje an-
nak a gondolatnak, ami az imént felbukkant: Isten nem engedi el, nem
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bocsátja meg Jób vétkeit, sõt továbbra is bünteti azzal, hogy meghagyja
nyomorúságát – ha a szenvedés valami régi vagy valami általános em-
beri bûn miatt érte õt.

A halandó reménységét így pusztítod el

14,18–22. Ismét a bölcsek természetbõl vett képeinek kincstárából
merít Jób, hogy kétségbeesett gyötrelmét kifejezze. Amit az ember leg-
biztosabbnak, legszilárdabbnak tart, az is megrendülhet. A földrengés
a hatalmas hegységeket is szétomlasztja, a szilárdság jelképei, a kõ-
sziklák is leomolhatnak. Sokszor még ilyen természeti katasztrófa sem
kell hozzá: a víz lassú, csendes folyással is elvégzi ezt a munkát, amit
aztán a porrá vált köveken a nyári zápor teljessé tesz. Felfigyelhetünk
az alapos természetismeretre is, amely a bölcsek tudománya mögött
van. Mégis itt inkább a találó hasonlat a fontos: a Jóbra zúduló hirtelen
csapások katasztrófája, a betegség hosszú kínja tönkreteszi õt. Vagy
még inkább: így pusztítja el a halandó reménységét. Ami a halandó
emberben mégis csak a legszilárdabbnak bizonyul, a reménysége is
elvész végül. Nem bírja végtelenségig az ember a csapásokat. És amibõl
a hívõ, istenfélõ Jób nem tud engedni: ezek a csapások nem a vaksors-
tól származnak, hanem ezek Isten mûvei. Ezekkel a csapásokkal pedig
Isten teszi tönkre Jób reménységét.

A reménységnek ez a „tönkretétele” az, hogy Isten a halálba viszi õt.
A halál számára a reménytelenség, mert abból nem támad fel az ember
(12. v.). A halál „megmásítja” (snh ige piel alakja), eltorzítja az ember
arcát, a halott valami egészen más, mint az élõ ember. És a halál elvá-
lást jelent mindentõl. A halálban az ember egyedül marad. Bármi tör-
ténik azután szeretteivel, azokkal, akik hozzá tartoztak, õt már nem
érinti. Sõt már a halálba menõ is csak a maga gyötrelmét érzi. Nagyon
levert és nagyon leverõ az, amivel Jób ezt a beszédet zárja. Mégis na-
gyon igaz: annak a teológiának és kegyességnek keretein belül, amiben
õ és barátai nevelkedtek, nem lehet továbbjutni. Ezt Jób õszintén be-
vallja, a barátok pedig élénken tiltakoznak ellene. Így mélyül el köztük
az ellentét egyre jobban.

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA MÁSODIK MENETE (12–20. R.)14,13–17•14,18–22
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2. Elifáz második beszéde:
Mi ismerjük Istent

(15,1) Megszólalt a témáni Elifáz, és ezt mondta:

(2) Szólhat-e a bölcs, ha tudása légből kapott,
és csak keleti széllel fújta föl magát?1

(3) Vitatkozhat-e hasztalan beszéddel
s szavakkal, melyeknek semmi értelme nincs?2

(4) Te már az istenfélelmet is semmibe veszed,
elveszed az áhítatot3 Isten színe előtt.

(5) Mert a bűnöd tanítja a szádat,
és a ravaszok4 nyelvét választod.

(6) Saját szád vádol5, nem én,
és ajkad vall ellened.

(7) Először embernek te születtél talán,
s már a halmok előtt jöttél a világra?

(8) Talán Isten tanácsában6 hallgatóztál,
és magadhoz ragadtad a bölcsességet?

(9) Mit tudsz, amit mi nem tudunk?
Mit értesz, mi nálunk nincs meg?

(10) Ősz is, öreg is van köztünk,
jóval öregebb7 apádnál!

(11) Kevésnek tartod Isten vigasztalását
és a beszédet, mely szelíden szól hozzád?8

(12) Hova ragadott el szíved,
s mért villognak szemeid,

(13) hogy Isten ellen fordult haragod,
és a szád ilyen szavakat ejt ki!?

(14) Micsoda a halandó, hogy tiszta lehetne,
hogy lehetne igaz, akit anya szült?

(15) Hiszen még szentjeiben se bízhat,
a menny sem elég tiszta szemében,

2. Elifáz második beszéde: Mi ismerjük Istent (15,1–35)
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(16) mennyivel kevésbé az undok és romlott ember,
aki úgy issza az álnokságot, mint a vizet!

(17) Tanítalak téged, hallgass rám,
és amit láttam, azt elbeszélem,

(18) amit a bölcsek hirdettek,
s nem titkolták el, mi atyáiktól van;9

(19) Egyedül nekik adatott az ország,
és nem járt akkor még idegen köztük.10

(20) A bűnös ember minden nap gyötrődik,
az erőszakosnak évei meg vannak számlálva;

(21) rémítő hangokat hallanak fülei,
a béke idején pusztító tör reá;

(22) nem hiszi, hogy kimenekülhet a sötétségből,
ki van szolgáltatva ő a fegyvernek;

(23) Kenyér után bolyong – hogy hol találhatna?
Tudja, közel hozzá a sötétség napja.11

(24) Szorongató szükség ijesztgeti,
erőt vesz rajta, mint rohamra kész király.

(25) Mert Isten ellen nyújtotta ki kezét,
a Mindenhatóval szemben hősködött,

(26) ellene rohant kemény nyakkal,
szegekkel sűrűn kivert pajzsával.

(27) Mivel zsírral fedte arcát,
s hájat rakott tomporára,12

(28) pusztulásra szánt városokban lakott,
lakásokban, ahol nem szabad lakni,
mert romhalmazzá lesznek:13

(29) nem lesz gazdag, nem marad meg vagyona,
és nem hajlik le földig a kalásza,

(30) nem távozik tőle a sötétség,
hajtásait hőség szárítja el,
Isten szele14 sodorja el.

(31) Ne bízzék hiábavalóságban, csalódik,
mert hiábavalóságot kap helyette cserébe.15

(32) Időnap előtt vége lesz,
ága nem zöldül ki,

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA MÁSODIK MENETE (12–20. R.)
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(33) mint ahogy a szőlő ledobja az éretlen szemet,
és mint ahogy az olajfa elhullatja virágát.

(34) Mert az elvetemültek közössége meddő,
és tűz emészti meg a vesztegetés sátrait.16

(35) Nyomorúságot fogannak, bajt szülnek,
és méhükben csalás érlelődik.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: Szó szerint: „hasát”, „belsejét”. – 2:
„amelyekben semmi segítség nincs”. – 3: A gr‘ többjelentésû szó: megnyírni,
levágni, csorbítani, kisebbíteni, megkurtítani, elvenni, elragadni; a szíháh jelen-
tése: elmélkedés, áhítat, elmélyült, bensõséges foglalkozás Isten dolgaival (vö.
Zsolt 119,97.99). – 4: vö. 5,12; 1Móz 3,1. – 5: rs‘ hifil alakja: bûnösnek mond,
bûnössé tesz, kárhoztat. – 6: A szód bizalmas összejövetelt, titkos tanácskozást
jelent. – 7: kabbír jámim napokban gazdagabb. – 8: lá’at ‘immák „szelíd veled”. –
9: Nem szükséges a sokak által javasolt korrekció: ló’ kihödúm ’abótám (nem
rejtették el elõlük atyáik), mert a mé’abótám jelentheti az „atyáiktól való” isme-
retet. – 10: Sokak szerint ez a vers késõbbi glossza, amely zavarja az összefüg-
gést. De az összefüggésbe beleillik, Elifáz a régi bölcsekrõl beszél, akiktõl az õ
bölcsessége is ered. – 11: Nehezen fordítható vers, a sok közül az egyik fordí-
tási kísérlet. – 12: Költõi kifejezése annak, hogy önmagát hizlalta, erõsítette. –
13: Ez a harmadik sor valószínûleg utólagos magyarázó megjegyzés. – 14: vö-
jászúr börúah pív (elsodortatik az õ szájának szelétõl). Ismét olyan mondat,
amelynek Isten az alanya, bár nincs a szövegben, azonban a félreértés elkerülése
végett a fordításban meg kell nevezni az alanyt. – 15: Sokak szerint ez a vers is
késõbbi, magyarázó betoldás. – 16: ’oholé sóhad: Megvesztegetéssel szerzett ott-
honok vagy azok az otthonok, ahol olyan emberek laknak, akik másokat meg-
vesztegetnek vagy akik megvesztegethetõk.

Az istenfélelmet is semmibe veszed

15,1–6. A Jób és barátai közti ellentét elmélyülését tanúsítja Elifáz má-
sodik beszéde. A hangnem megváltozik: most már sokkal élesebben
szól Elifáz, vádol, figyelmeztet és fenyeget. Ahogyan Jób beszél, az egy-
általán nem vall „bölcs”-re. Ez a kiindulópontja a mostani beszédnek.
Egyelõre ugyan csak a hokmáh finom, diplomatikus stílusában, de
kétségbe vonja, hogy Jób is a bölcsek közé tartozik. Ilyen üres, légbõl
kapott, értelmetlen dolgokat nem mondhat a bölcs. Elifáz finom stílu-

2. Elifáz második beszéde: Mi ismerjük Istent (15,1–35) 15,1–6
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sában azonban fel kell fedeznünk a költõ finomságát is. Nemcsak azt
mondja ki, hogy Elifáz és a hozzá hasonló gondolkozásúak nem értik
Jóbot, hanem azt is, hogy amit Jób mond, az a hokmáh, a bölcsesség
teológiájába nem illik bele. Megint azt érezteti, hogy itt „határátlépés”
történik, olyasmirõl van szó, amivel a barátok által képviselt hagyo-
mány nem tud mit kezdeni. Az eddig is tapasztalt iskolás, kioktató
tanítás csak a maga kitaposott útján tud haladni. Ezért szükségszerû-
en teszi meg Elifáz a következõ lépést is.

Amit Jób az elõbb mondott, az már az istenfélelemnek, mai szóval a
„vallás”-nak a megtagadása. A bölcsesség vallásának alapja „Isten igaz-
sága” volt, a már említett „megfizetés” értelmében. Elifáz Jób beszédét
úgy érti, hogy igazságtalansággal vádolja Istent. Itt még inkább kitû-
nik, hogy nem Jób, hanem a barátok irányítják a beszédet mindig a
Tanra. Jób szenved, és csak azt mondja ki, ami a szenvedõ embert gyöt-
ri. A barátoknak nincs érzékük ennek a szenvedésnek a megértéséhez,
ezért továbbra is az apológiát, a Tan védelmét látják feladatuknak. Sze-
rintük feltétlenül Jóbban van a hiba. Amiket Jób mond, az alapjaiban
ellene van az istenfélelemnek, a kegyességnek. Amit tesz, az legalábbis
lealacsonyítása, megkurtítása az Istennel való bensõséges kapcsolat-
nak, vagy ha a 4. v. második mondatának értelmét vesszük: Jób ki akar-
ja sajátítani magának ezt a közvetlen kapcsolatot, és ez Elifáz szerint
torz, nem igazi kegyesség, igazában ellentéte, fordítottja annak, amit
a bölcsek kegyességnek neveznek.

Itt jut el Elifáz odáig, hogy már vádol. A vád pedig súlyos. Ha jobban
megfigyeljük a szöveget, rájövünk, hogy Elifáz tudatos bûnnek vádolja
Jóbot. Azt mondja, hogy Jób kijelentései, nyilván éppen a megelõzõ
beszédben, nem meggondolatlanok: Jób tudatosan „választotta” ma-
gának az ilyen beszédet. Félreértenénk Elifáz kijelentését, ha azt gon-
dolnánk, hogy szerinte Jób szavai értelmetlenek. Az 5. v. alapján még
világosabb, hogy a „semmi értelme nincs” (3. v.) azt jelenti: nem hasz-
nál, nem segít. Okos szavak azok, amiket Jóbtól hallott, csak ez az
okosság ellentéte a bölcsességnek: igazában ravaszság, amellyel a bû-
nét menti, leplezi, talán azt is lehet mondani, hogy Istenre hárítja.
Jóbból az önmagát mentõ bûn beszél.

Mindebbõl Elifáz azt a következtetést vonja le, hogy így Jóbot nem
Isten vádolja, nem is õk, a barátok, hanem saját „szája”, a kijelentései.

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA MÁSODIK MENETE (12–20. R.)15,1–6
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Elifáz gondolatmenete nagyon logikusnak látszik. Jób bûnös, bûne
tanítja õt beszélni, ezért válogatja meg tudatosan szavait a maga igazo-
lására, de éppen ez árulja el, hogy bûnös. Ez az önmagába visszatérõ
gondolatmenet azonban nagyon gyenge lábakon áll, mert eleve eldön-
töttnek feltételezi azt, ami körül a vita folyik. Mégsem ez az igazi gyen-
gesége Elifáz állításának. Sokkal nagyobb bajra mutat rá itt mûvészi
módon a költõ: Elifáz teljesen elveszíti szeme elõl az embert. Mert Jób
nem elõre megfontolt, válogatott szavakat mond, hanem azt mondja,
amit szenvedése és gyötrelme kivált belõle. Ha ezek „okos” szavak,
akkor legfeljebb az mutatkozik meg, hogy Jób „tanult” ember, akárcsak
a barátai. Most csõdöt mond a tudománya, nem tudja hova tenni a ma-
ga szenvedését. Nem a bûn beszél belõle, hanem a szenvedés súlya
alatt összetört bölcsesség. Az olvasó rájön, hogy Elifáz feltételezése
téves, de Elifáz folytatja a beszédet.

Mit tudsz, amit mi nem tudunk?

15,7–10. A vita hangja egyre élesebb lesz. Elifáz itt már gúnyolódik.
Jób elõbbi szavait, amelyekkel azt kérte, hogy barátai egyenrangú fél-
nek tekintsék õt, hiszen õ is a bölcsek közé tartozik, neki is van annyi
bölcsessége, mint nekik (12,3; 13,2), úgy értelmezi, hogy Jób a maga
számára akarja kisajátítani a bölcsességet. Mintha azt mondta volna,
hogy egyedül csak õ bölcs. Most ennek a Jóbnak tulajdonított véle-
ménynek gúnyos hangú cáfolata következik.

Az ókori Keleten volt egy, a mi mai természettudományos ismerete-
inkkel és feltételezéseinkkel ellentétes elképzelés az „õsember”-rõl, és
ennek még az Ószövetség kanonikus és apokrifus irataiban is nyomát
találjuk (vö. Ez 28,11–19; Sirák 49,16). Eszerint az „õsember” hatal-
masabb termetû, szebb és bölcsebb volt, mint a „mai” ember. Ez az el-
képzelés legalábbis a bölcsek között közismert volt. Elifáz most ezt a
képet használja arra, hogy Jób feltételezett kérkedését kigúnyolja. Va-
jon Jób ilyen elsõ, õsember, aki minden élõnél hamarabb jött a világra,
és így utolérhetetlen az azóta összegyûjtött bölcs tapasztalatok terén?

Egy másik, ugyancsak közismert kép segítéségével még nagyobb
merészséggel vádolja Jóbot. Talán bizony Jób egyenlõnek tudja magát

2. Elifáz második beszéde: Mi ismerjük Istent (15,1–35) 15,1–6•15,7–10
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Istennel, mert õ is elõbb jött a világra, mint a halmok (Zsolt 90,2)?
Vagy mennyei lénynek, legalábbis prófétának tartja magát, aki Isten
legbizalmasabb környezetébõl ismeri a bölcsesség titkait? A bölcsek
ugyanis tudtak arról, hogy Istent mennyei lények, „szentek” sokasága
veszi körül, akikkel „megtanácskozza” a világ és az emberek sorsát,
akik így részeseivé lesznek Isten bölcsességének, és hogy olykor egy-
egy próféta is bepillantást nyert ebbe a tanácskozásba (vö. 1Kir 22. r.;
Jób 1,6–12; 2,1–6; Zsolt 82,1; 89,6–8; Jer 23,18–22; Ám 3,7). Elifáz úgy
érti, értelmezi az elõzõ beszédet, hogy Jób egyedül magát tartja bölcs-
nek, mintha akár elsõ emberként, akár szentként vagy prófétaként Is-
ten tanácsából magának szerezte volna meg a bölcsességet.

Elifáz Jób védekezését, hogy õ is bölcs, és tud annyit, mint barátai
(12,3; 13,2), azzal hárítja el, hogy élesebb hangon ellene fordítja: mit
tudsz, amit mi nem tudunk? Ez az ellenkérdés a korbeli viták kialakult
módszerérõl árulkodik: a vitázó az ellenfél kérdését megváltoztatva,
eltúlozva hasonló kérdéssel vág vissza, hogy a maga fölényét bizonyít-
sa. Elifáz azonban az indoklás során úgy érvel, hogy azzal valami sértõ-
döttséget is kifejez. Arra az alaptételre hivatkozik, hogy a bölcsesség
összefügg az életkorral is. Az olvasó elsõ gondolata ezért az, hogy Eli-
fáz önmagára céloz, amikor arra hivatkozik, hogy „õsz is, öreg is van
köztünk, jóval öregebb apádnál”. Mivel azonban Jóbot se gondolhat-
juk fiatal embernek, hiszen felnõtt gyermekei voltak, nem valószínû,
hogy Elifáz vagy bármelyik a barátok közül öregebb lenne Jób apjánál.
Inkább azoknak a magyarázóknak kell igazat adnunk, akik szerint ez a
kijelentés arra utal, hogy a témáni, azaz edómi bölcsek között, akik
közül Elifáz is való, vannak, vagy legalábbis voltak (az eredeti szöveg-
ben a mondatnak nincs igei állítmánya!) olyanok, akik hosszabb életû-
ek Jób apjánál. A hosszú élet nemcsak a nagyobb bölcsességet bizo-
nyítja, hanem a Tan igazságát is. Az igazán bölcs és kegyes embereket
az Isten hosszú élettel jutalmazza. Ezért Elifáz szavaiban több van, mint
személyes sértõdöttség. Ezzel az érveléssel is a Tant védelmezi Jób ki-
jelentéseivel szemben. Egyben azt is kifejezésre juttatja, hogy õ vagy õk
hárman képviselik a Tant.

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA MÁSODIK MENETE (12–20. R.)15,7–10
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Kevésnek tartod az Isten vigasztalását?

15,11–16. Jób nemcsak a barátokkal és a Tannal száll szembe, hanem
magával Istennel is. Errõl szól Elifáz beszédének most következõ sza-
kasza. Ha keressük, mi az a vigasztalás és szelíd beszéd (11. v.), ame-
lyet szerinte Jób kevésnek tart, hamar rátalálunk. Elõször is Elifáz elsõ
beszéde (4–5. r.), amely azzal bíztatta Jóbot, hogy nincs minden elvesz-
ve. De találni vigasztaló, vagy legalábbis bíztató szavakat Bildád (8,5–
7) és Cófár (11,13–19) beszédeiben is. Mintha valami csalódottság ér-
zõdnék Elifáz itteni beszédében: hiába próbálták vigasztalni Jóbot,
pedig amit õk mondtak, nemcsak az õ vigasztalásukat tolmácsolta,
hanem Istenét is. Ugyanakkor ismét csak vádolja Jóbot, amiért semmi-
be veszi a szelíd szót, sõt átadja magát szíve indulatának. Itt érdekes
módon áll szemben Elifáz azzal, amit Jób beszédeibõl eddig megérthet-
tünk. Jób számára az a nagy szenvedés, hogy úgy látja, Isten õellene
fordult. Elifáz pedig úgy érti Jób szavait, hogy Jób fordult Isten ellen.

Úgy tûnik, hogy a 14–16. versben idézett gondolat sajátosan a böl-
csesség-teológia témája. Már kétszer találkozhattunk vele. Elõször
Elifáz elsõ beszédében (4,17–21), de késõbb Jóbnál is (9,2). A mostani
helyünkön szereplõ egyik ige (zkh), amelynek jelentése: tisztának len-
ni, maradni, tisztán tartani – valószínûleg elsõsorban a bölcsességiro-
dalom egyik szakkifejezése (vö. Zsolt 73,13; 119,9 és Péld 20,9!). Az
alapgondolat, hogy ti. senki nem lehet „tiszta” Isten elõtt, még egyszer
elõkerül majd (25,4–6), de ha a Jób könyvében és a Péld 20,9-ben elõ-
forduló mondatokat összehasonlítjuk, észrevesszük, hogy nem szóról
szóra ismétlõdnek. Az egymástól való eltérés oka azonban nem lehet
csak stíluskérdés. Nem valószínû, hogy csupán a monoton ismétlõ-
dést akarták ezzel elkerülni. A változatok inkább arra hívják fel a fi-
gyelmet, hogy más és más „éllel” hangzik el ugyanaz a tanítás. Itt most
észre kell vennünk, hogy Elifáz nem ismétli önmagát, hanem újra-
fogalmazza a gondolatot. Most nem az agyagházban lakó, azaz halan-
dó, mulandó, gyenge emberrõl beszél (4,17–21), hanem az undok, rom-
lott, álnok emberrõl. Nem kétséges, hogy míg az elsõ beszéd vigaszta-
lás akart lenni Jóbnak, ilyenformán: nem tehetsz arról, hogy mulandó
vagy, és így nem lehetsz hibátlan – ez a mostani már konkrét, kemény

2. Elifáz második beszéde: Mi ismerjük Istent (15,1–35) 15,11–16
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vádakat tartalmaz, mert Jób beszédébõl úgy tûnik, hogy tudatosan lep-
lezi a maga romlottságát, és inkább Istent vádolja igazságtalansággal,
mintsem hogy keresné bajának okát, és elismerné bûnösségét.

A gonosz ember minden nap gyötrődik

15,17–35. Mielõtt Elifáz rátérne arra, amit most mondani akar, az ed-
digi beszélgetés két olyan fonalát veszi fel újra, amit lényegesnek tart
annak igazolására, hogy helyes, amit mond. Az egyik az, hogy õ nem
elvontan szól, nem elmélkedik, hanem amit mond, azt maga is megta-
pasztalta (vö. 5,27), a másik pedig, hogy a Tan, amit õk, a bölcsek kép-
viselnek, hosszú nemzedékek tradíciója (vö. 8,8–10), tehát nem egyéni
vélemény. Ez a tudat igen nagy biztonságérzetet ad a beszélõnek. A ré-
gi Izraelben tudatosan nevelték már a gyermekeket arra, hogy a hagyo-
mányokat átvegyék, õrizzék, és adják tovább (vö. pl. 2Móz 13,8–10;
5Móz 4,9; 6,7.20–25; Józs 4,6–7; Zsolt 78,5–7). Az ókori Kelet népei-
nél is volt hasonló gyakorlat, legfeljebb nem úgy, mint Izraelben, ahol
a családok õrizték a tradíciót, hanem kiválasztott emberek, a bölcsek
adták át utódaiknak azt, amit õk is úgy vettek az elõttük élt bölcsektõl.
Elifáz magabiztosan szól, mert maga mögött tudja tanítómestereit,
meg azok elõdeit, és mert õ maga is meggyõzõdött a Tan igazságáról.

A 16. vers közbevetett megjegyzésnek tûnik, de beleillik Elifáz beve-
zetõ kijelentéseibe. Az atyákról, az elõtte járt bölcsekrõl szól, az õ ko-
rukat hasonlítja össze a „most”-tal, amikor már nemcsak egyféle taní-
tás van, hanem, amint éppen Jób is bizonyítja, „idegen” is jár közöt-
tünk. Elifáz azt a Tant képviseli, amely még a régi, tiszta idõbõl való.
Azt, hogy miféle „ország” az, amelyrõl így beszél, kétféleképpen lehet
érteni. Érthetjük a szó szoros értelmében Elifáz országára, Edómra,
mert az edómiak dicsekedtek azzal, hogy híres bölcseik voltak. De az is
lehet, hogy a költõ, aki nyilván izraeli volt, a régi Palesztinára utal, arra
az országra, ahol Salamontól Ezékiás királyig (vö. 1Kir 3,28; Péld 25,1)
bizonyosan terjedt, erõsödött, fejlõdött a Bölcsesség. Így ez a közbeve-
tett mondat is védekezõ magatartásról árulkodik, mûvészi módon jut-
tatja kifejezésre, hogy az egyébként nagy biztonságot nyújtó tradíció
nagy kísértéssé is lehet, amikor valaki új helyzetben, új kérdések elõtt
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megtorpan, és ahelyett, hogy keresné a feleletet arra, amire a régiek
talán nem is gondoltak, inkább visszamenekül a régibe, bezárkózik a
Tan bástyái mögé, és kárhoztatja azt, aki – mint Jób is – gyötrõdésében
õszintén megmondja, hogy nem érti a Tant, nem érti Istent sem.

Ezután a terjedelmes bevezetés után tér rá Elifáz arra, amit Jób ese-
tével kapcsolatban, Jób eddigi megnyilatkozásai után mondani akar.
Most is nagyon diplomatikus. Általában beszél a bûnösrõl, gonoszról,
de úgy, hogy azt azért Jóbra is lehessen érteni, meg vele együtt mind-
azokra, akik hozzá hasonlóan gondolkoznak és beszélnek. Egy pilla-
natra mintha felcsillanna valami Elifáznál a megértésbõl. Szavaiból ki-
derül, látja, hogy Jób lelkileg gyötrõdik, s nem csupán a betegség fizi-
kai fájdalmai kínozzák. De aztán rájövünk, hogy Elifáz, éppen úgy, mint
azóta nagyon sok „kegyes”, „hívõ” ember, éppen ebben a lelki gyötrõ-
désben látja az ismertetõjelét annak, hogy „nem hívõ”-vel, bûnössel
van dolga. Ezzel a bõvítéssel kezdi leírni a bûnösök, gonoszok sorsát.
Aki így kínlódik, az nem is lehet igaz, istenfélõ ember. Itt kitûnik, hogy
van olyan teológia és kegyesség, amely másképpen nem tud megbirkóz-
ni a kísértés problémájával, mint úgy, hogy azt a „gonosz” oldalra teszi.
Ilyen teológia és kegyesség az is, amelyet Jób barátai képviselnek.

Ez a belsõ, lelki gyötrõdés, amely tele van rémlátomásokkal (21. v.),
nem azonosítható azzal, amit késõbb a lelkiismeret gyötrelmének mond-
tak. Elifáz szavaiból azt lehet érteni, hogy a bûnös azért gyötrõdik,
mert látja elkerülhetetlen végeztét (22. v.). Elfogadhatónak látszik
azoknak a magyarázóknak a véleménye, akik szerint itt az ún. megfize-
tés- vagy viszonzáshitnek elméleti kiterjesztésérõl van szó, arról, hogy
ilyesféle magyarázatot találnak arra a jelenségre, hogy vannak bûnö-
sök, akiknek jól megy a sora, gazdagok, egészségesek, jól élnek: igen,
lehet ilyen külsõ jólét, de az ilyenek lelkileg szenvednek, mert tudják,
hogy elkerülhetetlen a végük. Jób esetére alkalmazva ez azt jelenthet-
né, hogy Jób korábbi gazdagsága, egy ideig zavartalan élete megtévesz-
tõ volt, valójában õ nem volt igaz, istenfélõ, kegyes. Elképzelhetõ, hogy
a barátok által képviselt Tan ilyesféle kiegészítésekkel is operált. De
azzal még világosabbá lesz, mennyire nem érti Elifáz Jóbot.

Elifáz beszédének további, befejezõ része ismét csak a bûnösök sor-
sának képekben gazdag leírása. Itt visszatérnek már ábrázolt képek,
jelentkeznek újabbak. Szól a bizonytalanságról, amely miatt tanácsta-

2. Elifáz második beszéde: Mi ismerjük Istent (15,1–35) 15,17–35
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lanul bolyong a bûnös az életben. Közben visszatér magára a bûnös
magatartásra, amelyet itt lehetetlen nem Jóbra érteni: a bûnös Isten
ellen lázad, Istenre támad, mint valami harcos, aki hõsködve, dicse-
kedve ront ellenfelére (25. v. vö. pl. 1Sám 17,8–10; Ézs 42,13), és aki
erõs, egészséges és alaposan felkészült a harcra (27. v. vö. 2Sám 1,22).
Nem fél a rommá, pusztává lett városokban lakni, vakmerõségében ott
is letelepszik, ahol a közhit szerint Isten átka jár (28. v. vö. pl. 5Móz
13,13–19; Ézs 13,20–22; 1Kir 9,8; Jer 19,8; JSir 2,15). A természet képei
az üres kalászról (29. v.), a hõségtõl kiszáradt fáról (30. v.), a mindent
elpusztító tûzrõl (34. v.), mind a bûnösök idõ elõtti pusztulására utal-
nak. Ebbõl az ugyanazon témához való visszatérésbõl, a Tan makacs
hangoztatásából és védelmébõl egyre világosabbá válik az ellentét Jób
és barátai között. Elifáz beszéde már világosan mutatja, hogy a barátok
Jób szenvedésének az okát keresik, eszük ágában sincs azon gondol-
kozni, hogyan lehetne segíteni a szenvedõn, vagy legalább hogyan le-
hetne biztosítani õt az együttérzésükrõl. Kívülrõl nézik Jób szenvedé-
sét, azt is lehet mondani: csupán teológiai problémát látnak benne.

3. Jób válasza:
Nincs vigasztalás

(16,1) Megszólalt Jób, és ezt mondta:

(2) Ilyesmit, mint ezek, hallottam már sokat!
Nyomorult vigasztalók vagytok mindnyájan!

(3) Vége lesz-e már az üres beszédeknek?
Vagy mi bosszantott föl, hogy így beszélsz velem?

(4) Én is tudnék úgy beszélni mint ti,
lennétek csak ti az én helyemben!
Elárasztanálak szép szóval titeket,
és csóválnám miattatok a fejemet!

(5) Szájjal erősíthetnélek benneteket,
ajkaim részvétével enyhíthetnélek.

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA MÁSODIK MENETE (12–20. R.)15,17–35
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(6) Ha beszélek, nem enyhül fájdalmam,
ha abbahagyom, akkor sem múlik el.

(7) Csakhogy most már kimerített engem.
Elpusztítottad egész családom!

(8) Megragadtál! Tanúvá lett,
ellenem kelt, engem vádol
az én nagy nyomorúságom!2

(9) Haragja marcangolt, s üldözött3 engem,
fogait csikorgatta ellenem,
ellenségemként villogó szemmel néz rám.

(10) Feltátották ellenem szájukat,
gyalázkodva arcul vertek,
összecsődültek ellenem.

(11) Kiszolgáltat engem Isten az álnokoknak,
és a bűnösöknek kezébe juttat engem.4

(12) Nyugton voltam, de összetört,
nyakon ragadott, és szétzúzott,
céltáblájául tett ki engem.

(13) Körülvettek engem íjászai,
felhasítja veséimet, nem kímél,
és epémet kiontja a földre.

(14) Rést rés után tör rajtam,
rámront, mint valami hős.

(15) Zsákruhát varrtam bőröm köré,
és porba fúrtam szarvamat,5

(16) Arcom kivörösödött a sírástól,
szememre a halál árnyéka borult.6

(17) Pedig erőszak nem tapad kezemhez,
és az imádságom tiszta.

(18) Föld! Ne takard el véremet!
Ne legyen helye segélykiáltásomnak!7

(19) Most is van tanúm a mennyben,
kezesem a magasságban.

(20) Csúfolnak a barátaim!8

Álmatlanul tekintek Istenre,
(21) hogy igazolja a férfiút Istennél,

s az embert embertársaival szemben.

3. Jób válasza: Nincs vigasztalás (16,1–17,16)
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(22) Mert ez a néhány esztendő eltelik,
és én nem térek vissza az ösvényről,
amelyen elmegyek.

(17,1) Lelkem összetört,
napjaim kialvóban:
a temető vár énrám!

(2) Bizony, gúnyolódásban van részem,
Gáncsoskodásuk miatt virraszt szemem.

(3) Tedd meg, vállalj értem kezességet!9

Ki más kezeskednék énértem?
(4) Mivel szívüket elzártad az értelem elől,

azért nem engeded fölülkerekedni őket.
(5) „Vagyon szétosztásra hív barátokat,

fiainak szeme meg eleped.”10

(6) Szóbeszéd tárgyává tett a népek előtt,
olyanná lettem, mint akit arcul köptek.

(7) Tekintetem elhomályosult a bánat miatt,
minden tagom olyan lett, mint tűnő árnyék.

(8) Elszörnyednek ezen a becsületesek,
s a tiszta az elvetemült miatt háborog.

(9) De az igaz ragaszkodik a maga útjához,
és akinek keze tiszta, az ereje megnő.

(10) De csak jöjjetek mind, kezdjétek el újra,11

nem fogok köztetek bölcseket találni.12

(11) Napjaim elmúltak,
elszálltak13 terveim,
szívemnek vágyai.

(12) Ők az éjszakát nappallá akarják változtatni,
a világosság szerintük közelebb van a sötétségnél.

(13) Ha abban kell reménykednem,
hogy a holtak hazája a hazám,
sötétségben vetettem meg ágyam,

(14) a sírgödörnek mondom: atyám vagy te,
a férgek meg: anyám s néném,
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(15) hol van akkor az én reménységem?
Ki törődik a reménységemmel?14

(16) Velem együtt száll a holtak hazájába,
együtt hanyatlunk alá a porba?

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: Szó szerint: hogy (így) felelsz? – 2:
Más fordítások: „soványságom”, „elesettségem”, „elbukottságom”. – 3: Itt a
héberben a sztm (sztn) ige áll, amelybõl a „Sátán” szó származik! – 4: A 10–11.
v. egyesek szerint késõbbi, magyarázó megjegyzés. – 5: A „szarv” jelkép: büsz-
keség, erõ. A vö‘ólaltí be‘áfár qarní itt azt jelenti: megaláztak, nincs többé mivel
büszkélkednem. – 6: Szó szerint: (az egykor) büszke pillantásomon a halál ár-
nyéka van. – 7: A mondás értelme: ne nyugodjék, szüntelenül hangozzék a föld-
rõl a kiáltás, ti. az égre, Istenhez. Vö. 1Móz 4,10! – 8: A közbevetett mondatot
(mölicaj ré‘áj) sok magyarázó kihagyja, mások átjavítják: „szószólóim a kiáltása-
im”. – 9: Szó szerint: „helyezz el magadnál értem zálogot”. – 10: Nagyon nehe-
zen érthetõ mondat. Alighanem az író korában még ismert közmondás. A sok
közül ez az egyik fordítási lehetõség. Így a következõ versekhez kapcsolható,
ahol Jób már Istenrõl beszél. – 11: vö’úlám kullám tásúbú úbó’ ná’ (de csak
mindnyájan térjetek vissza, jöjjetek hát). – 12: A 8-10. v. többek véleménye
szerint nem illik Jób beszédeibe. Az itt adott fordítás ennek az ellenkezõjét
igyekszik bizonyítani. – 13: nittöqú (kiszakadtak, ahogyan a sátor kötele kisza-
kadt cövekkel együtt, mikor a vihar kitépi). – 14: mi jösúrennáh (ki néz utána?)

Nyomorult vigasztalók

16,1–5. Nemcsak a barátok hangja élesedik, hanem Jóbé is. Elifáz sza-
vai nem mondanak újat neki. Sõt nemcsak önmagát ismétli az elsõ ba-
rát, hanem tartalmában a másik kettõt is. De talán nemcsak erre utal
Jóbnak az a kijelentése, hogy ilyesfélét már sokat hallott, hanem arra
is, hogy ez általános „recept” volt a bölcsességteológiában, mindig
ilyesmiket szoktak mondani „vigasztalásul”. Bizonyára maga Jób is
mondott ilyeneket másoknak, és most, amikor õ szenved, rájön, hogy
üres beszédek ezek, semmit nem érnek. Így a barátok szerepe is kétsé-
gessé válik. „Nyomorult vigasztalók” õk, azaz, ha az itt szereplõ, jelzõ-
nek fordított szót (‘ámál) a maga gazdagabb tartalmában vesszük: csak
kínlódnak, próbálkoznak, sorra elõveszik a Tan jól ismert tételeit, idéz-
getik a régi igéket, megpróbálják alkalmazni az általuk ismert „etika”

3. Jób válasza: Nincs vigasztalás (16,1–17,16) 16,1–5
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szabályait, de hiába fáradoznak, sõt Jób számára is egyre fárasztóbb,
terhesebb lesz mindaz, amit azok mondanak neki, akik eredetileg vi-
gasztalni jöttek (2,11).

Jób most már az okát is látja ennek a hiábavaló fáradozásnak: „kívül-
rõl” nem lehet segíteni. Ha fordított lenne a helyzet, ha barátai szen-
vednének, akkor õ tudna így beszélni, mondani a jól ismert tanítást,
elemezni a szenvedés feltehetõ okait. Itt azonban mindenek elõtt észre
kell vennünk, hogy az ilyen „csere lehetõségének elképzelése mögött
nem a „könnyû nektek” gondolata rejtõzik. Jób nem azért mondja eze-
ket a szavakat, mert szerinte könnyen beszél az, aki nem szenved. Arra
utal inkább, hogy barátai nem tudják beleképzelni magukat az õ he-
lyébe, mert nem is lehet beleképzelni magunkat a szenvedõ helyébe.
Jób kijelentésében az a felismerés kap hangot, hogy a szenvedõt csak a
szenvedõ tudja megérteni. Aki nem ismeri a gyötrelemnek és a kísér-
tésnek azokat a mélységeit, amelyeket õ megismert, az nem tud neki
segíteni, nem tudja õt vigasztalni.

A szemrehányás azonban nem személyes jellegû. Nem a barátok sze-
mére veti Jób, hogy üres, hiábavaló, nyomorult vigasztalók, hanem
valójában a bölcsesség teológiájáról mondja mindezt. Ezt bizonyítják
a következõ mondatok (4–5. v.). Jób, aki ugyanebben a teológiában és
kegyességben nevelkedett, látja, hogy a „bölcsesség” csak erre képes:
tanítani, elemezni a helyzetet, fejet csóválni a fájdalomban kimondott
kétségbeesett szavak miatt (mert ezzé lesz az eredetileg részvétet kife-
jezni akaró bólogatás), amit így elmondanak, azok csak szavak, csak
„szájmozgás”, nem valódi segítség. Itt megint eszébe jut az olvasónak
a saját korának gyakorlata. Az a kísértés, amelynek Jób barátai is áldo-
zatául esnek, gyakori kísértés: elemezni a szenvedés külsõ és belsõ
okait. Akik alapos ismereteket szereztek a lelki élet rendjérõl és törvé-
nyeirõl, azok könnyen követik el azt a hibát, hogy a szenvedõ ember
további vizsgálódásuk tárgya lesz, valójában eddigi ismereteik igazolá-
sát vagy bõvítését keresik az „eset”-ben, elfelejtik magát az embert,
vagy ha gondolnak rá, azt hiszik, hogy elegendõ közölni vele az isme-
reteket. Jób barátai az ilyen tudósok példái.

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA MÁSODIK MENETE (12–20. R.)16,1–5
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Haragja marcangolt és üldözött

16,6–17. Itt hirtelen megváltozik a beszéd „iránya”. Jób beszédének
elõbbi, rövid, éles hangú része Elifáznak és barátainak, róluk és az ál-
taluk képviselt Tanról szól. Most azonban hirtelen Istenrõl, majd Is-
tenhez kezd beszélni. A beszéd két része közt már csak mennyiség te-
kintetében is feltûnõ különbség van: négy mondat szól a barátoknak,
a további harminchárom meg Istennek. Azt is megfigyelhetjük, hogy
bármilyen súlyos kijelentéseket tesz is Jób Elifáznak adott feleletében,
a most következõ szakaszban összehasonlíthatatlanul súlyosabb kije-
lentések hangoznak el. Ha a barátokhoz intézett szavak egyben a Tan
ellen is szóltak, a most következõk még inkább megrendítik a hagyo-
mányos, iskolás bölcsességtanítást.

A 6. vers átmenet a beszéd két része között. Érthetõ az elõzõ szakasz
lezárásának: hogy Jób rájön: ha neki kellene vigasztalnia a hozzá ha-
sonló sorsra jutottakat, õ sem tudna segíteni rajtuk, mert a „beszéd”,
azaz a jól ismert tanítás felmondása nem enyhíti a fájdalmat. Mégis
valószínûbb, hogy itt a beszéd új szakaszának megnyitásával van dol-
gunk. Jóbnak magának nem használ az, ha beszél, attól nem enyhül a
fájdalma. De ha barátai tanácsára elhallgat, abbahagyja a szerintük
istenkáromló beszédeket, az sem segít rajta. Az a veszély fenyegeti,
hogy már belefárad ebbe az egész hiábavaló küzdelembe: nem tud hall-
gatni, el kell mondania a panaszát, barátai nem tudják õt vigasztalni,
sõt megbotránkoznak azon, amit mond, nincs megoldás, mert pana-
szára nem kap választ.

Ismételten visszatér ugyanarra az alapvetõ gondolatra: Isten tette õt
tönkre. Nem nevezi nevén Istent, de hozzá szól, és róla beszél. Szavai-
ból, a megelõzõkbõl, majd a késõbbiekbõl is világos, hogy a „te” és az
„õ” egyedül Isten lehet. És nem szabad elfelejtenünk, hogy mindenki,
aki ezt a könyvet olvassa, tudja, hogy Jóbnak igaza van, valóban Isten
pusztította el családját. Isten tette tönkre õt, Isten juttatta ide õt (2,3!).
Azt is mindenki át tudja érezni, milyen megdöbbentõ a Tan igazsága
mellett kitartó barátok számára Jóbnak ez az állítása. Csak azt sem
szabad elfelejtenünk, hogy Jób számára is megdöbbentõ ez! Az az Isten,
aki azelõtt minden jóval megáldotta õt (1,1–4), váratlanul ellene for-
dult, és mint valami gonosztevõt, bilincsbe verte õt (kb. ezt jelenti az

3. Jób válasza: Nincs vigasztalás (16,1–17,16) 16,6–17
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eredeti qmt ige). A hagyományos Tan értelmében most bûnösnek kel-
lene éreznie magát, mert errõl „tanúskodik” a jelen nyomorúsága.

Félelmetes mélységek tárulnak így fel elõtte: Isten sátáni módon
bánik vele (vö. 9. v. 3. jegyzet!), ellenségként támad rá. Az itt használt
kifejezések részben a vadállatok, részben a kegyetlen, bosszúálló, ellen-
séges katonák jellemzõi. Ugyanakkor minden bizonnyal Jób szenvedé-
sét érzékeltetik. Mivel pedig nem tud másra gondolni, mivel komolyan
veszi Istent, képtelen egy titokzatos „harmadik” valakit odaképzelni
önmaga és Isten közé: bizonyos abban, hogy most is közvetlenül Is-
tennel van dolga. Ez azonban olyan megdöbbentõ „felfedezés”, amely
sehogyan sem illik a bölcsek által kialakított „istenkép”-be. Erre nincs
orvossága, nincs tétele a Tannak. A betegség, a testi-lelki gyötrelem
ezzel a felismeréssel elviselhetetlenné válik. Ha valahol, akkor itt nye-
rünk bepillantást a kísértés mélységeibe, sõt itt látjuk meg, mi is iga-
zában a kísértés: az, amikor ilyen félelmetessé válik számunkra az Is-
ten. Jób könyvének írója arról tanúskodik, hogy az élet igazán nagy
megpróbáltatási hozhatják ilyen helyzetbe a hívõ embert. Az igazán
kegyes ember nagy kérdése ilyenkor az, hogy hol van az Isten. Nem az
Isten léte válik kérdésessé számára, hanem az, hogy vele van-e még
vagy ellene. És abból, amit önmagán tapasztal, Jób csak arra a követke-
zetésre tud jutni, hogy Isten ellene fordult.

A képet még plasztikusabbá teszi az a két vers (10–11. v.), amelyet
sok magyarázó késõbbi betoldásnak tart. Ezek a mondatok jelenlegi
helyükön azt fejezik ki, hogy Jób nemcsak családja elvesztésébõl, be-
tegségébõl következtet arra, hogy Isten az ellenségévé lett, hanem ab-
ból is, hogy valakik személyesen támadják, gyalázzák, „arcul verik” õt.
Ezeket „álnokoknak” és „bûnösöknek” nevezi, vagyis azok közé sorolja
õket, akiket a bölcsesség tanítása az igaz emberek és az Isten ellensé-
geinek tart. Nem tudjuk elkerülni azt a gondolatot, hogy ezek a valakik
alighanem éppen azok, akikkel vitázik: a barátok. A két mondat, amely
az elõzõktõl többes számú alanyaival formailag eltér, nem feltétlenül
idegen kéz mûve. A jelenlegi helyen beleillik az egész mûbe. A kegyes
emberek számára régi idõtõl az élet eseményei jelentették azt a „tük-
röt”, amelyben Isten velük való cselekedeteit látták.

Itt azonban Jób nem hagyja abba szenvedésének leírását. A most kö-
vetkezõkben (12–17. v.) különbözõ képekkel ábrázolja jelenlegi hely-
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zetét. Abból indul ki, hogy békés, nyugodt életét hirtelen változtatta
ellenkezõjére az Isten, aki – mint valami útonálló rabló – rátámadt.
Majd arról beszél, hogy Isten íjászainak céltáblájává tette (7,20), amivel
alighanem ismét betegségére utal, amely a legbelsõ, életfontosságú
szerveit, veséit és epéjét támadja, mintha Isten nyilai pontosan odata-
láltak volna (vö. 6,4). Azután: Isten úgy támad rá, mint a harcosok az
ostromlott vár falaira, amelyeken igyekeznek mind nagyobb és mind
több rést törni, hogy végül behatolhassanak és elfoglalhassák az egé-
szet. Mindezzel Jób a betegség gyötrelmeit írja le. De a képek gazdag-
sága mellett nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy mind-
egyikben Isten a cselekvõ alany. Itt van a legélesebb ellentét Jób és ba-
rátai között. Jób állítja, hogy Isten támadt ellene, nem pedig õ támadt
Isten ellen, mint ahogyan a barátok gondolják.

A következõ képek Jób levertségét, megalázottságát, vigasztalan,
reménytelen helyzetét írják le. Bár valóban szokás volt a gyász és a szo-
morúság kifejezésére zsákruhát ölteni (vö. 1Móz 37,34; 2Kir 19,1; Ézs
3,24; 22,12; Jón 3,6), és vannak olyan utalások is, amelyek szerint a
zsákruhát alsóruha nélkül öltötték magukra (vö. 1Kir 21,27; 2Kir
6,30), Jób esetében mégis csupán a szomorúság jelképes kifejezésének
kell tartanunk, mert nem valószínû, hogy a lepra sebeitõl borított tes-
tére valóban durva zsákvászonból készített ruhát húzott volna. Ezt az
értelmezést erõsíti az elõbbivel párhuzamos, ugyancsak képet tartal-
mazó mondat: „porba fúrtam szarvamat”, ami a megalázkodás képi ki-
fejezése. A „szarvak felemelése” a büszke, gyõzelmes magatartás kife-
jezése volt (vö. 1Sám 2,1; Zsolt 75,5.6.11; 89,18.25; 92,11; 112,9;
148,14; ahol az eredeti szövegben mindenütt ez a kifejezés áll). Jób
most ennek ellentétes képével a megalázottságát, a vereségét juttatja
kifejezésre. A két képpel a megalázott, tehetetlen ember szomorú sor-
sát ábrázolja.

A lesújtott, szenvedõ, beteg ember nem tud kiszabadulni az önma-
gával való foglalkozásból. Ezt is érezteti a költõ azzal, hogy még min-
dig talál újabb kifejezéseket Jób nyomorúságának leírására. A sírás a
régieknél nem a gyengeségnek, hanem a belsõ zaklatottságnak a kife-
jezése volt. Ez kétszeresen is igazolt Jób esetében: maga a betegség, a
vele járó fájdalmak elegendõ okot szolgáltatnak a sírásra, de ha még
hozzávesszük ehhez azt a gyötrelmet, amit annak felfedezése jelent,
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hogy Isten ellenségként támad rá, megértjük Jób keserûségét, és azt,
hogy a sok sírás nyoma arcán is meglátszik. Az is érthetõ, hogy egykor
büszke, boldog tekintete most megtört, az élet fényének ragyogása
helyett a halál árnyéka tükrözõdik benne.

De ha végiggondolja szenvedését, betegségét, keresi annak össze-
függéseit, akkor se tudja elismerni azt, amit barátai állítanak: hogy ami
vele történt, történik, az valamiféle bûnnek a büntetése lehetne, azaz,
azt bizonyítaná, hogy õ a bölcsesség mértékével mérve bûnös lenne. Ez
azonban azt is jelenti, hogy Jób semmi okát nem látja szenvedésének.
Az ártatlanságáról, imádságának tisztaságáról, azaz õszinteségérõl
szóló megjegyzés igazságát a barátok nem tudják elfogadni, de az olva-
só, aki az elõzményeket ismeri (2,3), tudja, hogy Jóbnak van igaza. Így
azonban a könyv mindenkori olvasói maguk is belekerülnek az esemé-
nyekbe, egyre jobban értik Jób igazi gyötrelmét, és egyre inkább átélik,
mennyire nem tudnak a barátok segíteni a szenvedõn.

Most is van tanúm a mennyben

16,18–17,1. Ha barátai nem tudnak segíteni, nem marad más Jób szá-
mára, mint mégis Istennél keresni valami segítséget. Különös helyzet
ez, mégis, mintha valami belsõ törvényszerûség rejlene benne, amely
Jóbot arra kényszeríti, hogy ahhoz az Istenhez forduljon, akirõl épp az
imént fedezte fel, hogy ellenségként bánik vele. Istenhez valami olyan
kapocs, kötelék fûzi, amelyet nem lehet elszakítani, vagy még inkább:
amelyet Jób nem is akar elszakítani, amelyhez erejének megfeszítésé-
vel, a végletekig ragaszkodik. Van valami megrázó Jób küzdelmének eb-
ben az újra meg újra felfedezhetõ vonásában. Mikor minden jel arra mu-
tat, hogy Isten kegyetlen vele, ellene fordult, õ vakmerõen mégis ra-
gaszkodik Istenhez, sõt, reménykedik abban, hogy nála talál segítséget.

Így csak az az ember beszélhet, aki meg van gyõzõdve a maga igazá-
ról, és ezért nem tud egy szikrányit sem engedni. A régebbi írásokból
vett kifejezéssel kívánja, hogy ahogyan a kiontott és el nem fedett vér
az égre kiált igazságszolgáltatásért (1Móz 4,10 vö. 1Móz 37,26; 3Móz
17,13; Ézs 26,21; Ez 24,7–8), úgy jusson fel Istenhez az õ panaszszava,
amely egyben segélykiáltás. Minden látszat ellenére, annak ellenére
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is, hogy jelen nyomorúsága a bölcsesség tanítása értelmében ellene ta-
núskodik (16,8), annak a merész meggyõzõdésének ad kifejezést, hogy
Isten végül is mellette fog tanúskodni. Mert a „van tanúm a menny-
ben” és a „kezesem a magasságban” nyilvánvalóan Istenre vonatkozik.
A barátokkal szemben, a Tannal szemben, sõt Istennel szemben is Is-
tenre hivatkozik, tõle vár „igazolást” abban a nagy perben, amely körü-
lötte folyik.

Istennek ezt a tanúskodását, segítségét Jób most várja. A „menny-
ben” nem idõi, hanem helyi értelemben hangzik. Nem arról szól, hogy
majd valamikor, mindennek a végén igazolja õt Isten. Ezért van valami
sürgetés Jób szavaiban. Még a halála elõtt ki kell derülnie az igazság-
nak. Kevés ideje van már, az a „néhány esztendõ” hamar elmúlik. De
éppen ebben a néhány esztendõben kell kiderülnie, hogy õ nem a go-
noszok közé tartozik, nem bûnei miatt érte õt a szerencsétlenség. Itt
megint a bölcseket éri a támadás: az élet rövidsége nem feltétlen ismer-
tetõjele annak, hogy valaki gonosz, Jób szerint a rövid élet alatt is ki-
derülhet az ember igazsága. A fáradt, összetört ember ezért kiált sür-
getõen Istenhez, ezért kapaszkodik minden erejét összeszedve végsõ
reménységébe, abba, hogy mégis Isten segít rajta.

Vállalj értem kezességet

17,2–10. A barátoktól nem várhat segítséget – errõl most már Istennek
panaszkodik. De hogy panaszkodik, az mutatja, hogy szenved is miat-
ta. Szenvedéséhez hozzá tartozik az is, hogy barátai nemcsak hogy
nem értik meg, hanem még „gáncsoskodnak” is, sõt gúnyolják õt. Az
ilyen közbevetett megjegyzések azokat az olvasókat is figyelmeztetik,
akik úgy akarják idealizálni Jóbot, hogy õt egyes egyedül csak az „isten-
kérdés” érdekli, és így annak lenne a példája, hogy az igazán kegyes
hívõ ember fel se veszi a másfajta bántásokat. Jób õszinte imádságába
betartozik annak megvallása, az a panasz is, hogy fáj neki a meg nem
értés, a gúny, a rosszindulat, amivel találkozik.

Imádsága ugyanolyan merész, mint elõbbi kijelentései voltak. Azt
kéri Istentõl, vállaljon kezességet érte. A kezesség azt jelentette, hogy
valaki életét és mindenét leteszi zálogul egy emberért. Õsi rend volt ez
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az Ószövetség világában is (vö. 1Móz 43,9; 44,32). De mert bizonyára
sok szomorú tapasztalatot szereztek ezen a téren, a bölcsek inkább óva
intettek mindenkit a kezesség vállalásától (Péld 6,1; 11,15; 17,18;
20,16; 22,26;, 27,13). Ezekbõl az intésekbõl kitûnik, hogy a bölcsek
szerint legfeljebb rokonokért kockáztathat meg az ember kezességvál-
lalást. Talán ez a magyarázata annak, hogy egy feltehetõen régebbi (Ézs
38,14) és egy, talán Jób könyve korabeli (Zsolt 119,122) imádság sze-
rint valaki, abban bízva, hogy Istenhez tartozó, nem idegen, hanem
„családtag”, kéri Istent, vállaljon érte kezességet. Jób kéréseként ez
azt jelenti, hogy minden tapasztalata ellenére bízik abban, hogy õ Is-
tenhez tartozik, Isten vele van és nem azokkal, akik õt támadják, vá-
dolják. Érdekes Jób reménységének indokolása is: barátai nem értik õt,
bizonyosan Isten zárta be szívüket, hogy ne értsenek. Ilyenre már volt
példa (vö. pl. 2Móz 7,3–4; Ézs 6,9–10), és ez mindig azt jelentette,
hogy Isten maga akart cselekedni, nem engedte, hogy az emberek ke-
ressenek megoldást nehéz helyzetben. Talán most is így van. Talán
azért nem tudnak a barátok Jóbon segíteni, mert Isten maga akar meg-
oldást adni. Mindez persze csak halvány utalás, de jól kifejezi azt a bel-
sõ küzdelmet, amelyet a szenvedõ hívõ vív, és amelyet feltár õszinte
imádságában.

A fel-felvillanó reménység nem jelenti azt, hogy már megtalálta a
megoldást. Ami sokakat Jób könyvének olvasása közben zavar, hogy ti.
gondolatok, kifejezések, mondatok újra meg újra visszatérnek, az teszi
igazán reálissá ezt a mûvet. Aki hosszú ideig és súlyos csapások alatt
szenved, keresi a segítséget, de mindig visszatér a maga bajára. Így tesz
itt Jób is. Most valami régi közmondást idéz valakirõl, aki gazdag, aki
javait osztogatja, de amibõl olyan sokaknak ad, abból nem juttat a saját
fiainak. Mintha most Isten cselekedne így. Jób is tudja, milyen gazdag
az Isten, milyen sok áldást osztogat az embereknek, de õt otthagyja,
kiszolgáltatva az emberek rágalmazásának, megvetésének, gúnyolódá-
sának. De vajon nem kell-e itt észrevennünk valamit abból, ahogyan
Jób beszél? A közmondásnak ilyen alkalmazása azt jelenti, hogy Jób a
„fiak” közé sorolja magát, tehát még mindig görcsösen ragaszkodik
ahhoz, hogy neki több köze van Istenhez, mint azoknak, akik esetleg
Isten gazdag áldásában részesülnek. Ez pedig azt jelenti, hogy még min-
dig Istennek van igaza, nem pedig a sátánnak, aki azzal gyanúsítja Jó-
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bot, hogy nem „ok nélkül” kegyes (1,9), nem Istent szereti, hanem
csak áldásait.

Annak, hogy Jób minden ellenkezõ tapasztalat ellenére Isten oldalán
tudja magát, úgy beszél, mint aki minden körülmények között Isten-
hez tartozik, csakis a szenvedését megelõzõ idõbõl lehet az eredete.
Már jóval elõbb el kellett jutnia arra a bizonyosságra, hogy õ Istené,
Isten mellette van. A tradíció, amelyben nevelkedett, természetessé
tette számára, hogy õ Isten „fia”, hogy az Isten vele van. Ebbõl érthetõ,
hogy súlyos kísértés Jób számára, amikor úgy látja, hogy Isten ellene
fordult. De ebbõl érthetõ az is, hogy még ez a súlyos kísértés sem tudja
elszakítani õt Istentõl. Ezért nem egyszerû a helyzet. Jób könyve rámu-
tat a korabeli bölcsességteológia legnagyobb gyengéjére, de nem veti el
mindenestül a tradíciót. E tekintetben rokon a prófétákkal, akik ha-
sonlóképpen támadták kortársaik hamis gondolatait és az ebbõl követ-
kezõ magatartásukat, de szavaikból mégis a hagyomány nagy megbe-
csülése érzõdik.

Ez a magyarázata annak, hogy Jób beszédei nem „egysíkúak”, hogy
vannak olyan kijelentései, amelyek megfelelnek a bölcsek tanításának.
Az ilyen kijelentések és mondatok a legtöbb magyarázó értelmezése
szerint elírásból vagy késõbbi korrigáló betoldásként kerültek Jób be-
szédeihez. Így gondolják ezt az itteni 8–10. versrõl is. Pedig a jól is-
mert, megtanult mondatokat sokféleképpen lehet idézni. Nem kell
feltétlenül arra gondolni, hogy ez a három mondat talán valamelyik
barát beszédébõl került ide másolási hiba folytán. Arra se, hogy késõbb
valaki legalább egy kicsit korrigálni akarta Jóbot, és ezért közbeszúrta
a bölcsesség fontos kijelentéseit. A mondatok jól beleillenek abba,
amit Jób beszédének többi része tartalmaz. Arra utal, hogy az õ szenve-
dését látó bölcsek (a becsületesek és tiszták) elszörnyednek, fel vannak
háborodva, Jóbot az elvetemültek, a gonoszok közé sorolják, mert a
szenvedése errõl tanúskodik. Õ azonban kitart eddigi „útja” mellett,
magát tisztának vallja, és új erõt nyer a további vitára. Újra lehet kez-
deni a vitatkozást, Jób meg van gyõzõdve arról, hogy ebben is neki lesz
igaza.
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Hol van az én reménységem?

17,11–16. Még egy újabb téma szólal meg Jób beszédében: a remény-
ségrõl is beszél. Jelenlegi helyzete arra mutat, hogy életének vége közel
van. A napok gyorsan múlnak, és mint az elõzõkbõl kitûnik, gyalázat-
ban, megaláztatásban van csak része. Így most már nem lehetnek ter-
vei, vágyai, amelyek lelkesítenék. A csapások, melyek érték, minden
tervét, vágyát „kitépték” szívébõl, mint ahogyan a vihar kiszaggatja a
sátor köteleit és cövekeit (11. v.). Van-e valami halvány reménység a
számára?

Barátai eleinte biztatták, tanácsokat adtak neki, és ígérték, hogy ha
a tanácsokat megfogadja, minden jóra fordul (5,17–27; 8,20–22; 11,13–
19). Jób úgy érti ezt, hogy õk a szenvedés sötét éjszakájában világossá-
got akartak gyújtani, azzal biztatták, hogy nem sokáig tart már ez a
sötét, közel van a hajnal. Jóbnak azonban egészen más a véleménye. Õ
a halál közeledtét érzi. Ez bizonyára összefügg súlyos betegségével.
Ami elõtte van, az a „holtak hazája”. Ez most már kikerülhetetlennek
látszik, már csak ezt „remélheti”. A halál, a holtak hazája az a ház és az
az ágy, amelyben és amelyen majd megpihenhet. Régi kép ez a halálról
és a halál utáni állapotról. A palesztinai ásatások során találtak olyan
„ossuarium”-okat, amelyeket kis házak formájára készítettek, sokszor
ferde tetõkkel, ajtóval, ablakokkal is ellátták, és ebbe helyezték a halott
csontjait vagy porait. Úgy tûnik, azt képzelték, hogy a holtak hazájá-
ban is meglesz mindenkinek a maga lakása, háza. Az Ószövetségben
pedig annak is nyomát találjuk, hogy a holtak hazájában „lefeküdni”,
pihenni lehet (Zsolt 139,8), és ugyancsak leletek igazolják, hogy a
sírokban nem egyszer ágyra fektették az elhunytat.

Még egy másik képet, illetve beszédfordulatot is használ Jób helyze-
tének ábrázolására. A közvetlen kapcsolat kifejezésére használták a „te
vagy az én…” kezdetû mondásokat. Ezt a bölcsességirodalomban
(Péld 7,4) éppúgy megtaláljuk, mint az Ószövetség (Énekek 4,9 stb.)
és általában az ókori Kelet szerelmi költeményeiben. Jób most a sírt és
a férgeket, azaz az enyészetet mondhatja a legközvetlenebb hozzátar-
tozójának. De ha már csak ez a „reménység” számára, akkor minden
elveszett. Mert a halál véget vet a reménységnek. Jób tehát nem a halál-
tól fél, hanem attól, hogy vele együtt meghal a reménysége is. Mert ha
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õ meghal, akkor már nem lesz, aki törõdjék az õ reménységével, utána-
nézzen annak, hogy csakugyan vele van az Isten. Így ismét csak az a
gondolat következik ebbõl, hogy most, még Jób életében kell nyilván-
valóvá lenni az igazságnak, még halála elõtt be kell teljesednie a re-
ménységnek.

4. Bildád második beszéde:
Magad vagy az oka

(18,1) Megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta:

(2) Meddig szaporítjátok1 még a szót?
Gondolkozzatok, és azután beszéljünk!

(3) Miért tartasz bennünket baromnak?
Miért nézel minket ostobának?2

(4) Magadat marcangolod haragodban!
Miattad talán pusztuljon el a föld,
mozduljon el helyéről a szikla?3

(5) Bizony, a gonoszok világa kialszik,
és tüzének lángja nem ragyog föl többé,

(6) a világosság sötét lesz sátrában,
és a mécsese fölötte kialszik.

(7) Elbizonytalanodnak szilárd léptei,
romlásba dönti őt4 saját tanácsa.

(8) Belegabalyodik hálójába lába,
olyan, mintha mindig verem fölött járna.5

(9) Megragadja sarkát a csapda,
hurok feszül rá körös-körül.

(10) A földön kötele elrejtve számára,
a saját csapdája ott van az ösvényen.

(11) Körös-körül félelmek rémítik,
és hajszolják őt lépten-nyomon.

(12) Éhesen vár rá a nyomorúság,
és a veszedelem kész, hogy elbuktassa.

4. Bildád második beszéde: Magad vagy az oka (18,1–21) 17,11–16
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(13) Darabonként rágja le a bőrét,
darabonként, a halál kezdete.6

(14) Elszakad sátrától, melyben bizakodott,
s oda kell lépnie a Rémkirály7 elé.

(15) Sátrában többé nem laknak övéi,
kénnel szórják be a helyet, ahol lakott.

(16) Alul gyökerei elszáradnak,
felül pedig elfonnyad a lombja.

(17) Emlékezete eltűnik a földről,
és nem emlegetik nevét az utcán.

(18) Világosságból a sötétbe taszítják,
és elkergetik őt a földkerekségről.

(19) Utóda és sarja nem lesz népe között,
nem marad senkije a helyen, hol lakott.

(20) Végnapján elszörnyednek nyugat lakói,
és kelet lakóit iszonyat fogja el.

(21) Hát ilyen sorsra jut az álnok hajléka,
annak lakóhelye, ki nem ismer Istent.8

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: A qincé jelentése bizonytalan. A ro-
kon arab kifejezés „vadászat”-ot jelent, így a szó szerinti fordítás: „meddig ren-
deztek még vadászatot a szavak után?” Mások a qéc (vég) szóból származtatják,
akkor a lehetséges fordítás: „mikor (meddig nem) vettek véget a szavaknak?”
Az elõbbi megoldás egyszerûbbnek látszik. – 2: Mások szerint az itt szereplõ
tmh ige a tm’ mellékalakja, akkor a jelentése: „tisztátalannak lenni”. – 3: Bildád
második beszédében ez az egyetlen háromsoros vers. A magyarázók véleménye
itt megoszlik. Vannak, akik az elsõ sor elé egy elveszett sort képzelnek, így
próbálják helyreállítani a 2-2 soros verset. Újabban inkább arra gondolnak, hogy
az elsõ sor „kiegészítõ glossza”, amely késõbb került a szövegbe, és ezért töröl-
ni kellene. Egyik megoldás sem látszik kellõen indokoltnak. Ezt a verset is úgy
kell elfogadnunk, ahogyan a jelenlegi szövegben van. A vers elsõ sora tartalmi-
lag is jól beleillik Bildád beszédébe. – 4: taslíkéhú fellöki, elbuktatja. – 5: vö‘al
szöbákáh jithallék: verem (kelepce) felett jár-kel. A fordítás a költõi ritmust kí-
sérli meg visszaadni. – 6: bökór mávet (a halál elsõszülöttje). Nehezen fordítha-
tó mondat, de a fenyegetés nyilvánvaló: kínos halál vár a gonoszra. – 7: melek
balláhót, a halál költõi képe. – 8: A ló’ jádá’ ’él értelme: nem veszi számításba
Istent, nem akar tudni arról, hogy Isten igazságosan intézi az ember sorsát.
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Magadat marcangolod

18,1–4. Tovább élesedik a vita hangja. Bildád az elõzõ alkalommal is
így kezdte beszédét: „Meddig … még …” (8,2). Úgy látszik, ez az õ
stílusa. De ez a kezdés már elõbb is a türelmetlenség színezetét adta a
beszédnek. Itt azután ráadásul a hangja is durvább lesz. Mintha véget
akarna vetni az egész vitának. Feleslegesnek tartja az eddigi finomko-
dást. Mert a barátok eddig óvakodtak a Jób elleni nyílt támadástól,
többnyire csak célozgattak általánosan hangzó tételeikkel Jób esetére.
Most azonban Bildád minõségbeli változást hoz a vitába. A bevezetõ
kérdés még mintha barátainak is szólna, mintha az eddigi egész vitát
szószaporításnak tartaná.

Bildád szerint úgy lehetne véget vetni a szószaporításnak, hogy elõbb
gondolkoznak Jób esetén, jól megfontolják (az itt található bjn ige a
bölcsesség egyik jellemzõ szakkifejezése, azt jelenti: a dolgokat, körül-
ményeket figyelembe venni, megérteni, különbséget tenni a lényeges
és lényegtelen, a helyes és helytelen között), és a megfontolás után
szólnak hozzá az ügyhöz, mondanak véleményt. Az olvasó tudja, hogy
eddig is ezt tették. De most, hogy Bildád ezt nyersen kimondja, külön-
leges hangsúlyt kap a „gondolkozni”, „megfontolni” kifejezés. Bildád
véleménye most nyilvánvalóvá teszi azt, amit eddig is sejtettünk: a
barátok egy „ügy”-gyel, „eset”-tel akarnak foglalkozni, s nem a szen-
vedõ emberrel. A „gondolkozni” azt jelenti: kikeresni a Tanból az ide
illõ szakaszt, és azt alkalmazni erre az esetre.

Bildád most a sértõdöttség hangján szólal meg. Személyeskedik.
Úgy értelmezi Jób szavait, hogy Jób már emberszámba sem veszi õket.
Ez nyilván nem hangzott el, csak Bildád túlzása. Az, hogy Jób „üres
beszéd”-nek mondta, amit eddig hallott (16,3), nem azt jelenti, hogy
Jób értelmetlen, ostoba beszédnek tartja bármelyikük beszédét, csupán
arról van szó, hogy Jób esetében semmit sem ér, rajta nem segít az,
amit eddig barátai mondtak. Bildádnak ez a beszéde azonban éppen
durvaságával, túlzásaival, személyeskedésével lesz élethû. Így szokott
ez lenni. A vita eljuthat egészen idáig, a sértõdöttségig és a személyes
támadásig. Persze az is igaz, hogy ha a vita során valaki idáig jut, az
esetleg ezzel arról tanúskodik, hogy már nincsenek okos érvei, vagy
legalábbis kifogyóban vannak az érvek. Most még úgy tûnik, Bildádnak
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van mondanivalója, és így ez a személyeskedés csak vészjel, figyelmez-
tetés. Az olvasónak is felhívja a figyelmét, sõt inti õt arra, hogy a vita
során milyen veszélyek fenyegetik az embert.

Bildád elõbbi indulatos szavai után egy nagyon figyelemre méltó
kijelentést tesz: az a véleménye, hogy ez az egész Jób „önmarcangolá-
sa”. Tehát nem a haragos Isten marcangolja õt (16,9!). Ezt a kijelentést
lehet úgy is érteni, hogy felesleges önkínzás az, amit Jób mûvel, félre-
ismeri Istent, mert ha semmi rosszat nem tett, akkor Isten nem sújtja
õt ezekkel a csapásokkal. De esetleg arra is lehet gondolni, hogy hiába
kínozza magát Jób, a fennálló örök renden, amit a bölcsek kikutattak,
úgysem tud változtatni, Isten nem fog megváltozni. Ez utóbbi a való-
színûbb, mert a hozzáfûzött képek is erre engednek következtetni. Jób
miatt nem mozdul ki helyérõl a kõszikla, amely a szilárdság példaképe.
Hiába beszélt ilyesmirõl (14,18), lehetetlenséget kíván. Bildád jól látja,
mire megy ki a dolog: csakugyan hegyeket megmozgató küzdelem
megy végbe itt. Csak abban téved, hogy ez „önmarcangolás” lenne.
Ilyet csak az gondolhat, aki „kívülrõl” nézi a dolgot, akit nem közvetle-
nül érint. Bildád jó példa arra, hogy lehet az istenfélõ, hívõ ember vívó-
dását, lelki, lelkiismereti problémáit felesleges önkínzásnak tartani.

A gonoszok világa kialszik

18,5–21. Ezután újra elõkerül a tanítás a bûnösök, gonoszok sorsáról.
De míg Elifáz csak inteni, oktatni akart ezzel (15,17–35), Bildád most
fenyeget. Egy régi, gyakran használt közmondással kezdi: a gonoszok
világa kialszik (vö. Péld 13,9; 20,20; 24,20). Kihasználja a kép gazdag-
ságát, beszél a tûzhely tüzérõl, a lakósátor világosságáról és az utat
világító mécsesrõl. A gonosz ember mindezt a világosságot elveszíti,
egész élete bizonytalanná válik, nem találja meg az élet helyes útját.
Hogyan illik ez Jób esetére? Talán úgy, hogy Jób is a bölcsek közé szá-
mított, neki is megvolt a maga „tanácsa”, azaz bölcsessége, de ez a go-
noszsága miatt most majd romlásba dönti. Talán azért, mert nem a ré-
giek tanácsán akar járni, hanem új utat keres, kétségbe vonva a régi út,
a Tan helyességét. Így õ maga oka annak, hogy a gonoszok sorsára jut.

Ezután a természetben élõ ember mindennapi életébõl vett képekkel
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folytatja a fenyegetést. Az itt felsorolt vadászati felszereléseket, eszkö-
zöket, berendezéseket (háló, verem, csapda, hurok, kötés) kisebb vagy
nagyobb állatok foglyul ejtéséhez használták, és az Ószövetségben az
ittenihez hasonló gondolatok kifejezéseként gyakran megtalálhatók a
prófétáknál, a Zsoltárokban és a bölcsességirodalomban (pl. Zsolt
9,16; 31,5; 35,7.8; 57,7; 91,3; 124,7; 140,6; Péld 7,23; Préd 9,12; Ézs
8,14; Jer 48,44; Ez 19,8; Hós 9,8; Ám 3,5 stb.). Bildád azonban mindezt
úgy sorolja fel, hogy közben hangsúlyossá válik: A gonosz a saját csap-
dájának áldozata lesz. Másokat akart elejteni, talán éppen a bölcseket,
de pórul jár, mert õ maga bukik majd el. A célzás elég nyilvánvaló: Jób
panaszával, a Tant támadó, annak igazságait kétségbe vonó kijelenté-
seivel barátait akarta „behálózni”, de õ maga keveredett bele ebbe a
hálóba. A barátok és általában azok a bölcsek, akiket a költõ a barátok
személyével ábrázol, úgy látják, hogy Jób letért a helyes, biztos útról.
Õket is erre az útra akarná vinni, de õk nem hajlandók vele menni,
mert ez a gonoszok útja, amely romlásba vezet.

Ugyanilyen fenyegetõ célzattal folytatódik a gonoszok sorsának le-
írása azzal, hogy életük tele van félelemmel (a kifejezés hasonló össze-
függésben megtalálható már a prófétáknál, vö. Ézs 24,17–18; Jer 48,43),
és hogy a súlyos betegség, „a halál elsõszülöttje” nyilvánvaló jele a jö-
vendõ pusztulásnak. Itt teljesen világos a Jób esetére utalás: a beteg-
ség, amely darabonként rágja le a gonosz ember bõrét (13. v.), Jób be-
tegsége (vö. 2,7–8). Ezzel a betegséggel van szoros összefüggésben
a félelem, szorongás, rettegés, az ijesztõ álmok, látomások, a „Rémki-
rály”-nak, a halálnak látása. Lehet, hogy mindezek mögött, ahogyan
sok magyarázó megjegyzi, ott vannak az ókor vallásainak különbözõ el-
képzelései a szellemek, démonok világáról és a régi Izraelnek az a hite,
hogy a gonoszokat Isten átadja ezeknek a gonosz szellemeknek. De
amit nekünk, a könyv olvasóinak sokkal inkább észre kell vennünk, az
az a kegyetlenség, amely Bildád szavaiban tükrözõdik. Ha csak arra
gondolunk, hogy itt egy halálos betegségben szenvedõ embernek vala-
ki naturalista módon leírja a betegség tüneteit, és arra emlékezteti,
hogy mindez a halál elõhírnöke, megborzadunk a rideg, kegyetlen sza-
vak hallatára. Itt azonban még ennél is súlyosabb a helyzet. A lelkileg
szenvedõ, hitében megtámadott, megkísértett ember azt hallja, hogy
õ maga az oka ennek a szenvedésnek, joggal szenved, mert azok közé a
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gonoszok közé tartozik, akiknek sorsát a Tan pontosan úgy határozza
meg, ahogyan azt õ magán látja és tapasztalja. És mindezt egy bölcs,
magát istenfélõnek, igaznak tartó ember mondja! Vajon nem éppen
erre akar-e rádöbbenteni a könyv szerzõje?

De még mindig nem ér véget Bildád beszéde. Nemcsak a halálról be-
szél, hanem arról is, mi lesz a halál után. Nemcsak a gonosz, azaz
most Jób, fog elpusztulni, hanem minden és mindenki, ami és aki hoz-
zá tartozik. Ahogyan a kiszáradt fának alighanem közismert és sokat
használt példája mutatja (vö. Jer 17,5–6; Ám 2,9; Mal 3,19), elpusztul
a múltja és a jövõje (a gyökere és a termést, a fajta fennmaradását biz-
tosító ágai) is. Nemcsak õ maga süllyed és tûnik el a halál és az elmú-
lás sötétségébe, hanem még az emléke is. Nem lesz senkije többé. Ez
azonban nemcsak azt jelenti, hogy nem lesz utóda, hanem azt is, hogy
teljesen elfelejtik. Még a helye is elfelejti, ahol lakott (Zsolt 103,16).
Ez a teljes megsemmisülés a gonoszok sorsa. Lehet-e keményebb és
kegyetlenebb ítéletet mondani valaki felett? Mert mindez azt jelenti,
hogy a „gonosz” egyáltalán nem fontos senki számára. Ha élt is, elfe-
lejtik, senki nem fog vele törõdni. Így Bildád beszéde Jóbot a legérzéke-
nyebb pontján érinti. Ha Jób a gonoszok közé tartozik, márpedig vilá-
gos, hogy Bildád odasorolja õt, akkor az õ egész ügye is az ilyen „nem
fontos” ügyek közé tartozik, akkor ez is feledésbe fog merülni, senki
nem törõdik vele. Maradhat-e ez a kijelentés válasz nélkül?

Az olvasóban felmerül az a kérdés is, hogy Bildád itt a szenvedõnek
gyötrelmeiben kéjelgõ ember példája-e, aki örömöt talál abban, hogy
még fokozza ezeket a gyötrelmeket. Az a megdöbbentõ, hogy nem így
van. A beszéd utolsó mondata igazolja ezt. Bildád Jóbot azok közé a
gonoszok közé sorolja, akik „nem ismernek Istent”, akik nem veszik
számításba Istent. Világos, hogy ebben téved. És ez a nyilvánvaló téve-
dése azt mutatja, hogy beszéde „iskolás” beszéd, teológiája „iskolás”
teológia. A Tant ismétli, fejtegeti, „leckét” mond fel, és éppen ezzel
válik embertelenné. Aminek itt tanúi vagyunk, az a kegyesek kegyet-
lensége, amely prófétáknak, késõbb Jézusnak megöléséhez, valláshábo-
rúkhoz, keresztes hadjáratokhoz vezetett, amely sok olyan „hívõt” ne-
velt, aki a Tan igazságához való ragaszkodásában tért a szeretet útjáról
a gyûlölet útjára. Bizonyos, hogy Jób könyve írójának egyik célja, hogy
leleplezze ezt. De csak az egyik. Mert Jóbnak is feleletet kell kapnia.
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5. Jób válasza:
Igazságtalanság

(19,1) Megszólalt Jób, és ezt mondta:

(2) Meddig akarjátok még kínozni lelkem,
és szavaitokkal összetörni engem?

(3) Hiszen már tizedszer gyaláztok engem!
Nem szégyellitek, hogy így meggyötörtök?

(4) Ha valóban tévedtem is,
rajtam marad tévedésem.

(5) Csakugyan fölém akartok kerekedni,
hogy rám bizonyítsátok a gyalázatot?

(6) Tudjátok meg hát: Isten nyomorított meg,
ő maga kerített hálójába engem.1

(7) Kiáltok: Erőszak! – de nem kapok választ.
Segélyért kiáltok – de nem véd a törvény.2

(8) Utamat elzárta, nem mehetek tovább,
ösvényeimre sötétséget borított.

(9) Becsületemtől megfosztott engem,3

levette a koronát fejemről.
(10) Körös-körül letördelt, elpusztulok,4

kitépte reményem, ahogy a fát szokták.
(11) Lángralobbantotta ellenem haragját,

úgy tekint rám, mintha ellensége volnék.
(12) Egyesült erővel támad rám serege,5

(utat készítenek maguknak ellenem)6

s fölveri táborát, sátram körülvéve.
(13) Rokonaimat eltávolította mellőlem,

ismerőseim meg elidegenedtek tőlem.
(14) Elhagytak a szomszédaim,

ismerőseim elfeledtek,
(15) Házam népe, szolgálóim

idegennek tartanak,
jöttment7 vagyok szemükben.

5. Jób válasza: Igazságtalanság (19,1–29)
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(16) Szolgámat hívom, de nem válaszol,
még akkor se, hogyha könyörgök neki.

(17) Leheletemtől undorodik a feleségem,
iszonyodnak tőlem a testvéreim.8

(18) Még a kisgyermekek is megvetnek engem,
föl akarok kelni, s elfordulnak tőlem.

(19) Utál engem minden bizalmas barátom,
akiket szerettem, elfordultak tőlem.

(20) Bőrömhöz és húsomhoz ragadt a csontom,
csak a fogam ínye látszik még belőlem.9

(21) Könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim,
mert az Isten keze sújtott le rám!

(22) Mért üldöztök engem, mint ahogy az Isten?
Mért nem elégesztek meg a testemmel?

(23) Ó, bárcsak leírná szavamat valaki,
bárcsak valaki a könyvbe följegyezné,

(24) vas íróvesszővel és ólommal
örökre a kősziklába vésnék!

(25) De én tudom, hogy az én megváltóm él,
s hogy majd legvégül a por fölött megáll.

(26) Miután e bőröm lefoszlik énrólam,
a magam testéből10 látom meg az Istent,

(27) akit én látok meg majd, mint az enyémet,11

saját szemem látja, nem pedig a másé,
mégha elhalnak is veséim bensőmben.12

(28) Ha ti ezt mondjátok: hogyan üldözzük őt?
– és a baj gyökerét bennem találjátok,

(29) akkor rettegjetek a fegyvertől,
mert a bűn fölötti harag az a fegyver,
és majd megismeritek a Mindenhatót.13

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: Szó szerint: hálóját rám borította. –
2: vö’én mispát nincs törvény, nincs igazság. – 3: Szó szerint: dicsõségemet le-
vette rólam. – 4: vá’élak (elmentem) a nálunk is ismert átvitt értelemben: vé-
gem van, elvesztem, meghalok. – 5: gödúdáv csapatai. – 6: Ez a mondat valószí-
nûleg késõbbi kiegészítés. – 7: Más fordítás: „külföldi”, „más néphez tartozó”.
– 8: rúhi záráh lö’istí vöhannóti liböné bitní leheletem (lelkem?) idegen felesé-
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gem számára, büdös vagyok méhem (anyám méhe) fiainak. – 9: Nagyon nehe-
zen fordítható mondat. Más fordítási lehetõség: „kitûnik (kilátszik) a fogam a
bõrömön”. – 10: Sokat vitatott hely. mibböszárí mások szerint: „testem nélkül”.
Lásd a magyarázatot. – 11: A lí jelentheti ezt! Más fordítás: „én magam”, vagy:
„magamnak”. – 12: Egyes exegéták szerint itt hiányzik még egy sor, amely ta-
lán a másoláskor kimaradt. – 13: saddíjn más fordítás szerint „az ítéletet” vagy
„az ítélõbírót”, „azt, aki ítél” (se = ’aser + dín).

Isten nyomorított meg

19,1–6. Nem az a kérdés, hogy meddig panaszkodik még Jób, és med-
dig folytatják a beszélgetést vagy vitát Jób ügyérõl. Most Jób fordítja
vissza Bildádra a saját szavajárását: Meddig kínoztok még engem? A
most kezdõdõ szakasz arra hívja fel a figyelmet, hogy nem csupán el-
méleti kérdésrõl van szó. Nemcsak az a baj, hogy a barátok nem értik
Jób esetét, feje felett elbeszélnek, értelmetlenül idézgetik a Tan tételeit.
Jób itteni beszédébõl az a megdöbbentõ, nagyon igaz kijelentés hang-
zik, hogy a szavakkal ölni lehet: kínozzák, összetörik, gyalázzák, gyötrik
õt azok, akik eredetileg vigasztalni jöttek. Mindenki, akinek szenvedõ
emberrel van dolga, észre kell, hogy vegye ezeknek a mondatoknak a
figyelmeztetését: vigyázni kell a szavakkal! Mintha erre figyelmeztetne:
a szavak nem lehetnek semlegesek, nem úgy van, hogy az ember mond
valamit, és legfeljebb nem találja el az igazságot, s akkor elszállnak,
semmivé válnak szavai. És Jóbot – már ki tudja, hányszor – ismételten
(ezt jelenti a „tizedszer” vö. pl. 1Móz 31,7; 4Móz 14,22) gyötörték,
kínozták barátai.

Ráadásul önkényesen bírákká teszik magukat, Jób „fölé emelked-
nek”, fölényeskednek vele (ezt fejezi ki a héber tagdílú). Ha még valami
tévedésrõl lenne szó, azt elismerné, vállalná, de a barátok mindenáron
rá akarják bizonyítani, hogy az õ bûne miatt érte mindez a nyomorúság,
benne keresik a hibát és a szenvedés okát. Így tér vissza ismét ahhoz,
amihez kezdettõl ragaszkodik: ezt a nyomorúságot Isten hozta rá. Van
magyarázó, aki az itt szereplõ héber igealakból (‘ivvötání) arra követ-
keztet, hogy Jób itt ismét a vele történtek igazságtalan voltára utal.
Valószínûbb azonban, hogy a 6. v. második sora, talán az elsõ párhuza-
mosaként, fejezi ki azt, amit Jób barátai ellenében ismét hangsúlyoz:
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kibogozhatatlan hálóba, Isten hálójába bonyolódott bele. Mint késõbb
kiderül, hiába keresi az igazát (7. v.), de éppen azért nincs kiút számára
ebbõl a gyötrelembõl, mert õ tudja, hogy a szenvedés okát nem benne
kell keresni.

Nem véd a törvény

19,7–20. A 7. vers második felének sokféleképpen fordított eredeti
szövege (vö’én mispát) talán úgy lesz érthetõvé, ha arra gondolunk,
hogy a bölcsesség tanítása szerint az igaz embert (caddíq) megilleti az
igazság (mispát), azaz a törvény neki ad igazat. Most pedig Jób, aki igaz-
nak tudja magát, hiába keresi a maga igazát, sehol „nincs” az, õt nem
védi többé a törvény. Ez a gondolat van kijelentései mögött, de õ mind-
ezt egyszerûbben és nagyon szemléletesen írja le. Mint minden szen-
vedõ ember, õ is újra meg újra részletesen elmondja, hogyan látja õ
maga a saját szenvedését. Igaz, eddig hiába kiáltott, nem kapott vá-
laszt, õ mégis tovább kiált, ismétli önmagát, keresi az újabb kifejezése-
ket nyomorúságának leírására. Az olvasót magát is megkísérti a gondo-
lat, hogy tovább kellene lapozni, mire jó ez a sok ismétlés, ugyanannak
a dolognak számtalan módon való elmondása. Csakhogy nem szabad
elfelejtenünk: a könyv írójának kétszeres célja is lehet mindezzel. Egy-
részt az, hogy rádöbbenjünk, mennyire a valóságot írja le a könyvében.
Mert a szenvedõ csakugyan sokszor ismétli önmagát, akik pedig hall-
gatják, hamarosan ráunnak, eszük ágában sincs felelni neki, ha mon-
danak is valamit, az egyáltalán nem felelet a panaszban rejlõ vagy a
kimondott kérdésekre. A másik cél pedig az lehet, hogy a szenvedés
nagyon változatos, és ha szenvedõk olvassák a könyvet, valahol bizto-
san rátalálnak a saját gyötrelmeikre, kérdéseikre, így azt mondhatják:
ez rólam szól, ez nekem szól.

Az elsõ, amit itt hangsúlyoz, az, hogy szenvedésében magára ma-
radt. Õ ugyan kiált, mert aki nagyon szenved, az segítségért kiált, de
kiáltására nem kap választ. Itt, bármilyen messze van is már a könyv-
ben, valójában a 3. részre kell gondolnunk, az nyer most világos értel-
mezést. Ez az egész nagy vita Jób kiáltásával kezdõdött. A sok miért és
a keserû kifakadások mind segélykiáltások voltak, de bármennyi szó
hangzott is azóta, Jób nem kapott feleletet kiáltására. Beszéltek eleget
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a barátai, de egyik sem felelt neki. Így, ha ott vannak is mellette, magára
hagyták õt. Sõt, szavaikból az is kitûnik, hogy még a „törvény” is ma-
gára hagyta, az sem segít rajta. A barátok olyan jól megmagyarázták a
Tan alapján a rendet (a mispát ezt is jelenti), hogy most már látja, ez
sem védi õt. És végül mindebbõl egyenesen következik, hogy Isten is
magára hagyta õt. Zsákutcába juttatta, nincs számára kiút, sötétben
tapogatózik.

A másik, amit mond az, hogy elveszítette a tekintélyét, jó hírét és a
reménységét. Talán az elsõ pillanatban különösnek tûnik, hogy Jóbnak
most a jó híre, becsülete válik fontossá. Hiú lenne? Inkább arra kell
gondolnunk, hogy itt az író a szenvedõ ember gyötrelmeinek egy újabb
vonására tesz hangsúlyt. Akit súlyos csapások érnek, bármilyen tekin-
télyes ember volt is, eleinte talán sajnálják, de hamarosan elveszíti te-
kintélyét, õ is csak legfeljebb szánalomra méltó szegény ember lesz.
Minél nagyobb volt a tekintélye, annál fájdalmasabban érinti, hogy
most már nem az, aki addig volt. Ráadásul a körülötte lévõk egyre job-
ban éreztetik vele ezt. Jób szenvedését is csak növeli, hogy úgy látja:
Isten „levette a koronát” a fejérõl. Ez persze szorosan kapcsolódik a
megelõzõhöz: akit az Isten elhagyott, azt már a környezete sem becsü-
li sokra.

Súlyos, halálos betegsége, meg az õt ért csapások egyúttal remény-
ségét is elveszik. Ismét elõveszi a bölcsességben olyan gyakran használt
természeti képet: a fának a képét. Most olyan, mint a vihartól végzete-
sen megtépett vagy a kivágásra ítélt fa, amelynek ágait körös-körül
levagdalták, vagy a vihar letördelte, s már a gyökereit szaggatja. Vilá-
gos utalás ez arra, hogy mindenét, mindenkijét elveszítette, sõt most
már az életét fenyegeti a veszedelem. A helyzetet csak súlyosbítja az,
hogy Jób tudja: mindez nem a vak véletlennek, a sorsnak a mûve, ha-
nem Isten tette, teszi vele. Érdemes arra is felfigyelni, hogy ezek a gon-
dolatok és kifejezések a könyv írója elõtt bizonyára jól ismertek voltak,
egy néhány nemzedékkel elõbbi irodalomban, a Siralmak könyvében
feltûnõen hasonló gondolatokat és képeket találunk (vö. pl. JSir 1,5.12;
3,2.6–9; 5,16 stb.), ami arra mutat, hogy a nagy nemzeti csapás idejébõl
származó keserû szavak és kifejezések a késõbbi idõben alkalmasnak
bizonyultak az egyént ért csapások, szenvedések felõli panasz szavakba
öntésére.

5. Jób válasza: Igazságtalanság (19,1–29) 19,7–20
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Ugyanilyen stílusbeli rokonságra mutat a következõ kép: Jób úgy
találja, hogy olyan a helyzete, mint az ostromlott városé. Isten úgy bá-
nik vele, mint az ellenséggel, az ellenséges várossal szoktak: körülveszi
„seregével”, ostromolja, tönkre akarja zúzni õt. A már elõbb használt
képet (16,14) itt más összefüggésbe helyezve annak a kifejezésére hasz-
nálja, hogy teljesen ki van szolgáltatva Isten haragjának. A csapások,
a betegség, mint a haragvó Isten seregei, körülvették õt. A zsoltárok-
ból ismert képet (vö. Zsolt 3,7; 56,2; 59,5; 62,4; 109,3; 120,7; 140,3.8)
most Jób speciális helyzetére alkalmazza. Nem általában ellenséges
indulatú emberek veszik õt körül, mint háborúban az ellenség, hanem
Isten serege. Nem tud engedni abból, hogy mindez Isten mûve.

Mindezt most még az elsõ gondolattal (7. v.) összekapcsolva, még
szemléletesebben beszél arról, mennyire egyedül maradt szenvedésé-
ben. Senki sincs vele, legközelebbi rokonai is elhagyták. Érdemes meg-
állni, egyes vonásaiban is végiggondolni, milyen igaz az a kép, amelyet
a szenvedõ ember helyzetérõl fest. Mintha „örök érvényû” lenne ez a
kép: a rokonoktól és ismerõsöktõl elhagyott beteg ember, akire már
alig nyit valaki ajtót, vagy akire már egyáltalán rá sem néznek. Még
akiknek a feladata lenne, hogy õt „kiszolgálják”, azok sem törõdnek
vele, egy falat kenyérért, egy korty vízért, a legcsekélyebb szolgálatért
is könyörögnie kell, s legtöbbször még csak feleletre sem méltatják. A
mai olvasó elõtt felrémlik az otthon, vagy az „elfekvõ” kórházakban,
öregotthonokban magukra maradt emberek képe, de azoké is, akik
„csak” betegen fekszenek otthon vagy a kórházban, meg azoké, akik az
élet különbözõ csapásai, terhei alatt összeroskadva szenvednek. De
talán még fontosabb, hogy ezek a mondatok, képek megfogalmazzák,
kifejezésre juttatják a szenvedõ ember gondolatait, érzéseit, helyzetét.
A szenvedõ ember számára olyan ez a költemény, mint a tükör, amely-
ben önmagát látja úgy, ahogyan valóban van. Ez a kép vagy tükör azon-
ban azt is érezteti, hogy a könyv írója megérti a szenvedõt. Nem „kí-
vülrõl” nézi õt, mint Jóbot a barátai, hanem úgy, mint aki maga is ta-
pasztalta, mit jelent a szenvedés, sõt, mint aki a szenvedõkkel együtt
szenved. Mindazok pedig, akik ebben a könyvben is Isten igéjét kere-
sik, itt és minden ilyen jellegû résznél találkozhatnak azzal az Istennel,
aki együtt szenved az emberrel.

Még nagyobb mélységekbe is belevisz Jób beszéde. Annyira magára
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marad, hogy a legszorosabb kapcsolat is elszakad. A felesége is undo-
rodik a betegségétõl (milyen kifejezõ: a leheletétõl!), a testvérei sem
tudják nézni roncsolódó testét. És bármilyen szoros tud lenni a baráti
kapcsolat, ez a nyomorúság a szeretet kötelékeit is eltépi. Van olyan
betegség, van olyan nyomorúság, amely miatt még „Isten szolgája”
(1,8; 2,3) is megvetett, elhagyott lesz, elfordulnak, iszonyodnak tõle,
annyira torz, nem emberi a külseje, emberhez már nem méltó az alakja
(Ézs 53,3; 52,14!). Az itt festett kép alá leginkább ez a felirat illik: a
szenvedõ magányossága.

Tudom, hogy az én megváltóm él

19,21–29. Magányosságában, elhagyatottságában ismét csak az em-
bertársi szánalomra apellál (vö. 6,14). De nem egyszerûen ismétlése
ez a régebbi kijelentésnek. Itt már nemcsak arra hivatkozik, hogy még
ha vétkezett is, akkor is várhatja a baráti szánalmat, hanem arra, hogy
ha Isten ellene fordult, sújtja õt, üldözi, akkor is legalább a barátai
szánják meg. Ez bizony azt jelentené, hogy a barátok Isten „ítélete”
ellenére, azzal szemben Jób pártjára állnának. Ez persze megint ellen-
tétben van a bölcsesség kegyességi gyakorlatával, hogy a Tant ne is em-
lítsük. Jób szavai egészen más tájékozódást árulnak el, azt mondhat-
nánk, ellentéteset azzal, ami a kegyes, hívõ, magukat igaznak tartó
emberek tájékozódása volt. Kegyes füleknek, az igaz Tan képviselõi-
nek botrányosan hangzik: a szenvedõ ember láttán nem az istenkér-
déssel kell foglalkozni, hanem a szenvedõ emberrel, nem az Istent kell
védeni, hanem a szenvedõ embert. Sõt, ha kiderül is, ha igaz is, hogy
ezt az embert „Isten üldözi”, akkor sem az üldözõhöz kell csatlakozni.
„Meg kell elégedni” a szenvedõ testével, azaz: látni és szánni kell azt
az embert, aki már csak csont és bõr, akire már ránézni is rossz (20. v.).
Igen, Jób a szenvedõvel való együttszenvedésre (a jól ismert görög
„szümpathia” szó is ezt jelenti!) hív, arra, hogy „vállalni” kell a szenve-
dõ embert.

De még itt sem áll meg Jób. Bildád azzal fenyegette, hogy még az em-
léke is elvész a földrõl. Ezzel akkoriban közismert „kegyes” szólamot
ismételt (vö. pl. Zsolt 34,17), Jób ellenben most azt kiáltja – nem is a
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barátainak, hanem Istennek imádságként –, hogy bárcsak megörökíte-
nék szavait. Kétféle megörökítésrõl beszél: könyvbe írásról és kõszik-
lába vésésrõl. Sok magyarázó megpróbálja „egységesíteni” a szöveget,
és a „könyv”, „irat” (széfer) szót „felirat”-nak fordítja, így azonban el-
vész ennek a mûnek egy érdekes sajátossága: az „identitása”, az, hogy
önmagára utal. Ez az a könyv, az az irat, amelyben megörökítették Jób
szavait, hogy ne menjenek feledésbe, hogy „örökre” megmaradjanak.
Éppen arra esik hangsúly, hogy szükség van erre az iratra, amelyben
megmarad mindaz, ami Jóbbal történt, és amit õ mondott. Ezt húzza
alá a párhuzamos mondat a kõsziklába vésett szavakról: ennek a könyv-
nek is olyan örökérvényûnek kell maradnia, mint például I. Dárius
perzsa király híres behisztuni (ma: Biszutun) felirata, amelyen a kirá-
lyok kõsziklába vésett nevének betûit ólommal öntötték ki, valószínû-
leg azért, hogy a nevek a napfényben csillogva jól olvashatók legyenek.
Jób könyvének keletkezése idején ez a felirat még elég „friss” és híres
volt, így például szolgálhatott az író számára is. A szenvedõ Jób min-
den porcikájával tiltakozik az ellen a kegyetlen ítélet ellen, hogy ügye
a feledés homályába merüljön, és ezt a könyvet is azért írták meg, hogy
Jób „esete”, szavaival együtt, megmaradjon a késõi utókor számára. Az
olvasó is átérzi a tiltakozás jelentõségét: még a gondolata is borzalmas
annak, hogy nem vagyok fontos, hogy elfelejtenek, hogy senkit nem
érdekel az, ami velem történt, a gyötrelmeim, a szenvedésem. Lehet,
hogy itt, a könyv közepébe rejtve, Jób könyve megírásának a titkára
bukkanunk: valaki, aki átélte a szenvedésnek és egyben a kísértésnek
ezeket a mélységeit, megírta mindezt, mert nem hagyhatta, hogy szen-
vedése, sõt egyáltalán az ember szenvedése feledésbe merüljön. Mert,
ahogyan már elõbb is felfedezhettük, valamiképpen minden szenvedõ
ráismerhet a maga szenvedésére ebben a könyvben.

Azt azonban az eddigiekbõl is láthatjuk, hogy nem ez a „megoldása”
a szenvedés problémájának. Valamit segít, ha az ember tudja, hogy nem
merül a feledés homályába az, amit átélt, ami vele történt. Ez azonban
nem old meg mindent. Erre utal a 25. verssel kezdõdõ szakasz, amely-
nek egyébként ma már szinte felmérhetetlen irodalma van. Az elsõ
mondat, a 25. v. elsõ sora mindjárt rámutat ennek a szakasznak a je-
lentõségére. Ennek a mondatnak minden szava, minden kis részecské-
je hangsúlyos. Mindjárt az is, hogy ellentétes kötõszóval kezdõdik:
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„de én …” (va’aní). Ami itt következik, nem egyszerûen folytatása az
elõbbieknek, Jób itt olyan valamit mond, ami a tapasztalatokkal és vá-
gyakkal is szemben áll. Ami Jóbbal történt, az ellene mond az általa is
jól ismert és elfogadott Tannak, az eseményekbõl csak arra tud követ-
keztetni, hogy igazságtalanság történt vele, barátai, rokonai elhagyták,
Isten ellene fordult. Amit most mond majd, az mindezzel ellentétben
hangzik el.

A „tudni”, „ismerni” (jd‘) ige a bölcsesség szakkifejezése lett, a ta-
pasztalatok és a logikus gondolkodás alapján létrejött ismeretek bir-
toklását jelentette. Az összefüggés azonban azt mutatja, hogy Jób a
kifejezést egy régebbi értelemben használja: felújítja a zsoltárok imád-
kozóinak Isten iránti bizalomból fakadó kijelentését (vö. pl. Zsolt
20,7; 56,10; 119,75; 135,5; 140,13). Jóbnak ez a „tudom” kijelentése
így merõben más, szinte ellentétes a bölcsek tudásával, ismeretével,
amelyet õk kutatás, tanulás, tapasztalat által szereztek vagy örököltek.
Jób tudása olyan belsõ meggyõzõdés, amely akkor is megmarad, ha a
tapasztalat, az események azokat látszanak igazolni, akik õt a Tan
alapján elítélik. Ez az ismeret megengedi azt is, hogy „ok nélkül” tör-
ténik valami, hogy az Istent, Isten cselekvésének indítékait nem min-
dig lehet felismerni. Jób itteni kijelentése világosan arra utal, hogy õ
Istenrõl tud valamit, amit, úgy látszik, barátai, a bölcsek nem tudnak.
Ugyanakkor ez a tudás, ez az „isten-ismeret” azt a reménységet tartal-
mazza, hogy Isten mellette van.

„Megváltó”-ról (gó’él) tud Jób. Akkor, amikor Jób könyvét megírták,
ennek a szónak elhangzása vagy elolvasása, a gondolatok gazdag tár-
házát nyitotta meg az emberek elõtt. Megváltónak nevezték azt, aki
visszaszerezte az elszegényedett rokon családi birtokát (pl. 3Móz 25,25–
27). Megváltó volt az is, aki a gonoszul megölt, ártatlan rokonért igaz-
ságot szolgáltatott (4Móz 35,19; 5Móz 19,6). Megváltónak nevezték
Istent, aki Izrael fiait kiszabadította az egyiptomi rabszolgaságból
(2Móz 6,6; 15,13; Zsolt 74,2; 77,16; 78,35; 106,10; Ézs 63,9). A fogság
névtelen nagy prófétája, akit az Ószövetség evangélistájának szoktak
nevezni, megváltónak nevezte azt az Istent, aki szabadulást ígért és
szerzett a számûzetésben élõknek (Ézs 41,14; 43,14; 44,6.24; 47,4;
48,17; 49,7.26; 54,5). Megváltó az, aki a szegénységben, nyomorúság-
ban élõkön, az elhagyatottakon, az elnyomottakon, az ellenséggel ví-

5. Jób válasza: Igazságtalanság (19,1–29) 19,21–29
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vódókon segít. Mivel a régi törvényt gyakran megszegték, a szenve-
dõknek, nyomorúságban lévõknek azt kellett tapasztalniuk, hogy az
ember-megváltók cserbenhagyják õket – végül számukra az, hogy „meg-
váltó”, az Istent jelentette. Ezt tudja Jób, ebbõl nem akar engedni, bár-
mit mondanak neki mások, bármilyen gondolata támad neki magának,
bármennyire úgy látja, hogy még Isten is elhagyta, vagy éppen ellene
fordult. Minden látszattal szemben ragaszkodik ahhoz, hogy Isten
megváltó.

Még inkább hangsúlyos ebben a mondatban az, hogy Jób nem általá-
ban a megváltóról beszél, hanem így mondja: megváltóm (gó’alí). Amit
Jób „tud”, az nem személytelen ismeret, nem Tan, dogma arról, hogy
Isten megváltó. A Tan személytelen lehet, ahogyan ez a barátok beszé-
deibõl sokszor ki is tûnik. A Tan ismeretében még megmarad a rette-
gés: hátha Istent nem érdekli, hogy mi van velem, hátha elmegy mel-
lettem, mert valami más, fontosabb dolga van, mint az én ügyem. Ezért
válik fontossá, hangsúlyossá itt ez a birtokos személyrag, amely mind
az eredeti szövegben, mind a magyar fordításban csupán egyetlen kis
betû. Jób ezzel a fogság névtelen prófétájának prédikációihoz tér vissza.
A fentebbi Ézsaiás-szövegekben mindenütt ilyen birtokos személyrag-
gal szerepel a szó: megváltód, megváltónk, megváltótok. A barátokkal
folytatott vitában, az önmagában és önmagával, sõt Istennel folytatott
tusakodásban odáig jutott, hogy nem akar tudni más Istenrõl, csak
arról, aki az õ megváltója.

A legtöbb ószövetségi teológus és írásmagyarázó azon a véleményen
van, hogy az Ószövetségben nem játszik szerepet az a kijelentés, hogy
az „Isten van”, vagy „Isten él”, mert ezt természetesnek vették az ira-
tok szerzõi. Itt mégis azt kell mondanunk, hogy Jób kijelentésében ezen
is hangsúly van: az én megváltóm „él”. Az elõbbieket végiggondolva
észrevettük, hogy Jób kijelentése mögött mennyi történeti adat,
mennyi hagyomány van. Régi kifejezés az, hogy „megváltó”, az is már
néhány száz éves prédikáció volt Jób írójának korában, amely szemé-
lyes megváltóról szól. Így legalábbis azt ki kell mondania Jóbnak, hogy
„van”, most is van megváltó, pontosabban: most is van megváltója. Jób
könyvének itteni összefüggésébe azonban jobban beleillik az, ami itt
áll: „él” Jób megváltója. Nem sokat érne Jób azzal, ha csak azt tudná,
hogy Isten mi mindent tett a múltban Izraellel vagy az elhagyott, szen-
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vedõ emberekkel. Nem sokat érne vele, ha csak „legendákat” tudna, ha
tudása csak „hittankönyvbõl”, régi iratokból vagy szóbeli tanításokból
vett „bibliai történtetek” ismerete volna. Ezért itt nagy hangsúlynak
kell esni arra, hogy Jób megváltója „él”. Ahogyan eddig világos volt Jób
beszédeibõl, hogy neki az élõ Istennel van dolga, itt is világosnak kell
lennie, hogy az a megváltó Isten, akiben reménykedik, akinek a segít-
sége felõl meg van gyõzõdve, él.

Mindezeket végiggondolva értjük meg, hogy milyen jelentõs Jób ese-
tében az, hogy ezé a megváltóé az utolsó szó. A „legvégül” (vö’aharón)
szó fordítása eléggé vitatott, mégis a legvalószínûbb a fenti értelem: Jób
ügyében a döntõ szót az õ megváltója fogja kimondani. Bármennyi vita
folyik ennek az egész szakasznak az értelmérõl, az egész könyv össze-
függésében az tûnik a legvalószínûbbnek, hogy Jób itt még a halállal is
dacol. A „legvégül” és az, hogy a megváltó „a por fölött megáll” aligha
utalhat másra, mint arra, hogy ha Jóbnak meg kell is halnia, az õ meg-
váltója segít rajta. A „por” sem jelenthet mást itt, mint Jób porát, mert
a 26. vers elsõ sora világosan utal arra, hogy ennek a szörnyû beteg-
ségnek a vége a halál. Jób szavai tehát azt jelentik, hogy õ a halál elle-
nére is, a halálon túl is tud megoldást. Ez természetesen ellentmond
annak az általános véleménynek, amely az Ószövetség tudósai között
kialakult, hogy ti. az Ószövetség az egy Dán 12,2 kivételével a halál
utáni dolgokról ritkán, és akkor is csak úgy szól, hogy a sírgödörben,
a holtak hazájában már nincs Istent dicsõítõ ének (vö. pl. Zsolt 30,10).
Természetesen itt elsõsorban arról van szó, hogy még ha meg kell is
elõbb halnia, akkor is kiderül majd az igazsága.

A 26–27. v. azonban még ennél is többet mond. Eszerint Jób nem
csupán abban reménykedik, hogy ha neki meg kell is halnia, majd a
megváltója helyt áll helyette, nyilvánvalóvá teszi az õ igazságát, hanem
abban is, hogy ezt õ személyesen is meg fogja látni. Méghozzá nem
csupán „szellemi” értelemben, nem úgy, hogy az õ „lelke” fogja látni,
teste nélkül. Ez a sokak által képviselt értelmezés idegen attól az egész
világtól, amelyben Jób könyve keletkezett. Jób afelõl bizonyos, hogy õ
maga, mai kifejezéssel: testestül-lelkestül lesz ott, amikor legvégül a
megváltó megáll a por felett. Ezzel szemben nem áll helyt az a történeti
érvelés, hogy a zsidóság csak késõbb, a Kr. e. 2. században jutott el a
feltámadás gondolatára. Ennek a két versnek a legegyszerûbb értelme-
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zéséhez hozzátartozik az, hogy itt Jób így beszél: Lehet, hogy meg kell
halnom, de a halálom után is megvan annak a lehetõsége, hogy szemé-
lyesen lássam meg, ami azután következik.

Félõ, hogy akik itt bemennek a „test feltámadása” problémájának
megvitatásába, nem veszik észre a legfontosabbat, amit Jób kijelentése
tartalmaz. Jób nem egyszerûen azt várja, hogy akár halála után is, de
meglássa Istent, hanem azt, hogy Isten eddigi ellenséges magatartása
megváltozik. A 27. v. elsõ sora azt a meggyõzõdést fejezi ki, hogy Isten
Jób mellett lesz, nem ellene. Itt megint egy kis szócskára kell különö-
sen figyelnünk (lí), amely azt jelenti: nekem, magamnak, elõnyömre,
javamra úgy, mint az enyémet, aki mellettem van. Itt van az egész sza-
kasznak a kulcsa. A megváltót azért várja Jób, hogy nyilvánvaló legyen:
Isten vele van, és nem ellene. Persze az is jelentõs, hogy õ maga fogja
látni „saját szemével”, nem mások tudják meg majd Jób halála után,
hogy mégiscsak Jóbnak volt igaza. Ez az, amit Jób „tud”, ami felõl meg
van gyõzõdve: még a halál sem akadályozhatja meg annak meglátásá-
ban, hogy Isten nem ellensége.

A barátoknak szóló figyelmeztetéssel zárul a szakasz. Az elmondot-
tak után még gonoszabb dolog, ha azt gondolják, hogy Jób esete a régi
Tan igazolása: Jób maga szerezte magának a szenvedést. Ha majd kide-
rül, hogy Isten Jóbbal van, akkor Isten haragja fogja sújtani a baráto-
kat, akik Jóbot üldözték, azaz gyötörték. Az igazságtalanság, amelyet
most Jób tapasztal, megszûnik majd. Valószínû, hogy ez már elõreuta-
lás arra, ami a könyv végén áll (42,7). Egyben itt újra fel kell figyelni az
olvasónak arra, hogy a barátokéhoz hasonló magatartás istenellenes,
aki a szenvedõt gyötri, még ha kegyesnek tûnõ szavakkal teszi is, Isten
haragját vonja magára.
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6. Cófár második beszéde:
Megérdemelt büntetés

(20,1) Megszólalt a naamai Cófár, és ezt mondta:

(2) Ezekre1 felelni indulatom késztet,
emiatt van bennem belső nyugtalanság.

(3) Gyalázkodó kioktatást kell hallanom,
de értelmes lelkem2 megadja a választ.

(4) Hát azt tudod-e, hogy ősidőktől fogva,
azóta, hogy embert helyezett3 a földre,

(5) a bűnösök vigadozása rövid ideig tart,
és az elvetemültek öröme egy pillanatig?

(6) Ha az égig nőne is a büszkeségük,
és a fellegeket érné is a fejük,

(7) akárcsak a ganéj,4 eltűnik örökre,
és akik látják majd, ezt mondják: hova lett?

(8) Elrepül, mint álom, és nem találják.
Eltűnik, mint éjszakai látomás.

(9) Nem ragyog már reá senkinek a szeme,
lakóhelye se törődik többé vele.

(10) Fiai fizetnek a nincsteleneknek,
keze így 5 adja vissza bűnös6 vagyonát.

(11) Bár csontjai telve ifjúi erővel,
vele együtt fog az porba hanyatlani.

(12) Ha édes szájában a gonoszság,
s nyelve alatt hagyja szétolvadni,7

(13) ha sajnálja azt lenyelni,
s ínye között tartogatja,

(14) eledele gyomrában mássá lesz,
viperaméreggé változik benne.

(15) Gazdaságot nyelt, de kihányja,
hasából is kihajtja Isten.

(16) Viperának mérgét szopogatja,
áspiskígyó marása8 öli meg,

6. Cófár második beszéde: Megérdemelt büntetés (20,1–29)
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(17) hogy ne gyönyörködjék a folyóvizekben,9

a tejjel és mézzel folyó patakokban.
(18) Elveszíti, amit szerzett, nem élvezheti,

cserével nyert gazdagságának sem örülhet.
(19) Mert tönkretette, (cserbenhagyta)10 a nincsteleneket,

házat rabolt, melyet nem ő épített.11

(20) Mivel sose tudott betelni a gyomra,12

vagyonából se fog megmenteni semmit.13

(21) Falánksága semmit sem hagyott meg,
ezért nem lesz tartós a jóléte.

(22) Bár nagy bőségben él, szorult helyzetbe jut,
teljes hatalmával14 sújt le rá a nyomor.

(23) Mikor meg akarja tölteni a hasát,
(Isten)15 reábocsátja izzó haragját,
záporként zúdítja reá evés közben.

(24) Elfut a vasfegyver elől,
ércíjjal lövik át,

(25) Kiáll a dárda a hátából,
csillogó nyíl az epéjéből,
rémület fogja el őt.

(26) Teljes sötétség vár rejtett kincseire,
megemészti a tűz, amely föl sincs szítva,
odavész az is, ki sátrában megmaradt.

(27) Leleplezi bűnét az ég,
és ellene támad a föld.

(28) Elsodorja az árvíz16 a házát,
zúduló víz, haragjának17 napján.

(29) Ezt kapja a bűnös ember
osztályrészül az Istentől,
ezt nyeri majd örökségül
beszédéért az Istentől.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: A lákén jelentése itt nem: „azért”! In-
kább: „erre”, „ezekre (ti. a hallottakra) vonatkozóan”. – 2: rúah mibbínátí: az
értelmembõl való lélek. – 3: A mondat valószínûleg a teremtésre utal, vö. 1Móz
2,15. A szím (tenni, helyezni) ige alanya Isten. – 4: A gél szárított trágya, ame-
lyet szalmával vagy törekkel keverve tüzelõnek használtak. vö. Ez 4,12.15. – 5:
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Ez a második mondat az elõzõt magyarázza. – 6: Az ’ón (vagyon) és az ‘áven
(bûn) azonos gyökbõl (‘vn) származik, ezért birtokragos formái azonosak. – 7:
Szó szerint: rejtegeti azt. – 8: Szó szerint: nyelve. – 9: Vannak régebbi kísérletek
arra, hogy a naharé (folyóvizek) helyett jichár korrekciót alkalmazva ez lehetne a
vers: ne gyönyörködjék az olajjal, tejjel és mézzel folyó patakokban. – 10: Az itt
szereplõ ’zb gyök jelentése vitatott, sokan ki is hagyják e szót. – 11: Így is for-
dítható: de nem építi azt. – 12: Szó szerint: gyomra nem ismerte az eleget. –
13: Nehezen érthetõ mondat, csak a 21. v. alapján következtethetünk értelmére.
– 14: kol-jad (az összes kéz). – 15: Itt is az ige egyes szám harmadik személyû
alakja van. Vö. 3. jegyzet. – 16: Más fordítás: Elviszi(k) házának jövedelmét. –
17: A birtokos személyrag itt is Istenre utal.

Gyalázkodó kioktatás

20,1–3. Cófár nem tudja elviselni azokat a gondolatokat, amelyeket Jób
elõbbi beszéde tartalmaz. Szerinte nem Jóbot érte sérelem (19,3), ha-
nem õt és vele együtt a többieket, a bölcseket. Amit Jób az elõbb mon-
dott, az „gyalázkodó kioktatás”, olyan oktató jellegû tanítás, feddés,
amely az õ tanításukat és magatartásukat gyalázatosnak tünteti fel.
Így van-e ez? Aki Jób beszédét figyelmesen olvasta, a vele kapcsolatban
leírtakat végiggondolta, itt döbben rá igazán arra, milyen nagy ellentét,
áthidalhatatlan szakadék van Jób és barátai között. Milyen messze van-
nak Cófárnak ezek a sértõdött hangú bevezetõ szavai annak a belsõ tu-
sakodásnak a megértésétõl, amelyet az elõbbiekben Jóbnál láttunk!

Szó sincs semmiféle megértésrõl. Cófár felháborodottan beszél:
megszólalását is azzal indokolja, hogy bosszantja õt Jób „gyalázkodó
kioktatás”-a. Valójában haragszik Jóbra. Amit most mondani fog, a mö-
gött a sértõdött, megbántott ember indulata áll. Már itt észre kell ven-
nünk az írói szándékot: Cófár nem fog megoldást adni. Õ most is az
értelem biztosnak ismert talaján áll, Jóbnak az „értelembõl való lélek”
ad választ. Ez az értelem azonban nagyon távol van attól, amire Jób ese-
tében a legnagyobb szükség volna: a megértéstõl. Ezzel már elõre sej-
teti, hogy ismét csak a régi, megszokott sémán belül marad: a Tan té-
teleit fejtegeti tovább.

6. Cófár második beszéde: Megérdemelt büntetés (20,1–29) 20,1–3
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Rövid ideig

20,4–11. A tulajdonképpeni felelet elsõ mondata sajátos visszhang Jób
elõbbi megnyilatkozására. Jób arról beszélt, hogy kétségbeejtõ helyze-
tében mégis tud arról, hogy van megváltója, segítõje, Isten maga fog
mellé állni (19,25). Lehetetlen észre nem venni, hogy a bevezetõ kérdés
– „hát azt tudod-e?” – formailag Jób kijelentéséhez kapcsolja Cófár
mostani beszédét. Ezzel a formai kapcsolódással is az jut kifejezésre,
hogy nem érti, nem is akarja érteni gyötrõdõ, tusakodó, kiutat keresõ
barátját. Jóbnak inkább azt kellene „tudnia”, azt nem lenne szabad
elfelejtenie, ami „õsidõktõl fogva” adott rend.

Cófár elõször a visszafizetés, viszonzás törvényének egy eddig nem
eléggé tárgyalt kérdését veszi elõ. Azt, hogy olykor a bûnösöknek is jól
megy a dolguk. A bölcsek sem gondolták olyan egyszerûnek az életet.
Már a Jób könyvénél régebbi, ugyancsak a bölcsességirodalomhoz tar-
tozó zsoltárok is foglalkoznak azzal a témával, hogy az alattomos, bû-
nös embereknek „szerencsés az útja” (Zsolt 37,7), jólétben, jómódban
élnek, sokszor akár egész életükben, „halálukig” (Zsolt 73,4) tekinté-
lyesek, sõt sokan a befolyásuk alá kerülnek, még ha Isten ellen szólnak
is (Zsolt 73,9–11), és ez nagy kísértést jelent a kegyes emberek számá-
ra, különösen is akkor, ha viszont az õ életük meg tele van szenvedéssel
(Zsolt 73,13–15). És már ebben a régebbi idõben kezdett kialakulni
az a magyarázat is, amit itt Cófár képvisel: a gonoszoknak ez a jóléte
csak ideiglenes, egy „kis ideig” tart, hamar véget ér, az út, amelyen
járnak „sikamlós”, „egy pillanat alatt elpusztulnak (vö. Zsolt 37,2;
73,18–20).

Úgy tûnik, hogy Cófár csakugyan nagyon régi ismeretekre utal, ami-
kor a bûnösök rövid ideig tartó szerencséjérõl beszél. A 6. vers minden-
kit régi igékre emlékeztet, aki ismeri a Törvényt és a Prófétákat, az
Ószövetség azon iratait, amelyek Jób könyvének megírásakor már
szent könyvként voltak használatban Izrael gyülekezetében. Már az
õstörténet is tud olyanokról, akik Istenig, az „égig” akartak emelkedni
(1Móz 2–3. r.; 11,1–9), de hamarosan elnyerték méltó büntetésüket. A
nagy próféták is szóltak arról, hogy Babilon (Ézs 14,13–14) vagy Tírusz
(Ez 28,1–19) istennek gondolta magát, a történelem ismerõi azonban
tudják, hogy amivel a próféták ezeket a gõgös hatalmakat fenyegették,
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beteljesedett és a történelem évszázadait tekintve „rövid ideig”, sõt
„egy pillanatig” örülhettek jólétüknek és hatalmuknak. A beszéd cél-
zása félreérthetetlen: Jób nagyon gazdag és nagyon boldog volt egy
ideig, de most eljött a büntetés ideje. Az õsi rend most is áll.

Úgy tûnik, hogy a szakasz hátralévõ mondatai is a bölcsesség kiala-
kult tanításából valók. Mintha a „leckét” mondaná fel Cófár a bûnösök
büntetésérõl: bármilyen jól ment is a dolguk egy ideig, hirtelen jön a
romlás, elpusztulnak úgy, hogy nyomuk sem marad többé. Még a tü-
zelõnek használt trágya hasonlata, amely elég ismert volt a régebbi írá-
sokból is (vö. 1Kir 14,10; Zof 1,17), alkalmazható Jób esetére: most
majd õ is semmivé lesz, hiába volt jó dolga nemrégen. De amit a fiai
nyomorúságáról mond, az a gyermektelenül maradt szenvedõre már
nem illik. Ez az „iskolás” beszéd az olvasóval megérteti: Cófár „Jób feje
fölött” beszél. Ismét csak a Tant védi.

És mégis olyan beszéd ez, amely Jób elevenébe talál. Annak, aki azért
kiált, hogy ne merüljön feledésbe az ügye (19,23–24), azt mondja: nem-
csak téged, hanem még a lakóhelyedet is elfelejtik. Vagy még érdeke-
sebb az eredeti kifejezés: még a lakóhelye sem fog többé emlékezni rá.
Annak, aki arról beszél, hogy saját szemével fogja meglátni megváltó-
ját (19,25–26), azt mondja: idejekorán, teljes életerejében fog megsem-
misülni, csontjait a por temeti el úgy, hogy meg sem találják többé. A
Jóbra csak félig-meddig illõ, betanult mondatok a teljes részvétlenség-
rõl árulkodnak, és a kegyetlenség ijesztõ képét festik az olvasó elé.

Elveszíti, amit szerzett

20,12–23. Cófár még tovább folytatja a tanítást vagy inkább a lecke
felmondását. Ugyanazt a gondolatot ismétli, de egy másik képpel. Az
is régóta ismert dolog, hogy a bûn, a gonoszság eleinte „jóízû” (1Móz
3,6; Péld 9,17). Ahogyan a jóízû gyümölcsöt vagy csemegét tartogatja
az ember a szájában, hogy minél tovább élvezhesse, így lehetséges,
hogy a bûnös egy ideig élvezi gonoszságát. A kép azonban azt is kife-
jezésre juttatja, hogy ez nem tarthat sokáig. Nem hagyhatja az ember
a végletekig a „nyelve alatt” az édességet, elõbb-utóbb csak le kell azt
nyelnie. És a bûn nem olyan, mint az igazi édesség: „lenyelve” méreggé

6. Cófár második beszéde: Megérdemelt büntetés (20,1–29) 20,4–11•20,12–23
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változik, azaz hamarosan kiderül, hogy „ártalmas”. Sõt, ami esetleg
ténylegesen élvezetes benne (a következõkbõl kiderül, hogy ez elsõsor-
ban a gazdagságra, jólétre vonatkozik), „méreggé” változik, vagy – egy
másik képpel – nem marad meg, mint ahogyan a beteg ember kihányja
az ételt, akármilyen jóízûen ette is meg.

Az eddigiekbõl is világos, de Cófár beszédének itteni folytatása még
inkább tanúskodik arról, hogy mivé lehet tenni egyébként igaz igéket
(prófétai prédikációkat!), ha azokat elvont tanításnak, hittételnek,
dogmának tartják, amelyek „idõfelettiek”. Amit itt a 19. versben olva-
sunk, régi próféciákkal cseng össze (vö. Ézs 5,8; Mik 2,1–2), de mert
„tanítás” lett belõle, visszájára fordították. A próféták azokat leplezték
le ilyen prédikációkkal, akik ténylegesen kizsákmányolták, megrabol-
ták, tönkretették a szegényeket. Cófár viszont Jób jelenlegi nyomorú-
ságából következtet arra, hogy ez az ember ilyen bûnöket követhetett
el, különben nem érte volna ennyi csapás.

Ezt kapja a bűnös ember az Istentől

20,24–29. A beszéd végén újabb képek jelennek meg. A bûnös megkí-
sérli a menekülést a büntetés elõl, de úgy jár, mint az a harcos, akit
utolér üldözõjének fegyvere. Ha egy ideig biztonságban érezte is magát,
utoléri a büntetés, és amint a naturalista kép (a nyíllal átlõtt vagy dár-
dával átdöfött ember) mutatja, annál keservesebb és rémítõbb lesz szá-
mára. Amit összegyûjtött, az is elvész. Ez az újabb kép (26. v.) aligha-
nem azt jelenti, hogy ha elrejtette a kincseit, akkor sem kerülnek azok
elõ, mert senki nem marad meg a családjából, hogy a nehéz napok után
elõhozza a rejtekhelyrõl. A teljes pusztulást, ami utoléri a bûnöst, még
egy másik képpel is kifejezi: a hirtelen zúduló áradat elsodorja a házat.
Így vész el „a harag napján” a bûnös, házával és mindenével együtt. Bár
az itt alkalmazott képek valamivel komplikáltabbak az elõbb leírtnál
(erre még vissza kell térni), de világos, hogy mindkét esetben Palesz-
tinában jól ismert jelenségekre utalnak. Azon a területen, amelynek
történelme tele van háborúkkal, ellenség elõli meneküléssel, kincsek
elrejtésével és keresésével, magától értetõdõ, hogy ilyen képeket hasz-
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nálhattak. És a hirtelen nagy esõzések nyomán támadt, mindent elsöp-
rõ árvíz képe is közismert volt.

Cófár beszédének van még egy olyan vonása, amelyre külön is fel kell
figyelnünk. Az író maga is gondoskodik róla, hogy ezt észrevegyük.
Elõször csak magától értetõdõen utal arra, hogy a megfizetés az élet-
nek olyan rendje, amelyet „õ” az ember teremtésétõl fogva a világba
helyezett (4. v.). Azután már erõteljesebben (úgy, hogy a fordításban
odakívánkozik az alany) fenyeget azzal, hogy „valaki” a bûnösre zúdítja
izzó haragját (23. v.). Az utolsó elõtti mondat már az „õ” haragja napját
említi (28. v.). A befejezõ, mindent összefoglaló mondatban azután
kétszer is megnevezi ezt az „õ”-t: Istent (29. v.). Cófár tehát nemcsak
azt mondja, hogy a megfizetés örök rend, természeti törvény, hanem
azt is, hogy e felett a rend felett maga Isten õrködik, õ gondoskodik
arról, hogy mindenki megkapja azt, ami megilleti. Így is mondhatjuk:
Isten a garanciája annak, hogy ez a rend mindig érvényesül. Ez a gon-
dolat teszi komplikáltabbá a képeket, amelyeken látszik, hogy nem tisz-
ta, egyenes vonalakkal és világos színekkel festett képek, hanem min-
denütt átüt rajtuk a mögötte lévõ meggyõzõdés arról, hogy itt valami
isteni rend érvényesülésérõl van szó. Soha nem maga a kép a fontos,
hanem mindig ez a gondolat: Isten gondoskodik róla, hogy a bûnös
elõbb vagy utóbb megkapja méltó büntetését.

6. Cófár második beszéde: Megérdemelt büntetés (20,1–29) 20,24–29
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(21,1) Megszólalt Jób, és ezt mondta:

(2) Hallgassatok figyelmesen1 szavaimra,
s ez legyen a vigasztalástok számomra.

(3) Tűrjétek el, ha én is beszélek,
s miután beszéltem, gúnyolhattok.

(4) Hát az én panaszom embereknek szól-e?
És vajon miért ne lennék türelmetlen?2

(5) Forduljatok felém, és szörnyülködjetek,
és tegyétek kezeteket a szátokra!

(6) Ha rágondolok, megzavarodom,
és elfogja testemet a reszketés.

(7) Miért van az, hogy a gonoszok élhetnek?
Magas kort érnek el, meg is erősödnek.

(8) Utódaik őelőttük3 erősödnek, velük együtt,
sarjadékaik szemük láttára.

(9) Házukban békesség van rettegés nélkül,
és Isten vesszeje nem lebeg fölöttük.

(10) Bikája hág, és nem hiába,
tehene ellik, s nem vetél el.

(11) Kiengedik, mint a nyájat, kicsinyeiket,
gyermekeik vígan ugrándoznak.

(12) Dob- és citeraszó mellett énekelnek,
és ujjonganak a furulya hangjánál.

(13) Jólétben töltik el egész életüket,
békén szállnak le a holtak hazájába.

A VITA HARMADIK MENETE
(21–26. R.)

1. Jób válasza:
Ijesztő bizonytalanság
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(14) Azt mondták Istennek: távozzál mitőlünk,
utaidnak ismerete nem kedves nekünk!

(15) Kicsoda a Mindenható, hogy mi őt szolgáljuk,
és mi hasznunk van abból, ha hozzá folyamodunk?

(16) Pedig nem saját kezükben van a jólétük. –
A gonoszok tanácsa távol legyen tőlem!

(17) Hányszor kialszik a gonoszok mécsese,
és eljön reájuk a szerencsétlenség!
Pusztulást ad osztályrészül haragjának.4

(18) Olyanok lesznek, mint a szélhordta törek,
mint a polyva, melyet forgószél ragad el.

(19) Csak fiainak tartogat büntetést az Isten?
Neki fog megfizetni, akkor majd megtudja!

(20) A saját szemével látja meg romlását,
és a Mindenható haragjából iszik.

(21) Mert mi gondja lesz háznépére azután,
mikor hónapjainak száma elfogyott?

(22) Kioktathatja-e valaki az Istent?
Hisz ő ítéli meg a fent levőket5 is.

(23) Egyik ember meghal ereje teljében,
minden gondtól mentesen, és békességben,

(24) Fejőedényei6 tele vannak tejjel,
csontjai át vannak itatva velővel.

(25) A másik meg meghal keserű lélekkel,
nem élvezett semmi jót az életében.7

(26) Egyaránt a porba kell feküdniük,
és a férgek fogják ellepni őket.

(27) Látjátok, ismerem gondolataitokat,
és az ellenem szőtt fondorlatokat.

(28) Mert azt mondjátok: Hol az előkelők háza,
hol a sátor, melyben a gonoszok laknak?

(29) Hát nem kérdeztétek vándor utasoktól,
az ő jeleikre nem figyeltetek?

(30) Mert a nehéz napokat átvészeli a gonosz,
és a harag napját is túléli.8

1. Jób válasza: Ijesztő bizonytalanság (21,1–34)
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(31) Ki veti szemére neki életmódját,
s amit cselekedett, ki fizet meg azért?

(32) Kiviszik a temetőbe,9

még sírjára is vigyáznak.10

(33) Édesek számára a sírnak hantjai,
és ő maga után visz majd minden embert,11

előtte is lesznek számtalan sokan.12

(34) Hogy’ akartok vigasztalni üres dolgokkal?
Válaszotok csupán hazugság13 marad.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: Jellegzetes héber kifejezés: simö‘ú
sámó‘a (hallgatván hallgassatok). – 2: vö’im-maddúa’ ló’-tiqcar rúhí, ez is hebraiz-
mus: „miért ne lenne rövid a lélegzetem?” – 3: A legtöbb fordítás törli ezt a
lifnéhem (õelõttük) szót, amely három szótaggal megnöveli a verssort. – 4: ti.
Isten. – 5: rámím az emberfeletti, mennyei világ lakói. – 6: Az ‘atináv jelentése
bizonytalan. A helyette javasolt ‘atámáv (lágyéka) korrekció a bûnös ember jó-
létére, kövérségére vonatkozó kifejezést eredményez. – 7: Szó szerint: és nem
evett a jóból. – 8: Szó szerint: mert a csapás napján megkíméltetik a gonosz és
a harag napján átvitetik. Más fordítások ellentétesen értik a mondatot: Isten a
harag és a csapások napjára tartogatja õket. – 9: Szó szerint: és õ a sírokhoz
vitetik. – 10: jisqód „õriz”, „õrködik”, itt általános alannyal. Egyes fordítások
úgy értik, hogy ez olyan kifejezés, mint az ilyesféle sírfelirat: nem halt meg, õ
most is él. Ez a magyarázata a revideált Károli fordításnak is. – 11: Más fordí-
tás: Sok ember vonul utána (a temetési menetben?). – 12: Sok magyarázó sze-
rint ez az utolsó sor késõbbi, kiegészítõ hozzátoldás. – 13: a ma‘al tkp. valakivel
szemben elkövetett hûtlen cselekedet, amellyel becsapták õt.

Miért ne lennék türelmetlen?

21,1–6. Ha a megelõzõ fejezetekben csak távolról lehetett sejteni, ho-
gyan kapcsolódnak Jób beszédei a barátokéhoz, itt most világos a köz-
vetlen kapcsolat azzal, amit elõbb Cófár mondott. De mielõtt bele-
kezdene, Jób újabb összefüggésben szólaltat meg egy már elõvett
gondolatot (vö. 6,14; 16,1): a szenvedõnek nem „megoldásra”, az ösz-
szefüggések feltárására, hanem vigasztalásra van szüksége. Ezt pedig
csak egyetlen módon lehet megtenni: ha türelmesen és nagyon figyel-
mesen meghallgatják õt, ha megértik, hogy õ most nem az embereknek

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA HARMADIK MENETE (21–26. R.)21,1–6
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panaszkodik, hanem az Istennek. A barátok helyes magatartása az len-
ne, ha most hallgatnának, és rádöbbennének Jóbbal együtt a valóságra.
Mert a bölcseknek, a sokat tudóknak, akik ráadásul még hívõk, kegye-
sek is, nagyon nagy kísértése, hogy mindig csak beszéljenek, elmond-
ják véleményüket, és ezzel beléfojtsák a szót a szenvedõbe.

Igaz, Jób türelmetlen. De miért is ne lehetne türelmetlen, mikor
annyi minden zúdult rá, mikor talán már alig van egy kevés ideje arra,
hogy beszéljen, mikor hiába várja a segítséget nehéz helyzetében? Ráa-
dásul, amit az imént hallott, az még nagyobb bizonytalanságba vitte.
Ha belegondol abba, amit Cófár mondott az Isten „igazságos” rendjérõl
és ítéletérõl, akkor õ maga is megrémül: a bizonytalanságnak félelme
fogja el. Mert itt most már nem kisebb dologról van szó, mint arról,
amit alapvetõ igazságnak tartottak, amit a bölcsek, és bizonyára maga
Jób is, mindenkinek hirdettek az igazak és a gonoszok sorságról, arról,
hogy Isten hogyan „szolgáltat igazságot”.

Miért van az, hogy a gonoszok élhetnek?

21,7–15. Az élet tapasztalata ellene mond a szépen kiformált és meg-
fogalmazott Tannak. Nincs igaza Cófárnak, de a másik kettõnek sem.
Nemcsak az a primitív tétel mond csõdöt, hogy a jók, igazak jutalmat
kapnak, a gonoszok büntetést, hanem az az átgondolt, finoman kidol-
gozott tanítás is, amely szerint csak rövid ideig tart a gonoszok bol-
dogsága. Az is élhet boldogan, gazdagon, békében, zavartalan jólétben,
aki nem hívõ, kegyes, sõt az is, aki egyenesen megveti Istent és a ke-
gyességet, aki nem hajlandó Isten akarata szerint élni.

Aki jól ismeri az Ószövetséget, az itt valami érdekeset fedezhet fel.
Ahogyan Jób a gonoszok életérõl, sorsáról beszél (8–13. v.), az stílusá-
ban, kifejezéseiben pontosan megfelel azoknak a bölcsességirodalom-
hoz tartozó költeményeknek, amelyek az igazak sorsát írják le (vö. pl.
Zsolt 1. r.; 112. r.; 128. r.; Péld 1,33; 3,5–10.13-18.21–26.; Jer 17,7–8
stb.). A magyarázók ezt egyenesen paródiának tartják. De van ennek a
paródiának néhány keserû vonása is. Az a Jób mondja, hogy a gono-
szok élnek, magas kort érnek meg és erõsödnek (7. v.), aki maga, úgy
látszik, élete végéhez érkezett, egyre gyengül súlyos betegségében

1. Jób válasza: Ijesztő bizonytalanság (21,1–34) 21,1–6•21,7–15
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(19,27b). Az beszél arról, hogy a gonoszok utódai szemük láttára nõ-
nek fel és erõsödnek (8. v.), aki elveszítette gyermekeit (2,18–19). Az
szól a gonoszok békességérõl, Isten ítélete alóli szabadulásáról (9. v.),
aki magán érzi Isten súlyos kezét (19,21). Az az ember mondja itt,
hogy a gonoszok állatai bõséggel szaporodnak, aki egyetlen nap alatt
elveszítette minden jószágát (2,14–17). Aki a bûnnek még a gondola-
tától is féltette gyermekeit (2,5), az beszél arról, hogy a gonoszoknak
semmi gondjuk nincs gyermekeikkel (11. v.). Jób szájában még ebben
a kifordított, gúnyos formában sem lesz tanítássá az, amit mond.

Kioktathatja-e valaki az Istent?

21,16–22. Ez a szakasz sok gondot okoz a magyarázóknak. A szöveg
egyszerû értelmében mintha nem illenék bele abba, amit Jób eddig
képviselt. Mintha itt a barátok hangja szólalna meg. Nem tévedésbõl
került ide ez a néhány mondat? Vagy másképpen kell értelmezni? Talán
a „hányszor”? kérdõszó azt jelenti, „milyen kevésszer!”? Félõ, hogy
mindkét esetben a mi mai gondolkodásunknak megfelelõen keressük
a szöveg értelmét, pedig ez a szakasz jól beleillik az eddigi menetbe is:
ugyanaz a Jób mondja ezeket a mondatokat is, aki eddig beszélt.

Abból, hogy Jób nem „tanítást” ad, hanem Istenrõl és Istennel be-
szél, egyenesen következik az is, hogy nem akar Cófárral szemben „el-
lentételt” felállítani. Abból, amit eddig mondott, éppen nem követke-
zik az, hogy Isten mindig elnézi a gonoszok életmódját, és azok mindig
boldogan élnek. Nem minden gonosz ember élete olyan, amilyennek az
elõbbiekben lefestette. Sokszor „kialszik a gonoszok mécsese”, azaz
véget ér az életük, mégpedig valami nagy szerencsétlenség folytán (17.
v.). Jóbnak esze ágában sincs olyasfélét mondani, hogy akkor érdemes
gonosznak lenni (16b). Mert jól tudja, milyen sok igazság van a régiek
tanításában, akik arról beszéltek, hogy Isten keze utoléri a gonoszokat,
és a gonoszok nem saját kezükben tartják a jólétüket. Õ még azt sem
akarja mondani, hogy majd valamikor késõbb éri el õket a büntetés,
talán utódaikban. Nem az utódok, hanem a gonoszok maguk látják
meg, mi a büntetés.

Csakhogy nem lehet kiszámítani, hogy kit milyen sors ér. Ebbõl
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nem lehet törvényt csinálni. Jób is azt mondja, hogy az ember sorsát
Isten irányítja. De õ egészen más következtetést von le ebbõl. A bará-
tok és a hozzájuk hasonló teológusok és kegyes emberek azt hiszik,
hogy Isten nem más, mint az általuk ismert és tanított törvényes rend
õre, és ezzel egyben maga is alá van vetve ennek a rendnek. Jób komo-
lyan veszi Istent, azt, hogy Isten szabad, azt tesz, amit akar, õt nem
lehet „kioktatni”. Jób az élõ Istent látja az események mögött. Ez az,
amibe Jób „beleremeg” (6. v.): nem lehet elõre kiszámítani semmit,
nem tudni, mit érdemes tenni. Éppen ezért az, amit Cófár mondott,
egyáltalán nem vigasztaló.

Egyaránt a porba kell feküdniük

21,23–26. Jób beszéde még egy témára visszatér: a halálra. Olyan gon-
dolatot szólaltat meg, amely a késõbbi idõben egyre többet foglal-
koztatta az embereket: a halál mindenkit egyformává tesz, a halálban
mindenki egyenlõ (vö. Zsolt 49,11; Préd 2,14–16; 9,2). De az itteni
összefüggésben nem a lemondó, szinte szkeptikus következtetés je-
lentkezik, hogy ti. akkor minden, az egész élet, minden emberi törek-
vés hiábavaló, mert „úgyis” meghal az ember, bárhogyan élt. Még ke-
vésbé az a ma is divatos felfogás, hogy a „halál a nagy igazságszolgálta-
tó”, amely mindenkit egyenlõvé tesz. Jób és barátai vitájában ezek a
mondatok egészen speciális jelentést nyernek: a halál egyáltalán nem
igazságszolgáltatás! Nem lehet az életben elkövetett „bûnök” bünte-
tésének felfogni. Nemcsak a gonoszok halnak meg. Jób itt nem is be-
szél gonoszokról és igazakról, hanem inkább boldog és szerencsétlen
emberekrõl. Mivel pedig a boldogság és a szerencsétlenség nincs feltét-
lenül összefüggésben azzal, hogy valaki istenfélõ, kegyes vagy gonosz
életet él, azért teljesen értelmetlen dolog a halált bármilyen igazság-
szolgáltatásnak tartani. Az pedig, hogy a halálban mindenki egyenlõ,
nem vigasztalás a szenvedõ embernek.

1. Jób válasza: Ijesztő bizonytalanság (21,1–34) 21,16–22•21,23–26
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Hogy akartok vigasztalni üres dolgokkal?

21,27–34. A beszéd záró szakasza visszatér a kezdetre. Amit Jób mon-
dott, az leleplezi barátai véleményének hamisságát. Ha elfogadná Cófár
és a többiek véleményét, „csapdába” esnék (27. v.): el kellene ismernie,
hogy õ gonosz. Pedig az ember szerencsétlenségébõl nem lehet és nem
szabad ilyen következtetésre jutni. Amit Jób mondott arról, hogy sok
gonosz ember jut hatalomra, gazdagságra, azt a világot járt emberek is
bizonyíthatják. Õk tanúsíthatják, mert látták, milyen pompás házak-
ban laknak, milyen békében és biztonságban élnek olyan emberek, akik
a Tan szerint éppen az ellenkezõjét érdemelnék, sõt még az „ítéletidõ”-
t is átvészelik, nem sújt le rájuk Isten haragja. Hány gonosz van, akitõl
senki nem kéri számon, nem is meri számon kérni tetteit. Az ilyeneket
sokszor még a haláluk után is nagy tiszteletben részesítik. A mai olva-
só is érzi Jób szavainak igazságát, mert itt a beszéd messze túlmutat
Jóbon és az õ speciális helyzetén. Igazuk van azoknak a magyarázóknak,
akik szerint ez a fejezet az egyik legkiemelkedõbb mûvészi teljesít-
mény, mert mesterien használja fel a korabeli stílust a korabeli hamis
nézetek kipellengérezésére, ugyanakkor örök emberi problémák tükrö-
zõdnek benne.

Mindez azonban nem segít Jóbon, a szenvedõ emberen. „Üres”, hiá-
bavaló dolgok azok, amelyekre a barátok utalnak. Így tér vissza beszédje
kiindulópontjára: a szenvedõnek vigasztalásra van szüksége, nem hely-
zetének elemzésére és tanítására. Csak ámítás az, amit a barátok így
mûvelnek. Ez egyben mind jobban élesedõ támadás a bölcsesség taní-
tói ellen is: lehet, hogy szépen tudnak beszélni, mélyen tudnak gondol-
kozni, de vigasztalni nem tudnak. Tanításuk egyre ijesztõbb bizonyta-
lanságba sodorja az embert.
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2. Elifáz harmadik beszéde:
Ésszerű rend

(22,1) Megszólalt a témáni Elifáz, és ezt mondta:

(2) Használhat-e az ember Istennek?
Hisz csak önmagának használ az okos.

(3) Mi öröme telik a Mindenhatónak
abban, hogy igaz vagy?
Van-e neki haszna abból,
hogy feddhetetlenül élsz?1

(4) Talán istenfélelmedért fenyít?
Emiatt száll perbe veled?

(5) Nem rengeteg-e gonoszságod,
nem végtelen sok-e bűnöd?

(6) Hisz zálogot szedsz testvéreidtől ok nélkül,
s a félmeztelenről2 is leveszed ruháját.

(7) Nem adsz vizet inni a szomjazónak sem,
az éhezőtől megtagadod a kenyeret.

(8) A hatalmaskodóké az ország,
a kiváltságosak laknak benne.

(9) Özvegyeket küldtél el üres kézzel,
és árváknak karját törted össze.

(10) Ezért vannak körülötted csapdák,
s ijeszt téged hirtelen rémület,

(11) vagy sötétség, úgy hogy nem fogsz látni,
és vízáradat borít majd el.

(12) Nem odafenn van-e3 Isten a mennyben?
Nézd, fenn4 a csillagok mily magasan vannak!

(13) És te azt kérdezed: mit tud az Isten,
a sötét felhőn át tud-e ítélkezni?

(14) Sűrű felhők rejtik el őt, nem lát,
csak az ég peremén sétál körös-körül.

(15) Azt a régi utat akarod-e járni,5

amelyet az álnok emberek tapostak,

2. Elifáz harmadik beszéde: Ésszerű rend (22,1–30)
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(16) akik elragadtattak időnap előtt,6

és házuk alapját elsodorta az ár?
(17) Akik ezt mondták Istennek: Távozz tőlünk!

És mit tesz a Mindenható velük?
(18) És ő megtöltötte házaikat jóval.

– de a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem!
(19) Látják az igazak, és örülnek,

az ártatlan így csúfolja őket:
(20) Bizony, kiirtották ellenségeinket,

maradékukat is tűz emészti meg!

(21) Légy bizalommal hozzá,7 békélj meg vele,
és akkor újra jó sorod lesz.8

(22) Fogadd el szájából a tanítást,
és vésd szavait a szívedbe.

(23) Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, megalázkodol,9

és eltávolítod az álnokságot sátradból,
(24) és porba dobod az aranyat,

patak kövei közé az ófiri aranyat,
(25) a Mindenható lesz aranyad,

és válogatott ezüstöd,
(26) igen, akkor a Mindenhatóban gyönyörködsz,

és felemeled Istenhez arcodat.
(27) Könyörögsz hozzá, s meghallgat téged,

teljesíted fogadalmaidat.
(28) Ha valamit elhatározol, meglesz,

utaidon világosság ragyog majd.
(29) Mert megaláztak, mondd azt, hogy gőgös voltál,

aki lesüti szemét, azon segít ő.
(30) Megmenti az ártatlan embert,

megmenekülsz, ha tiszta kezed.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: Szó szerint: hogy utaidat feddhetet-
lenné teszed. – 2: Az ‘arúmmím (meztelenek) szót használják az ószövetségi
iratok azokra is, akik hiányos öltözékben járnak vagy rongyosak. Vö. Ézs 20,2–
3; Ez 18,7. – 3: góbah (magas) – 4: A ró’s (fej) más értelmezés szerint itt a
csillagvilág „pólusát” jelenti. A verset egyébként sok kommentár törli, mert
nem tartják ide illõnek. – 5: Szó szerint: megõrizni. – 6: völó’-‘ét és (még) nem
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(volt) idõ. Nem kellett volna még meghalniuk. – 7: ti. Istenhez. – 8: báhem
töbó’átöká tóbáh ezek által eljön hozzád a jó. – 9: Korrekció, tibbáneh (felépít-
tetsz) helyett té‘áneh. A görög fordítás tapejnószész szeauton.

Csak önmagának használ az okos

22,1–3. Elifáz szerint nincs itt semmi bizonytalanság, minden nagyon
világos. Annál is inkább hangsúlyozni kell ezt, mivel Jób alapjaiban
támadja a bölcsek által felismert rendet. Ezért olyan végsõ következte-
téseket von le a Tanból, amelyeket eddig talán nem kellett kimondani.
Az elsõ ilyen megállapítás az, hogy Istennek nincs szüksége arra, hogy
az ember kegyességével õmellé álljon, neki semmi haszna abból, ha
valaki istenfélõ. Ez a gondolat késõbb, Elihú beszédeiben (35,7–8)
még világosabban elõkerül. De már itt is megvan az a mellékíze, hogy
Isten számára végeredményben közömbös az, hogy az ember igaz vagy
gonosz, istenfélõ vagy istentelen, azzal Isten se gazdagabb, se szegé-
nyebb, se hatalmasabb, se gyengébb nem lesz.

Ebbõl következik – és itt most ez a fõ gondolat –, hogy önmagának
használ az ember azzal, ha istenfélõ, kegyes. Ez az okos magatartás. Az
itt szereplõ „okos” (maszkíl) kifejezés igen gyakran szerepel a „bölcs”
(hákám) szóval párhuzamosan, sõt éppen abban az értelemben, hogy
istenfélõ, kegyes, az Istenbe bízó (vö. Péld 16,20–23). Elifáz ezzel a
végsõ következtetéssel leleplezi a bölcsesség-kegyességnek egyik alap-
motívumát, és – nem szabad elfelejtenünk Jób könyve egészének ösz-
szefüggését – ez tökéletesen megfelel annak, amit a Sátán véleményé-
nek olvasunk 1,9–10-ben: aki istenfélõ, nem ok nélkül az, megéri ilyen-
nek lenni, az ember önmagának használ vele.

Mindezt most azért mondja Elifáz, hogy igazolja a bölcsesség alap-
tételét. Ha Istennek semmi haszna abból, hogy Jób istenfélõ vagy go-
nosz, akkor nem lehet azt gondolni, hogy Jób mostani nyomorúsága
Isten személyes indulatából, elhatározásából, vagy éppen szeszélyébõl
következett be. Isten minden bizonnyal azért sújtotta Jóbot csapásai-
val, mert a „rend”, az igazság törvénye így kívánta. Ez pedig azt jelenti,
hogy Jób valamilyen bûne miatt került bajba.

2. Elifáz harmadik beszéde: Ésszerű rend (22,1–30) 22,1–3
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Végtelen sok bűn

22,4–11. Az az Elifáz, aki eredetileg elismerte, hogy Jób „igaz” ember,
másokkal csak jót tett (vö. 4,3-4), így jut el az ellenkezõ véleményre.
Valami bûnnek, éspedig sok és nagy bûnnek kell lenni Jób életében,
hiszen azért csak nem büntetheti õt Isten, mert istenfélõ?! Ezért veszi
sorra azokat a bûnöket, amelyeket a régi Izraelben a leggyakrabban kö-
vettek el azok a gazdagok, akiknek a kezében hatalom volt (8. v.): az el-
szegényedett anyagi helyzetével, a kölcsönnel és záloggal való vissza-
élést, a segítségnyújtás elmulasztását, azt, hogy az éhezõket sorsukra
hagyják azok, akik pedig tudnának nekik ételt-italt adni, az elhagyot-
takkal, az özvegyekkel és az árvákkal szembeni irgalmatlanságot.

Amikor Jób könyvét megírták, akkor már a Szentírás tekintélyével
bírt a Törvény (Mózes öt könyve), sõt a „Próféták” is (Józsuétól a Kirá-
lyok könyvéig, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és a tizenkét „kis” próféta).
Ezekben pedig nagyon sok helyen találkozunk a fenti bûnök elítélésé-
vel (vö. 2Móz 22,21–26; 5Móz 24,12–22; Ézs 1,17; 58,6–10; Ez 18,7.16;
Ám 2,8; Mik 2,8–9 stb.). Ezeket a törvényeket és próféciákat olvassa
Elifáz Jób fejére. Gondolhatnánk ugyan arra is, hogy afféle „gyónó tük-
röt” tart maga elé, amelybõl Jób megláthatná, hátha ilyesféle vétkek ter-
helik. Mégis, összehasonlítva a Törvény és a Próféták hasonló monda-
taival, inkább azt kell mondanunk, hogy Elifáz véleménye szerint Jób
okvetlenül súlyos bûnöket követett el. A Szentírás használatának ez a
bibliás emberek között mind a mai napig gyakori módja, hogy az ere-
detileg prédikált igébõl is tanítást csinál. Úgy értelmezi, hogy ezek a
„gonosz” ember ismertetõjelei, amelyek alapján kijár nekik a büntetés.
Elifáz ezek segítségével Jób szenvedésének az okát keresi, sõt, úgy véli,
hogy már meg is találta. A saját feltevésének igazolására használja a
szent iratok jól ismert igéit.

Bizonyára nem véletlenül használja itt a könyv írója még egyszer azt
az „ok nélkül” (6. v.) szót (persze más értelemben, de az olvasó felfi-
gyel, hogy ez az egész könyvben csak négyszer szereplõ szó miért tûnik
fel itt!), amely a bevezetõ elbeszélésben olyan fontos szerepet játszik:
Jób „ok nélkül” szenved (2,3). Bármilyen különös, úgy látszik, Elifáz
gúnyos kérdésére (4. v.!) azt kell felelnünk: igen, Jób istenfélelme miatt
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szenved. Így azután értelmetlenné lesz a csapdákkal, sötétséggel és víz-
áradattal való fenyegetés, amelyhez hasonló már nem egyszer elhang-
zott (15,21–22; 18,5–18).

Isten a mennyben

22,12–20. A 12. v. olyan megállapítás, amelyben Jób és három barátja,
sõt késõbb Elihú is (35,5) egyetért. Az összefüggésbõl azonban az de-
rül ki, hogy Elifáz ebbõl is vádat csinál Jób ellen. Mintha Jób azt mond-
ta volna, hogy Isten ott a magasban észre sem veszi, ami itt a földön
történik. Õ ott él a maga világában, megy a maga útján (14. v.!), hogyan
is avatkoznék bele abba, ami itt történik. Mintha Jób az ellenkezõjét is
kimondta volna annak, amit nagy csapások idején a régi Izrael keserû
énekben megénekelt: az Istent eltakaró felhõ a hozzá küldött imádsá-
gokat nem engedi célhoz érni (JSir 3,44). Most ugyanezek a felhõk Is-
tent akadályozzák abban, hogy lássa, mi történik itt, és hogy igazságot
szolgáltasson. Ilyet persze Jób nem mondott, de szavainak értelmét így
is el lehet torzítani.

Itt megint fel kell figyelnünk egy érdekes költõi megoldásra. Sokan
ugyan azt gondolják, hogy a 17–18. v. valami zavaró másolási hiba,
vagy késõbbi glossza, mert 21,14–15-öt idézi, de éppen az elõbb emlí-
tettek igazolják, hogy a szakasz valóságos beszélgetést, vitatkozást, az
elõzõekre adott választ akar leírni. Ebbe pedig beleillik az ilyen vissza-
utalás, amely azt hangsúlyozza, hogy Jób szerint az ilyen „istentelen”,
gonosz emberek házát tölti meg Isten minden jóval. Az ilyesféle gon-
dolkozás pedig Elifáz szerint az „a régi út”, amelyen a gonoszok járnak,
akiket azután Isten szigorúan megbüntet. Így figyelmezteti, inti Jóbot,
tudatja vele, milyen veszélyes útra lépett.

Ha csak eddig tartana az intés, nem lenne más, mint azok az intõ
szavak, amelyeket eddig is olvashattunk. Csakhogy van itt még egy
megjegyzés, amely régebbrõl ismert zsoltárkijelentésekre (Zsolt 52,8
és különösen 58,11) hasonlít, amely arról szól, hogy az „igazak” csú-
folják a bajbajutott, Isten ítélete alatt szenvedõ gonoszokat, nevetnek
rajtuk. Ez a kifejezés az eredeti összefüggésben is sok gondot okoz a
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magyarázóknak, bár ott inkább a gyõzteseknek a gyõzelem feletti örö-
mérõl és a megvert ellenség kigúnyolásáról van szó, itt azonban nem
érthetjük másképpen, mint úgy, hogy a könyv szerzõje a végletekig
kiélezi a helyzetet, amikor megmutatja, milyen kegyetlen tud lenni az
ilyesfajta „idézgetés”, amikor a meglévõ szent iratokat tantételek gyûj-
teményének tekintik, és minden esetre keresnek belõlük „megfelelõ”
idézetet.

Ha megtérsz a Mindenhatóhoz

22,21–30. Valójában ugyanígy célját tévesztett, a szenvedõ meg nem
értésérõl tanúskodó Elifáz „tanácsa” is, amely más formában, de ismét-
lése annak, amit elõször mondott (5,8). Elifáz azt akarja, hogy Jób
bûnbánatot tartson, elhagyjon minden gonoszságot, és újra Istenhez
térjen. De éppen ebbõl tûnik ki, hogy a jól begyakorlott tanító monda-
tok üres szavakká lesznek Jób esetében. Elifáz „vissza akarja téríteni”
Jóbot Istenhez, mikor Jób valamennyi beszéde arról tesz bizonyságot,
hogy õ attól retteg, hogy elszakadhat Istentõl. A 25–26. v. egyébként
nagyon szép ígérete, hogy „akkor” Isten lesz Jób egyetlen kincse, azért
nem illik ide, mert Jóbnak semmi más kincse nincs már, csak Isten, és
õ éppen ehhez a kincshez ragaszkodik utolsó leheletéig, éppen azért
tusakodik, hogy megbizonyosodjék afelõl, hogy ez a drága kincs, az
Isten valóban az övé. Ha Jób igazat adna Elifáznak, követné tanácsát,
valamiféle „megtérés”-sel próbálkoznék, akkor válnék hazuggá, mert
akkor megtagadná mindazt, amiért eddig harcolt. Az ilyen megtérés
csak akkor mehetne végbe, ha Jób azért tenné, hogy neki magának le-
gyen haszna belõle (2. v.!). Kegyes füleknek és rossz teológusoknak
nagyon megbotránkoztatóan hangzik ez, de ha valaki belegondol abba,
ami Elifáz beszédébõl nagyon határozottan kicsendül, igazat kell, hogy
adjon ennek a megbotránkoztató kijelentésnek. Mert Elifáz azzal, hogy
minden jót és szépet ígér a megtérés esetére – ima-meghallgatást, si-
keres, boldog életet –, visszatér ahhoz, amivel kezdte: érdemes megtér-
ni, ezzel önmagának használ az ember.
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3. Jób válasza:
Félelmetes visszásság

(23,1) Megszólalt Jób, és ezt mondta:

(2) Most is csak lázongás, ha panaszkodom,
keze1 elfojtja sóhajtozásom.

(3) Bárcsak tudnám, hol találom őt,
s elmehetnék trónusa elé!

(4) Eléje terjeszteném ügyemet,
szám tele lenne szemrehányással,

(5) s megtudnám, mily szavakkal válaszol,
megérteném, mit is mond nekem!

(6) Teljes erejével perelne velem?
Nem! Ő csak figyelne rám!

(7) Becsületes ember vitázna ott vele,
végleges fölmentést nyernék bírámtól.

(8) De ha kelet felé megyek, nincs ott ő,
és ha nyugat felé, nem veszem észre,

(9) ha északon tesz valamit, meg nem pillantom,
és ha délre fordul, akkor se láthatom.

(10) Bizony, ő ismeri az én2 utamat,
megvizsgál, s kiderül, hogy arany vagyok.

(11) Az ő nyomába lépett szorosan3 lábam,
vigyáztam útjára, nem tértem le róla.

(12) Ajka parancsától nem távolodtam el,
bensőmbe4 rejtettem szája mondásait.

(13) De ő megmarad egy mellett,5 ki változtatná meg?
Ha lelke kíván valamit, véghez is viszi.

(14) Bizony véghezviszi, amit reám kimért!
Ilyesféléket ő gyakran szokott tenni.6

(15) Ezért színe előtt megrettenek,
ha csak rágondolok, rettegek tőle.

(16) Isten csüggesztette el a szívemet,
a Mindenható rettentett meg engem.

3. Jób válasza: Félelmetes visszásság (23,1–24,25)
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(17) Mert nem a sötétség miatt kell elnémulnom,
nem az arcomat borító sűrű homály miatt.

(24,1) Miért nincsenek a Mindenhatótól fenntartott idők,
és azok, kik őt ismerik, mért nem látják napjait?

(2) Határokat mozdítanak el,
nyájat rabolnak, s legeltetik,

(3) az árvák szamarát elhajtják,
zálogul elveszik az özvegyek ökrét,

(4) Lekergetik a szegény embert az útról,
együtt bujdosnak az ország nyomorultjai.

(5) Olyanok, mint a vadszamarak a pusztában,
kimennek munkájukra, harapnivalót keresni,
mert a pusztaság ad kenyeret gyerekeiknek.

(6) A mezőn éjszaka aratnak,7

a gonoszok szőlejét szedegetik,
(7) Mezítelen hálnak, ruhátlanul,

még a hidegben sincs takarójuk.
(8) Zivatar áztatja őket a hegyekben,

ha nincs menedékük, sziklához lapulnak.
(9) Megfosztják mezejétől az árvát,

és a szegénytől zálogot vesznek.8

(10) Mezítelen járnak, ruhátlanul,
és éhezve hordják be a kévét.

(11) Falak között9 préselik az olajat,
borsajtót taposnak, mégis szomjaznak.

(12) A városból haldoklók rimánkodnak,
és a megsebzetteknek lelke kiált,10

de az Isten nem törődik ezzel.

(13) Vannak, kik ellenségei a világosságnak,
nem ismerik útjait, nem maradnak ösvényén.

(14) A sötétben11 támad a gyilkos,
megöl nyomorultat és szegényt,
és éjszaka járkál a tolvaj.12

(15) A parázna szeme lesi az alkonyt,
azt mondja: nem vesz észre senki szeme,
és fátyollal leplezi el az arcát.
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(16) Sötétben törnek be mindig a házakba,
amikor nappal van, akkor bezárkóznak,
nem akarnak tudni a világosságról.

(17) Mert mindnyájuknak a sűrű sötétség a reggelük,
hisz megszokták a rémítő, sűrű sötétséget.

(18) Gyorsan tovatűnik a víz színén.13

Birtokuk átkozott lesz az országban,
Senki nem tér be14 majd szőlőjükbe.

(19) Szárazság és hőség elnyeli a hó levét,
s a holtak háza azokat, kik vétkeztek.15

(20) Elfelejti azt az anyaméh,
csemegéje lesz a férgeknek,
többé nem emlékeznek reá,
összetörik, mint a korhadt fa,16

(21) aki rosszat tesz17 a meddővel, ki nem szült,
és az özvegyasszonnyal se tesz jót.

(22) Támogatja18 a hatalmast19 erejével,
felkel az, pedig nem hitte, hogy élni fog.20

(23) Biztonságot ad neki és támaszt,
és szemmel kíséri életútját.21

(24) Fölemelkednek egy kicsit, aztán nem lesznek,
elsüllyednek, elenyésznek, mint akárki más,
mint gabona kalászát, levágják őket.

(25) Nem így van-e? Ki hazudtolhatna meg?
Ki tehetné semmivé beszédemet?

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: A jádí (kezem) másolási hiba, helyet-
te jádó olvasandó. – 2: Az ‘immádi (velem) nem könnyen adható vissza: azt az
utat, amelyik hozzám tartozik. A fordításban az „én” hangsúlyos. – 3: Szó sze-
rint: az õ nyomához ragaszkodott. – 4: Valószínûleg másolási hiba, méhuqqí
(törvényemtõl) helyett böhéqí olvasandó. Javítás nélkül így kellene fordítani: az
én törvényemtõl elrejtettem szája mondásait. – 5: vöhú’ bö’ehád (de õ az egy-
ben) egyik értelmezési lehetõsége. – 6: Szó szerint: és ilyesféle sok van nála. –
7: Az eredeti szöveg itt nehézkes, de értelme világos: a szegények nem tudnak
másképpen megélni, csak úgy, ha a gazdagokat meglopják. Más fordítási lehe-
tõség: „mások mezején aratnak”, vagy „a mihaszna ember mezején aratnak”. –
8: Más fordítási lehetõség: „Elszakítják az emlõtõl az árvát, és a kisdedet a
szegénytõl zálogba veszik”. A héber szöveg csekély korrekciójával adódik a má-

3. Jób válasza: Félelmetes visszásság (23,1–24,25)



196

sik, eltérõ fordítás. – 9: Ti. a gazdagok fallal körülvett kertjében. – 10: Ti. segít-
ségért vagy bosszúért. – 11: Korrekció: lö’ór (világosság felé) helyett ló’ ’ór
(amikor nincs világosság) – 12: Korrekció: jöhí kögannáb (olyan lesz, mint a
tolvaj) helyett: jöhallék gannáb. – 13: Korrekcióval jobban ideillõ mondat jön ki:
qal hú’ ‘al pöné majim helyett lehetne qallú lifné jónám: „jelentéktelennek (vagy
elítéltnek) bizonyulnak napjukon”, ti. számonkérésük napján. – 14: ló’ jifneh
általános alany. – 15: Más fordítás erõs korrekcióval és kiegészítéssel: „Száraz-
ság és hõség viszi el azokat (ti. a szõlõt és a szántóföldet), hólé mossa el õket,
le a holtak hazájába azokkal, akik vétkeztek.” – 16: Más fordítás: „összetörik az
álnokság, mint a fa”. – 17: Más fordítás: „aki rosszat tesz”, vagy „aki együtt
jár”, vagy „aki kihasználja (a meddõt)”. – 18: Ti. Isten. – 19: tkp. többes szám:
„hatalmasokat”. – 20: Szó szerint: nem hitt az életben. – 21: Szó szerint: „biz-
tonságba helyezi, és õ megtámaszkodik, szemei az õ útján vannak” – ebben a
mondatban is Isten az alany.

A 24. rész mind szöveg, mind tartalom szempontjából erõsen vitatott. So-
kan pl. 24,19–25 szakaszban a túl rövid Bildád-beszéd (25,1–6) folytatását lát-
ják, mások Cófár „elveszett” harmadik beszédét, de érveik nem meggyõzõek. A
többi részletkérdésre nézve lásd a fenti jegyzeteket, ill. a szöveg magyarázatát.

Bárcsak tudnám, hol találom őt

23,1–9. Már volt szó arról, hogy Jób is vissza-visszatér ugyanarra a gon-
dolatra. Van, aki ezt unalmasnak is találja, és azt mondja, ez veszi el a
kedvét ennek a könyvnek az olvasásától. De ha a barátok beszédeiben
elõforduló ismétlések arról tanúskodnak, hogy azok milyen nagyon
ragaszkodnak a Tanhoz, akkor Jóbnál arra kell felfigyelnünk, hogy mi-
lyen makacsul tér vissza mindig ahhoz, hogy Istennel akar személye-
sen találkozni. Ha Isten nem jön hozzá, akkor õ keresi meg Istent. Egy-
re inkább ez lesz a legfontosabb kérdésévé: hogyan és hol találkozhat-
nék Istennel?! Egyre világosabbá válik elõtte és az olvasó elõtt is, hogy
senki más nem tudná õt „igazolni”, egyedül csak Isten. Sõt, nemcsak
ilyen feltételesen beszél errõl, hanem teljes bizonyossággal: Isten iga-
zolni fogja õt.

Bár sokan késõbbi megjegyzésnek tartják (a görög fordítás, a LXX a
9. verset ki is hagyja), jól beleillik ebbe a gondolatsorba a 8–9. vers. Jób
szeretne Istennel találkozni, de nem tudja, hova menjen, hol találhat-
ná meg õt. Az most a legnagyobb keserve, hogy sehol nem találja Is-
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tent, Isten elrejtõzött elõle. Ez a két vers csak még jobban aláhúzza a
kérdés jelentõségét, még jobban kifejezésre juttatja, hogy Jób nehéz
helyzetében ezt az egyetlen „megoldást” látja: találkozni Istennel.

Mire alapítja Jób azt a reménységét, hogy Isten igazolni fogja õt?
Ebben a szakaszban egyetlen mondat utal csak erre: személyében egy
becsületes ember áll majd oda Isten elé. A „becsületes” (hében jásár,
szó szerint: egyenes) szónak, amely a bölcsesség teológiájában párhu-
zamos kifejezés, az „igaz” és az „istenfélõ” (caddíq, ill. jöré’ ’elóhím)
szóval, itt külön jelentõsége van: kimondja majd azt, amit gondol, nem
hallgatja el azt, ami bántja. Bizony, õ vitázni akar Istennel, de biztos
benne, hogy Isten meg fogja hallgatni azt, amit neki mondani akar.
Egészen más ez, mint a mai napig is tartott „kegyes” elképzelés az
imádkozásról, vagy az Isten színe elé állásról. Pedig azért Jób könyvének
írója sem maga találta ki ezt. Ilyen jellegû, Istennel folytatott tusako-
dásra számtalan példát találunk Izrael régi hagyományában, a Törvény-
ben és a Prófétáknál (pl. 1Móz 32,27; Jer 20,7–18 stb.), és ilyen hangú
imádságokat is találunk a Zsoltárokban (pl. a 10. és a 88. zsoltár), ahol
ráadásul az is kiderül, hogy ezt a magatartást egyáltalán nem tartották
ellentétesnek az alázatossággal (Zsolt 10,17!). Jób tehát elõször is ab-
ban bízik, hogy ha õszintén feltárja a szívét, akkor Isten meghallgatja,
sõt igazolja õt. Ezért lenne fontos találkoznia Istennel.

Isten csüggesztette el a szívemet

23,10–17. Jób biztos abban, hogy õ igaz. Errõl már az elõzõkben is
esett szó (vö. 13,18). Ahogyan láttuk, a vita is ekörül folyik. A barátok
beszédei szüntelenül azt a tételt bizonygatják, hogy Jób mostani nyo-
morúsága arról tanúskodik, hogy õ nem „igaz”, hanem „gonosz”,
máskülönben nem érhették volna ilyen súlyos csapások. Jób pedig ra-
gaszkodik ahhoz, hogy õ „igaz”. A lelkiismerete nem engedi, hogy meg-
adja magát, és elfogadja a barátok véleményét. Itt persze nagyon hely-
telen lenne azt a kommentárokban is gyakran leírt véleményt hangoz-
tatni, amely Jóbnak ezeket a szavait, meg a hozzá hasonlókat, minden
további nélkül annak a teológiai etikának a mértéke alapján méri le és
ítéli el, amely a keresztyénségben két évezred alatt kialakult. A vitából

3. Jób válasza: Félelmetes visszásság (23,1–24,25) 23,1–9•23,10–17
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és az egész helyzetbõl világos, hogy Jób nem keresztyén felfogás sze-
rinti tökéletességet tulajdonít magának, hanem a bölcsességteológia
mértékével méri és tartja magát igaznak és feddhetetlennek. Õ igenis,
Isten útján járt, és Isten ezt jól tudja róla (10–11. v. vö. az 1. zsoltár-
ral). Megtartotta a parancsolatokat, és szívében megõrizte Isten igéjét
(12. vö. Zsolt 119,11). Itt megint vissza kell emlékeznünk arra, hogy
az egész könyv megírására éppen ez adott alkalmat. A bevezetõ elbe-
szélésben Isten maga jelenti ki, hogy Jób feddhetetlen, becsületes, is-
tenfélõ, kerüli a rosszat, kegyességben nincs is hozzá hasonló az egész
földön (1,8; 2,3).

Jóbot azonban zavarja, és kétségbe ejti a jelenlegi visszás helyzet.
Eddigi ismeretei szerint neki is azt kellene mondania, amit barátaitól
hall, mert a régi, kialakult tanítás nekik ad igazat. Most már azt is lát-
ja, hogy egyedül Isten tudna valami elfogadhatót vagy legalábbis vigasz-
talót mondani ebben az ügyben. Abban is bizonyos, hogy Isten szava
õt igazolná barátaival szemben. Csakhogy éppen itt ijeszti õt az egyre
félelmetesebb felismerés. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Jób kezdet-
tõl fogva élesebben látja és mondja is ki Isten mindenhatóságát, mint
ahogyan a barátok teszik. A vita folyamán pedig ez Jób számára egyre
kétségbe ejtõbbé lesz.

Isten isten-voltának ez a felismerése rettegést kelt benne. Ha Isten
elhatároz valamit, és ragaszkodik ahhoz, akkor ki változtathatja meg
azt? Amit akar, azt tesz, ez az õ lényéhez tartozik (13–14. v.). Így lesz
ebben a tusakodásban Jób istenfélelme rettegéssé. Õt most már nem a
barátok szerint reá váró sötét jövõ rettenti, sõt most már egyre kevésbé
az, hogy nem érti a dolgokat, homályban tapogatózik (17. v.), hanem
az a félelmetes felismerés, hogy az Isten igazi Isten, Mindenható! Õ
rettentette meg, õ csüggesztette el Jób szívét, mert ha ezt a gondolat-
sort folytatja, rettenetes képet nyer Istenrõl.

Isten nem törődik ezzel

24,1–17. Nagyon sok teológusnak és magyarázónak az a véleménye,
hogy az itt következõ huszonöt vers nem tartozott az „eredeti” Jób
könyvéhez, hanem csak késõbb toldották bele, Jób beszédének kiegé-
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szítéseképpen vagy más szándékkal. De sem a nyelvi, sem a formai,
sem pedig a tartalmi érvek nem meggyõzõek, mert ennek az egész rész-
nek jelenlegi helyén, az egész összefüggésében is van értelme. Továbbra
is Istenrõl van szó, és amit itt találunk, megfelel annak, amit az elõzõ
szakasz szerint Jób Istenrõl mond. Érthetõ úgy, hogy itt tovább „raj-
zolja” azt a képet, amelyet felismert.

A társadalmi nyomorúságnak legélesebb képét rajzolja itt meg, a leg-
súlyosabb társadalmi problémákat ismerjük meg belõle, azokat, ame-
lyekkel több mint kétezer évvel ezelõtt vívódtak a Közel-Keleten, de
egy mai szociológusnak is érdemes és tanulságos volna elgondolkozni
azok felett az adatok felett, amelyeket itt találunk. A gazdagok és hatal-
masok elfoglalják a szegények földjét, elveszik állataikat, kifosztják a
védtelen özvegyeket és árvákat, emberi méltóságukban megalázzák
õket. Az elnyomottak pedig kénytelenek vagy bujdosni, és titokban
szerezni valami ennivalót maguknak és családjuknak, vagy éjjel-nappal
dolgozni a gazdagoknak, de még így sem jut nekik elegendõ ruhára és
hajlékra. És akik nem a szegények kizsákmányolásából élnek, azok az
éjszaka sötétjét használják fel arra, hogy öljenek, raboljanak, betörje-
nek, vagy testüket bocsássák áruba. Ezekbõl a mondatokból kiderül,
hogy a „gonoszság” nem csupán egyéni probléma, hanem kihat a kö-
zösségre is, tönkreteszi a társadalom életét. Mégsem egyszerûen ezért
kerül szóba itt ez. Jóbnak az ezeken túlmenõ problémája az, hogy az Is-
ten nem törõdik ezzel (2. v.). Ez azoknak a problémája, akik õt ismerik,
a kegyeseké, hívõké, istenfélõké. Miért nem rendel Isten „egy napot”
vagy napokat, amikor hívei szeme láttára megbünteti ezt a sok gonosz-
ságot (1. v.)?

Jób (a könyv írója) világosan látja az összefüggést a maga személyes
problémái és az emberiség problémái között. Ugyanakkor az is kiderül,
hogy ennek a rettenetes istenképnek következetes keresztülvitele mi-
lyen szörnyû sötétnek és reménytelennek rajzolja az emberek helyze-
tét. Isten akkor avatkozik bele az élet dolgaiba, amikor akar, és alig-alig
láthatják az emberek, hogy õ „igazságot szolgáltat”. Jób és vele együtt
a hívõ ember nem tudja könnyen túltenni magát ezen, nem tud eljut-
ni arra a gondolatra, hogy akkor nincs is Isten. Éppen ezért olyan félel-
metes végiggondolni, mint jelent az, hogy Isten Mindenható, azaz iga-
zán Isten.

3. Jób válasza: Félelmetes visszásság (23,1–24,25) 24,1–17
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Támogatja a hatalmast

24,18–25. Kétségtelenül ez a szakasz Jób könyvének legvitatottabb ré-
sze. Legtöbben fõleg tartalmi szempontból nem tartják ide illõnek,
minthogy inkább a barátok szájába illik ilyen beszéd. Csakhogy, akik
Bildád beszéde kiegészítõ részének vagy Cófár harmadik beszédének
vagy akár egy önálló, külön költeménynek tartják, kénytelenek a 22–
23. verset kivenni belõle, és a 12. v. után tenni, mert talán oda jobban
illik. De éppen ez az „összevisszaság” tanúskodik arról, hogy legjobban
mégis Jób beszédéhez tartozik ez a szakasz is. Hiszen láttuk, hogy Jób
maga is mond olyasmiket, mint a barátok, mert nem akar „ellentételt”
állítani (vö. 21,7–15.).

Ebben az összefüggésben ennek a szakasznak az az értelme, hogy
Isten büntetése utoléri a gonoszt, az erõszakoskodót is. Elpusztul,
elhagyottá lesz gazdag birtokuk, elfelejtik õket, mert nem vétkezhet-
nek büntetlenül azok ellen, akik tehetetlenek velük szemben. De ha
még megláthatjuk is a gonoszok pusztulását, az sem ad feleletet arra a
kérdésre, hogy miért támogatja õket Isten, miért ad nekik biztonságot,
ha csak egy idõre is!? Ez is csak azt bizonyítja, hogy Isten kikutatha-
tatlan, élõ Isten, szabad minden „rend” és rendszer alól, cselekvését
semmiféle törvénnyel és tanítással nem lehet korlátok közé szorítani.
Az utolsó vers költõi kérdése (amelyre csak egy felelet lehetséges:
„senki!”), formailag is Jób beszédéhez csatolja ezt a szakaszt. Más, a
barátokénál mélyebb, megdöbbentõbb „isten-ismeret” szólal meg eb-
ben a beszédben.

4. Bildád harmadik beszéde:
Nincs több mondanivaló

(25,1) Megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta:

(2) Az uralom és rettegés az övé,1

ki békét teremt magas egeiben.2

(3) Vajon van-e száma csapatainak,
s kire ne ragyogna világossága?

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA HARMADIK MENETE (21–26. R.)24,18–25
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(4) Hogyan lehetne igaz a halandó Istennél,
hogyan lehetne tiszta, akit anya szült?3

(5) Nézd a holdat: az sem elég ragyogó,
még a csillagok sem tiszták szemében.4

(6) Hát még a halandó, ez a féreg,
és az emberfia, ez a hernyó!

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: Szó szerint: vele, nála van. – 2: Szó
szerint: az õ magasságaiban. – 3: Vö. 4,17; 15,14. – 4: Vö. 15,15.

Hogyan lehetne igaz a halandó

25,1–6. Ez a legrövidebb beszéd valamennyi között. És amit mond,
abban semmi új sincs már. Lényegében véve ez már csak egy konkrét
ponton való összefoglalása annak, amit a barátok mondani szoktak
Jóbnak. A vita során Elifáz kétszer (4,17–19; 15,14–16), Jób pedig egy-
szer (9,2) már elmondta ugyanezt, ugyanezekkel a szavakkal. A legtöbb
magyarázó a beszéd rövidsége miatt csak töredéknek tartja ezt a sza-
kaszt, és Bildád „teljes” beszédének többi részét a megelõzõ vagy az
utána következõ részben keresi. De ebben a formában is van jelentõsé-
ge a könyv összefüggésében. Lehet nagyon frappáns kifejezése annak,
hogy a barátok „kifogytak a szóból”.

Bildád megint azon a ponton fordul Jób ellen, ahol Jób sebezhetet-
lennek tartja magát: nem lehet Jób igaz Isten elõtt. Mivel azonban nem
konkrétan Jóbra mondja, hanem általános tételben foglalja össze mon-
danivalóját, és lényegében már elhangzott kijelentéseket ismétel, be-
szédét felfoghatjuk úgy is, mint a barátok mondanivalójának összefog-
lalását. Az általános forma egyben azt is jelképezi, hogy Jób számára
már nincs személyes mondanivalójuk. Hogy Isten hatalmas és félelme-
tes, azt – láttuk – Jób jobban tudja, mint a barátok. De ebben éppoly
kevéssé van vigasztalás Jób számára, mint abban az általános tételben,
hogy a halandó ember nem is lehet tiszta Isten elõtt, sõt, hogy a halan-
dó ember „féreg”, „hernyó”, azaz utálatos, eltiporni való Isten elõtt.

A beszéd fennkölt, méltóságos hangja egyben azt is kifejezésre jut-
tatja, hogy Bildád lezártnak tartja a vitát: Itt már Jób semmit sem mond-

4. Bildád harmadik beszéde: Nincs több mondanivaló (25,1–6) 25,1–6
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hat, hallgatnia kell. Isten hatalmának és tisztaságának tudata el kell,
hogy némítsa Jóbot.

5. Jób válasza:
Nem győztetek meg

(26,1) Megszólalt Jób, és ezt mondta:

(2) Ugyan, mit segítettél az erőtlennek,
támogattad-e a tehetetlen karját?

(3) Ugyan mit tanácsoltál a balgatagnak,
mily nagy bölcsességről tettél bizonyságot?

(4) Ki segített neked mondani szavakat,
és kinek a lelke beszélt tebelőled?1

(5) A holtak árnyai fölrebbennek2

a víz alól, s velük, kik ott laknak.3

(6) Fedetlen Az előtt4 a holtak hazája,
s nem borítja lepel a pusztulás helyét,5

(7) Aki kiterjeszti északot6 a kietlen7 fölé,
aki fölfüggeszti a földet a semmi8 fölé,

(8) Aki fellegekbe zárja a vizeket,
úgy, hogy nem hasad meg a felhő alattuk,

(9) Aki eltakarja a telihold9 arcát,
úgy, hogy ráborítja felhőtakaróját,10

(10) Aki határt von a vizek fölött,
ott, hol összeér a fény és a sötét.

(11) Az egeknek oszlopai meginognak,
s megrendülnek az ő fenyegetésétől.

(12) Erejével fölkorbácsolta a tengert,
s értelmével11 szétzúzta az ősi szörnyet,12

(13) a leheletétől kiderült az ég is,
mikor átdöfte13 a menekülő kígyót.

(14) Pedig, lásd, ez csak a szegélye útjának,
és milyen halk szó az, amit hallunk tőle!
Ám hatalma mennydörgését felfogni ki képes?14

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA HARMADIK MENETE (21–26. R.)
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MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: Szó szerint: kivel együtt hirdettél sza-
vakat, és kinek a lelke jött ki belõled? – 2: A hjl ige Polal alakja tkp. azt jelenti:
táncolni, remegni. – 3: Szó szerint: és azok (ti. a vizek) lakói. – 4: Isten elõtt.
– 5: „nincs leple a pusztulás helyének”, más szóval: „a pokolnak” vö. 28,22. –
6: A cáfón a titokzatos, láthatatlan világ. – 7: tóhú vö. 1Móz 1,2. – 8: bölí-máh
„valami nélkül való”. – 9: A keszeh szó nem azonos a kisszé’ (trónus) szóval,
ahogyan sokan tévesen fordítják! – 10: „felhõjét”. – 11: A töbúnáh okosság,
értelem, szakértelem. – 12: Szó szerint: Ráhábot (az õsi idõk szörnyetegét) vö.
9,13. – 13: „kezével átdöfte”. – 14: Szó szerint: ki érti?

Kinek a lelke beszélt?

26,1–4. Bildád rövid beszédére Jób is csak rövid választ ad. Gúnyos
hangú bevezetésének ez az értelme: Bildád semmit nem segített. Jóbot
erõtlennek, tehetetlennek és balgának tartja, ugyanúgy, ahogyan a
másik két barát. Félig ironikusan, félig azonban úgy, hogy a valóságos
helyzetet tükrözi. Jób elfogadja magára nézve ezeket a jelzõket. Õ az,
akinek nincs ereje, tehetetlen beteg, és õ az, akiben nincs bölcsesség,
mert csakugyan nem érti a maga helyzetét. A 3. vers elsõ fele, szó sze-
rint: „mit tanácsoltál a nem bölcsességnek?”, szándékosan kettõs
értelmû. Egyrészt arra utal, hogy Jób csakugyan nagy bizonytalanság-
ban van, és a barátoktól, a bölcsektõl tanácsot várt volna. Ugyanakkor
azonban az is kifejezésre jut benne, hogy Jób esete más, mint amit a
„Bölcsesség”, a Tan magában foglalt, olyan ügy ez, amellyel a Bölcses-
ség, az a teológia, amely addig a legtekintélyesebb és legelismertebb
volt, már nem tud megbirkózni. Nemcsak a barátok vallottak kudarcot
most, hanem a Bölcsesség is: az sem tudott segíteni Jóbon.

Még egy másik kijelentés is csatlakozik ehhez. Jób gúnyos kérdése:
„kiknek a lelke beszélt tebelõled?” Bildádra nézve ez külön is megszé-
gyenítõ, mert amit õ mondott, az valójában lélektelen ismétlése volt
olyan kijelentéseknek, amelyek nem tõle származtak, hanem, amint az
elõzõ fejezetnél láttuk, mind Elifáz, mind Jób elmondta már ugyanazo-
kat (4,17–19; 15,14–16 és 9,2). De, mert Elifáz mindhárom beszédé-
ben Isten kinyilatkoztatására hivatkozott (4,12–16; 15,11; 22,22), a
Tan alaptétele is az, hogy Isten ad bölcsességet (Péld 2,6 vö. pl. 1Kir
5,9), és Jób maga is ebben a hitben nevelkedett, ez a kérdés megint csak

5. Jób válasza: Nem győztetek meg (26,1–14) 26,1–4
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alapjaiban támadja az addigi tanítást: csakugyan Istentõl ered az, amit
a barátok és maga Jób is képviseltek? Vagy legalábbis azt juttatja kife-
jezésre, hogy az idõk folyamán a „bölcsek”, a késõbbi tanítók és teoló-
gusok úgy alakítgatták azt, ami Istentõl származott, hogy abból már
csak „az õ lelkük” beszélt. Így Jób könyvének a speciális, a szenvedõkre
és a velük törõdõkre vonatkozó mondanivalóján kívül van a teológu-
sok, igehirdetõk, a gyülekezet szolgálata szempontjából is mondani-
valója.

Ez csak a szegélye útjának

26,5–14. A most következõ szakasz formailag nagyon hasonlít az Is-
tent dicsõítõ himnuszokhoz (pl. Zsolt 104), vagy némelyik prófétai
könyvben is található szakaszhoz (pl. Ám 4,13; 5,8–9; 9,5–6; Ézs
40,22–26 stb.). Éppen ezért azok a magyarázók, akik nem tudják elfo-
gadni Jób könyvének jelenlegi formáját, hanem „logikusabb” elrende-
zést keresnek, errõl a szakaszról is azt mondják, hogy késõbbi betol-
dás, önálló himnusz, amely „nem illik Jób szájába”, így nem is tartoz-
hat Jób beszédeihez. Mivel Jób könyve nem egy ilyen jellegû szakaszt
tartalmaz, a bölcsességirodalom pedig szívesen használta fel a régi ha-
gyományból éppen az Istent dicsérõ költemények stílusát, sõt sokszor
egyenesen idézett belõlük, csak a tartalom alapján mondhatunk vé-
leményt arról, hogy beleillik-e Jób beszédeinek sorába ez a szakasz,
vagy sem.

A mindenható, mindenek felett uralkodó Istenrõl van itt szó: arról
az Istenrõl, akirõl Jób szeretné tudni „hol áll” most, hogyan „viszo-
nyul” õhozzá, az õ esetéhez, és arról az Istenrõl, akirõl a barátok is
annyit beszéltek már, aki szerintük a „megfizetés” igaz rendjének leg-
fõbb õre. Ez a néhány mondat újabb adalék a nagy vitához. Most Jób
beszél Istenrõl. Nem új dolgokat mond (vö. pl. Zsolt 139. r.; Péld
15,11; Ám 9,1–6), de ezek a „régi” kijelentések Jób helyzetében új meg-
világításba kerülnek. Mostani összefüggésében ezért úgy kell érte-
nünk, hogy Jób „idézi” a jól ismert mondatokat, és aki közben nem
feledkezik meg a tényleges helyzetrõl, meg mindarról, amit Jób eddig
mondott, maga is azt keresi: mit segít ez a régi „tanítás” a szemünk
láttára szenvedõ emberen.

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA HARMADIK MENETE (21–26. R.)26,1–4•26,5–14
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Isten mindenütt Úr. A holtak hazájának (sö’ól) nincs külön Istene,
mint a környezõ vallásokban, és még itt sem lehet elrejtõzni Isten elõl,
ahogyan sokan gondolják, sõt Jób maga is próbálkozott ezzel a gondo-
lattal (14,13). Isten szeme elõl a halál sötétsége sem rejti el azokat,
akik már meghaltak, „a holtak árnyai” éppúgy megremegnek, ha Isten
rájuk tekint, mint az élõk.

Nem megalapozatlan ez a kijelentés. Azért tartozik minden Isten
uralma alá, mert õ hozta létre, és õ tartja fenn a mindenséget. A mai
ember számára, hacsak nem szakértõje az ókori világképnek, furcsa,
idegen, sokszor mosolyra késztetõ is az a kép, amelyet itt talál. A Föld,
mint valami nagy lapos korong, ott függ a „semmi” felett, a Föld felett
és az egész „semmi” felett ott terjeszkedik a titokzatos „észak”, az
„odafönn”. A Föld és a fenti világ között, mint valami sátor, ott feszül
az égbolt, amely láthatatlan „oszlopokon” nyugszik. Az ókori ember is
ismerte ennek a mindenségnek a rendjét, csodálta tökéletességét. De
míg az Izrael körül élõ népek csak úgy tudták elképzelni ennek a cso-
dálatos mindenségnek a létrejöttét és fennmaradását, hogy különbö-
zõ „istenek” valósították meg, olykor egymás ellen harcolva, máskor
összefogva, és ugyancsak az õ együttes vagy egymás ellenében gyako-
rolt hatalmuk következtében folyik a mindenség élete, addig Izrael
vallotta és tanította, hogy mindez az Isten mûve.

Valami õsi istenismerete lehetett azoknak is, akik más módon kép-
zelték el a mindenség létrejöttét és életét, erre utal, hogy Jób könyvé-
nek írója, az Ószövetség más íróihoz hasonlóan átvesz néhány kifeje-
zést a szomszédos népek mítoszaiból, mint pl. „Ráháb”-ot (vö. 9,13),
és azt a vele kapcsolatos elbeszélést, hogy a teremtéskor Istennek le
kellett gyõznie az õskáoszt. Ezzel azt az igényt juttatja kifejezésre,
hogy mindent, amit ember a világról, annak eredetérõl, rendjérõl, fenn-
maradásáról tud, vagy megtud, Isten mûvének kell tartani. Mindenütt
Isten az Úr, ott is, ahol emberek más hatalmaknak tulajdonítják az
uralmat.

Jób számára azonban nem jelent semmi vigasztalást az a tudat, hogy
Isten mindenható, mindenütt jelen való, hogy uralma mindenre kiter-
jed. Hiába beszélt Bildád valami nagy világosságról (25,3), ha az ember
beletekint Isten dolgaiba, ott félelmetes dolgokat sejt meg. Isten di-
csõségével nem lehet segíteni azon, aki nem érti szenvedése titkait. Jób

5. Jób válasza: Nem győztetek meg (26,1–14) 26,5–14



206

beszéde pedig még ennél is ijesztõbbet mond: amit Isten hatalmából
megsejt az ember, az csak a „szegélye”, pereme, perifériája Isten való-
ságának, csak fel-felvillanó parányi részletek Isten utaiból. Az egészet,
Isten igazi, teljes hatalmát nem értjük meg, Istent a maga teljes, isteni
valóságában nem tudja megismerni az ember. Ez egyúttal azt is jelenti,
hogy Isten több és nagyobb, mint amit az ember el tud képzelni róla,
amit bármiféle Tan el tud mondani róla. Így lehet ez a szakasz egyenes
folytatása a megelõzõnek, amely arról szól, hogy sem Bildád, sem a ba-
rátok, sem a Bölcsesség nem tud segíteni Jóbon, mert amit ismer Is-
tenbõl, az csak félelmetes gondolatokat ébreszt, és még nagyobb félel-
met kelt az a tudat, hogy mindez semmi az igazi Istenhez képest.

III. JÓB ÉS BARÁTAI VITÁJA – A VITA HARMADIK MENETE (21–26. R.)26,5–14
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(27,1) Folytatta Jób a beszédét1, és így szólt:

(2) Az élő Istenre mondom, ki megfosztott igazamtól,
és a Mindenhatóra, ki megkeserítette lelkem,

(3) hogy amíg csak lélegzem,
 Isten lelke van bennem,2

(4) nem szól ajkam álnokságot,
nem mond nyelvem hamisságot.

(5) Távol legyen tőlem, hogy igazat adjak nektek!
Holtig sem engedek feddhetetlenségemből!

(6) Igazamhoz ragaszkodom, nem mondok le róla,
nem gyaláz engem a szívem egyetlen napon sem.3

(7) Járjon úgy az ellenségem, ahogyan a gonosz,
és aki ellenem támad, ahogyan az álnok!

(8) Mert mi a reménye az elvetemültnek,
ha megöli Isten, elveszi életét?4

(9) Kiáltását vajon meghallja-e Isten,
amikor eljön rá a nagy nyomorúság?5

(10) Örömét tudja-e lelni a Mindenhatóban?
Segítségül hívhatja-e bármikor az Istent?

(11) Megtanítlak benneteket Isten hatalmára,6

Nem titkolom el, hogy mi a Mindenható terve.
(12) Hiszen magatok is mindnyájan láttátok,

mért beszéltek hát hiábavalóságot?

1. A bölcsesség
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(13) Ez lesz része Istentől7 a gonosz embernek,
ezt kapják8 a zsarnokok a Mindenhatótól:

(14) Ha sok gyermeke lesz is, fegyver vár azokra,
utódai nem fognak jóllakni kenyérrel,

(15) Ki közülük megmarad, halál viszi sírba,9

nem lesznek özvegyeik, kik sirassák őket.10

(16) Ha úgy halmozna föl ezüstöt, mint a port,
s mint anyag, állnának halomban ruhái,

(17) ott állnának, de az igaz öltené föl őket,
ezüstje pedig az ártatlannak jutna.

(18) Háza, mit épített, olyan, mint a molyé,
vagy mint az a kunyhó, melyet a csősz készít.

(19) Gazdagon fekszik le, de nem teszi többé:
mire szemét nyitja, már semmije sincsen.

(20) Ellepi őt a rémület, mintha árvíz lenne,
az éjszakai szélvihar ragadja magával.

(21) Fölkapja a keleti szél, el fog tűnni onnan,11

viharával elsodorja12 őt lakóhelyéről.
(22) Kövekkel13 dobálja őt, és nem kíméli,

akárhogy menekül14 hatalma elől.
(23) Az emberek összecsapják kezüket miatta,15

és lakóhelyéről utána fütyülnek.16

(28,1) Bizony,17 van lelőhelye az ezüstnek,
és helye az aranynak, ahol mossák,

(2) a vasat a földből hozzák elő,18

kőzetből olvasztják pedig a rezet.19

(3) Végére jár az ember a sötétségnek
és minden mélységnek, melyet kikutat
a homályos rejtek kövei miatt.20

(4) Aknát törnek lakatlan helyen,
távol minden járókelőtől,21

emberektől messze, lengnek, himbálóznak.
(5) A földet, melyből kenyér terem,

fölforgatta lent valami22 tűz,
(6) köveiben zafír található,

és aranyszemcsék is vannak benne.23

IV. JÓB VÉDEKEZÉSE (27–31. R.)
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(7) Van ösvény, mit nem ismer ragadozó madár,
és a sólyom szeme se pillanthatja meg azt,

(8) nem járnak ott vadállatok,
oroszlán se lépked rajta.

(9) Kemény követ munkál az ember keze,24

alapjuktól forgatja föl a hegyeket,
(10) A sziklákba tárnákat hasít,

s minden kincset meglát a szeme,
(11) eltömi a víznek szivárgását,25

és ami rejtve van, napvilágra hozza.
(12) De a bölcsesség hol található?

Hol van az értelem lelőhelye?
(13) Nem tudja értékét a halandó ember,

s nem található meg az élőknek földjén.
(14) A mélység ezt mondja: nincs az énbennem,

a tenger ezt mondja: énnálam sincsen.
(15) Nem lehet megvenni még színaranyért sem,26

nem lehet kimérni ezüstben az árát,
(16) Nem fizethető meg Ófír aranyával,

se drága ónixszal, se pedig zafírral,
(17) nem ér föl vele se arany, se üveg,

nem cserélhető aranyékszerekért,
(18) se korall, se kristály nem jöhetne szóba,27

bölcsességgel bírni többet ér a gyöngynél,
(19) nem ér föl vele a Kúsból való topáz,

nem fizethető meg a színarannyal sem.

(20) De hát a bölcsesség honnan jöhet?
Hol van az értelem lelőhelye?

(21) El van fedve minden élő szeme elől,
az ég madarai előtt is rejtve van.

(22) A pokol28 és a halál mondja:
fülünkkel hallottunk róla.

(23) Isten tudja annak útját,
ő ismeri lelőhelyét,

(24) mert ő a föld széléig lát,
mindent meglát az ég alatt.

1. A bölcsesség (27,1–28,28)
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(25) Amikor megszabta a szélnek erejét,
megállapította a vizek mértékét,

(26) megszabta az esőnek a rendjét,
s a mennydörgő viharfelhő útját:

(27) akkor látta, számbavette azt,29

létrehozta,30 és ki is kutatta.
(28) Az embernek pedig ezt mondta: íme, az Úr félelme, az a

bölcsesség és a rossz kerülése az értelem.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: „példabeszédét”. – 2: bö’appí „az or-
romban”. – 3: ló’-jeheraf löbábí mijjámaj nem gyaláz a szívem napjaimból (ti.
egyet sem). – 4: Más fordítás: számon kéri lelkét. – 5: cáráh szorongattatás,
ínség. – 6: jad-’él (Isten keze) legtöbbször Isten hatalmát jelenti. – 7: „juttatott
része Istennél”. – 8: „ezt kapják örökségül”. – 9: Lehetséges korrekció a bam-
mávet helyett: bámót (halmok, pogány áldozati helyek), és akkor a mondat ezt
jelenti: halmokba (pogány helyekre) temetik. – 10: „özvegyei (vagy özvegyeik)
nem fognak siratni”. Ez valószínûleg az utódok korai halálára utal, akik így nem
tudnak majd megházasodni. – 11: vöjélak a hlk szokatlan imperfectum formája
(és elmegy, és el kell mennie). – 12: A s‘r gyök (elsodorni) a „vihar” fogalmát
tartalmazza. – 13: Értelmi kiegészítés. Más fordítások a „nyilakkal” kifejezést
hozzák. – 14: A jellegzetes héber kifejezés, báróah jibrah (futva fut), itt valószí-
nûleg megengedõ értelmû. – 15: szgq kappajim ‘al (valami vagy valaki feletti
csodálkozástól összecsapni a tenyereket) itt általános alanyt kíván. Valószínû
másolási hiba miatt az ‘álémó (miattuk) helyett ‘áláv. – 16: Szó szerint: fütyül-
nek felette lakóhelyérõl. – 17: A 28. fejezet sokak szerint önálló költemény,
amely sem a párbeszédhez, sem a 27. résszel kezdõdõ „Jób monológjá”-hoz
nem tartozik. Vannak, akik „interludium”-nak tekintik a párbeszédek és a mo-
nológ között. Mások az egész költemény csúcspontját látják ebben a fejezet-
ben, és itt keresik a „Jób-probléma” megoldását. A fõ kérdés ezzel a fejezettel
kapcsolatban az, hogy ki mondja el a könyv szereplõi közül ezeket a szavakat.
Idõk folyamán a kritikusok és a magyarázók minden lehetõséget megvizsgáltak
és megpróbáltak bizonyítani: Jób mondja – az egyik barát mondja – Isten be-
szédeihez tartozik – a költõ közbeszúrt megjegyzése, „interludium”. Az érvelé-
sek hosszú sorából kitûnik egy fontos megállapítás: nyelv és stílus szempont-
jából a 28. fejezet az egész könyv legnagyobb részével megegyezõ vonásokat
mutat. Így Jób könyve eredeti részének kell tartanunk. Az alábbi magyarázat azt
is igazolja, hogy itt „Jób beszédé”-vel van dolgunk. Ezzel összefügg a fejezet
utolsó versének hovatartozása is, amelyrõl a részletes magyarázatban lesz szó.
– 18: Szó szerint: „a porból vétetik”. – 19: vö’eben jácúq nöhúsáh „olvasztott kõ
a réz” – 20: Szó szerint: „véget vet a sötétségnek, és minden végnek utána kutat
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õ, a sûrû sötétségnek, és a halál árnyékának köveit” (keresve?). – 21: Ma már
ez is homályos töredéknek tûnõ mondat. Hanniskáhím minní rágel „akik el van-
nak felejtve a lábtól”. – 22: A kömó valószínûleg a k prefixum és a mah (mi,
micsoda) kérdõszó összetétele. – 23: Más fordítás: porában (göröngyeiben) arany
is van. – 24: „a kovakõre rábocsátja kezét”. – 25: „a szivárgástól a folyót felkö-
ti”. A legtöbb magyarázó szerint itt a talajvíz okozta szivárgás elszigetelésérõl
van szó. – 26: Szó szerint: nem csak (adathatik) színarany helyette. – 27: jizzá-
kér említtetik, említhetõ. – 28: ‘abaddón arám szó: minden élet pusztulásának a
helye (vö. 26,6; 31,12; Zsolt 88,12; Péld 15,11; 27,20). – 29: ti. a bölcsességet.
Ebben a versben minden versalak egyes szám harmadik személyû nõnemû tárgy-
raggal kiegészítve, ami az ugyancsak nõnemû „bölcsesség”-re (hokmáh) vonat-
kozik. – 30: A kjn ige Hifil alakjának jelentése: odaállítani, felállítani, megalapí-
tani, megteremteni.

Folytatta

27,1. Ezzel a bevezetõ mondattal új szakasz kezdõdik Jób könyvében.
Eddig Jó és barátai között folyt a vita, most már csak Jób maga beszél
(ezért nevezi a szakirodalom a 27–31. részt monológnak). Azok, akik az
irodalomkritika különbözõ módon való alkalmazásával vitatják ennek
a fejezetnek az „eredetiség”-ét, kénytelenek kihúzni ezt a mondatot.
Pedig az újabb cím nyilván újabb szakasz kezdetét jelenti, mert kifejezé-
sében eltér az eddigiektõl, ahol mindig úgy kezdõdött a vita résztvevõ-
jének beszéde, hogy abban benne volt a párbeszédre való utalás (szó
szerint mindig így volt: „és felelt … és mondta”). Itt pedig szó szerinti
fordításban ez áll: „és hozzátette Jób példabeszédének elmondását, és
mondta…”

Elõször is tehát az eddig elhangzottak folytatásáról van szó. Ami
most következik, az kapcsolatban van az elõzõkkel. Ez a beszéd tartal-
mából is kitûnik, mert az elején Jób azért még utal a vitára, és meg is
szólítja barátait (5. v.). De azt észre kell vennünk, hogy itt mégis más-
fajta beszédek következnek majd. Ezt megerõsíti a beszéd következõ
nagyobb szakaszának azonos címe is (29,1). „Példabeszéd”-nek szok-
ták fordítani az itt szereplõ héber szót (másál), bár nem pontos ez a
fordítás. Valójában olyan beszédet jelent, amelynek több értelme lehet,
amely ezért túlmutat önmagán is, esetleg „tanító célzattal elmondott
beszéd”. Az Ószövetség más helyein prófétákkal kapcsolatban találjuk

1. A bölcsesség (27,1–28,28) 27,1



214

ezt a kifejezést (4Móz 23,7.18; 24,3.15.20.21.23; Ézs 14,4; Mik 2,4;
Hab 2,6). Jób könyvének írója ezzel ismét csak egy régi tradíciót vesz át,
mintha arra akarna utalni, hogy a prófétákéhoz hasonló tartalmú be-
szédek következnek most, olyan beszédek, amelyek nemcsak egy régi
történethez tartoznak, hanem a mindenkori olvasónak vagy hallgató-
nak fel kell figyelnie rájuk.

Igazamhoz ragaszkodom

27,2–6. A bevezetõ ünnepélyes eskü, amely igen gyakori az Ószövet-
ségben (vö. pl. 2Sám 2,27; 1Kir 17,1; Jer 4,2 stb.), elsõsorban azt jut-
tatja kifejezésre, hogy nagyon komoly ügyrõl van szó. Jób az élõ Isten
színe elõtt tudja magát, amit mond, annak igaz voltáról, valóságáról
meg van gyõzõdve. De a megszokott esküformulától egy lényeges pon-
ton eltér ez az eskü: Jób arra az Istenre esküszik, aki megfosztotta õt
„igazától”, aki megkeserítette õt (ez utóbbi kifejezés Jób elõzõ beszé-
deiben jelentõs helyet foglal el: 3,20; 7,11; 10,1; 21,25), vagyis már
esküvésében hangsúlyozza azt, amihez kezdettõl fogva ragaszkodik:
Isten hozta rá ezt a sok bajt, de õ nem érti, miért, Isten cselekedete
megmagyarázhatatlan (9,17).

Ebbõl már kiderül, mit mond a beszédnek ez a bevezetõ szakasza: Jób
meg van gyõzõdve arról, hogy neki van igaza barátaival szemben, nem
hajlandó mást gondolni és mást mondani, csak azt, amit eddig is gon-
dolt és mondott. Ha megváltoztatná véleményét, az hazugság, sõt „ál-
nokság” (13,7!) lenne. Õ most is ugyanaz az ember, aki azelõtt volt:
igaz és feddhetetlen (vö. 1,1!). Ebbõl nem tud engedni. Ez azt jelenti,
hogy most sem hajlandó elismerni, hogy a régi tanításnak megfelelõen
Istennek bármi oka lett volna õt ilyen súlyos csapásokkal sújtani. Mai
kifejezéssel élve: Jób számára lelkiismereti kérdéssé lett az, amirõl ba-
rátaival vitázott. Gyalázatos dolog lenne az, ha most egyszerre mást
mondana (6. v.).
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Mi a reménye az elvetemültnek?

27,7–10. A megelõzõ gondolatsor igazolja, hogy a következõ szakasz
Jób beszédeihez tartozik. Formai tekintetben ezeket a mondatokat Jób
barátainak szájába is adhatnánk. De most Jób is a bölcsesség teológi-
ájának mértékével mér, õ nem akar gonosz és álnok (4. v.) lenni. Csak
azt mondta, hogy az õ esetében ok nélkül cselekedett Isten. De õneki
is az a véleménye, hogy az a jó, ha a megfizetés törvénye érvényesül,
vagyis ha az szenved, aki gonoszsága miatt megérdemli.

Ezzel Jób beszéde kemény támadássá lesz barátai ellen. Csak az ere-
deti szöveg ismerõi fedezik fel azt a szójátékot, ami ezt kifejezésre jut-
tatja. Jób (héberül ’ijjób) barátai ellenséggé (’ójéb) lettek azzal, hogy õt
elvetemültnek, gonosznak tartják, mert különben hogyan sújthatná õt
Isten ilyen csapásokkal. De akik az igaz, feddhetetlen Jóbot (1,1.8; 2,3!)
a gonoszok közé sorolják, azok maguk lesznek gonosszá, álnokká, el-
vetemültté. Ebbõl nyilván az írónak a szándéka is kiviláglik, aki így
rendezte el ezt a könyvet. Mert ha a mai olvasó meg is botránkozik a
Jób szájába adott átokmondáson (7. v.), azt kell ismerni, hogy az egész
könyv összefüggésében a szenvedõ embert gyanúsító gondolatokkal,
vádakkal kínzó barátok valóban gonoszok és elvetemültek, legalábbis
a prózai bevezetéssel összekapcsolt költemény errõl tanúskodik. Így a
barátok kerülnek reménytelen helyzetbe, mert õk érdemlik azt a bün-
tetést, amelyrõl beszélnek.

Megtanítlak benneteket Isten hatalmára

27,11–23. Itt megint találkozunk a jól ismert leírással a gonoszok sor-
sáról. Mi sem volna könnyebb, mint sok írásmagyarázóval együtt „nem
eredeti”-nek minõsíteni, és mint ilyent, félretenni, mivel „nem illik
Jób szájába”. Csakhogy a 11–12. vers Jób szájába adja ezt az egész sza-
kaszt. Eddig a barátok tanították, igazították útba Jóbot, most megfor-
dul a szerep: Jób tanítja õket Isten hatalmára, arra, amit „Isten keze”
mûvel, ami „a Mindenhatónál van”. Jóbnak az a véleménye, hogy bará-
tai ugyan látták a dolgokat, mégis hiábavalóságot beszélnek. Ha ezek
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után következik a 13–23. v., akkor az író azt állítja, hogy itt kell keres-
nünk valamit abból, amit Jób bejelent.

Mire „tanít” Jób? Egy kicsit átalakítva azzal kezdi, amivel Cófár befe-
jezte (20,29). Ismét csak az derül ki mindenekelõtt, hogy õ is ismeri a
gonoszok sorságról szóló tanítást. Nem is vonja kétségbe, hogy mind-
ez annak az Istennek mûve, aki megbünteti a gonoszt. Mintegy az ed-
dig elhangzott hasonló kijelentések összefoglalásaként beszél arról,
hogy a gonoszok vége milyen értelmetlenné teszi egész megelõzõ éle-
tüket. És õ is mondja, amit Elifáztól hallottunk (22,19–20): akit utol-
ér ez a sors, azt a kegyesek kigúnyolják. Ez a gonoszok sorsa.

De most itt van Jób, aki maga is elmondja mindezt. Õ hogyan kerül
bele ebbe? Ez az, amit a barátok maguk is látnak, és mégis csupa hiá-
bavalóságot beszélnek (12. v.). Van ilyen tanítás, nem lehet kétségbe
vonni, hogy Isten így is szokott cselekedni, de ez nem illik az igaz és
feddhetetlen Jóbra. Ha a gonoszok sorsáról szóló költemények beleil-
lenek is a bölcsességteológiába, Jób esete nem illik bele. Amit Jób itt
elmond, éppen azzal, hogy pontosan megegyezik a barátok szavaival,
az õ szájában az eddig ismert tanításnak legalábbis a korlátozottságát
bizonyítják – ha nem a kudarcát. Valami baj van a „Bölcsesség” körül.
Mert Jób esetébõl kiderül, hogy a bölcsesség teológiája alighanem túl
egyszerûen gondolkozik Istenrõl. Így kapcsolódik Jób „tanításához” a
következõ fejezet, amely a bölcsességrõl szól.

Végére jár az ember a sötétségnek

28,1–11. „A bölcsességrõl szóló költemény”-nek, amely az elõbbiek
alapján egyáltalán nem tûnik önálló, független, késõbb betoldott anyag-
nak, ez az elsõ szakasza ezt mondja el: Az ember tudásával és techniká-
jával nagyon sokra eljut. Az pedig, amit ma tudománynak és techniká-
nak nevezünk, beletartozott abba, amit az Ószövetség írói bölcsesség-
nek neveztek. Így nemcsak a következõ szakaszok (12–19. v. és 20–28.
v.) szólnak a bölcsességrõl, hanem ez is. Nem egyszerûen arról van
szó, hogy itt a bevezetésben az ember képességeirõl beszél a költõ, a
következõ két szakaszban pedig a bölcsességrõl, hanem már itt is a
bölcsességrõl olvasunk.
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Kultúrtörténészek számára valóságos csemege ez a tizenegy vers: az
ókori keleti geológiának és bányászatnak az ismeretéhez szolgáltat
bõséges adalékot. Mennyi ásványról és nyersanyagról van szó itt: kõ-
zetekrõl, féldrágakövekrõl, ezüstrõl, többféle aranyról, rézrõl. Olva-
sunk az ókori bányák feltárásáról, aknákról, tárnákról, azok helyérõl,
hegyekrõl, elhagyott völgyekrõl és szakadékokról, ahol a „madár se
jár”, arról, hogy sokszor még a szántóföldek alá is benyúlik a bánya. A
bányászok kötéllel ereszkednek le a mélybe, úgy próbálják kemény kézi
munkával (9. v.) vagy az elõzetesen égetéssel (5. v.) megrepesztett kõ-
zet szétfeszítésével kitermelni az ércet. Arról is gondoskodnak, hogy a
föld alatti vízereket vagy a talajvíz szivárgását elszigeteljék (11. v.). Az
ember így értelmes gondolkodásával, kutatásával oda is eljut, ahova
egyszerûen nem lehet „ellátni”, a föld sötét mélységeibe. Aki eredeti-
ben olvassa ezt a néhány verset, akár az emberi tudás és munka him-
nuszának is nevezheti.

Jób könyvének összefüggésében mindez ugyanúgy „példabeszéd”
lesz (27,1), mint a megelõzõ szakaszok. Azaz: nem csak a bányászatról
és a természetismeretrõl akar szólni, hanem mindenrõl, amire az em-
ber tudásával, ismeretével és ügyességével eljuthat. Sokat elér az em-
ber, sok mindent megtalál. Sõt, mivel az ókori bölcsességhez nemcsak
a természetnek, hanem az életnek az ismerete is hozzátartozott, az
elõbbi színes képek önmagukon túlmutatva azt is mondják, hogy az
ember az élet összefüggéseinek homályába is be tud hatolni, azokat
napvilágra tudja hozni, sõt hasznosítani is tudja.

De a bölcsesség hol található?

28,12–19. A szakasz bevezetõ kérdése azonnal a legérzékenyebb pont-
ra tapint: mindez még nem „a” bölcsesség. Az ember még nem tud min-
dent, ami a bölcsességhez tartozik. A bölcsességet nem olyan egyszerû
megtalálni, mint az aranyat, ezüstöt. Vagy, ha a természet ismeretéért
és kincseinek kiaknázásáért folytatott sok és nagy fáradozást nézzük,
Jób szavai szerint nem gondolhatja az ember, hogy még több és még
nagyobb fáradozással majd egyszer megtalálja „a” bölcsességet is, mert
az itt a földön (ezt jelenti „az élõk” igyekezetével) meg nem található.
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Azok sem tudják megszerezni, akik meg akarják vásárolni. Itt megint
sok érdekes anyagra lelhetnek a kultúrtörténészek, mert hosszú felso-
rolását találjuk annak, amit az ókorban értéknek, kincsnek tartottak,
ami sok embert gazdaggá és hatalmassá tett, amivel sok ember bármit
meg tudott szerezni magának, amit akart. Ismét arany, ezüst és drága-
kövek kerülnek szóba, de szó van az üvegrõl (nyilván üvegbõl készített
tárgyakról), korallról, hegyi kristályról, gyöngyrõl és ékszerekrõl is.
Mindezekkel azonban sem megszerezni, sem megfizetni nem lehet a
bölcsességet, amelynek értékéhez az említett kincsek hozzá sem mér-
hetõk. Pedig mindenkinél gazdagabb és hatalmasabb lenne az, aki a
bölcsességnek birtokába jutna.

Azok sem tudják megtalálni, akik nem kincset akarnak érte adni,
hanem rászánják életüket a kutatásra, készek elmenni „a világ végére”
is, hogy hozzájussanak. Ha az „alvilágba”, a nagy mélységbe menné-
nek, ha kikutatnák az õsidõket és mindennek eredetét (vö. 1Móz 1,2!),
ott sem találnák meg. Ha megpróbálnának a tenger titokzatos mélysé-
gébe lehatolni, ott sem érnék el. Nem azért, mert nem jutottak elég
mélyre, mert „még” nem szerezték meg a hozzá szükséges képességet,
hanem azért, mert rossz helyen keresik: ott, ahol nincs is. Nincs ott,
ahova az ember el tud érni.

Az Úr félelme a bölcsesség

28,20–28. A harmadik szakasz új formában veti fel a kérdést: ha az em-
ber nem találja meg a bölcsességet, nem juthat el hozzá, akkor talán a
bölcsesség juthat, „jöhet” el az emberhez. Honnan várhatja az ember
a bölcsességet? Talán valahonnan a „túlvilágból”, onnan, ahova a ha-
lottak távoznak. Lehet, hogy itt az az õsi gondolat jelentkezik, hogy a
halottak már mindent tudnak. Az is lehet, hogy itt az ókorban különö-
sen is gyakorolt halottidézésekre utal az író, amely Izraelben tiltott volt
(3Móz 20,27; 5Móz 18,11; 1Sám 28,7–25). Ha esetleg van is valami
részigazság abban, hogy a „túlvilág” tud a bölcsességrõl, „õ” is csak
hallott róla, nincs ott a bölcsesség.

„A” bölcsességet egyedül Isten ismeri – ezt mondja ki Jób ebben a
beszédben. Az a néhány mondat, amely itt az Isten és a bölcsesség kap-
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csolatáról szól (25–27. v.) önmagában többféle értelmezésre ad lehetõ-
séget. Vannak, akik itt az ókori keleti vallások hatására gyanakszanak,
ahol a bölcsesség szinte önálló istenségnek számított, és így igen gyak-
ran megszemélyesítették. Az világos, hogy ez a költemény a bölcsessé-
get összekapcsolja az Isten teremtõ munkájával, pontosabban azzal,
hogy Isten megszabta a természetnek, a világ életének a rendjét. És itt
kapcsolódik bele Jób könyvébe. A bölcsesség csakugyan meghatározza
az élet rendjét. Csakhogy ez a bölcsesség az Isten legbensõbb titka.
Egyedül Isten tudja, hogy hol van a bölcsesség, hogy egyáltalán mi is
a bölcsesség. Azt kell mondanunk: a bölcsesség nem is más, mint Isten
istensége. Ez pedig az ember számára elérhetetlen. Így azt sem lehet
megállapítani, mit miért cselekszik az Isten. A bölcsesség teológiája
csak kis részletet ismerhet meg az élet rendjébõl. Jóbnak igaza van,
amikor azt mondja, hogy amit a bölcsek megismerhetnek, az csak pe-
reme, szegélye Isten útjának (26,14).

Ehhez a költeményhez még egy prózai mondat csatlakozik: a 28. vers.
Mint annyi más szakasz vagy vers, ez is állandó vita tárgya a magyará-
zók között. Azért is, mert próza. Azért is, mert ebben „a bölcsességnek
egészen más fogalmával találkozunk, mint a költeményben”. Csak-
ugyan lehet arra gondolni, hogy valaki, aki olvasta a költeményt, oda-
írta ezt a prózai megjegyzést úgy, ahogyan ma is megtörténik azzal, aki
a Bibliája margójára megjegyzéseket ír, és talán késõbb valamelyik má-
soló már azt hitte, hogy ez a mondat „eredetileg” is hozzátartozott Jób
könyvéhez. Persze az is igaz, hogy még nem találtak olyan kéziratot,
amelybõl ez a mondat hiányzott volna. Még a görög fordítás (a LXX) is,
amely más héber kéziratok alapján született, mint az általunk használt
„maszoréta szöveg”, és amely sok mindent nem tartalmaz ebbõl a szö-
vegbõl, tartalmazza ezt a 28. verset. Így hát számolnunk kell vele, és
inkább azt kell megvizsgálnunk, mi az értelme ennek a mondatnak Jób
könyve és itteni beszéde összefüggésében.

A mondat elsõ pillanatra a bölcsességirodalomban közismert és gyak-
ran használt mondás ismétlésének látszik. A mondás minden formája
kb. ugyanabból a korból, a Kr. e. 5-4. századból való. Az egyik kifeje-
zetten azt mondja, hogy a bölcsesség „kezdete” (héber töhillat) az is-
tenfélelem (Péld 9,10). A másik kifejezés kétféleképpen is érthetõ:
a bölcsesség „kezdete” vagy „feje” (ti. a csúcspontja, teljessége – mert
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a héber ré’sít mindezt jelentheti) az istenfélelem (Zsolt 111,10), és
ugyanezt mondja kis eltéréssel a Péld 1,7 is. Mindkét változatból vilá-
gos, hogy az „istenfélelem” és a „bölcsesség” szorosan összetartozik
akár úgy, hogy azzal kezdõdik a bölcsesség, hogy az ember féli az Is-
tent, akár úgy, hogy az istenfélelemben éri el a bölcsesség a teljességét.

Jób könyvének ez a sokat vitatott mondata azonban lényegesen meg-
változtatja a mondást. Elõször is azzal, hogy elébe tesz egy megjegy-
zést: Isten (aki egyedül ismeri „a” bölcsességet) „az embernek ezt
mondta”. Valami tehát az embernek is jut a bölcsességbõl. Ehhez kap-
csolódik az ismert mondás, de ez is változtatott formában, mert nem
kezdetrõl, nem is teljességrõl beszél, hanem azonosítja az istenfélel-
met és a bölcsességet, mégpedig nyomatékosan hangsúlyozva, hogy az
istenfélelem, „az” a bölcsesség (az eredeti szövegben szerepel a mutató
névmás!). Ha pedig arra emlékezünk vissza, hogy Isten istenségének
tudata Jób istenfélelmét rettegéssé változtatja (23,10–17), akkor ez a
kijelentés arra utal, hogy félelmetes dolog a bölcsesség. Nem az a vi-
dám biztonság, amelyrõl a barátok beszélnek, amely az igaz bölcs szá-
mára a világ és az élet rendjének ismeretében osztályrészül jut, hanem
annak félelmes tudata, hogy Isten igazi Isten, aki az emberi logika és
igazságérzet számára megfoghatatlanul cselekedhet azt, amit akar.

2. Régen és most

(29,1) Folytatta Jób a beszédét,1 és így szólt:

(2) Bárcsak olyan volnék, mint amilyen régen!
Mint annakidején2, mikor Isten őrzött;

(3) Amikor mécsese fejem fölött fénylett,
világosságánál jártam a sötétet;

(4) mint amilyen őszen, javakorban3 voltam,
mikor sátoromat Isten oltalmazta,4

(5) amikor még velem volt a Mindenható,
gyermekeim pedig körülvettek engem;

(6) amikor lábamat5 tejszínben moshattam,
s mellettem a szikla olajtól patakzott!6
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(7) Amikor a város kapujához mentem,
ahogy elfoglaltam helyemet a téren,

(8) megláttak az ifjak, s háttérbe húzódtak,7

felkeltek, és állvamaradtak a vének.8

(9) Az elöljárók is fölhagytak a szóval,
és a tenyerüket a szájukra tették;

(10) a fejedelmeknek hangja is elnémult,
nyelvük odatapadt szájuk padlásához.

(11) Mert amely fül hallott, boldognak nevezett,
és amely szem látott, tanúskodott rólam.

(12) Szegényt mentettem, ki segélyért kiáltott,
és az árvát, hogyha nem volt segítője.

(13) A veszni indultnak áldása szállt reám,
s az özvegy szívének örömöt szereztem.

(14) Igazság volt ruhám,9 és felöltöztetett
palástként, süvegként igaz cselekedet.10

(15) Vaknak szeme voltam,
s lába a sántának.

(16) A nincsteleneknek én atyjává lettem,
és az ismeretlen perét kivizsgáltam.11

(17) Kitörtem agyarát12 az álnok embernek,
és fogai közül kihúztam a zsákmányt.

(18) Azt gondoltam azért: fészkemmel veszek el,
s mint a főnixmadár, oly sokáig élek;13

(19) gyökerem kitárul vizek irányába,
és a harmat száll rá éjszaka ágamra;

(20) dicsőségem velem együtt újul meg majd,
s íjam a kezemben új meg új nyilat lő.14

(21) Hallgattak rám figyelmesen,
s némán várták tanácsomat.15

(22) Beszédem után nem szóltak többet,
szavam permetként hullott reájuk;

(23) úgy vártak reám, mint az esőre,
tavaszi esőt szomjazott szájuk.

2. Régen és most (29,1–30,31)
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(24) Rájuk mosolyogtam, amikor nem bíztak,
ha derűs volt arcom, nem szomorodtak el.16

(25) Megszabtam17 útjukat, az asztalfőn ültem,
lakoztam, mint király a hadseregével,
amikor18 gyászoltak, vigasztaltam őket.

(30,1) De most kinevetnek, kik ifjabbak nálam,
akiknek az apját arra se méltattam,
hogy juhászkutyáim19 közé besoroljam.

(2) Mire mentem volna kezük erejével,
hisz életerejük régen odalett már!?

(3) Nélkülözés, éhség gyengítette őket,
kopár földön kóborolnak,20

rég elpusztult pusztaságban;
(4) vadsóskát tépdestek s bokroknak levelét,

rekettye gyökere volt számukra kenyér.
(5) Az emberek közül kikergetik őket,

kiabálnak rájuk, mint a tolvajokra;
(6) völgy-szakadékokban kénytelenek21 lakni,

sziklahasadékok poros üregében;
(7) tüskebokrok között ordítanak éhen,22

csalánbokrok alatt verődnek csordába.
(8) Esztelen legények, sőt, becstelen fiak,

kiket az országból korbáccsal vertek ki.
(9) Most pedig ezeknek lettem gúnydalává,

és számukra váltam szóbeszéd tárgyává!
(10) Utálkoznak rajtam, és távolmaradnak,

sőt, nem átallanak az arcomba köpni!

(11) Mert meglazította íjam, s megalázott,23

velem szemben ezért lett mind zabolátlan.24

(12) Csőcselék támad rám,25 lábam elgáncsolják,
utat törnek felém, hogy elveszítsenek;26

(13) ösvényem elzárják, vesztem siettetik,
senki sincsen, aki segítne ellenük;27

(14) Mint falon tört résen,28 úgy jönnek ellenem,
mint valami vihar, úgy zúdulnak felém.

IV. JÓB VÉDEKEZÉSE (27–31. R.)
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(15) Rémület tör reám,
mintha szél sodorná, elvész méltóságom,
és, akár a felhő, elszáll boldogságom.

(16) Most azonban kitör belőlem29 a lélek,
erőt vettek rajtam30 ínségem napjai;

(17) éjszaka nyilallás van a csontjaimban,
hiszen a kínjaim soha nem alszanak;31

(18) hatalmas erővel megfogja ruhámat,
s mintha fojtogatna köntösöm gallérja;32

(19) sárba dobott engem,
hasonló lettem a porhoz és hamuhoz.

(20) Kiáltok tehozzád, s nem válaszolsz nekem,
odaállok eléd, s te csak figyelsz engem.

(21) Kegyetlen zsarnokká lettél velem szemben,
kezed erejével üldözöl mint sátán!33

(22) Fölemelsz a széllel, s elsodortatsz vele,
tönkrezúzol engem a zúgó viharral.34

(23) Jól tudom, hogy engem a halálba viszel,
a házba, hol minden élő találkozik.35

(24) De a roskadozó nem nyújtja ki kezét?
Aki veszélyben van, nem kér segítséget?36

(25) Nem sírtam-e azon, akit nehéz nap ért?
Nem szomorkodott-e lelkem a szegényen?

(26) Bizony, jót reméltem, és rossz jött helyette,
fényességre37 vártam, és sűrű homály jött.

(27) Egész bensőm forr, és nem tud megnyugodni,38

az ínség napjai jöttek el számomra.
(28) Feketén járok, de nem a nap hevétől,39

a gyülekezetben fölkelek, s kiáltok.
(29) Testvérévé lettem így a sakáloknak,

és sorstársává a pusztai struccoknak.40

(30) Bőröm feketedik, úgy hámlik le rólam,41

csontjaim is égnek a forró láz miatt.
(31) Lantomnak pengése gyászossá változott,42

fuvolámnak hangja sirató énekké.43

2. Régen és most (29,1–30,31)
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MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: Vö. 27,1. – 2: „mint a hajdani hóna-
pokban” és: „mint (azokban) a napokban”. – 3: A hóref szó itteni jelentése vi-
tatott. Jelentheti azt is, hogy „õsz”, és utalhat az érett férfikorra is. – 4: Lehet
másolási hiba is. Akkor a szód (közösség) helyett szók (a szkk, körülvenni, ol-
talmazni igébõl) olvasandó. Az összefüggésben mindkét szó ugyanazt a gondo-
latot fejezi ki. – 5: Szó szerint: lépteimet. – 6: „és a szikla öntött mellettem
olajpatakokat”. – 7: vönehbá’bú elrejtõztek, elbújtak. – 8: jásis „õsz hajú”. – 9:
„igazságot öltöztem fel”. – 10: mispát, jogosság, az igazságnak megfelelõ ma-
gatartás. – 11: „és perét (annak, akit) nem ismertem, kivizsgáltam azt”. – 12:
a mötallö’ót jelentése vitatott, ezen a helyen kívül csak Zsolt 58,7; Péld 30,14 és
Jóel 1,6-ban fordul elõ. – 13: Más fordítási lehetõség: „s mint a homok, olyan
sok lesz napjaimnak száma”. A hól, ill. húl jelentheti mind a kettõt, a homokot
is, meg a fõnixmadarat is. – 14: Szó szerint: Dicsõségem új (lesz) velem együtt,
s íjam a kezemben ismétel. – 15: „Rám hallgattak és vártak, elnémultak taná-
csomra”. – 16: Sok lehetséges fordítás közül ez az egyik olyan, ahol nem kellett
szövegkorrekciót alkalmazni. – 17: „választottam”. – 18: Korrekció: ka’aser
(mint) helyett ba’aser (mikor) – 19: „nyájam kutyái” – 20: Más fordítási lehe-
tõség: a kopár földet rágják. – 21: Az inf. cstr. kifejezheti azt is, hogy valamire
kényszerülni, kötelezve lenni. – 22: nhq az éhségtõl ordítani. – 23: Ti. Isten. –
26: „feltöltik ellenem pusztításuk ösvényeit”. – 27: ló’ ‘ózér lámó (nincs segítõ
nekik), esetleg korrekcióval ‘ócér (akadályoz, tilt). – 28: perec, rés, amelyet az
ostromlók a várfalon törtek (vö. pl. Ám 4,3). – 29: „szétfolyik rajtam”, hason-
ló kifejezés található 1Sám 1,15; Zsolt 43,5; 62,9; 102,1; 142,3 és JSir 2,19-
ben. Itt azonban szenvedõ igealak áll, ami azt jelenti: nem tudom már megaka-
dályozni a kitörést. – 30: „megragadtak”. – 31: „nem fekszenek le”. – 32: „mint
köntösöm nyílása szorosan körülvesz”. – 33: Itt is a sztm (sztn) ige áll! – 34:
túsivváh helyett tösú’áh (zúgás) olvasandó. – 35: „minden élõ gyülekezõ házá-
ba”. – 36: Nagyon nehezen érthetõ mondat. A sokféle fordítás közül ez látszik
a legjobban ideillõnek. – 37: Az ’ór jelentheti a „fényes napok”-at, amikor jól
megy az ember dolga. De jelentheti a világos látást, a dolgok helyes megértését
is. – 38: „belsõ részeim háborognak, és nem csendesülnek el.” – 39: Más for-
dítás, korrekcióval: Feketében (ti. gyászban, hamuval, sárral bekent ruhában)
járok, de nincs vigasztalásom. – 40: bánót ja‘anáh szó szerint „a puszta leányai”.
– 41: a shr ige csak ezen a helyen fordul elõ az Ószövetségben. Sáhar mé‘álaj szó
szerint: „lefeketedik rólam”. – 42: „lantom gyásszá lett”. – 43: „fuvolám sira-
tók hangjává”.
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Mikor még velem volt a Mindenható

29,1–6. Jóbnak ezt a beszédét olvasva minden kor embere megállapít-
hatja, hogy tipikus jelenségrõl van szó. Akit nagy csapás ért, és szen-
ved, az igen gyakran menekül vissza a múltba, a régi szép idõkbe, ami-
kor még boldog volt, megvolt mindene, nem volt gondja. Ezt természe-
tesen minden ember másképpen csinálja, és Jób könyvének írója itt,
nyilvánvaló szándékkal, egy speciális esetet mutat be. Mielõtt még le-
írná „Jób elõbbi boldog állapotát”, megadja hozzá az alaphangot: a múlt-
ra visszatekintve Jób abból indul ki, hogy akkor még vele volt az Isten.

Ennek a „velem volt”-nak az értelmét elõször is Jób beszédébõl ma-
gából állapíthatjuk meg. Jób arról beszél, ami csak volt, most már nincs,
és ebbõl következik, hogy a „velem volt” azt jelenti: mellettem, párto-
mon volt, nem volt ellenségem. Azokra az idõkre emlékezik vissza,
amikor nem csupán úgy tudta maga mellett az Istent, hogy bármikor
hozzá fordulhat, hanem úgy is, hogy védi, segíti õt. Ennek a ragozott
„-val, –vel” szócskának ez is az igazi értelme. Az író jól ismerte az õs-
atyák hagyományát, ahol ugyanilyen értelemben található (1Móz
21,22; 26,3.28; 28,20; 31,5). Így énekeltek róla a zsoltárokban (Zsolt
23,4; 46,8.12), a próféták így ígérték Isten segítségét (Ézs 7,14). Azért
fontos erre figyelnünk, mert különben félreértjük az egész beszéd, sõt
az egész könyv mondanivalóját. Igaz, hogy ez után szó van mindenféle
földi jóról, de Jób számára a legfontosabb, hogy vele volt az Isten.

Ezzel kapcsolatban még egy mozzanatra fel kell figyelnünk. Nagyon
egyszerû, közérthetõ képpel fejezi ki magát: Isten mécsesérõl beszél,
amelynek világosságában járt, amely éppen abban segített, hogy ha
sötét volt, akkor sem tévedt el. Pontosan a jelen helyzetbõl érthetõ
igazán ez a költõi kép. Akkor, annak idején a „régebbi hónapokban”
nem volt olyan áttekinthetetlen a helyzet, mint most. Akkor valami
megnyugtató, biztos rendet látott az életében. Talán nem tévedünk, ha
azt mondjuk, hogy ez a „mécses”, amelyet Isten gyújtott az ember szá-
mára, sõt, amelyet õ maga tartott kézben, hogy megvilágítsa az utat, ez
volt az a bölcsesség, amellyel átlátta az élet minden szövevényét.

Ehhez természetesen hozzátartozott az, hogy boldogan élt családja
körében (5. v.), és olyan gazdag volt, hogy „tejben-vajban” fürdött (6.

2. Régen és most (29,1–30,31) 29,1–6
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v.). Az ilyesfajta költõi képek az ókori Kelet nyelvén a túláradó bõséget,
a rendkívüli gazdagságot, az irigylésre méltó boldog életet jelentették
(vö. 1Móz 49,11; 2Móz 3,8; 5Móz 32,13; 33,24 Zsolt 81,17). Isten ál-
dása ezekben vált láthatóvá, ezekrõl gondolták azt, hogy „bizonyíté-
kai” Isten jóakaratának. Ez az egész beszéd elõször ilyen bizonyítéko-
kat sorol fel Jób „azelõtti” életébõl.

Igazság volt ruhám

29,7–17. Aligha tévedünk, ha azt mondjuk, hogy „az igazság” volt a
bölcsek számára a teológia egyik központi témája, és egyben a bölcs
ember életének középpontja. Jób könyvének eddigi részeiben is fontos
helyet foglalt el az igazság kérdése. Az igazság itt, egyszerûen szólva,
azt jelenti: beilleszkedés az életnek Istentõl adott rendjébe, azaz úgy
élni, ahogyan Isten rendelte. Jób, egy akkor már nagyon gyakran hasz-
nált képpel élve mondja, hogy õ „felöltözött” az igazságba, azaz úgy
hozzátartozott életéhez az igazság, mint az emberhez a ruhája. És mi-
vel az igazságnak megvoltak a gyakorlati életben megnyilvánuló követ-
kezményei, gyümölcsei, Jób azt is ki meri mondani, hogy rajta igen
díszes ruha volt, az elõkelõ emberek palástja, köntöse (vö. 1,20; 2,12),
és a fején sem az általában viselt kendõ volt, hanem olyan süveg, ame-
lyet a fõpapok vagy királyok hordtak (Zak 3,5; Ézs 62,3), azaz az õ igaz-
ságával együtt járó igaz élet (a mispát, amelyet legtöbbször „jogos-
ság”-nak szoktak fordítani) kiemelkedõen jó cselekedetekkel ékeske-
dett (14. v.).

Elõször is ez adott tekintélyt neki. A város kapujában, azaz a kapu-
nál lévõ téren vagy az ott épített csarnokban, ahol a régi közösségek
nyilvános élete folyt, ahol elsõsorban a közügyeket, a peres ügyeket
intézték (Ruth 4,10–11; Zsolt 127,5; Péld 31,23), és ahol nagy szük-
ség volt az „igazságra” és az igazságos ítéletre (Ézs 29,21; Ám
5,10.12.15; Zak 8,16; Péld 22,22; 24,7), Jóbnak rendkívüli tekintélye
volt. Nem akárki ülhetett le, nem akárki elõtt álltak tisztelettel. Jób
még arra is visszaemlékszik, hogy ha õ megszólalt, mindenki tisztelet-
tel hallgatta, még a legelõkelõbbek is elnémultak. Azt mondhatjuk: õ
képviselte az igazságot a közösség életében.

IV. JÓB VÉDEKEZÉSE (27–31. R.)29,1–6•29,7–17
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Hogy pedig Jób igazsága nem csak szavakban, kimondott ítéletek-
ben, bölcs tanításokban nyilvánult meg, arról egész környezete tanús-
kodott (11. v.). Jób igazsága gyakorlatilag a közösségben, a társadalmi
életben nyilvánult meg. Amit ma általában társadalmi igazságosság-
nak, az egyházi élet és a teológia nyelvén diakóniának nevezünk, az
volt Jób „igazsága”. A Törvény és a Próféták iratainak ismerõi, ha ezt a
néhány mondatot (12–17. v.) olvassák, nagyon sok párhuzamos helyet
tudnának idézni Isten törvényébõl és a próféták intésébõl, amelyeket
Jób megfogadott és gyakorlatban megvalósított. Ez a magatartás egyút-
tal az igazi bölcsek életfelfogásának felelt meg (vö. pl. Zsolt 37,21.26;
112,5.9; Péld 3,27–28; 14,21.31; 19,17; 22,9; 31,8–9.20 stb.).

Amire azonban a legjobban figyelnünk kell, az az összefüggés, amely-
be Jóbnak ez a beszéde az igaz ember életét, azaz az õ eddigi életét állít-
ja. Ez az igaz élet abból következett, hogy az Isten vele volt. Jóbtól távol
áll az a gondolat, hogy érdemes igaznak lenni, erre a barátok gondolnak
(vö. 22,2!). Ez megint felidézi a kezdeti vitát arról, hogy csakugyan
igaz ember-e Jób (1,9–11), és arra mutat, hogy még ebben a múltra való
visszaemlékezésben is azt bizonyítja, hogy hamisan vádolta õt a Sátán.

Azt gondoltam

29,18–25. Ez a szakasz mutatja, milyen váratlanul érték Jóbot a súlyos
csapások. Az itt használt néhány kép mind azt a gondolatot fejezi ki,
hogy az elõbb rajzolt boldog, mások javát szolgáló élet velejárója az,
hogy nagyon sokáig tart. Ha valakit az Isten pártfogásába vett, az gyõ-
zedelmeskedhet még az ember legnagyobb ellenségén, a halálon is.
Vagy legalábbis nagyon hosszú ideig élhet, mert ismételten megújul
az élete. Ezt fejezi ki a fõnixmadár legendájára való utalás. Az ugariti,
egyiptomi, görög és római irodalomban egyaránt megtalálható, több
változatú legenda szerint a fõnixmadár több száz évig él, az egyik vál-
tozat szerint, ha végül fészkével együtt (18. v.!) porrá ég is, poraiból
megújulva támad fel. Hasonló gondolatot fejez ki a másik kép is: a víz
mellett felnõtt fa, amely gyökereit az életet adó víz felé terjeszti (vö. Jer
17,8; Ez 31,7 és Zsolt 1,3), és az erõs karú vadász vagy harcos, aki gyors
egymásutánban tudja kilõni nyilait (vö. 1Móz 49,24).

2. Régen és most (29,1–30,31) 29,7–17•29,18–25
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A befejezõ öt vers ismét csak sok fejtörést okoz a magyarázóknak.
Logikailag (már ami a felvilágosodás kora óta kialakult európai gondol-
kodás logikáját illeti), megfelelõbbnek látszanék az a megoldás, amit a
legtöbb kommentárban találunk: valami szövegromlásra, másolási hi-
bára hivatkozva betenni ezt a szakaszt a 10. és a 11. vers közé. Miután
mindenki elhallgat, Jób beszélni kezd, és döntését mindenki elfogadja
stb. Az biztos, hogy a 21. verstõl kezdõdõ mondatok visszatérnek a 10.
versnél elhagyott gondolatokhoz. Csakhogy éppen ezzel válik hangsú-
lyossá a következõ fejezet mondanivalója. A 18–20. vers elmondja, hogy
Jób (és a bölcsesség teológiája) számára mi látszott volna természetes-
nek az Istennel való élet nyomán. De a „régen és most” ellentéte sokkal
jobban kidomborodik, ha a megelõzõ hónapok életkörülményeihez ha-
sonlítja mostani szenvedését.

De most kinevetnek

30,1–10. Az egész fejezetet meghatározza a háromszor is elõforduló
„most” szócska (1., 9. és 16. v.). A múltba való visszatekintésnél nem
áll meg Jób. Itt tûnik ki, hogy nem egyszerûen a régi szép idõkbe való
menekülés volt az, amit az elõzõekben olvashattunk. Sokkal inkább a
jelen helyzet jobb megértése céljából kellett megtudnunk, mi volt ré-
gen. Az író szándéka világos: azt akarja, hogy jobban megértsük Jóbot.
Jób védekezésül mondja el azt az egész hosszú beszédet, de nem egy-
szerûen mentegetõzésképpen, hanem megértésért kiáltva. Itt derül ki,
hogy nem a régieket „sírja vissza”, hanem a „most” felõl akar valami
bizonyosságot, vagy inkább: a mostani helyzetben keres valamit, ami
vigasztalná. Ezért önti ki még egyszer mostani keserûségét.

Õt, aki azelõtt a legtekintélyesebb ember volt, aki elõtt tisztelettel
felálltak, akinek szavát némán hallgatták, döntését elfogadták, most
kinevetik és megvetik. Mivel Jób itt a nála ifjabbakra utal, sokan arra
gondolnak, hogy azokról beszél, akik azelõtt a háttérbe húzódtak, ha
õ megjelent (29,8). De ahhoz, hogy így értsük, a 30. rész elejét egé-
szen át kellene rendeznünk, ahogyan ezt elég sokan meg is próbálják,
mondván, hogy a 2–8. vers nem ideillõ, önálló költemény a „gonosz
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idegenekrõl”. Ennél azonban jóval egyszerûbb megvizsgálni a jelenlegi
összefüggést.

Jób arra hivatkozik, hogy olyanok is kinevetik, akikkel „rendes em-
ber”, azaz az akkori társadalom tagjai még csak szóba sem álltak. A
könyv összefüggésétõl eltekintve itt megint találunk olyan anyagot,
ami a szociológusokat és a történészeket külön is érdekli: a társadalom
kivetettjeirõl, akik nem a városban, hanem a városon kívül a pusztában
tengették életüket, akik ezért nyilván rákényszerültek, hogy rabolja-
nak, lopjanak. Sokak véleménye szerint itt a pusztalakó nomádokról
van szó, akiket, mihelyt a települések közelébe jöttek, elûztek, mert
féltek tõlük, idegen volt szabad, vad életmódjuk. Az is lehet, hogy ép-
pen Jób könyvének ez a részlete nyújt adalékot ahhoz, hogy néha talán
mégis ezek közül fogadtak napszámosokat a földbirtokosok (erre utal-
hat a 2. vers).

Jób beszédében azonban arra esik hangsúly, hogy az eddig tisztelt,
nagy tekintélyû Jóbot most már az ilyen „senkik” is kinevetik. Szeren-
csétlenségének híre már ezekhez is eljutott (9. v.), és talán betegsége
miatt utálkoznak rajta, s megvetésük jeléül le is köpik (10. v.). Hogy
pedig ezeknek az embereknek a sorsa nagyon hasonlít ahhoz, amit a
bölcsek a gonoszok sorsaként ábrázoltak, azt mutatja, hogy Jób még
ezeknél is keservesebb sorsra jutott. Nem csak az okoz neki szenve-
dést, hogy elveszítette mindenét, még a gyermekeit is, õ maga pedig
súlyos betegségben kínlódik, hanem az is, hogy semmi részvétre nem
talál, sõt még csúfolják is azért, ami õt érte. Nem téved az, aki itt arra
gondol, hogy ilyenformán Jóbnak ez a beszéde a „bölcsek” magatartá-
sának karikatúrája, és ebben az értelemben gúnyos utalás Jób barátaira
is, hiszen õk is megvetik, kárörvendõen szemlélik gyötrelmeit.

Megalázott

30,11–15. Jób beszédeinek, s egyben az egész könyvnek legjellemzõbb
vonása az, hogy mikor Jób szenvedésének eredetére fordul a szó, min-
dig Istenhez jut. Jób nem „lett” szerencsétlenné, a csapások nem „ér-
ték” õt, hanem mindezt Isten tette vele. Most is, amikor arról beszél,

2. Régen és most (29,1–30,31) 30,1–10•30,11–15
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hogy milyen tehetetlen azokkal szemben, akik õt gúnyolják, a bölcses-
ség költõi képekkel teli stílusát úgy alkalmazza, hogy vele Isten cselek-
vését írja le. Isten lazította meg íját, azaz tette õt fegyvertelenné a rá-
támadókkal szemben. Isten alázta meg õt, aki pedig mindenkinél te-
kintélyesebb volt. Ahogyan „régebben” az volt jó, hogy Isten vele volt,
„most” éppen az a rossz, hogy ennek az ellenkezõjét tapasztalja.

A nyelvnek és az ókori Kelet költészetének sajátosságát láthatjuk
ebben a szakaszban. Eddig a Jóbot gúnyoló vad csõcseléket láttuk, s
most a kép fokozatosan tûnik át egy másik képbe. Már a kezdõ szó (pir-
háh) értelme is homályos. Jelenthet csapatot, sereget, de jelenthet for-
mátlan, most születõ alakokat is. Jób azt mondja, ezek rázúdulnak,
mint az ostromló csapatok a várfalakra. Körülveszik, fellökik, rémü-
letbe ejtik, mert érzi tehetetlenségét velük szemben. De ugyanezek a
kifejezések utalhatnak valami másra, nem emberekre, hanem pl. a be-
tegségre, amely Jóbot leverte a lábáról. Ezért oszlik meg a magyarázók
véleménye afelõl, hogy itt még az elõzõ szakaszban említett gúnyoló-
dókról van-e szó, vagy pedig a betegségrõl, amelyrõl a következõ sza-
kasz (16–19. v.) szól. Valójában itt az átmenet a kettõ között. És ha
arra gondolunk, hogy Jób világában a csapások szorosan összetartoz-
nak egymással, megértjük ezt az átalakuló képet.

Kegyetlen zsarnokká lettél

30,16–23. Itt már teljesen világos, hogy Jób betegségérõl van szó. Ar-
ról, hogy hogyan kínozza õt a betegség. Nincs nyugodt éjszakája, még
mintha a csontjai is fájnának, fulladás környékezi. Jób betegségének
tüneteire sok utalást találunk a könyvben (vö. 2,7-nél), orvosi szem-
pontból is érdekes adatok ezek, több tanulmány foglalkozik kiértéke-
lésükkel. A mû persze nem orvosi szempontból írja le ezeket a tünete-
ket, hanem Jóbnak, a szenvedõ embernek a szempontjából. A fájdalmak
költõi képekben való leírásának két fontos vonása van itt. Az egyik az,
hogy Jób nemcsak testileg szenved, hanem lelki gyötrelmei is vannak,
amelyek most feltörnek belõle, a 16. v. ezt kétféle vonatkozásban is ki-
fejezi: a mondat szó szerint azt jelenti, hogy úgy érzi, minden ereje el-
hagyta, nem tud már akaratával küzdeni a betegség ellen, lelkileg is tel-
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jesen legyengült, ugyanakkor azonban ebbõl az is következik, hogy
nem tud szavain uralkodni, nem tud hallgatni, némán tûrni, hanem
beszélnie kell.

A leírás másik jellemzõ vonása annak kifejezése, hogy emögött a
szenvedés mögött Isten áll, õ teszi mindezt Jóbbal. Õ az a meg nem
nevezett valaki, aki „megfogja” Jób ruháját, és megszorítja úgy, hogy a
szenvedõ alig kap levegõt (18. v.). Itt is az elõbbi szakasznál említett
„képváltás”-t látjuk: a kifejezés ráillik magára a betegségre is, hiszen
Jób világában a betegséget is személyes hatalomnak képzelték. A beszéd
folytatásából (20kk v.) azonban világos, hogy Jób ebben Isten mûvét
látja. Ez az a gondolat, amelyet a könyv szerint Jób kezdettõl (1,21; 2,10)
következetesen hangoztat. Abban a teológiában, amelyet az a mû kép-
visel, Isten valóságos Isten, semmi nem történik nélküle. És Jób be-
szédének ez a szakasza azt is megmutatja, hogy annak, aki ebbe be-
legondol, milyen kísértésekkel kell megküzdenie.

Mai magyarázók felújították azt az értelmezést, amely szerint Jób
könyve arról szól, hogy hogyan viselkedik az ember a szenvedés idején.
De aki figyelmesen olvassa ezt a mûvet, rájön, hogy Jóbnál a visszájára
fordul a kérdés. Az õ kérdése az, hogy Isten hogyan „viselkedik” akkor,
amikor az ember szenved. Az istenfélõ Jób nem akar elszakadni Isten-
tõl, barátaival folytatott vitája során többször szól Istenhez, mint hoz-
zájuk. A vita végén arra a megdöbbentõ felfedezésre jut, hogy nemcsak
barátai hagyták magára õt (6,14–21), hanem Isten is, aki ugyan hallja
kiáltását, de nem válaszol neki, látja nyomorúságát, de egy lépést sem
tesz felé. A szenvedõ ember számára fájdalmas a magára maradottság
érzése, az istenfélõ ember számára még szörnyûbb gyötrelem, ha úgy
látja, hogy még az Isten is elhagyta.

A kísértésnek legnagyobb mélysége Jób számára és mindazok számá-
ra, akik vele együtt szenvednek az, hogy egyszerre csak szembetalálja
magát az Istennel. Az az Isten, aki „a hajdani hónapokban” (29,2) vele
volt, most ellenségévé lett. Ennek a már elõbb is megfogalmazott gon-
dolatnak (vö. 13,24; 16,9; 19,11) végsõ pontjához jut el most. Annak
a gondolatsornak, hogy Isten igazi Isten, õ mindent tud, mindent lát,
minden hatalom az õ kezében van, nincs egyetlen kis hely sem, ahol
ne õ lenne az Úr, Jób esetében ez a vége: Isten kegyetlen zsarnok, aki
minden hatalmát, teljes erejét arra fordítja, hogy õt tönkretegye. Itt

2. Régen és most (29,1–30,31) 30,16–23
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mondja ki újra az eredeti szöveg azt a szót, hogy Isten „sátán módjára”
üldözi Jóbot (vö. még 16,9) úgy, hogy a szegény szenvedõ teljesen ki
van szolgáltatva neki, úgy érzi magát, mint a pusztító viharban tehe-
tetlenül sodródó tehetetlen ember. Ez a legsúlyosabb kísértés, amely-
nek mindenki ki van téve, aki Jóbbal együtt végiggondolja, és komolyan
veszi, mit is jelent az, hogy „Isten”. Ezért, bár valóban nagy kérdés az,
hogy milyen az ember magatartása a szenvedésben, Jób egy még na-
gyobb kérdéssel állít szembe: milyen magatartást tanúsít Isten, amikor
én szenvedek? Ahogyan az „azelõtti” idõre nézve nem a boldogság,
gazdagság és biztonság volt a legfõbb jó Jób számára, hanem az, hogy
vele volt az Isten, úgy a „most”-nak nem az a legnagyobb gyötrelme,
hogy szenvednie kell, magára maradt, hanem az, hogy úgy látja: ellen-
ségévé vált az Isten.

Jót reméltem, és rossz jött

30,24–31. Itt válik igazán izgalmassá Jób helyzete. Ha valaki össze akar
esni, vagy fuldoklik, önkéntelenül is kinyújtja a kezét. Ha valaki ve-
szélybe kerül, segítségért kiált. Õ maga is meghallotta az ilyen segély-
kiáltásokat, tudott segíteni, és együtt is tudott érezni a szenvedõkkel.
Most, mikor õ bajban van, nincs, aki felé kinyújtsa a kezét, nincs, akit
segítségül hívjon? A 24. vers kérdõ mondatai úgy hangzanak az elõbbi-
ek után, mint valami tiltakozás: az nem lehet, hogy Jób ne kiáltson
segítségért! Ezért nem hagyja abba itt a beszédet, bármennyire úgy tû-
nik, hogy az elõbbi sötét gondolatok után nincs tovább. Õ mégis foly-
tatja, mégis szól, mégpedig Istenhez, ahhoz, akirõl úgy látja, hogy el-
lenségévé lett.

A próféták igehirdetésébõl ismert ellentétekkel (vö. Ézs 59,9; Jer
8,15; 13,16; 14,19) juttatja kifejezésre, hogy milyen nagy csalódás érte,
mert abból, hogy azelõtt Isten vele volt, azt remélte, hogy „jó” lesz
minden, vagy legalábbis világosan látja, érti majd mindazt, ami életé-
ben következik. Mindennek az ellenkezõje következett. A jó helyett
rossz jött, és most semmit nem ért abból, ami vele történt, amit bará-
taival együtt a „bölcsesség”-bõl tanult, összekeveredett, érthetetlen-
né, elfogadhatatlanná vált.

Miközben tovább beszél szenvedésérõl, betegségérõl, ismét olyas-
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miket mond, amiket a mai ember jól meg tud érteni. Van olyan kom-
mentár, amelyik ezen a helyen felveti a kérdést, hogy itt a „bensõm
forr” kifejezés vajon testi vagy lelki fájdalomra vonatkozik. Pedig a
szöveg éppen nem akarja különválasztani a kettõt, aminthogy a való-
ságban nagyon is összetartoznak. Váltakozva beszél bõrének elszíne-
zõdésérõl és a belsõ gyötrelem fájdalomkiáltásban való megnyilvánu-
lásáról, a lepra külsõ jeleirõl, a lázról és a test eleven rothadásáról, és
arról, hogy tele van szomorúsággal, most már csak gyászdalokat tud
énekelni. És közben érzi az elhagyatottságát: az õ kiáltása olyan, mint
a sakál gyereksíráshoz hasonló üvöltése, vagy a strucc éjszakánként
hallható panaszos nyögése a pusztában. Ezeknek lett „sorstársává” Jób
testi-lelki szenvedésével.

3. Ártatlanság

(31,1) Szövetségre léptem a saját szememmel,
hogy soha nem fogok1 hajadonra nézni.

(2) És mi a jutalmam Istentől, felülről?
Mi jut nekem fentről,2 a Mindenhatótól?

(3) Nem az álnokokra vár a veszedelem,
a gonosztevőkre a szerencsétlenség?

(4) Avagy nem látja ő az én utaimat,
és nem tartja számon minden lépésemet?

(5) Ha én (az utamat) hazugsággal jártam,
és hogyha a lábam csalásra sietett,

(6) mérjen csak le engem az igazság mérlegén,
s megismeri Isten feddhetetlenségem.

(7) Ha az én lépésem letért a jó útról,
és hogyha szememet követte a szívem,3

vagy ha kezeimhez valami szenny4 tapadt:
(8) amit én vetettem, mások egyék meg azt,5

s ami nekem sarjadt, tépjék ki tövestül!

3. Ártatlanság (31,1–40) 30,24–31
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(9) Ha más asszonyáért bolondult a szívem,6

és felebarátom ajtaján lestem be,
(10) akkor feleségem másoknak őröljön,

s idegen emberek hajoljanak reá!
(11) Mert ez gyalázatos cselekedet7 volna,

és bűn, amely bírák elébe tartozna8

(12) mert tűz lenne ez, mely pokolig égetne,9

és fölemésztene mindent, mit szereztem.10

(13) Ha semmibe vettem szolgámnak igazát,
s szolgálómét, mikor perük volt ellenem,11

(14) mitévő lennék, ha rámtámadna Isten,
és, ha számonkérné, mit felelnék neki?!

(15) Nem Az alkotta őt, ki engem alkotott
anyámnak méhében?
Nem Ugyanaz12 formált anyáink ölében?13

(16) Ha megtagadtam a szegény14 kívánságát,
s az özvegy szemeit epedni engedtem;

(17) ha az ételemet15 egymagam ettem meg,
s nem adtam belőle enni az árvának,16

(18) kit ifjúságomtól apjaként neveltem,
és mint anyám-szülte testvért,17 úgy kezeltem,18

(19) ha elnéztem, hogy a veszendő ruhátlan,
és hogy a szegénynek takarója sincsen;

(20) ha nem áldott engem azért, mert dereka
juhaim gyapjától fölmelegedhetett;19

(21) ha az árva ellen20 kezem fölemeltem,
mivel a kapuban segítséget láttam,21

(22) akkor a vállamból szakadjon ki22 nyakam,
és lapockájából törjön ki a karom!

(23) Hiszen rettenetes az Isten csapása,
és fensége előtt nem tudok megállni.23

(24) Ha reménységemet aranyba vetettem,
és a színaranynak mondtam: Bizodalmam;

(25) ha annak örültem, hogy nagy a vagyonom,
és annak, hogy kezem milyen sokat24 szerzett,
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(26) ha néztem a napot,25 hogy fényesen ragyog,
és a holdat, amint méltósággal halad,26

(27) és titokban arra bolondított27 szívem,
hogy feléjük csókot hintsek a kezemmel:

(28) ez is bírák elé tartozó bűn lenne,
mert Istent odafönn megtagadtam volna!

(29) Ha örültem volna gyűlölőm vesztének,
és ujjongtam volna, amikor baj érte…

(30) de azt nem engedtem, hogy a szám vétkezzék,
és hogy átkot kérjen annak életére!

(31) Vajon nem28 mondhatták sátram vendégei:
„Ki az, aki nála nem lakott jól hússal?29”?!

(32) Nem hált a jövevény odakinn az utcán,
ajtómat kitártam a vándorok előtt!30

(33) Ha emberi módon eltitkoltam vétkem,
keblemnek mélyébe elrejtve bűnömet,31

(34) bizony, akkor a nagy tömegtől tartanék,
félnék, hogy megvetnek majd a nemzetségek,
elnémulnék, és az ajtón se lépnék ki!

(35) Ó, bárcsak volna, ki meghallgatna engem!
Íme, az a végszóm, hogy a Mindenható
válaszoljon nekem!
Írjon vádiratot, aki vádol engem!

(36) Vajon nem hordoznám-e azt32 a vállamon,
és mint egy koszorút, nem kötném fejemre?!

(37) Lépteim számát is megmondanám neki,33

s mint egy fejedelem, úgy járulnék elé.

(38) Ha a termőföldem ellenem kiáltott,
és sírt valamennyi barázdája együtt;

(39) ha annak termését ingyen34 fogyasztottam,
vagy a gazdáinak lelkét megkínoztam,35

(40) akkor búza helyett csak tövist teremjen,
s árpa helyett gyomot.

Itt végződnek Jób beszédei.

3. Ártatlanság (31,1–40)
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MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: „Miért néznék utána…?” – 2: „mi az
osztályrészem… a magasságból?” – 3: „ha szemeim után járt a szívem” – 4: A
mö’úm, ill. mö’úmáh jelentése lehet: hamis úton szerzett nyereség, tisztátalan-
ság, szenny, gyalázat vagy egyszerûen csak „valami”. – 5: „hadd vessek én, és
idegen egye meg” – 6: „ha asszonyra szedett rá a szívem” – 7: A zimmáh szót
a Tóra elsõsorban a szexuális bûnök kifejezésére használja (3Móz 18,17; 19,29;
20,14 stb.). – 8: Az ‘ávón pölílím-et általában így fordítják, bár sok magyarázó
„homályos kifejezés”-nek tartja. – 9: „a pusztulás helyéig (‘ad-’abaddón vö. 26,6;
28,22) emésztene” – 10: töbú’áh szerzemény, vagyon, termés – 11: „velem való
perükben” – 12: „egy (valaki)” – 13: A rehem itt csak egyes számú, de az össze-
függésbõl világos, hogy nem Jób testvérérõl vagy féltestvérérõl van szó. – 14:
dallím szegények, nincstelenek – 15: „falatomat” – 16: A völó’ ’ákal itt a más
nyelvek konjuktív alakjának felel meg: „úgy, hogy nem ehetett” – 17: A mibbeten
’immí nem azt jelenti, hogy „gyermekkoromtól”, hanem a hasonlításban azt,
hogy „mint aki anyám méhébõl való”. – 18: „bántam vele” – 19: „ha nem áldott
engem a dereka, hogy gyapjától fölmelegedett” – 20: Más fordítás (korrekció-
val): ha a feddhetetlen ellen… – 21: „mert látom a kapuban a segítségemet”, ti.
hogy a tanács, a bíróság mellettem áll az ítélethozatalban, elfogadja az én dön-
tésemet. – 22: „essék le” – 23: „fenségétõl (fensége miatt) nem tudok (képte-
len vagyok)”. A „megállni” értelmi kiegészítés. – 24: A kabbír (nagy, hatalmas)
jelenthet vagyont és hatalmat is. – 25: A párhuzamból érthetõ, hogy az ’ór (vi-
lágosság) itt a napot jelenti (vö. 37,21; Ézs 18,4; Hab 3,4) – 26: „a drágán
(pompásan) haladó holdat” – 27: Vö. 9. v. (ugyanaz a pátáh ige) – 28: Az ’im-
ló’ (szó szerint: ha … nem) esküformula, lehet olyan kérdés, amelyre az össze-
függésnek megfelelõen mindig világosan egyértelmû a felelet (itt pl.: „de bi-
zony!”) – 29: mibböszáró: abból a húsból, ami az övé. – 30: „ajtaimat kinyitom
a vándornak” – 31: „elrejteni (beásni) keblembe bûnömet” – 32: Ti. a „vádira-
tot”, amely valójában Jób ártatlanságát bizonyítaná. – 33: a Mindenhatónak –
34: bölí-keszef pénz (fizetség) nélkül. – 35: Más fordítás: sóhajtásra indítottam.

Gyónó tükör

Az Ószövetség világában az egyéb bizonyítékok hiányában nehezen
eldönthetõ vitás esetekben általános gyakorlat volt, hogy a gyanúsí-
tott „Isten elé állt”, és esküvel bizonyította ártatlanságát. Ezt Izrael
legõsibb törvénykönyve (2Móz 22,7–10) mellett más törvények és tör-
téneti emlékek bizonyítják (4Móz 5,5–7; 1Kir 8,31–32; 2Krón 6,22–23
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stb.). Az ártatlanság igazoló mértékéül bizonyos felsorolások, tíz-ti-
zenkét mondásból, tételbõl álló törvények, elõírások szolgáltak. Ilye-
nek voltak Izrael legõsibb törvényei és ezek késõbbi feldolgozásai (vö.
2Móz 20,1–17; 34,10–26; 3Móz 18,6–18; 19,3–12; 19,13–18; 5Móz
5,6–21; Neh 10,31–40; Ez 18,5–9), valamint bizonyos felsorolások
arról, hogy ki mehet be a szent helyre (Zsolt 15. r., 24,3–6; 34,13–15;
Ézs 33,14–16). Ezek gyónótükörül szolgáltak, amelynek alapján az
Isten elé járuló ember egy bizonyos „negatív gyónást” gyakorolt, ti. fel-
sorolta, hogy milyen bûnöket nem követett el, azután megesküdött
vallomása igazságáról, és igen gyakran önmagára is átkot mondott,
amennyiben nem lenne igaz, amit mondott.

A gyónó tükör ilyesféle használatának bizonyítékát láthatjuk az 5.,
7., 17., és a 26. zsoltárban. Arról is tudunk, hogy Izraelen kívül az ókori
Kelet világában másutt is, pl. Egyiptomban és Babilóniában megvolt ez
a gyakorlat. A bölcsesség kegyességében is volt ilyen gyakorlat. Így
értjük meg Jób könyvének ezt a fejezetét, amelyben Jób ártatlanságát
bizonyítja. Megállapíthatjuk, hogy Jób itt egy tizenkét bûnt felsoroló
gyónó tükör alapján bizonyítja ártatlanságát. Jób esküvel bizonyítja,
hogy ezeket a bûnöket nem követte el, esküjéhez egy alkalommal egy
bizonyos szövetségre hivatkozik (1–4. v.), a többi esetben pedig hosz-
szabb-rövidebb formában átkot mond önmagára, amennyiben nem len-
ne igaz a vallomása.

A mai keresztyén ember számára meghökkentõ egy ilyen vallomás,
hiszen úgy tanulta, hogy „mindnyájan bûnösök vagyunk”, hogy Isten
elõtt senki nem mondhatja azt, hogy nincs bûne. De ha valaki Jób köny-
vének eddigi részeit elolvasta, alighogy kimondja ezt a mondatot, eszé-
be jut, hogy Jób barátai is kimondták ezt (4,17–18; 15,14–16; 25,4),
tehát a régi bölcsek is így vélekedtek. Ámde a gyónó tükör használatá-
nak sem az volt a célja, hogy az embert erre a gondolatra vezesse:
nincs semmi bûnöm. Itt konkrét dolgokról van szó, arról, hogy a böl-
csek tudták, aki bizonyos konkrét bûnöket cselekszik, azaz „bolond”
módjára él, arra jogosan zúdul Isten büntetése. Jób itt azt akarja bizo-
nyítani, hogy a Tan értelmében nem érdemelte meg a büntetést. Így
mindazok, akik ebben a fejezetben látják Jób fõ bûnét (az elbizakodott-
ságot) és egyúttal szenvedésének okát és magyarázatát, félreértik az
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egész könyvet. Azok is félreértik, akik Jób késõbbi megalázkodásában
(40,3–5; 42,1–6) annak visszavonását látják, amit ebben a fejezetben
olvasunk. Ez annak a két szakasznak a vizsgálatánál derül majd ki.

Ennél azonban sokkal fontosabb észrevennünk azt az etikát, amelyet
a Jób által használt gyónó tükör képvisel. Kezdettõl fogva láthattuk,
hogy, noha a barátok nem értik meg Jóbot, az a teológia, amelyet õk
képviselnek, sok nagyon értékes tanítást is tartalmaz. Ugyanezt kell
mondanunk ennél a fejezetnél is. És azok a keresztyének, teológusok
és gyülekezeti tagok, akik lenézõen szoktak beszélni az „ótestámen-
tumi erkölcs”-rõl, különösen is jól teszik, ha figyelemmel olvassák vé-
gig Jóbnak ezt a „gyónását”. Nem egy magyarázó egyenesen azt állítja,
hogy az itt tükrözõdõ etika a Hegyi Beszéd (Mt 5–7. r.) etikájához áll
közel. Ha most sorra vesszük ennek a befejezõ monológnak egyes sza-
kaszait, meglátjuk, hogy ma is égetõ kéréseket érint mindegyik.

A szem

31,1–4. Mindjárt az elején kiderül: nem egyszerûen arról lesz itt szó,
hogy mit tett, vagy mit nem tett Jób. Ebben a gyónásban a hangsúly a
mentalitásra, a gondolkodásmódra, az érzületre esik. Jób elõször a sze-
mérõl beszél. Az Ószövetség alapfelfogása szerint a bûn legkönnyeb-
ben az ember „látásá”-ból indul ki (vö. 1Móz 3,6; 2Sám 11,2; Ézs
33,15; Zsolt 119,37). A bölcsességirodalomban pedig nagyon sokszor
van szó arról, hogy a szem és a látás a gonoszság egyik fõ szereplõje (pl.
Péld 6,17; 10,10; 30,13 stb.). Jób azt mondja: a szemeit kötelezte arra,
hogy ne legyenek a bûnös kívánság eszközévé. Ezzel eleve kizárta a
lehetõségét annak, hogy közel férkõzzék hozzá a megkívánás bûne. Ez
azonban egészen más mentalitás és erkölcs, mint ami Jób világának
jellemzõje volt, amelyben az, akinek vagyona és hatalma volt, annak
nem kellett megtagadnia semmit magától, amit megkívánt, megszerez-
hette. Ezzel Jób a bölcsek kegyességének, gondolkodásmódjának és
erkölcsének példáját szolgáltatja: a bölcs nem akarja „önmagát megva-
lósítani”, hanem önmaga megfékezésével is bele akar simulni abba a jó
életrendbe, amelyet Isten adott az ember számára. Éppen ezért lesz
kísértéssé Jób és a bölcsek számára Jób mostani helyzete.
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A következõ három vers (2–4) kétféleképpen érthetõ. Az egyik lehe-
tõség az, hogy Jób itt ennek az erkölcsnek az indítékáról beszél, arról,
hogy Isten szemmel tartja az ember életét, megbünteti azt, aki nem
illeszkedik bele a „rend”-be, ezért vigyázott magára, ezért igyekezett
még a szemei felett is uralkodni. Ez azonban ellene mondana a kiindu-
lópontnak, és igazolná azt a véleményt, hogy Jób „nem ok nélkül” is-
tenfélõ. Sokkal valószínûbbnek látszik egy másik értelmezés, az, hogy
Jób itt is a jelen helyzetére utal: õ ugyan beleilleszkedett az élet Istentõl
adott rendjébe, nem vétett ellene, mégis olyan sors jutott neki osztály-
részül, amely a Tan szerint az álnokok és gonosztevõk sorsa.

A láb és a kéz

31,5–8. A bölcsességirodalom egyik leggyakrabban használt és a mai
napig is közismerten érthetõ kifejezése az „út” (Zsolt 1,6; Péld 1,15
stb.), amelyen az ember jár, azaz az életfolytatás. Ez a kifejezés sem
tisztán csak kép. Az ember sok cselekedetéhez hozzátartozik az, hogy
járnia kell, oda kell mennie valahova, ahol megteheti, ami szándékában
áll. Ehhez a gondolatkörhöz tartozik az, amit Jób ebben a következõ
szakaszban mond. A lábáról beszél, amelyrõl azt vallja, hogy az igazság
útján járt. Ilyen etikai összefüggésben gyakran van szó a lábról a böl-
csességirodalomban (vö. 23,21; Zsolt 119,59.101; Péld 1,15–16; 4,25–
27; 6,18 stb.). Jób ismét csak azt hangsúlyozza, hogy nincs hátsó
gondolata. Bátran odaáll Isten elé, hogy „lemérje az igazság mérlegén”
(ismét olyan kép, amely az ókori Keleten közismert volt, vö. pl. az
egyiptomi „Halottak könyvé”-t), bizonyos abban, hogy felmentõ ítéle-
tet nyer. Mert õ nem tért le az „igaz út”-ról, arról az útról, amely Isten
jó útja.

Ehhez kapcsolódik egy másik kép a kézrõl. Bár van magyarázó, aki
felesleges vagy legalábbis „magyarázó” hozzátételének tartja a 7. vers
harmadik sorát, érthetõ, hogy mikor a másénak (a más termésének)
megkívánásáról beszél, szó kerül a kézrõl is, amelyhez így képletesen
„szenny tapadhat”, ha ti. el is venné azt, amit megkíván. Ehhez a mon-
datához azonban már egy önelátkozást is hozzáfûz, amely mind tartal-
mi, mind formai szempontból jól ismert az Ószövetségben: ha megkí-
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vánta más tulajdonát, földjét vagy vagyonát, akkor teljesüljön be rajta
az engedetlenség régi átka, és ne legyen az övé, amit pedig a maga szá-
mára termelt (vö. 4Móz 26,16; 5Móz 28,30.38; Ám 5,11; Mik 6,15;
Zof 1,13).

A más asszonya

31,9–12. A bölcsek tanításában jelentõs helyet foglalt el a házasságtö-
réstõl és a paráznaságtól való óvás (vö. Péld 5. r.; 6,20–35; 7. r.). Az
ókori Keleten a házasságtörés általában a másik férfi tulajdonának
megsértését jelentette, így eredetileg nem gondoltak arra, hogy ezzel
az ember a saját házasságát is „megsérti”. Az Ószövetségben a házas-
ságtörés még ilyen felfogásban is halálbüntetést érdemelt (vö. 1Móz
38,24; 3Móz 20,10; 5Móz 22,2). A Jób korabeli bölcsesség azonban már
nemcsak a tulajdon megsértését látta ebben, hanem vallási értelemben
vett bûnnek tartotta (vö. Péld 5,21–23), ilyen értelemben nevezi Jób is
„gyalázatos cselekedet”-nek (11. v.).

Jób azonban arról beszél, hogy õ még csak meg sem kísérelte a há-
zasságtörést: a vágyakozás sem ébredt fel szívében, nem is leste, hogy
mikor megy el otthonról a „szomszéd”, azaz nem kereste az alkalmat
sem arra, hogy más asszonyát elcsábítsa. Õ nemcsak a ténylegesen
elkövetett házasságtörést tartja bûnnek, gyalázatos cselekedetnek,
hanem már az arra való gondolást is (Mt 5,28!). Így különösen is meg-
döbbentõ az ártatlanság bizonyításához fûzött önelátkozás, mert ez azt
jelenti: ha csak gondoltam is a házasságtörésre, legyen a feleségem
másé, megérdemlem, hogy az én házasságom is tönkremenjen! Sõt,
még ezen is túlmegy Jób: azt is tudja, hogy a házasságtörés (már maga
a megkívánás is) „pokolig” tönkretenné az életét. Nemcsak a házassá-
got, a közösséget, hanem az egyéni életet is, nemcsak a lelki életre,
hanem a mindennapi életre, az anyagiakra is kihatással lenne: minden
tönkremenne (12. v.). A több mint két évezreddel késõbbi olvasó is át-
éli, talán még jobban is, ezeknek a mondatoknak az igazságát.
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A szolgák

31,13–15. A régi Izraelben a szolgákra (rabszolgákra) vonatkozó törvé-
nyek meglepõen humánusak (vö. 2Móz 20,10; 21,2–11.20–21.26-27;
3Móz 25,39–55; 5Móz 5,14–15; 12,18; 15,12–18; 16,11; 23,16–17).
Ebbõl érthetõ, hogy Jób a szolgáinak és szolgálóinak „igazáról”, „jogá-
ról” beszél. Azt bizonyítgatja, hogy vitás ügyekben mindig tekintettel
volt arra, ami a szolgáknak járt. A mentegetõzésnél érdekesebb azon-
ban itt annak indoklása, hogy miért nem bánt rosszul szolgáival. Sza-
vaiból két dolog derül ki.

Elõször is azt mondja, hogy Isten elõtt felelnie kell azért, amit szol-
gáival tesz. Ez nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy Jób hite, kegyes-
sége szerint úr és szolga Isten elõtt egyenlõ. Vagy még inkább: Jób
egyetért a prófétákkal és az Ószövetség nagy kegyeseivel, akik szerint
Istennek különösen is gondja van az alacsonyabb sorban élõkre. A régi
Izraelben ennek gyökere abban a felejthetetlen élményben van, hogy
õseik Egyiptomban rabszolgasorban éltek. A Törvény pedig ezt a szá-
mukra különösnek tûnõ „azonosítással” fejezi ki, amikor a fél évezred-
del késõbbi Izraelhez is így szól: „Emlékezzél arra, hogy szolga voltál
Egyiptomban…” (5Móz 5,15).

A másik indokolás Jóbnál az, hogy õt és a szolgát is Isten teremtette.
Ebbõl a teremtettségbeli egységbõl és egyenlõségbõl következik a Tör-
vény elõtti egyenlõség, az, hogy a szolgának is van joga, igaza. Ez egy
olyan korban, amikor a rabszolga vagyontárgynak számított, hallatlan
kijelentés. Két „egyenrangú” partner esetében általánosan elfogadott-
nak látszik a származásra, teremtettségre való hasonló hivatkozás (vö.
pl. 33,6; Mal 2,10). Az a gondolat, hogy a rabszolga is Isten teremtmé-
nye, a végsõ dolgokat is felmérni igyekezõ bölcsességirodalomban je-
lentkezik hasonló formában (Péld 22,2), de az Isten elõtti felelõsséggel
ilyen világos kapcsolatban, úgy tûnik, csak Jób könyvében találkozunk
vele.

3. Ártatlanság (31,1–40) 31,13–15



242

A szegények, özvegyek és árvák

31,16–23. Amirõl a most következõ szakasz szól, arról Jób már akkor is
beszélt, amikor a régebbi hónapokat emlegette (29,12–17). Ha akkor a
próféták prédikációira és a bölcsek tanítására utaltunk, hadd kerüljön
itt szóba egy jóval régebbi anyag, a Törvény, amely mind a prófétáknak,
mind a bölcseknek az alapot jelentette. A Törvény szerint Isten külö-
nösen is védelmébe veszi a szegényeket (2Móz 23,6,11; 5Móz 15,11;
24,14–15), az özvegyeket és árvákat (2Móz 22,21; 5Móz 14,29; 24,17–
21; 26,12). Mai kifejezéssel élve: ezekben a törvényekben ugyanúgy
„humanitás” mutatkozik, mint a rabszolgákra vonatkozó, elõbb idézet-
tekben.

Az elõzõkhöz hasonlóan Jób itt sem csak azt tagadja, hogy ezeket a
törvényeket a magatartásával, cselekedeteivel megszegte volna, hanem
azt állítja, hogy még csak a látszatát is kerülte annak, hogy õ semmibe
veszi Isten törvényét. Még az indulatai sem szálltak szembe Isten aka-
ratával. Jób nem volt keményszívû, nem tagadta meg a rászorulóktól a
segítséget. A 16. vers kifejezése, amelynek az ellenkezõjét már Cófár
elsõ beszédében olvashattuk (11,20), azt érezteti, hogy Jób kimondott
szavak nélkül, a szegény, özvegy tekintetébõl is megértette, mire van
szüksége, hogyan segítsen rajta. Éhezni sem hagyta azt, akinek nem
volt betevõ falatja, megosztotta kenyerét a rászorulóval.

Van magyarázó, aki megjegyzi, hogy Jóbnak itteni szavai, amelyekkel
újra azt hangsúlyozza, hogy úgy bánt a szegényekkel, özvegyekkel és
árvákkal, mintha azok gyermekei vagy testvérei lettek volna, valójában
annak a fontos parancsnak a betöltésérõl tanúskodnak, amely így
szólt: Szeresd felebarátodat, mint magadat (3Móz 19,18 vö. Mt 22,39).
Nemcsak élelemrõl, hanem ruháról, és ami Jób világában és környeze-
tében nagyon jelentõs volt, takaróról is gondoskodott, ha erre szoru-
lókkal találkozott. Szinte tanúkul hívja most azokat, akiken segített,
akiknek a „dereka” áldotta õt (így van az eredeti szövegben) a tõle ka-
pott gyapjútakaró melegéért.

Még egy valamire hivatkozik Jób, ami azután közvetlenül kapcsoló-
dik a nagyon jellegzetes önelátkozáshoz: nem élt vissza bírói hatalmá-
val, jóllehet mellette volt „a kapuban” a bírák, vének tanácsa. Nem
fenyegette meg, nem is büntette meg, nem emelt kezet a védtelen ár-
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vára. Ha megtette volna, megérdemelné, hogy a felemelt kéz letörjön.
Csak az eredeti szöveg ismerõi fedezik fel, hogy ugyanakkor itt még egy
szójáték-féle is található. A „segítségem” (21. v. héber: ’ezrá’ti) össze-
cseng a „karom” (22. v. ’ezró’i) kifejezéssel, és a „kar” átvitt értelemben
hatalmat is jelent. Az önelátkozás így nem csupán azt jelenti, hogy le-
gyen nyomorék, ha keményszívû, kegyetlen volt azokkal, akik kiszol-
gáltatott voltuk miatt segítséget vártak tõle, hanem azt is, hogy Isten
vegye el hatalmát, méltóságát is. A 23. versben Isten félelmetes hatal-
mára utal, amelyet a barátokkal folytatott vitája során is gyakran emle-
getett. Ezzel ismételten hangsúlyozza esküjének komolyságát.

Az arany és a csillagos ég

31,24–28. Esküjének ebben a szakaszában Jób azt mondja, hogy szívé-
ben soha nem volt hamis bizalom, hit, reménység. A Törvény ismerõi
számára minden különösebb magyarázat nélkül is világos, hogy ezzel
az elsõ és legfõbb parancsolatra utal, amelynek részletes kifejtésére
hosszú fejezeteket találhatunk az ún. Deuteronomiumban, Mózes
ötödik könyvében (vö. 5Móz 4–7. r.). Nem szabad elfelejtenünk, hogy
Jób esetében is ez a legfõbb kérdés. A vita során is kiderült már, hogy
Jóbnak nem kell „visszatérnie” Istenhez (vö. 22,23.26), mert õ mindig
csak Istennel volt, valójában mindig vele beszélt.

Most mégis újra megnézi magát a gyónótükörben. Két olyan kísér-
tést említ, amely korának, de a késõbbi korok hívõinek is kísértése volt.
Az egyik az „arany”, a vagyon. Ennek a kísértésnek õ is ki volt téve
(1,2–3). De a kegyes, istenfélõ Jób abban a szellemben nevelkedett,
amely a Törvény alapján, az igaz Isten ismeretében, imádságaiban és
tanításában (vö. Zsolt 49,6–7; 52,9; 62,11; Péld 11,8) mindig azért
küzdött, hogy ez a kísértés le ne gyõzze. A mai olvasónak sem kell so-
kat magyarázni, hogy bármennyit változott is a világ, milyen könnyen
lesz az ember „istenévé” a vagyon.

A másik kísértés, amelyet Jób említ a napról, a holdról, a csillagos
égrõl beszélve, némi vallástörténeti ismeretet igényel, bár mintha ma-
napság újra jelentkeznék, és sok ember vallásává válnék a „csillagjós-
lás”. A Napnak és a Holdnak istenségként való tisztelete általános volt
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az ókori Keleten. Ennek sok nyomát találjuk az Ószövetségében, oly-
kor Izrael és Júda hivatalos kultuszában is (vö. Ám 5,26; 2Kir 21,3;
23,5; Jer 8,2a; Ez 8,16 stb.). A Törvény ezt az ÚR-tól való elszakadásnak
ítéli, amelyért halálbüntetés jár (5Móz 4,19; 17,2–7). Jób még titokban
sem jutott arra a gondolatra, hogy az „odafenn” uralkodó Istent meg-
tagadva, jelképesen, csókhintéssel kifejezze a Nap, a Hold és a csillagok
imádatát (a bálványistenek tiszteletéhez hozzátartozott azok csókol-
gatása vö. 1Kir 19,18; Hós 13,2). Jób még a szívében, érzéseiben és
gondolataiban is hû maradt Istenhez.

Az ellenségek és a jövevények

31,29–32. Két rövid, ellentétében egymáshoz tartozó szakasz került
szorosan egymás mellé. Különös, feltûnõ, amit Jób ellenségeivel kap-
csolatban mond: nem volt benne káröröm, ha azt látta, hogy ellensége
bajba jutott. Bár a bölcsek olykor óva intettek a kárörömtõl (Péld 17,5;
24,17–18), úgy látszik, mégis inkább a természetes érzésnek engedtek,
amint ezt már Elifáznál láttuk (22,19). Most mintha Jób itt is, mint
ennek a védekezésnek során oly gyakran, visszautal barátjának vélemé-
nyére; így nemcsak a tettleges bûnök vádját hárítja el, hanem még az
olyan érzést is, amelyet barátai a kegyes embertõl természetesnek vesz-
nek, sõt szinte az istenfélõ, igaz emberek ismertetõjének tartanak, hi-
szen az igaz ilyenkor annak örül, hogy Isten érvényesíti a „rend”-et.
Jób mondata itt hirtelen félbeszakad, mert még egy megelõzõ mozza-
natot is meg kell említenie; õ nem is kívánta, hogy ellensége bajba jus-
son: nem „kért” átkot ellensége életére. A különös kifejezés arról árul-
kodik, hogy az õsi, mágikus elképzelés az istenfélõk világában gyö-
keres változást szenvedett. Az átkot eredetileg „mondták”, azaz úgy
gondolták, hogy az átok kimondásával végbe is ment az, amit az ellen-
ségre kívántak. Itt azonban azt látjuk, hogy a kegyesek ebbõl sem hagy-
ták ki Istent. Õk Istentõl kérték, hogy õ érvényesítse az átkot. Jób tehát
azt mondja, hogy õ még azt a gyakorlatot sem követte, ami a korabeli
kegyesekre jellemzõ volt (vö. az ún. bosszúzsoltárokat; 58., 109., 137.
zsoltár).

Az ellenségeken kívül az idegeneket, az utasokat, a vándorokat is
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megemlíti, azokat, akik otthonának közelébe kerültek, akik az Ószövet-
ségben leggyakrabban a „jövevény” néven szerepelnek. A régi idõkbõl
való elbeszélések tanúskodnak arról, hogy ami az ókori Keleten általá-
nos gyakorlat volt, azt Izrael õsei is gyakorolták: az idegen vándorokat
befogadták, és megvendégelték (1Móz 18,1–8; 19,2–3; Bir 19,15–21),
ami abban a világban nemcsak ételt és szállást jelentett, hanem amint
az említett történetek is bizonyítják, védelmet is a gonosz emberektõl.
Jób magatartását azonban még inkább befolyásolhatta a zsoltárokban
is megmutatkozó kegyesség, amely szerint Isten az özvegyek és árvák
mellett a jövevényeket is védelmébe veszi (Zsolt 146,9). A jövevény
éppúgy kiszolgáltatott helyzetben van, és segítségre szorul, mint az
özvegy és az árva, ezért Izrael õsi és késõbbi törvényei is hasonló védel-
met biztosítanak számára (2Móz 22,20; 23,9; 3Móz 19,33–34; 5Móz
24,17–18;, 27,19), mégpedig ismét olyan indoklással, hogy ezt a sorsot
Izrael is megtapasztalta annak idején Egyiptomban. Jób védekezésében
az is benne van, hogy rokonai, barátai, ismerõsei, vendégei tanúskod-
hatnak az idegenek iránti jóindulatáról, arról, hogy azok számára min-
dig ünnepi lakomát rendezett (31. v.). Így Jóbnak embertársaihoz való
viszonyában sem találhat senki kifogásolnivalót, õ ellenségeinek és az
idegeneknek egyaránt javát kereste, sem gondolatban, sem cselekedet-
ben nem ártott nekik.

Bűnök eltitkolása

31,33–34. Az eskünek az utolsó elõtti szakasza nem könnyû, mert a
fordítása több lehetõséget kínál. Az azonban bizonyos, hogy a téma a
bûnök eltitkolása, mentegetése. Érdekes az elsõ mondat hasonlító
képe: „mint ember (héber kö’ádám), azaz: úgy, ahogyan általában az
emberek szokták.” Vannak magyarázók, akik itt korrekciót alkalmaz-
nak (mé’ádám), és akkor a mondat így hangoznék: ha emberek elõtt
eltitkoltam vétkem. Mások meg arra utalnak, hogy az elsõ, a fõszöveg-
ben lévõ változat Ádámra, az elsõ emberre utal, aki Isten elõl eltitkolta
vétkét, sõt, amit az itt szereplõ ige jelentésének is megfelelhet, nem
csak titkolta, hanem mentegette is (1Móz 3,8–13). Bárhogyan értsük
is, egy világos: a bölcsességhez hozzá tartozott az õszinteség, becsü-
letesség, így a bûnök megvallása is (Zsolt 32,5; Péld 28,13).

3. Ártatlanság (31,1–40) 31,29–32•31,33–34



246

Kétféleképpen is magyarázható ez a magatartás. Az elsõ és kézenfek-
võ: a bölcs tudta, hogy semmi nem maradhat titokban, azaz az eltitkolt
bûn nyilvánosságra kerül. Erre mind az õsi hagyomány elbeszélései (pl.
Kain 1Móz 4,9–10; József testvérei 1Móz 42,21–22 stb.), mind az álta-
lános élettapasztalat megtanította õket. Ha azonban a bûn leleplezõ-
dik, akkor az nagy szégyen arra, aki addig titkolta. A másik, ami vi-
szont inkább megfelel az itteni összefüggésnek az, hogy a bûn titkolá-
sa állandó feszültséget eredményez. Annak, aki bûnét titkolja, mindig
félnie kell a leleplezéstõl, és ez tönkreteszi az életét. Az elõbb említett
zsoltár és példabeszéd is inkább ez utóbbira utal, azaz a bölcsek tud-
ták, hogy mennyi gyötrelmet okoz a bûnök eltitkolása.

Jób itt is ártatlannak tudja magát, ugyanúgy, mint az elõzõkben.
Nincs tehát semmi olyan ok, amelynek alapján azt kellene mondania,
hogy megérdemelte a szenvedést, mert az valamilyen vétkének bünte-
tése. Õ most a bölcsesség kegyességének elõírása szerint járt el, bele-
nézett a gyónó tükörbe, de ott tisztának látta magát. Ha pedig így van,
akkor az eddigi bölcsesség nem tud felelni a kérdésre, nem tud magya-
rázatot adni. Ez annál is inkább bebizonyosodott, mivel Jób nemcsak
azt vizsgálta meg, hogy elkövetett-e bûnöket, hanem azt is, hogy vá-
gyódott-e bûnök elkövetésére, és még az ilyen magas mértéknek is
megfelelt. A bölcsesség mértékével mérve is kudarcot vall a bölcsesség,
az a Tan, amelyet Jób barátai képviseltek.

A Mindenható válaszoljon

31,35–37. Most, itt a beszédek végén, újra rádöbbenünk, milyen ma-
gányos ez a szenvedõ Jób! Senki nincs mellette, senki nem tud segíte-
ni neki, senki nem tud felelni az egyre szaporodó és egyre súlyosodó
kérdésekre! Aki írta, úgy írta meg ezt a remekmûvet, hogy az olvasó
maga is rádöbben: én sem tudok segíteni ezen a szenvedõn! Ha igaz is
az, hogy Jób könyve a szenvedõ emberek számára íródott, most itt a
tetõpontjára ér ennek a könyvnek az a több szakasszal kapcsolatban is
megállapított igénye, hogy az olvasóknak is magukra kell ismerniük.
Nemcsak a szenvedõknek szól, hanem azoknak is, akik látják a szenve-
dõket, akik körülöttük élnek, velük beszédbe elegyednek, vagy akiket
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a szenvedõk ostromolnak kérdéseikkel. A bölcsesség teológiájának, a
bölcseknek s velük együtt sok istenfélõ vagy tudós embernek a kudar-
ca derül ki abból a felkiáltásból, amely itt áll: bárcsak volna valaki, aki
meg tudná hallgatni a szenvedõt!

A legtöbb magyarázó úgy értelmezi a 35. vers második, rövid monda-
tát (az eredetiben: hén-táví „íme a táv-om” – táv a héber ábécé utolsó
betûje), hogy itt most Jób „aláírja”, hitelesíti a vallomását, mivel az
ábécé utolsó betûje egy-egy régi iraton aláírásként szerepel (alakja
írott formában az X betûnek felel meg). Sokkal valószínûbb azonban,
hogy a kifejezés az utolsó „lépés”-re utal, arra, amire Jób már régen
készült, de most végleg elszánta magát: Istenhez fordul, tõle vár fele-
letet arra, amire senki nem tudott felelni. A barátok és Jób, a Tan és Jób
esete közötti „vitában” a Mindenható mondja ki a döntést. Õ látja át ezt
az egész helyzetet. Talán arra is gondolhatunk, hogy ebben kifejezésre
jut annak beismerése, hogy sem a barátok, sem Jób nem tud már itt
semmit mondani.

De ha az eddigieket végiggondoljuk, még valamit észre kell vennünk:
azt, hogy Jób itt vakmerõ lépésre szánja el magát. Azt az Istent hívja,
ahhoz az Istenhez fordul, akirõl mindeddig csak annyit tapasztalt
meg, hogy ellenségesen, sõt „sátán módjára” viselkedik vele szemben
(3,23; 7,20; 9,17; 13,24; 16,9; 19,6; 23,16; 30,21). Ezzel a nagy õsatyá-
nak, az Istennel tusakodó Jákóbnak (1Móz 32,23–31) a nyomdokába
lép: Istennel szemben is Istenre hivatkozik, hozzá fordul. És itt nem
szabad elfelejtenünk, hogy ez nem a hideg logika döntése. Mert igaz:
senki nem tud segíteni, ti. senki emberfia. De Isten, aki Mindenható,
tudja a megoldást, tehát õt kell megkérdezni. Ilyen tanácsot azonban
már az elején kapott Jób Elifáztól (5,8–9), pontosan ilyen logika alap-
ján. Csakhogy Elifáz maga mellett tudta Istent, míg Jób (ahogyan az
elõbbi utalások világosan mutatják, kezdettõl mindvégig) a legnagyobb
harcot éppen Istennel vívta. Ezért kétségbeesett, vakmerõ, „mindent
egy lapra feltevõ” lépés ez tõle.

Még vakmerõbbnek tûnik itt a folytatás: Jób meg van gyõzõdve arról,
hogy ha a „vádiratot” Isten írja meg ellene, akkor az valójában nem vád-
irat, hanem olyan kitüntetõ okmány lenne, amit diadallal hordozhat-
na (36. v.). Abban az iratban az állna, hogy õ ártatlan. Olyan alaposan
végiggondolta életét, hogy minden lépésérõl be tud számolni. Csak-
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hogy itt újabb kérdés támad: akkor mi szüksége van Jóbnak arra, hogy
Isten szólaljon meg? Talán igazolást vár tõle a barátai vádaskodásával
szemben? Bizonyára ez is igaz. De most megint a teljes összefüggést
kell néznünk, és abból újra elõkerül egy régebbi gondolat: Jóbnak nem
az a fõ kérdése, hogy legyõzi-e barátait a vitában, hanem az, hogy Isten
csakugyan ellene van-e vagy pedig mellette (19,27). Ennek kell majd ki-
derülnie Isten válaszából.

A termőföld

31,38–40a. Ha Jób könyvének írója úgy dolgozott volna, mint a mai
írók, laponként írta volna meg ezt a könyvet, akkor elfogadható volna
az a kritikai vélemény, hogy itt a mondatok „összekeveredtek”, mert
tartalmát tekintve ez a két és fél vers csakugyan odaillik a 34. vers után,
mintegy utolsó tagként Jób védekezõ beszédéhez. Az is biztos, hogy
egészen pontos választ senki nem tud adni arra a kérdésre, hogy miért
van itt ez a szakasz, és miért nincs a megjelölt helyen. Valami azért van,
ami ezt a szakaszt a közvetlen megelõzõhöz kapcsolja: Jób azt állítja,
hogy nyugodtan áll oda Isten elé, mert minden lépésérõl számot tud
adni. Valójában ez az egész beszéd ilyen számadás. Itt ér véget ez a szám-
adás. A gyónótükör még egy kérdést tartalmaz: a környezethez való
viszony kérdését.

A szakasz értelmezése ismét elég vitatott. Vannak, akik arra gondol-
nak, hogy Jób itt a földmunkás bére visszatartásának vagy a vásárolt
föld vételára körüli manipulációnak a vádja ellen védekezik. Mások meg
úgy vélik, hogy Jób ezt állítja: nem ölte meg a föld elõzõ tulajdonosát,
és így a föld nem kiált bosszúért a kiontott vér miatt (vö. 1Móz 4,10).
Ezeknél a feltevéseknél sokkal valószínûbb az olyan vétkekre való uta-
lás, amilyeneket a Törvény említ, mert a megelõzõ szakaszokban is
mindenütt világos a Törvénnyel való összefüggés.

Ilyen lehetett a termõföld kizsákmányolása azzal, hogy nem tartotta
meg a „nyugalom évét”, a föld hétévenkénti pihentetését (2Móz 23,10–
11; 3Móz 25,1–7). Egy másik ilyen elítélt bûn volt az, ha valaki egy-
szerre „kétféle” (talán össze nem illõ?) magot vetett földjébe (3Móz
19,19; 5Móz 22,9). Ugyancsak ilyen véteknek számított az is, ha valaki
„maradék nélkül” aratta, szüretelte le a termést (3Móz 19,9–10; 23,22),
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de ennek már az a magyarázata, hogy így a tulajdonos elveszi az özve-
gyek, árvák, a kiszolgáltatottak, magatehetetlenek kenyerét. A „gazdák
lelkének megkínzásá”-ra való utalás is azt mutatja, hogy a bûn, amelyet
a gyónó tükör említ, a környezetnek (földnek és embernek) kíméletlen
kizsákmányolása, az, hogy a tulajdonos csakis magára, a maga haszná-
ra gondol, és nem törõdik azzal, hogy így a termõföld kimerül, a rajta
és belõle is élõ emberek pedig tönkremennek.

Jób a bûnnek ezt a lehetõségét is elhárítja. Így néz utána minden
lépésnek, ad számot egész életérõl, így áll oda nyugodt lelkiismerettel
Isten elé, és így tesz tanúságot arról, hogy neki mindezen túlmenõen
sokkal fontosabb kérdése van, olyan, amire csak Isten felelhet.

Itt végződnek Jób beszédei

31,40b. Ismét egy prózai mondat, sokak szerint ez is csak késõbbi szer-
kesztõi glossza. Világos, hogy a könyvnek az elsõ, nagy részét lezárja.
Ezen a helyen ez a prózai mondat is sokat mond. Amit Jób ügyében el
lehetett mondani, azt elmondták. Többet ebben az ügyben sem Jób,
sem a barátok nem tudnak mondani.

Az ilyesféle prózai megjegyzés más ószövetségi könyvben is megta-
lálható (Jer 48,47; 51,64; Zsolt 72,20). Ez egyszerûen arra figyelmez-
tet, hogy ami utána következik, az valami más, másnak az írása, másnak
a költeményei. Jób beszédeinek a végén ez a megjegyzés arra is utalhat,
hogy most egészen másvalaki fog megszólalni. Természetesen azt várja
az olvasó, hogy most majd az következik, akit Jób hívott, hogy feleljen
a nagy kérdésekre: a Mindenható.

3. Ártatlanság (31,1–40) 31,38–40a•31,40b
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(32,1) Ez a három férfi nem válaszolt többé1 Jóbnak, mivel ő igaznak tartot-
ta magát.2 (2) Ekkor haragra gerjedt a Búzból, Rám nemzetségéből való Elihú,
Barakél fia.3 Megharagudott Jóbra, amiért igazabbnak tartotta magát Isten-
nél. (3) De három barátjára is megharagudott, mivel nem tudtak válaszol-
ni,4 és így bűnösnek mondták Istent.5 (4) Elihú azonban várt a Jóbhoz szóló
beszédével, mert azok idősebbek voltak nála. (5) De amikor látta Elihú, hogy
nincs több válasza6 a három férfinak, akkor haragra gerjedt.

(6) Megszólalt a Búzból való Elihú, Barakél fia, és ezt mondta:

Én fiatal vagyok, ti pedig idősek,
háttérbe húzódtam ezért, mivel féltem
megmutatni7 nektek azt, amit én tudok.

(7) Mondtam: beszéljenek csak a korosabbak,8

és a bölcsességet idősek9 tudassák.
(8) Pedig csak a lélek az a halandóban,

mi okossá tesz, a Mindenható lelke.10

(9) Nem azok a bölcsek, kik sok napot éltek,11

nem a vének értik meg, mi az igazság.12

(10) Ezért azt mondom, hogy énrám kell hallgatni,13

hadd mondjam el én is azt, amit én tudok!14

(11) Íme, végigvártam beszélgetésteket,
és figyeltem, amíg ti bölcselkedtetek
szavakat keresve.15

(12) Ügyeltem reátok,
de senki sem tudta Jóbot megcáfolni,
egyiktek se felelt arra, amit mondott!

1. Új tanító
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(13) Ne mondjátok: olyan bölcsességre leltünk,
amelyet Isten tud legyőzni, senki más!16

(14) Mivel nem énhozzám intézte szavait,
nem szavaitokkal felelek meg neki.

(15) Zavarba jöttek, már nem feleltek neki,
kifogytak a szóból.

(16) Várjak, mert nem szóltak,
mert csak álltak, és nem válaszoltak neki?17

(17) Hadd mondjam el én is a magam részéről,
hadd mondjam el én is azt, amit én tudok!18

(18) Mert megteltem szóval,
és szorongat engem belülről a lélek.

(19) Olyan már a bensőm,
mint amikor a bor nem tud hol kifolyni,19

mint a tömlő, mely az újbortól széthasad.
(20) Hadd beszéljek hát, hogy levegőhöz jussak,

hadd nyissam ki számat, és hadd válaszoljak!
(21) Személyválogató nem leszek senkivel,

és hízelkedni sem fogok embereknek,
(22) mert nem értek ahhoz én, hogy hízelegjek,20

hisz Alkotóm könnyen elszólíthat engem!

(33,1) Ezért hát hallgass csak Jób az én szavamra,
fogadd be füledbe minden beszédemet!

(2) Íme, most szólásra nyitottam a számat,
beszél már a nyelvem szájam üregében,21

(3) őszinte a szívem, tudós a beszédem,
és ajkaim tisztán mondják a szavakat.22

(4) Az Istennek lelke alkotott meg engem,
és a Mindenható lehelete éltet.23

(5) Hogyha képes vagy rá, felelj meg majd nekem,
készítsd fel magadat, és állj ki ellenem!

(6) Íme, mint te, én is az Istené vagyok,
én is az agyagból vagyok kiformálva.

(7) Nem kell megijedned és félned éntőlem,
erőszakkal nem is kényszerítelek majd.24

(8) Csak az imént mondtad fülem hallatára,
és én az elhangzott szavakat25 hallottam:
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(9) Tiszta vagyok, nincsen semmi vétek bennem,26

mocsoktalan vagyok, nincsen semmi bűnöm,
(10) íme, mégis talál kifogást ellenem,27

úgy tekint rám, mintha ellensége volnék,28

(11) béklyót tett lábamra,
őrzi minden léptem!29

(12) Erre azt felelem, hogy nincsen igazad,
mert Isten nagyobb a halandó embernél.

(13) Mért pereltél vele?
Azért, mert egyetlen szavadra se felelt?

(14) Hiszen szól az Isten,
egyszer így, máskor úgy,30 de nem ügyelnek rá!

(15) Éjszaka álomban és látomásokban,
amikor mély álom száll az emberekre,
mikor szenderegnek fekvőhelyeiken,

(16) akkor nyitja meg az embereknek fülét,
és fenyítésével megrettenti őket,31

(17) hogy eltérítse az embert a gonosztól,32

és a kevélységtől a férfit megóvja;33

(18) hogy megmentse lelkét a végső romlástól,34

és életét, hogy azt fegyver ne járja át!
(19) Inti35 fájdalmakkal őt a fekvőhelyén,

azzal, hogy szüntelen fájnak a csontjai;36

(20) és megutáltatja a kenyeret vele,
még az ínyével37 is a kedvenc ételét.

(21) A húsa elfonnyad, úgy, hogy alig látni,
s mi eddig nem látszott, csontjai kiállnak.

(22) Közeledik lelke a végső romláshoz,
élete pedig a halál angyalához.38

(23) Ha van mellette egy angyal az ezerből,
közvetítő gyanánt, hogy tudtára adja
az embernek azt, mi a kötelessége,

(24) akkor ő39 könyörül rajta, és ezt mondja:
Váltsd ki őt, hogy végső romlásba ne jusson,
megtaláltam számára a váltságdíjat!40

(25) S teste fiatalos erőtől duzzad majd,
elölről kezdheti ifjúkorát akkor.41

1. Új tanító (32,1–33,33)



256

(26) Könyörög Istenhez, s ő kegyes lesz hozzá,
engedi, hogy arcát örvendezve nézze,
és ismét igazzá teszi a halandót.42

(27) Ő meg így énekel majd az embereknek:43

Vétkeztem, elcsavartam az igazságot,44

de ő nem eszerint fizetett meg nekem!45

(28) Megváltott, hogy végső romlásba ne jussak,
és életem lássa a világosságot!

(29) Nézd, ezt szokta tenni kétszer-háromszor is
Isten az emberrel,

(30) hogy visszahozza őt a végső romlásból,
és lássa az életnek világosságát.46

(31) Figyelj, Jób, hallgass rám!
Hallgass, hadd szóljak én!

(32) Ha van mit mondanod, akkor felelj nekem,
beszélj, mert szeretném, ha igazad lenne;

(33) Hogyha pedig nincsen, akkor hallgass reám,
hallgass, hadd tanítsalak meg bölcsességre!

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: vajjisbötú mé‘anót elálltak a válaszo-
lástól (abbahagyták). – 2: „igaz (volt) a saját szemében”. – 3: Az Elihú név
(kétféle formában: ’elihú’ vagy mint itt: ’elihú) néhányszor elõfordul az Ószö-
vetségben. Ez a neve Sámuel egyik õsének (1Sám 1,1) és a Krónikák könyve
családfái szerint még három személynek (1Krón 12,21; 26,7; 27,18), egy Ma-
nassé-törzsbeli embernek, aki Dávid csapatához csatlakozott, a Dávid által ki-
jelölt templomi kapuõrök egyikének, és ugyancsak Dávid idejében Júda törzse
vezetõjének. A kutatók szerint elég gyakori név lehetett a régi Izraelben. Pontos
fordítással azt jelenti: „Istenem Õ”. Eredetileg valószínû, hogy hitvallást jelentõ
név volt. Elihú apjának neve (barak’él: megáldott az Isten) csak ezen a helyen
fordul elõ az Ószövetségben, viszont hasonló akkád és dél-arábiai neveket is-
mernek. Búz, Elihú származási helyének neve 1Móz 22,21 genealógiájában (csa-
ládfájában) található, Úc testvéreként. Mivel sok város egy-egy nevezetesebb
törzsfõrõl, az ott letelepedett utódoktól kapta a nevét (vö. pl. 1Móz 11,31),
valószínû, hogy az itt megadott helynév arra utal, hogy Elihú az Úc földjérõl
származó Jóbnak (1,1) rokona. A Rám (fenséges, magasztos) nemzetségnév
valószínûleg azt célozza, hogy a származási hely nevét nem szabad jelzõként
értelmezni (búz: megvetett, lenézett). – 4: „nem találtak választ”. – 5: Ezen a
helyen az írástudók kijavították a héber szöveget! A vajjarsí‘ú ’et-há’elóhím
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(kárhoztatták, bûnösnek mondták Istent) helyett vajjarsí’u ’et-ijjób-ot írtak (kár-
hoztatták Jóbot), mert az elõbbi kifejezést Istenre nézve megbotránkoztatónak
tartották. Egyébként mindkét változat jól beleillik Jób könyvébe: a barátok az-
zal, hogy nem tudtak megfelelni Jóbnak, hallgatólagosan elismerték Jób Istent
vádoló szavainak igaz voltát, az is igaz, hogy a barátok ugyan elítélték Jóbot,
legalábbis megkísérelték kimutatni, hogy nincs igaza, de ez nem sikerült nekik.
– 6: „nincs válasz a szájában” – 7: „tudtul adni”, kijelenteni” – 8: „a napok” –
9: „a sok év” – 10: „lehelete” – 11: „nem a sokak (korrekcióval: sok napok)
bölcsek” – 12: A mispát jelentése itt: ami igaz (az igaz dolog) – 13: Az egyes
számú imperativus alak általános értelmû felszólítást is kifejezhet (nem szük-
séges így fordítani: „hallgass rám”). – 14: „hadd adjam tudtul tudásomat én
is”. – 15: „amíg szavakat kerestetek” – 16: ló’-’ís „nem valaki”, így is fordítha-
tó: „nem ember” – 17: Más fordítás: „És vártam, mert nem szóltak, mert áll-
tak, nem feleltek többé” – 18: Vö. 10. v. – 19: „nem szabadul ki” – 20: Itt az
igének ún. cohortativus alakja áll: „hízelegjek”. Szó szerinti fordítás kb. ez len-
ne: nem tudok (hogy) hízelegjek. – 21: „az ínyemben”. Más értelmezés szerint:
nyelvem hegyén van a szó. – 22: Sokféleképpen fordított mondat. Szó szerinti
szövege a következõ: egyenes a szívem, a beszédeim, és tudás, ajkaim tisztán
mondanak szót. – 23: „lehelete elevenít meg engem”. – 24: „és erõszakom nem
fog ránehezedni. – 25: „a szavak hangját” – 26: „vétek nélküli”, „semmi-vétkes”
– 27: „ellenkezni valót velem” vö. 4Móz 14,34 – 28: „ellenségének tekint” – 29:
„ösvényem” – 30: Más fordítási lehetõség: egyszer és kétszer – 31: Bármilyen
fordítás csak szövegkorrekcióval lehetséges. Az itt adott fordítás kapcsolódik
legjobban a következõ vershez. – 32: „tettétõl” – 33: „és a kevélységet a férfi
elõl elfedje” – 34: sahat gödör, csapda, sírgödör. Elihú gyakran használt kifeje-
zése, vö. még 22.24.28.30. vers – 37: nafsó (a szó eredeti, elsõ jelentésének
megfelelõen): torka, nyelése. A nefes nem mindenütt „lélek”! – 39: Ti. Isten –
40: Értelmi kiegészítés, a mácá’tí kófer: találtam váltságdíjat. – 41: „visszatér
ifjúsága napjaihoz” – 42: „visszatéríti a halandónak az igazságát” – 43: „énekel
az embereknek, és mondja” – 44: „az egyenest elgörbítettem” – 45: Korrekció,
értelmi kiegészítéssel. Vö. BH. – 46: „és világítson az élet világossága”.

Elihú

Meglepetésként éri az olvasót egy új szereplõ megjelenése. Jób szavai
után azt várná az ember, hogy most már Isten szólaljon meg (31,35).
Hiszen a könyv elején (3,11) azt olvastuk, hogy Jóbot három barátja
látogatja meg: a témáni Elifáz, a súahi Bildád és a naamái Cófár. És ha

1. Új tanító (32,1–33,33)
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a könyv végére lapozunk (42,7–9), ott is csak ugyanezzel a három név-
vel találkozunk, Elihúról nem esik említés. Ha ez a most következõ hat
fejezet Jób könyvébõl kimaradt volna, senki nem hiányolná. Ráadásul,
az eredeti nyelv ismerete nélkül, a fordításokból is bárki megállapíthat-
ja, hogy az eddigiektõl eltérõ ezeknek a beszédeknek a stílusa és a nyel-
ve is. Sokkal terjengõsebbek a beszédek, a beszélõ nagyon sok energiát
fordít önmaga bemutatására, megszólalásának jogosultságát többszö-
rösen igyekszik bizonyítani. Az is feltûnõ, hogy nemcsak a megelõzõ
fejezetekre reflektál, hanem az utána következõkre is.

Ki ez az Elihú? A szöveg részletesebb vizsgálatánál láttuk, hogy a
neve jelképes, mintha azt akarná igazolni, hogy õ adja meg azt a fele-
letet, amelyet Jób az Istentõl vár. Mivel azonban a könyvben van egy
hosszú szakasz (38,1–42,9), amely az ÚR beszédeit tartalmazza, errõl
a váratlanul megszólaló ismeretlenrõl önkéntelenül is az a benyomá-
sunk támad, hogy õ nincs megelégedve ezeknek a fejezeteknek a tartal-
mával. A legújabb kommentárok úgy értékelik az Elihú-beszédeket,
hogy ezekben található Jób könyvének egyik legrégebbi kritikája. Itt
valaki, egy késõbbi „bölcs” hozzászól a témához, és ahhoz, amit ez a
régi könyv tartalmaz. Ez a valaki lehetett az utolsó, aki még alakított a
mûvön, mielõtt az a régi Izrael szent iratai közé került. Azt azonban
tudomásul kell vennünk, hogy csak olyan Jób könyvét ismerünk,
amelyben Elihú beszédei benne vannak, és ha Jób könyvének értelmét,
mondanivalóját keressük, ezeket a fejezeteket nem hagyhatjuk figyel-
men kívül.

Ilyenformán a „Ki ez az Elihú?” kérdésre olyan feleletet keresünk,
amely megmondja, mi Elihú szerepe ebben a mûben. A könyv értelme-
zésének két évezredes története során nagyon különbözõ feleleteket
adtak erre a kérdésre. Az egyházatyák idejétõl a reformációig többnyire
csak azt a személyt látták benne, aki, szinte odafurakodva Isten elé,
beleszól még egyszer a vitába. Tanult ember, de szemtelen fecsegõ, aki
összevissza beszél. Késõbb sokan hajlandók lettek volna egyszerûen
kihagyni, mert nem tartozik az eredeti mûhöz. Ma már van ellenkezõ
vélemény is; van, aki arra mutat rá, hogy Elihú a barátoknál mélyeb-
ben érti meg a szenvedés értelmét, mások azt tartják, hogy Elihú „Isten
ügyésze” a perben, vagy Jób igazi vigasztalója. Olyan vélemény is van,
amely szerint õ készíti elõ Jóbot az Istennel való találkozásra, mivel,
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„ha Isten azonnal válaszolt volna, Jóbnak meg kellett volna halnia”. Így
Elihú a közbenjáró szerepét tölti be, amire õ maga is utal (33,23). Így
Elihú beszédei a „csúcspont”-ot jelentenék Jób könyvében.

Az Elihú személye, illetve szerepe körüli vita során kiderült, hogy a
beszédek írója valamit elért a céljából: felhívta a figyelmet arra, hogy
Jób könyve csakugyan alapjaiban támadja a bölcsesség korabeli teoló-
giáját, azt a teológiát, amely logikus, világos tanításban foglalta össze
az emberi életnek és a világnak a rendjét, értelmét. „Elihú” az az em-
ber, az a teológus vagy az a kegyes, aki a végsõkig védi az általa jónak
tartott Tant. Igyekezetében új irányba tereli a mû olvasójának figyel-
mét. Kérdés, hogy jó irányt mutat-e, vagy tévútra visz. Erre a kérdésre
azonban csak a beszédek részletes vizsgálata során találhatunk fele-
letet.

Haragra gerjedt

32,1–5. Elihú beszédeinek bevezetõ, prózai szakaszában négyszer for-
dult elõ ez a kifejezés: „haragra gerjedt”, „megharagudott”. Ez döntõen
meghatározza mindazt, amit Elihú mond: beszédei indulatos beszé-
dek, tele türelmetlenséggel és kioktatással. De talán arra is szabad
gondolni, hogy a beszédek mögött valami féltés vagy inkább félelem
húzódik meg. A Tan féltése, jobban mondva, attól való félelem, hogy
„így”, ahogyan az eddigiekbõl kitûnik (és persze „Elihú” ismeri már
azt is, ami 42,7–9-ben van), elvész a talaj az ember lába alól. Így a szé-
pen kiegyensúlyozott élet bizonytalanná válik.

Elihú haragszik Jóbra. Mert Jób ragaszkodik igazságához. „Istennel
szemben” is ragaszkodik hozzá. Ez persze ilyen formában sehol nincs
Jób beszédeiben. Ez már Jób szavainak interpretálása, mégpedig a böl-
csesség tanításának megfelelõ következtetés alapján: szerinte ebben a
vitában vagy Istennek van igaza, vagy Jóbnak. Ha Jób ragaszkodik ah-
hoz, hogy neki van igaza akkor ezzel azt állítja, hogy Isten nem igaz.
És, bármennyire megbotránkoztató kijelentés is, azzal, hogy a barátok
nem tudnak felelni, és hallgatólagosan elismerik Jób igazát, õk is elma-
rasztalják Istent ebben az ügyben. Ezért haragszik Elihú a barátokra.
Nagyon tiszteletreméltó az írástudók magatartása (vö. 3. v. 5. jegyzet!),
de Jób és a költõ õszinteségének az adott mondat felel meg, nem pedig
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a szépített, hogy a barátok „nem találták meg a kellõ választ, pedig bû-
nösnek mondták Jóbot”. Ha a barátok nem tudnak felelni Jóbnak, ak-
kor cserbenhagyják Istent.

Elihú eddig hallgatott. Hallgatását, késõi hozzászólását azzal indo-
kolja, ami a régi világban elismert szokás volt, és ami ma is tiszteletre-
méltó magatartás lenne: õ fiatalabb, az idõsebbeket végig kell hallgat-
ni. Ezen kívül azonban még valamit észre kell vennünk, ami nem mel-
lékes Jób esetében. Elihú ezzel az indoklással azt is tudtunkra adja,
hogy õ eddig tárgyilagos volt, „kívülrõl” szemlélte, hallgatta a vitát.
Ezért tud mindkét félre haragudni: mindkettõ hibáját látja. Sõt, ha az
igazi „Elihú”-ra gondolunk, arra, aki ezeket a beszédeket írta, aki is-
merte már az egész könyvet, azt is mondhatjuk, hogy az író mûvét is
ezzel a tárgyilagossággal szemléli. De aki legalább eddig elolvasta Jób
könyvét, abban felmerül a kérdés: lehet-e, szabad-e itt tárgyilagosan
hozzászólni? Tud-e valami igazat, jót mondani az, aki „kívülrõl” szem-
léli Jóbnak (és most már azt is hozzátehetjük: és barátainak) kínlódá-
sát? A barátokkal folytatott vita során Jób maga is kifejezésre juttatta,
hogy aki „kívülrõl” nézi ezt a szenvedést, az „nyomorult vigasztaló”,
nem tud segíteni (16,2–5).

Nem a vének értik

32,6–14. Szépen megválogatott, udvarias szavakkal kezdõdik a beszéd,
valójában azonban elõre kiszámított, határozott célja van. Azt magya-
rázza, hogy miért nem szólt eddig. Kiindulópontja az, amit a bevezetõ
prózai rész mond: tisztelettel várt, hogy az idõsebbek mondják el, amit
tudnak. Elfogadta azt az általános véleményt, hogy az idõsebbek a böl-
csek. De most már elmondja, hogy mi az õ véleménye. Éspedig elõször
is kétségbe vonja a közvélemény helyességét. A bölcsességet nem az
életkor határozza meg, ha valaki idõs, az még nem feltétlenül bölcs. A
bölcsességet Isten adja, Isten lelke tesz valakit bölccsé. Ez a hang meg-
szólalt már Jób beszédében is (12,11–13), Elihú azonban a maga javára
fordítja a kijelentést. Tétele megtámadhatatlan, mindenki belátja igaz-
ságát.

Hogy semmi kétség ne legyen, Elihú a tényekkel igazolja, amit mond:
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a barátok és Jób vitájából bizonyítható, hogy a nála idõsebbek nem ta-
lálták meg az igazságot, kudarcot vallottak. Õk ugyan nem mondták,
de hallgatásukból arra lehet következtetni, hogy Jóbot csak Isten tudja
meggyõzni, ez pedig annak az elismerése, hogy itt már ember nem tud
segíteni. Más szóval: nincs olyan bölcsesség, amely itt segítene. Ezt
azonban nem lehet elfogadni. Most majd a fiatalabb is hozzáteszi a
maga tudását. A 14. vers azonban még egyszer hangoztatja, hogy Eli-
hú kívülálló, õ csak most, a vita végighallgatása után szól hozzá, a
maga módján, a saját tudását hozva.

Szorongat a lélek

32,15–22. Még mindig nem kezdõdik el a beszéd. Ez a szakasz is csak
annak bizonygatása, hogy Elihúnak szólnia kell, mert van mondaniva-
lója. Elég szemléletesen érzékelteti belsõ vívódását: szem és fültanúja
a vitának, amely a barátok kudarcával végzõdik. Ott állnak, most már
némán, nem tudnak mit mondani Jóbnak. Jób még beszél, bizonygatja
a maga igazát, de erre már nincs válasz. Hallgasson vagy szóljon? Õ is
tud valamit, ezért nem hallgat.

Sõt, valami belsõ kényszerrõl beszél. A lélek szorongatja. Isten lelke,
ahogyan már elõzõleg sejtette, hogy õ azon fiatalok közé tartozik, aki-
ket Isten lelke bölccsé tett. Egymásba mosódó, de azért felismerhetõ
képekkel fejezi ki ezt a lelkiállapotot. Tudása szavakba formálódott, és
ezek a szavak belülrõl feszítik, ki akarnak törni. Úgy érzi, hogy ha visz-
szafojtaná a kitörni készülõ szavakat, úgy járna, mint az a borostömlõ,
amelynek nyílását elzárták, és a benne lévõ újbor (vagy must?) forrásba
jõve szétfeszíti az egész tömlõt. Úgy érzi, hogy ha nem beszélhet, meg
kell fulladnia. Mindezzel azt mondja: szólnia kell. Az Ószövetség is-
merõi felfedezik: a régi próféták állhattak ilyen belsõ kényszer alatt (vö.
pl. Jer 20,9).

A folytatás (21–22. v.) is mintha erre utalna. A prófétai szó volt Iz-
raelben ilyen határozott, nem számított, hogy mit szólnak hozzá, kik
sértõdnek, vagy haragszanak meg miatta. Elihú is elõrebocsátja: nem
lesz tekintettel senkire, semmi méltóságra, korra, bölcsességre. S
mintha megint azt juttatná ezzel kifejezésre, hogy õ pártatlan, azaz fe-
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lette áll a vitatkozó feleknek, „kívülrõl”, tárgyilagosan szemléli a dol-
gokat.

Mi szükség van ilyen hosszadalmas elõkészítésre? Miért kell bizo-
nyítani a hozzászólás jogosságát és azt, hogy aki hozzászól, az tud is
valamit mondani, valami fontosat és lényegeset? Nem találunk más
magyarázatot erre, mint azt, hogy a hozzászóló alapjaiban akarja bírálni
az egész mûvet, olyasmit akar mondani, ami a megelõzõ vitának (és
talán az utána következõ résznek is) az igazságát vonja kétségbe. Az
ilyesfajta bevezetés nem volt ritka (vö. pl. Zsolt 49,2–5), de az elõké-
szület terjengõssége feltûnõ. Így elég indokoltnak látszik az a régi vé-
lemény, hogy Elihú „fecsegõ”, ti. nagyon sok olyasmit mond, aminek
semmi köze Jób ügyéhez. A figyelmes olvasónak az a benyomása, hogy
Elihú önmagát akarja mindenáron tisztázni. Nyilván ennek az egész
fejezetnek elsõsorban ez a célja.

Állj ki ellenem

33,1–7. Még ez a szakasz is csak bevezetés. Hosszú, a megszólalást
indokoló bevezetés után egy valamivel rövidebb bevezetés ez, amely
megfelel az ókori vitabeszédek kezdõ szakaszának. A kihívást tartal-
mazza: Elihú vitára hívja Jóbot. És erre figyelnünk kell. Bár a prózai
bevezetésben azt olvastuk, hogy Elihú mind Jóbra, mind a barátokra
megharagudott, és ezért szólal meg (32,2–3), és az indokolás hossza-
dalmas fejtegetéseibõl is arra lehetne következtetni, hogy mindkét
félnek meg fogja mondani a véleményét, személyválogatás nélkül
(32,21), most kiderül, hogy egyedül Jóbot szólítja meg, vele akar vitat-
kozni. S ha valaki azt gondolja, hogy csupán itt, beszédei elején van ez
így, és késõbb a barátokkal is vitába száll, annak csak el kell olvasnia
végig Elihú beszédeit, és meggyõzõdhet arról, hogy itt egyedül csak
Jób kijelentései (vagy vélt kijelentései) kerülnek bonckés alá. Elihúnak
valójában csak Jób kijelentései ellen van kifogása, csak ezek miatt „ger-
jedt haragra”.

Bármennyire is kihívó számunkra ennek az új, hirtelen idecsöppent
bölcsnek a modora, talán jobb lesz arra figyelni, mit is mond magáról.
Igaz, ha valaki ma így kezdene egy vitabeszédet, ennyire dicsérné ma-
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gát, ennyit beszélne arról, hogy õ milyen okos, hogy csak õ ért a dol-
gokhoz, mindenki nagyképû fecsegõnek tartaná, és nem is figyelne rá.
De a „bölcsek” világában természetes volt, hogy aki megszólalt, az be-
jelentette, hogy helyes, igaz, okos dolgokat fog mondani, és nem csap-
ja be hallgatóit (vö. Péld 8,6–8). De azért annyit észrevehetünk, hogy
Elihú túlzásba viszi ezeket az érdeklõdést felkelteni akaró bevezetõ
kijelentéseket.

Azt hangoztatja, hogy õszintén beszél, amit mond, az valami isme-
retet, tudást közöl Jóbbal. Az meggyõzõdése, hogy amit mond, az a
„tiszta” tanítás, azaz õ nem hamisítja meg a Tant. Kérdés, hogy hogyan
tartozik ide még annak a hangoztatása is, hogy a beszélõ Isten teremt-
ménye. A 4. versben talán ismételten azt hangoztatja, hogy õt Isten
lelke irányítja, azaz amit mond, az Istentõl vett „tudás”. A 6. vers vi-
szont mintha biztatás lenne, hogy Jóbbal hozzá hasonló ember beszél.
Talán ez már a következõ, bátorító mondattal van kapcsolatban, hogy
ti. Jóbnak „nem kell félnie” Elihútól, õ nem ártani akar neki. Minden-
esetre igaz, hogy Elihú ebben a beszédében végig jóindulatúnak mu-
tatkozik Jób iránt, legalábbis ezt mondja, de az is lehet, hogy ez megint
az önigazoláshoz tartozik. Van kommentár, amelyik ezt a „megnyugta-
tó” hangot inkább gúnyosnak érzi; hogy ti. Elihú itt Jób kijelentéseire
(9,34; 13,21) utal, mintha azt mondaná: tõlem nem kell úgy félned,
ahogyan Istentõl félsz, hiszen én is csak olyan ember vagyok, mint te.

Szól az Isten

33,8–22. A hosszú bevezetés után végre most szó kerül Jób ügyérõl.
Nem abban a formában, ahogyan a barátok beszéltek róla, mert õk azt
kutatták, mit tehetett Jób, hogy ilyen súlyos csapások érték. Elihú vi-
szont abból indult ki, amit Jób a vita során mondott: Pontosabban:
abból, amit õ Jób szavaiból értett: Mert ha összehasonlítjuk Jóbnak
azokat a szavait, amelyekre Elihú hivatkozik (10,7; 13,23; 16,17; 13,24;
19,11; 30,21; 13,27) azzal, amit õ ezekbõl összeállít, ahogyan õ Jób sza-
vait értelmezi (kiragadva az eredeti összefüggésbõl, „egy csokorba gyûjt-
ve”), észrevehetjük, hogyan egyszerûsíti le Jób ügyét. Jób csakugyan
mondott olyanokat, amiket Elihú „idéz”, de nem úgy mondta, ahogyan

1. Új tanító (32,1–33,33) 33,1–7•33,8–22
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itt hangzik. Ráadásul Elihú minden további nélkül elhárítja a panaszt
azzal a kijelentéssel, hogy Isten nagyobb a halandó embernél. Csak-
hogy ezt Jób is tudja. A vita során számtalanszor kifejezte ezt, sõt, ép-
pen ez Jób leggyötrõbb kérdése: miért lett ez az embernél hatalmasabb
Isten ellenség? (vö. 9,32; 10,3). Éppen ezért akarja, hogy maga Isten
szólaljon meg, mondja el döntését és szándékát.

Elihú maga is csak kezdésnek szánta a Jób kijelentéseire való utalást.
Õ is erre az utóbbira tér rá, arra, hogy Jób Isten szavára vár. Szerinte
azonban Jób alapvetõen téved: Isten nem is egyszer szól az emberhez!
A 14. vers fordítható úgy, hogy „egyszer is, kétszer is” szól, vagyis a
bölcsességirodalomban használatos „számmondások”-nak megfele-
lõen azt mondja: nemcsak egyszer, hanem máskor is. Elihú beszédének
összefüggésében azonban ezen felül még egy másik utalás is érzõdik
belõle: Isten nem egyformán szól, hanem különbözõ módon. Talán nem
kellene állást foglalnunk a vitatkozó magyarázók véleményei között,
hogy vajon itt a módról vagy az alkalomról van-e szó. Elihú bizonyára
egyetért a bölcsekkel, akik azt tanították, hogy Isten többször is segít-
ségére siet az embernek (vö. 5,19), ugyanakkor beszédében, ezután a
kijelentés után kétféle módját ismerteti annak, ahogyan Isten szól az
emberhez, és mindkét alkalommal azt mondja, hogy ezzel Istennek
célja van: meg akarja menteni az embert.

Az egyik mód, ahogyan Isten szól: az „álom” és a „látomás”. Régóta
tudtak errõl, ismerték a hagyományból, hogy Isten az õsatyákhoz álom-
ban, látomásban szólt (1Móz 15,1.12–21; 28,10–15; 37,5–11). Késõbb
meg is fogalmazták, hogy az ÚR a prófétákkal álomban és látomásban
beszél (4Móz 12,6). A történetírók és maguk a próféták is tanúskod-
nak errõl (vö. pl. 1Kir 3,5–15; 2Sám 7,17; Ézs 1,1 stb.). Jóbhoz intézett
beszédében Elifáz is hivatkozik ilyen isteni kinyilatkoztatásra (4,12–
13), úgyhogy Elihú ismert, és már szóvá tett lehetõségrõl beszél. Csak-
hogy itt mindjárt meg kell jegyeznünk azt, hogy az ilyen kinyilatkoz-
tatásban elég sok a bizonytalanság. Egyrészt álmokra és látomásokra
hivatkoztak már a hamis próféták is (5Móz 13,2–6; Jer 23,27–32; 27,9;
29,8 stb.), másrészt mind Elifáz, mind Jób korábbi szavaiból kitûnik,
hogy az álom lehet rémítõ, elrettentõ, olyasmi, amit azért nem tart bi-
zonyosan „kinyilatkoztatásnak” az ember (4,12–16; 7,14). Egyetlen
esetben érthetõ Elihú utalása az álomra és a látomásra, ha párhuza-
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mos értelemben vesszük a másik jelenséggel, amelyben Isten megszó-
lalását látja: a betegséggel.

Itt sokkal több a konkrétum is. Olyan jelenségekre utal, amelyekrõl Jób
és barátai már beszéltek, amelyek Jób betegségének tünetei. Éjszakai
fájdalmak, amelyek még a csontokban is érzõknek (vö. 6,4; 30,17.30),
étvágytalanság, az, hogy enni sem tud (13,9), lesoványodás, az, hogy
végül csak „csont” és „bõr” lesz (vö. 19,20), végül pedig a halál köze-
ledtének megérzése (vö. 16,16; 18,13). Elihú szerint mindez Isten fe-
nyítése, mondhatnánk, „dorgáló szava”, amellyel nyilván nevelni akarja
az embert. A legtöbb magyarázó azt mondja, hogy Elihúnak ez a kije-
lentése az, amit az eddigiekhez képest új gondolatnak lehet mondani:
Isten nevel a szenvedéssel. Csakhogy ezt már Elifáz elsõ beszédében
megtalálhatjuk (5,17–20), úgyhogy legfeljebb azt mondhatjuk, hogy
Elihú ezt a gondolatot aláhúzza, hangsúlyozza, ezt tartja a legfonto-
sabbnak. Azoknak van igazuk, akik szerint a barátok és Elihú közti
különbség abban van, hogy míg azok Jób szenvedésének az okát kutat-
ják, Elihú arra igyekszik rámutatni, mi lehet a célja ennek a nagy szen-
vedésnek.

Jób nem veszi észre, hogy Isten szól hozzá, éppen a betegséggel, a
szenvedéssel és a vele járó álmokkal, látomásokkal. Istennek mindez-
zel egyetlen célja van, meg akarja téríteni Jóbot, és meg akarja menteni
a végsõ pusztulástól. Valóban mély gondolat ez: lehet ilyen célja Isten-
nek azzal, hogy egy emberre váratlan csapásokat zúdít – adott esetben.
De Jób „esetére” nem illik. Ha Isten azt a Jóbot, aki olyan feddhetetlen,
becsületes, istenfélõ, hogy nincs hozzá hasonló a földön, akivel maga
„dicsekszik” (1,8), azért sújtja borzalmas csapásokkal, hogy megtérít-
se, akkor színjátékot játszik. Így az a gondolat, amelyet sok magyarázó
Elihú „specialitásá”-nak tart, elárulja, hogy „Elihú”, azaz e beszédek
írója valójában nem érti „Jóbot”, Jób könyvének íróját, és csak általá-
nosságokat tud mondani.

1. Új tanító (32,1–33,33) 33,8–22
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Egy angyal

33,23–28. Elihú mindenesetre azt állítja, hogy Jób nem veszi észre, mit
mond neki Isten az õt ért csapásokkal. De ez így is szokott lenni. Ezért
van szükség valakire, aki megmagyarázza a szenvedõnek, hogyan értse
a helyzetét, és aki segít is neki. Egy angyalra van szükség, aki tolmá-
csolja, mit mond Isten, és aki meg is menti õt ezzel és közbenjárásával
attól a másik angyaltól: a halál angyalától. Miféle angyal ez? Az eredeti
szó (mal’ák) azt jelenti: küldött, követ. Ez a szó a görög fordításban az
azonos jelentésû „angelosz”, amibõl a közismert „angyal” szó szárma-
zik. Természetes, hogy az évezredek során kialakult hagyománynak
megfelelõen ennek a szónak hallatán a legtöbb ember valami „meny-
nyei”, emberfeletti lényre gondol. Nem alaptalanul, mert a Bibliában,
de más vallásos iratokban is leggyakrabban ez a jelentése. De ha a Jób
világához közelálló ószövetségi iratokat vizsgáljuk, azokban nem csu-
pán mennyei lények szerepelnek az ÚR követeként (az eredeti szövegben
mal’ak JHVH vagy az ÚR kijelentése szerint mal’akí, azaz: „követem”),
hanem emberek is (pl. Bir 2,1–5; 5,23; Préd 5,5; Ézs 44,26; Hag 1,13;
Zak 12,8; Mal 2,7; 3,1). Így még arra is gondolhatunk, hogy Elihú saját
magát is ilyen magyarázó angyalnak, az ÚR tolmácsának tartja, tehát itt
önmagáról beszél, felajánlja a segítségét Jóbnak, hogy majd õ megma-
gyarázza azokat a dolgokat, amelyeket Jób és barátai összekevertek.

De függetlenül attól, hogy kire gondolunk Elihú szavai hallatán, az
világos, hogy szerinte magyarázó, segítõ, közbenjáró „angyal”-ra van
szükség ahhoz, hogy az ember megértse, mint „mond” Isten az ilyen
nagy szenvedéssel. Azaz, kell egy oktató, tanító, aki átlátja a helyzetet,
tudja, hogy mi miért történik, mi az Isten célja azokkal az események-
kel, amelyeket az ember átél. Ez a valaki megoldást is talál, és így „köz-
benjáró” lesz az ember és Isten között. Ez a közbenjárás alighanem azt
jelenti, hogy õ megérti, mi az Isten szándéka és közli a szenvedõvel,
hogy Isten megkönyörült rajta (24. v.). Ilyen módon aztán megújul a
csapásokkal sújtott ember élete, és az, aki azelõtt zúgolódott, nem
tudta már elviselni a szenvedést, Istent vádolta, mert nem értette,
miért kell annyit szenvednie, dicsérni fogja Istent, mert megmentette
õt a végsõ pusztulástól, mert megbocsátott, és nem azt tette vele, amit
megérdemelt volna.
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Bibliaolvasó és -ismerõ emberek tudják, hogy milyen szép és igaz
szavak ezek – általában. Csak kénytelenek vagyunk ismét megállapíta-
ni, hogy Elihú is azt teszi, mint Jób barátai: önmagukban és általában
igaz, szép gondolatokat, kijelentéseket rossz helyen mondanak el (vö.
5,1–16 magyarázatát).

Hadd tanítsalak bölcsességre

33,29–33. Még egy gondolatot érint Elihú, és ezzel mintegy summázza
azt, amit itt mondani akart: ilyesmi többször is elõfordul az ember éle-
tében, mert Isten meg akarja menteni az embert. Valami hasonlóra már
Elifáz is utalt (5,19). Ez a gondolat, úgy látszik, szervesen beletartozott
a bölcsesség teológiájába, talán ezen a ponton mutatkozik meg leg-
jobban, hogy ez a teológia sem csak rendrõl, törvényrõl, okokról és kö-
vetkezményekrõl beszélt, hanem tudott Isten szeretetérõl is. A késõb-
biekben (35,1–8) láthatjuk, hogy azért Elihúnál sem ez a hangsúlyos.
Azon kívül megint csak kiderül, hogy általános tételeket hangoztat,
amelyek önmagukban vagy talán más esetben (pl. ha arról van szó,
hogy valakit már többször ért hasonló csapás) meggyõzõek lehetnek,
meg is vigasztalhatnak valakit, de itt, Jób esetében nem segítenek.

A 31–33. v. helye körül megint vita folyik a magyarázók között. So-
kan pl. áttennék a 35. r. elejére. Szerintük ez olyasféle bevezetés, ami-
lyent ennek a beszédnek az elején elég hosszan olvashatunk, a 35. rész-
bõl viszont hiányzik. Ám ha a 32–33. részt egy egységnek tekintjük,
akkor jól ide illik ez a néhány mondat. Hiszen most mutatkozik be az
„új tanító”, aki ízelítõt adott abból, hogy szerinte hol kell keresni a
megoldást. Most pedig felszólítja Jóbot, hogy figyeljen arra, amit ez-
után mond, mert most már részletesen kifejti véleményét. Az, hogy ez
ismétlés, nem feltûnõ, hiszen kezdettõl fogva világos, hogy ez az új
szereplõ igen bõbeszédû, és sokat beszél magáról. Így akarja bizonyíta-
ni, hogy jogosan szól hozzá a vitához.

Jóindulatúnak mutatkozik: õ szeretné, ha Jóbnak „igaza lenne”. Bár
a megelõzõ okfejtésbõl nyilvánvaló, hogy Elihú meg van gyõzõdve a
maga igazáról, mégis igyekszik pártatlannak, elfogulatlan vitázónak
látszani (32,21). Kész õ is meghallgatni Jóbot. Ez persze mind formá-
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lis kijelentés, a késõbbiekbõl ki is tûnik, hiszen Jób már semmit nem
szól. Ez is írói fogás: az Elihú-beszédek írója természetesen tudja, hogy
nincs felelet, de ezzel igyekszik bizonyítani a maga igazát, mivel úgy
tûnik, hogy Jób nem tud már válaszolni arra, amit Elihú mond, és így
hallgatásával elismeri ezeknek a beszédeknek az igazságát.

Az Elihú-beszédek a késõi bölcsességteológiát képviselik. Az új hoz-
zászóló bölcsességre akar tanítani. Az eredeti szó (’lf Piel törzse) azt
jelenti: beavatni valamibe. Elihú befejezõ mondatában is az van, amivel
elkezdte: Isten lelke segítségével õ „tud” valamit, amit – úgy látszik –
sem Jób, sem barátai nem tudnak (32,10.17; 33,3). Most itt azt is ki-
mondja, hogy ez az õ tudása a bölcsesség, nyilván az „igazi” bölcses-
ség. Ebbe akarja beavatni Jóbot.

2. Régi tanítás

(34,1) Megszólalt Elihú, és ezt mondta:

(2) Hallgassátok meg a szavaimat, bölcsek,
tudósok, fületek fordítsátok felém!

(3) Mert a fülnek meg kell vizsgálnia a szót,
mint ahogyan az íny kóstolja az ételt.1

(4) Keressük meg hát az igazságot együtt,
és azt, hogy mi a jó, értsük meg egymásközt,2

(5) mivel ezt mondta Jób: „Igaz ember voltam,
de Isten megfosztott engem igazamtól.

(6) Noha igazam van, hazudnom kellene;
halálos nyíl talált, s nem vagyok hitszegő!”3

(7) Ugyan, van-e olyan ember, amilyen Jób?
A gúnyolódást úgy issza, mint a vizet!

(8) Társává szegődött a gonosztevőknek,
és egy úton jár a gonosz emberekkel.

(9) Mert ezt mondja: „Semmi haszna az embernek
abból, ha örömét leli az Istenben!”
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(10) Azért hallgassatok rám, okos emberek:4

távol legyen,5 hogy az Isten gonosz lenne,
s hogy a Mindenható álnokságot tenne!

(11) Mert tettei szerint fizet az embernek,
s ki-ki azt találja, mit maga keresett.6

(12) Bizony, nem cselekszik Isten gonoszságot,7

és a Mindenható
sohasem8 ferdíti el az igazságot!

(13) Vajon ki bízta rá az ő saját földjét,
és ki rendezte le a kerek világot?9

(14) Ha ő egyedül csak magára gondolna,10

lelkét s leheletét magában tartaná,11

(15) akkor minden élő12 egyszerre kimúlna,
és az ember is a porba térne vissza.

(16) Ha elég okos vagy, akkor hallgass erre,
fogadd be füledbe hangos szavaimat:

(17) Kormányozhat-e, ki igazságot gyűlöl?
Bűnösnek mondod azt, ki igaz s hatalmas?

(18) Őt, aki királynak mondhatja: gazfickó,13

és a nemeseknek azt, hogy: gonosztevő!?
(19) Ki nem részrehajló fejedelmek iránt,

gazdagot sem becsül többre a szegénynél,
mert mindegyik az ő keze alkotása!?

(20) Egy pillanat alatt meghalnak éjfélkor,
megrendülnek a népek, és elenyésznek,
el kell tűnnie még a hatalmasnak is,
anélkül, hogy ember keze érintené.14

(21) Mert ő szemmeltartja az ember útjait,
és minden lépését, amit megtett, látja

(22) nincs olyan sötétség, sem halál-árnyéka,
hol a gonosztevők elrejtőzhetnének.

(23) Mert senkire nem kell soká figyelnie,
hogy az Isten elé menjen ítéletre.15

(24) Összezúzza még a hatalmasokat is
vizsgálgatás nélkül,
és másokat állít azoknak helyébe.

2. Régi tanítás (34,1–35,16)
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(25) Azért szemmeltartja16 azt, amit művelnek,17

aztán, majd egy éjjel, megtámadja őket,18

és szétmorzsolódnak.
(26) Mint a gonoszokat, úgy veri meg őket,

olyan helyen, ahol mindenki láthatja,19

(27) azért, mert elhagyták, elfordultak tőle,20

egyetlen útját se vették figyelembe.
(28) Miattuk száll hozzá a nincstelenek

hangos kiáltása,
ő pedig meghallja hangos kiáltását
a nyomorultaknak.

(29) De ha tétlen marad, ki ítélhetné el?
Ha arcát elrejti, ki láthatja meg őt?
Ám mégis rátekint21 népre és emberre,

(30) hogy ne uralkodjék elvetemült ember,
s ne legyen csapdává a népe számára.

(31) Hát való-e így az Istenhez szólani:
„Elszenvedtem, pedig nem cselekszem rosszat!

(32) Amit én nem látok, te taníts meg arra;
hogyha álnokságot követtem volna el,
többé már nem teszem!”!?22

(33) Talán teszerinted fizessen-e vissza,
mivel megvetetted?23

Ámde most neked kell döntened, nem nekem,
mit tudsz hát felelni?

(34) Értelmes emberek ezt mondják majd nekem,
és a bölcs férfiú, aki énrám hallgat:

(35) Jób tudatlanul szól,
szavai nem bölcsek!

(36) Bár soká tartana Jób próbatétele,
mivel úgy felelt, mint az álnok emberek!

(37) Hiszen hűtlenséggel tetézi a vétkét,
mert szemünk láttára kezeivel csapkod,
és az Isten ellen egyre többet beszél.

(35,1) Megszólalt Elihú, és ezt mondta:
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(2) Igaznak gondolod azt, amit kimondasz:
„Az én igazságom nagyobb, mint Istené”?

(3) Mert ilyesmit mondasz: „Mi hasznom belőle,
mit nyerhetek azzal, hogyha nem vétkezem?”

(4) Én most majd adok rá feleletet neked,
és veled együtt a barátaidnak is.

(5) Tekints fel az égre, nézd a fellegeket,
lásd, milyen magasan vannak ott feletted.

(6) Ha vétkezel, ugyan mit ártasz Őneki?
Bármennyi a bűnöd, mit tehetsz Ellene?

(7) És, hogyha igaz vagy, mit adsz azzal Neki,
mit kap a kezedből?

(8) Csak a magadfajta embernek árt bűnöd,
s az ember fiának használ igazságod.

(9) Sok erőszak miatt hangzik a kiáltás,24

jajgatnak a hatalmasok karja miatt.
(10) De nem mondják: hol van teremtő Istenem,

aki éneket ad a számba éjszaka,
11) ki földi állatnál többre tanít minket,

és ki bölcsebbé tesz égi madaraknál?!
(12) Ezért25 nem válaszol, noha kiáltanak

a gonosz emberek kevélysége miatt.
(13) Bizony, hiába is, nem hallgat rá Isten,

és a Mindenható nem törődik vele.
(14) Akkor is, ha mondod: nem törődik vele,

Előtte van ügyed, de várnod kell reá.
(15) Most pedig, mivel nem büntet még haragja,

s nem nagyon vette még a bűnt tudomásul,
(16) Jób föltátja száját értelmetlenségre,

s tudatlanságában szaporítja a szót.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: „És az így kóstol, hogy egyen”. Az
összefüggésbõl világos, hogy hasonlításról van szó (vö. 12,11). – 2: „Nosza,
keressük az igazságot nekünk!” – 3: Vitatott szöveg, sokan így fordítják: „gyó-
gyíthatatlan a sebem, noha nincs vétkem”. – 4: ’ansé lébáb (a szív emberei). A
„szív” az Ószövetségben az emberi értelemnek is központja. – 5: A héber hálíláh
olyan elhárító felkiáltás, mint a magyar „Isten ments!”. – 6: kö’órah amilyen az
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ösvénye, amilyen úton jár. – 7: Korrekció. A jarsí‘a azt jelenti: kárhoztat, elítél,
gonosznak mond; e helyett jirsá‘: gonoszat tesz. – 8: A tagadó mondat elején
álló ’af-’omnám a ló’ tagadószót teszi nyomatékossá: „bizony, nem”, „soha nem”.
– 9: „a teljes földkerekséget”. – 10: „magához venné a szívét”. – 11: „gyûjtené
össze”. – 12: „test”. – 13: bölijja‘al: haszontalan, gazember, semmirekellõ, vö.
1Sám 30,22; 2Sám 16,7; Péld 6,12 stb. – 14: ló’ böjád (nem kézzel) vö. 2Sám
23,6; Dán 2,34; 8,25. – 15: Vitatott mondat csak korrekcióval vagy értelmi
kiegészítéssel tudjuk lefordítani. – 16: A nkr ige Hifil alakjának jelentése: ügyel-
ni, megszemlélni, pontos megfigyeléssel felismerni. – 17: A ma‘abád (az ‘bd
igébõl: szolgálni, mûvelni, dolgozni) ún. hapax legomenon, csak itt található az
Ószövetségben. – 18: hfk: megfordul, ellene fordul. – 19: „a látók helyén”. – 20:
„mivelhogy eltávoztak mögüle”. – 21: Korrekció: jáhad (együtt) helyett jáhaz
(lát, néz). A 29. vers harmadik sora és a 30. vers csak korrekcióval és értelem-
szerû kiegészítéssel fordítható. Az adott fordítás az egyik lehetséges megoldás.
– 22: A 31–32. verset is mindenki másképpen fordítja. A szöveg nagyon nehe-
zen érthetõ, ezért minden fordítás már az értelmezést tükrözi. – 23: A mondat-
ban nincs kitéve a tárgy, valószínûleg a Tanról van szó. – 24: „kiáltanak”. – 25:
A sám (eredetileg: ott) határozószó, gyakran idõhatározó: akkor, akkor aztán,
így aztán. – 26: Korrekció: tösúrennú (törõdsz vele) helyett jösúrennú. – 27:
„hiábavalóságra”.

Keressük az igazságot

34,1–6. Noha senki más nem beszél, Elihú második beszéde úgy kez-
dõdik, mintha Jób vagy valamelyik barátja válaszolt volna az elõbbiek-
re. A rövid bevezetõben egy már Jób által is használt (12,11) hasonlat-
tal utal arra, hogy figyelemmel meg kell hallgatni azt, amit most mon-
dani fog: ízlelgetni kell, azaz mérlegelni a hallottakat (3. v.). Ez most
különösen is fontos, mert Elihú, látszólag a négy vitázóval együtt az
igazságot akarja megtalálni. Az „igazság” (mispát) a bölcsességiroda-
lom egyik leggyakrabban használt szava, természetesen a vita során is
elõkerült, és éppen Jób vette elõ a leggyakrabban. Mint a bölcsek olyan
gyakran, Elihú is kihasználja ennek a kifejezésnek gazdag tartalmát.
Most arra szólítja fel hallgatóit, hogy Jób esetének, azaz inkább: Jób be-
szédeinek megvizsgálásával segítsenek eldönteni, mi az igaz, a való-
ságnak megfelelõ, mi a jó (4. v.). Elihú ugyan azt mondja, hogy a vita
résztvevõivel „együtt” akarja megkeresni az igazságot, de ez a felszólí-
tás már nem szólhat Jóbnak és barátainak, legfeljebb a jóval késõbbi ol-
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vasót vonja bele a keresésbe. Ezt a felszólítást azoknak kell komolyan
venni, akik Jób könyvével foglalkoznak. Az olvasónak és a magyarázó-
nak kell Elihú fejtegetéseit összehasonlítani a könyv elsõ harmincegy
fejezetével, és dönteni afelõl, hogy elfogadj-e „Elihú” fejtegetéseit vagy
sem.

Többé-kevésbé pontosan idézi Jóbot (5–6. v.). Jób csakugyan mond-
ta, hogy õ igaz, és neki van igaza (9,21; 13,18), Isten tudja, hogy õ nem
bûnös (10,7), ragaszkodik igazságához (27,5–6), noha Isten megfosz-
totta õt igazától (27,2), és Istennel szemben nem védi õt a „törvény”,
azaz nem találhat igazságot (19,7). Azt is mondta, hogy ha mégis bû-
nösnek vallaná most magát, akkor hazudnék (27,2–6), barátai hazug-
sággal akarják bizonyítani, hogy Istennek van igaza (13,7). Végül az is
Jób kijelentése, hogy a Mindenható mérgezett nyilai találták el (6,4),
noha õ nem érdemelte meg a súlyos csapásokat. Jób idézett kijelenté-
seiben csakugyan az „igazság” a központi téma. Egyrészt az, hogy Jób
barátai nem hajlandók a valóságot észrevenni, azt, hogy az Isten sújtja
csapásaival õt. Másrészt azonban az, hogy ami Jóbbal történt, az nem
felel meg a bölcsesség, a Tan által megállapított igazságnak, mert Jób
igaz volt ugyan, de ami ezért „járt” volna, annak ellenkezõjét kapta
Istentõl, így fosztotta meg õt Isten a neki járó „igazság”-tól.

Elihú tehát most ennek akar utánanézni, azaz ezt a véleményt akarja
megcáfolni.

Tettei szerint fizet az embernek

34,7–15. Amikor azután a lényegre tér Elihú, azonnal kiderül, hogy ez
az „új” tanító is a régi tanítást képviseli. A vitából ismerõs kifejezése-
ket használ, a bölcsességteológia ismert nyelvét. Õ is Jóbra támad, és
a bûnösök, gonoszok közé sorolja. Ha valami különbség látszik Elihú
és a barátok között, akkor az legfeljebb annyi, hogy míg a barátok Jób
cselekedeteit vizsgálják, magatartásában keresik a rosszat, ami miatt
szenvednie kell (pl. 11,14; 22,23), Elihú Jób beszédeibe köt bele, sze-
rinte abból derül ki Jób bûnössége, amit mond. Mert Jób gúnyolódik,
szinte életeleme a gúnyolódás, ami beszédeibõl kitûnik (7. v.). Márpe-
dig ezzel azok sorába áll, akiket a bölcsek gonosznak mondanak (8. v.
vö. Péld 17,5; 30,17 vagy egy másik kifejezéssel: Zsolt 1,1). A gúnyo-
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lódást abban látja, hogy Jób szerint semmi értelme a kegyességnek,
nem érdemes „Istenben gyönyörködni” (9. v.). Aki figyelmesen végig-
olvasta eddig a könyvet, hamar rájön, hogy ilyent nem mondott Jób,
tehát Elihú valamit így ért azokból, amik Jób beszédeként találhatók a
3–31. részben. Van magyarázó, aki szerint ez a kijelentés annak a félre-
értése, amit 21,15-ben találunk, ahol Jób a gonoszok szavaként idézi,
õk mondják, hogy mi hasznunk abból, hogy Istent szolgáljuk. Ez azon-
ban durva hiba lenne az Elihú-beszédek írójától. Az az elképzelés már
inkább megfelelne a korabeli Bölcsesség gondolkozásmódjának, hogy
a 21,15-re utalással sorolja be Jóbot a gonoszok közé. Ez azonban
nyelvtanilag nem fogadható el, mert ebben az esetben a 9. v. így han-
goznék: Jób mondja, vagy: Jób is azt mondja, hogy semmi haszna az
embernek stb.

Így inkább arra kell gondolnunk, hogy Elihú Jób beszédeibõl ezt érzi
a legkiemelkedõbb gondolatnak: Jób szerint semmi értelme a kegyes-
ségnek. Hiszen azért Jób elég sokat beszélt arról, hogy Isten „igazság-
talan”, mert sokszor a gonosznak kedvez, és az igazakat sújtja csapá-
sokkal, és hogy mit sem számít az Isten elõtt, hogy valaki igaz, vagy
gonosz (vö. 9,22.29.30; 10,3; 21,7–15.23–26). Ebben pedig nem téved
Elihú. Jól érzi, hogy Jób szembeáll a bölcsesség teológiájának azzal a
hagyományos nézetével, hogy „érdemes” igaznak lenni. Csakhogy Jób
abból, hogy nem érdemes igaznak lenni, nem vonja le azt az egyébként
logikus következtetést, hogy ha nem érdemes, akkor nem is kell. Ez a
gondolatmenet legfeljebb Elihúnak és az általa képviselt késõi bölcses-
ségteológiának a tanításába illik bele, és valójában annak felel meg,
amit a bevezetõ elbeszélésben a sátán állít (1,9–11)!

Az a gondolat, hogy nem érdemes igaznak, kegyesnek lenni, Elihú
szerint Istent igazságtalansággal és gonoszsággal vádolja, holott Isten
igaz: õ „tettei szerint fizet az embernek” (11. v.). Ezzel bebizonyoso-
dik, hogy Elihú a régi Tan alaptételét védi (vö. Péld 12,14; 13,21; 19,17;
24,12! ; 25,22), pontosan éppen abban van Isten igazsága, hogy õ min-
denkinek megfizet „igazságosan”, azaz: megadja azt, amit az ember
érdemel. Már Bildádnak is az volt a véleménye, hogy Isten ezt az igaz-
ságot „nem ferdíti el” (8,3). Ha Jób szenved, akkor jogosan szenved,
Istent nem vádolhatja azzal, hogy gonoszul bánt vele.

Elihú Isten igazságát elõször is a gondviseléssel kapcsolja össze.

V. ELIHÚ BESZÉDEI (32–37. R.)34,7–15
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10,2-ben Jób kiindulópontja is ez volt, de õ ezzel a panaszát kezdte el.
Elihú viszont most Istent veszi védelmébe. Isten maga rendezte el ezt
a világot, senki nem bízta rá, mert minden az övé. Ha õ nem törõdne a
világgal, ha csak magával törõdne, akkor már nem is élne senki. Ez azt
is jelenti, hogy az ember élete mindenestül Istentõl függ. De egyben
biztatást is lát benne: Isten törõdik a saját világának, azaz az embervi-
lágnak a javával. A ki nem mondott gondolat talán ez: a gondviselõ
Isten csak igazságos lehet.

Kormányozhat-e, ki igazságot gyűlöl?

34,16–30. Úgy tûnik, Elihú számára az elõbbinél is fontosabb az a ta-
nítás, hogy Isten uralkodik, õ kormányozza a világ életét, õ tartja kezé-
ben mindazokat, akiknek hatalmuk van az emberek felett. Számára eb-
bõl világos, hogy Isten csak igazságos lehet, mert ugyan milyen ural-
kodó az, aki „gyûlöli” az igazságot?! Ez mintha azt jelentené, hogy,
legalábbis Isten esetében, az uralkodás, a hatalom és az igazság össze-
tartozik. Elihú itt a Jóbbal ellenkezõ véleményt képviseli. Jób számára
Isten uralmából, hatalmából következik, hogy senki nem vonhatja fe-
lelõssége õt, õ azt tehet, amit akar (9,1–12). Isten hatalma azt jelenti,
hogy „ok nélkül” tehet, amit akar (9,17). Aki együtt tud szenvedni
Jóbbal, az vele fog egyetérteni, nem a mindent tárgyilagosan, „kívül-
rõl” szemlélõ és a Tan igazságát védõ Elihúval.

Pedig Elihú tovább érvel azzal, hogy Isten hatalmasabb a királyoknál
és a földi nagyoknál, õ meg meri mondani nekik, ha gazemberek, sem-
mirekellõk, és abban is megmutatkozik igazsága, hogy részrehajlás
nélkül ítéleti meg õket. Ugyanakkor a Tannak megfelelõen meg is in-
dokolja, miért ítélheti el Isten a legnagyobbakat is: azért, mert „mind-
egyik az õ keze alkotása” (19. v.). Elihú beszédébõl kitûnik, hogy a
korabeli bölcsesség alaposan, részletekbe menõen kidolgozta a Tant.
Azt is észrevehetjük, hogy mind a környezõ népek, mind pedig Izrael
sajátos hagyományait is felvette ez a tanítás, és ha általában mindig
„Isten”-rõl beszél, nem pedig Izrael Istenérõl, az ÚR-ról, mégis arra kell
emlékeznie mindenkinek, aki az Ószövetséget, az izraeli hagyományo-
kat ismeri, hogy pl. az ÚR volt az, aki annak idején „éjfélkor” sújtotta
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halállal Egyiptom elsõszülötteit, és Egyiptom hatalmas serege pusz-
tult el „anélkül, hogy ember keze érintette volna” (20. v. vö. 2Móz 11,4;
14,26–28). Jól átgondolt, pontos tanítás ez, amelyet Elihú annak érde-
kében idéz, hogy igazolja vele: Isten igazságosan ítélõ Isten.

Még tovább is folytatja a bizonyítást: Isten számon tartja az ember
minden lépését, õ mindent észrevesz, neki nincs szüksége arra, hogy
külön ítéletnapot tartson, mert azonnal tudja, ki mit érdemel. Senki
nem tudja elõle elrejteni „útjait”, azaz az életét, de még csak egyetlen
cselekedetét sem. És ha a gonoszok el is akarják rejteni cselekedetei-
ket, Isten igazságos ítélete mindig nyilvánvaló, úgy hajtja azt végre,
hogy mindenki láthatja (26. v.). Ezzel a nyilvánvaló ítélettel felel Isten
a szegények és elnyomottak segélykiáltására. Itt azonban mintha elbi-
zonytalanodnék egy kicsit az eddig olyan magabiztosnak mutatkozó
Elihú. Jób ugyanis mind a maga, mind általában az emberek dolgában
tud olyanról, hogy az Isten „elrejti arcát” (13,24), hogy „nem törõdik”
azzal, hogy a gonoszok tönkreteszik az embereket (24,12), és ezt nem
Jób találta ki, hanem sok kegyes ember panaszkodott és panaszkodik
emiatt Istennek (pl. 13. zsoltár). Igen, Isten olykor „tétlen marad” (29.
v.), de akkor sem szabad azt gondolni, hogy õ rossz, igazságtalan. A
szakaszt lezáró másfél vers, amelyet sokan „nem eredeti”-nek, késõbbi
kiegészítésnek tartanak, jól beleillik a gondolatmenetbe: lehet, hogy
sokszor úgy látszik, mintha Isten nem akarna közbelépni, ám, ha is
elrejtette arcát, azért látja, hogy mi történik és megakadályozza, hogy
a hatalmasok visszaéljenek hatalmukkal és elnyomják a népet. Így hát
nem marad rés a Tan biztos rendszerének falain, csak éppen Jóbon nem
segít semmit.

Jób tudatlanul szól

34,31–37. Ennek a szakasznak elsõ két versérõl nagyon eltérõek a vé-
lemények. Az eredeti, nehezen érthetõ szöveg három különbözõ értel-
mezést tesz lehetõvé. Lehet úgy érteni, ahogyan a fenti fordítás tükrö-
zi: Jóbról mondja Elihú, idézve õt. Ilyen helytelenül beszélt Jób, amikor
azt erõsítgette, hogy nem érdemli meg a szenvedést, és követelte, hogy
Isten adjon magyarázatot neki. Lehet úgy is érteni, hogy Elihú szerint
Jób Istenrõl mondott ilyesmit: Isten visszavonja, megváltoztatja, amit
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eddig tett, és megígéri, hogy tovább már nem tesz rosszat Jóbbal. Vé-
gül lehet úgy is értelmezni, ahogyan a régebbi, revideált Károli fordítás
mutatja: Elihú kioktatja Jóbot, azt mondja neki, hogy így kellene Is-
tenhez szólnia. Jóbnak kellene belátnia, hogy igazságos büntetés érte,
vállalnia kellene a büntetést, meg kellene ígérnie, hogy megváltozik,
többé nem cselekszik rosszat, és kérnie kellene Istent, hogy oktassa ki
õt a helyes magatartás és a dolgok helyes látása felõl. Mind a három ér-
telmezés beleillik Jób könyvének összefüggésébe. Mégis Elihú eddigi
szavainak figyelembevételével az elsõ értelmezés tûnik a legmegfele-
lõbbnek. Elihú azon van felháborodva, hogy Jób a végsõkig ragaszkodik
a maga igazához. Jób véleménye az, hogy õ nem tett rosszat, mégis
szenvednie kell, Jób hívja ki az Istent, hogy végre valljon színt, mutas-
sa meg, értesse meg azt, ami Jób számára ebben az egész szenvedésben
érthetetlen.

Ezt nevezi Elihú tudatlanságnak. Amit Jób mondott, az arról tanús-
kodik, hogy Jób nem bölcs, nem érti a Tant (35. v.), sõt valamiféle új,
visszájára fordított „visszafizetés”-tan képviselõjének látszik (33. v.).
Meg is érdemli a szenvedést! Többet is, mint amennyit eddig szenve-
dett, mert nemcsak hogy nem tanult az eddigiekbõl, hanem még láza-
dásával tetézi is vétkét. A mai olvasó számára már eléggé érthetetlen,
miért van itt szó arról, hogy Jób „kezeivel csapkod”. Ez a mozdulat az
Ószövetség néhány ide vonatkozó szakasza szerint vagy a bosszanko-
dásnak vagy a gúnyolódásnak a gesztusa volt (vö. 4Móz 24,10; Jer
31,19; JSir 2,15; Ez 21,17). Az itteni összefüggésben a legvalószínûbb,
hogy gúnyos legyintésnek tekinti Elihú (vö. 7. v.).

Mindebbõl kitûnik, hogy ha másképpen is, mint a három barát, Eli-
hú is jogosnak, igazságosnak tartja Jób szenvedését. Õ azért, mert Jób
szavai, amelyet barátaival folytatott vitájában mondott, igazolják, hogy
megérdemli Isten büntetését. Elihúnak sincs egyetlen megértõ szava
Jób kitöréseire. Nem mutat semmi megértést a szenvedõ iránt, hanem
csak a Tant védi. Így is megfogalmazhatjuk: nem Jóbot félti, hanem a
Tant, annak tekintélyét. A régi tanítással méri le Jób szavait, és álla-
pítja meg, hogy azok „tudatlanok”. Ezzel azonban még nem fejezi be,
Jóbra és az elõzõ vitára hivatkozva még továbbviszi a gondolatot.

2. Régi tanítás (34,1–35,16) 34,31–37
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Ha igaz vagy, mit adsz neki?

35,1–8. A most következõkben a fõ téma az, hogy van-e az embernek
valami haszna a kegyességbõl. A témát az elõbbiekkel, ti. Isten igazsá-
gának kérdésével, összefüggésben látja, ezt igazolja a 2. vers. De most,
talán 9,22-bõl kiindulva úgy értelmezi Jób beszédeit, hogy ezek szerint
nincs semmi értelme a kegyes életnek. Ebben tartja Jób magát Istennél
igazabbnak. Mivel erre a barátok sem tudtak válaszolni, most Elihú
mindkét félnek kész megfelelni. Valójában azonban azt fejti ki részle-
tesebben, amit Elifáz már kimondott (22,2–3.12), sõt már hamarabb,
Cófár beszédében is elõkerült (11,7–9). Itt sem mond újat a barátok-
hoz képest, legfeljebb a képzelt vita hevében következetesen továbbvi-
szi a gondolatot.

Elihú ezt mondja: Isten olyan magasan felette van ennek az egész
problémának, hogy neki se nem árt, se nem használ az ember ilyen vagy
olyan magatartása. Ha Jób gonosz, azzal Istennek semmit nem árt, ha
igaz, attól Isten nem lesz gazdagabb. Elihú válasza a lehetõ legrosz-
szabb, amit a szenvedõ, gyötrõdõ Jóbnak adni lehet, mert ha Istennek
mindegy, hogy Jób igaz-e vagy sem, ha Isten érdektelen ebben az ügy-
ben, ha csakugyan olyan magasan van, mint az ókori ember számára
elérhetetlen felhõ, akkor Jób elveszett. Hiszen, aki együtt tud érezni
Jóbbal, az azt is tudja, hogy Jób éppen az ellen a gondolat ellen tiltako-
zik a legjobban, hogy Isten érdektelen, ezért akarja kikényszeríteni,
hogy Isten megszólaljon.

Elihú magasröptû teológiai fejtegetései Isten fenségérõl és fölényé-
rõl éppen úgy kegyetlen tõrdöfések a szenvedõ Jób számára, mint a
három barát teológiai fejtegetései, bármennyi bölcs mondás és „igaz-
ság” van is benne. Elihú ugyanúgy azoknak az ügyetlen teológusoknak
és rossz lelkipásztoroknak a példaképe, mint Jób három barátja: miköz-
ben az „igaz tanítást” védi, elfeledkezik arról az emberrõl, aki vigaszta-
lást és segítséget vár szenvedésében. Ilyen helyzetben a tantételek leg-
pontosabb idézése a legnagyobb kegyetlenség lehet.

Ráadásul ezen a ponton vehetjük észre legjobban „Elihú” különös
„közbelépését”, itt a legszembetûnõbb, hogy csakugyan késõbbi, az
egész könyv elkészülte utáni közbeszólásról, a könyv elsõ bírálatáról
van szó Elihú beszédeiben. Ha Elihú elõbbi kijelentései a Jób és barátai
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között lefolyt vitára adott feleletet jelentik, és a felelet csúcspontja az,
hogy Isten személyesen nincs érdekelve Jób ügyében, mert õ se gazda-
gabb, se szegényebb nem lesz Jób igazságával vagy gonoszságával, ak-
kor itt már Istennek nem kell megszólalnia. Azt persze meg kell érte-
nünk, hogy egy ókori kegyes bölcsnek, teológusnak, tanítónak a szá-
mára elképzelhetetlen vakmerõség lett volna ezek után „kivágni” ebbõl
a könyvbõl azokat a fejezeteket, amelyek élén az a felirat áll, hogy „meg-
szólalt az ÚR”, bár a mi logikánk szerint ez lett volna a következetes.
Így megmaradt számunkra a furcsa ötvözet: Elihú azt mondja, hogy
Isten nincs érdekelve Jób ügyében, beszédei után azonban mégis ott
állnak az ÚR beszédei.

Ezért nem válaszol

35,9–16. Noha az elõzõkben elmondottak akár végleges feleletet is
jelenthetnének, Elihú még tovább keresi a feleletet a Jób panaszából
adódó kérdésre: miért „nem törõdik” Isten azzal, hogy a gonoszság és
elnyomás miatt segítségért kiáltanak a szenvedõk (24,1–12)? Különös
feleletet talál. Szerinte Isten azért „nem szól közbe”, mert az elnyo-
mottak ugyan kiáltanak a gonoszok miatt, de nem ismerik el Istent
teremtõnek. Nem a Teremtõt hívják segítségül, hanem „csak” kiálta-
nak, panaszkodnak. Elihú egy ma már nehezen érthetõ félmondattal
utal arra, hogy az elnyomottaknak reménykedniük kellene a teremtõ
Istenben, aki éjszaka (talán átvitt értelemben: a szenvedés, elnyomás
sötétségében) is éneket tud fakasztani az ember ajkán. Sok magyarázó
azokra a himnuszokra és hálaénekekre gondol, amelyeket feleletként
énekeltek az istentiszteleteken Isten kinyilatkoztatására, csodálatos
tetteire, amelyeket a teremtésben és a nép történetében véghez vitt
(vö. Zsolt 22,26 erre való utalását). Vannak olyan zsoltárok is, amelyek
ilyesmire utalnak (Zsolt 42,9; 149,5 vö. ApCsel 16,25).

Elihú Jóbot is az ilyen „csak” kiáltozó emberek közé sorolja. Türel-
metlenséggel is vádolja, még fenyegeti is, hogy Isten eddig még észre
sem vette Jób gonoszságát, a büntetés java csak ezután jön. Értelmet-
len szószaporító Jób, aki csak beszél össze-vissza (15–16. v.).

Miközben az ember a Jób és barátai közt lefolyt vita ismeretében idá-
ig jut Elihú beszédeinek olvasásában, rádöbben, hogy ez az „új taní-

2. Régi tanítás (34,1–35,16) 35,1–8•35,9–16
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tó” annyira a „régi tanítás” képviselõje, hogy még a fenyegetõ hangot
is átveszi a barátoktól. Ráadásul attól a gondolattól sem tudunk szaba-
dulni, hogy nem Jób a szószaporító, hanem Elihú. Mert mindaz, amit
eddig elmondott, lényegében elhangzott már. Legfeljebb „variáció”-nak
mondhatjuk beszédeit az eddigiekhez viszonyítva. Úgy tûnik, õ annak
a tanúja, hogy a bölcsesség teológiájának a késõbbi formája legfeljebb
még merevebb lett, de valójában ugyanazt tanította, és ugyanolyan
„teológusokat” nevelt, mint emilyennek Elifázt, Bildádot és Cófárt is-
mertük meg a „vita” során. Sõt, azt mondhatjuk: egyre jobban mélyül
és szélesedik az a szakadék, amely Jóbot ettõl a teológiától és ettõl a ke-
gyességtõl elválasztja.

3. Isten igazolása

(36,1) Folytatta Elihú, és így szólt:

(2) Várj még egy keveset, s fölvilágosítlak,
van még mit mondjak, az Isten érdekében.

(3) Messzire1 akarom vinni tudásomat,
s bebizonyítani alkotóm igazát.

(4) Mert egyáltalán nem hazug az én szavam,
tökéletes tudós az, ki veled beszél.2

(5) Lám, Isten hatalmas, mégsem vet meg senkit,
hatalmas ereje, nagy a bölcsessége.3

(6) Nem engedi, hogy a gonosz ember éljen,4

de a nyomorultnak igazságot szerez.
(7) Nem veszi le szemét az igaz emberről,

sőt, királyok mellé, trónusra ülteti,
és örök időkre felmagasztalja őt.

(8) Akik pedig foglyok, bilincsekbe verve,
és akiket gúzsbaköt a nyomorúság,5

(9) azokkal tudatja gonosztetteiket
és a vétkeiket, mert felfuvalkodtak;
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(10) megnyitja fülüket, hogy értsék az intést,6

s azt mondja, térjenek meg a gonoszságból.
(11) Ha hallgatnak reá, és ha szolgálják őt,

életük napjait7 jólétben töltik el,
s éveiket vígan.

(12) De ha nem hallgatnak rá, akkor a fegyver
járja át majd őket,
tudatlanságukban fognak majd kimúlni.

(13) Az álnok szívűek dacosak maradnak,
s nem kiáltanak, ha megkötözi őket.

(14) Így hal el a lelkük már ifjúságukban,
és életük olyan, mint a paráznáké.8

(15) Nyomorával menti meg a nyomorultat,
a sanyargatással nyitja meg fülüket.

(16) Téged is kivenne az ínség torkából,
tágas helyre tenne,9 ahol nincs szorultság,
asztalod megrakná zsíros ételekkel;

(17) De te gonosz ítélkezéssel vagy tele,
és utólér téged az igaz ítélet.10

(18) Hát ne ingereljen haragra a csapás,
és ne áltasd magad nagy váltságdíjjal se!

(19) Elér-e Hozzá11 a bajból kiáltásod,
még ha megfeszíted is minden erődet?

(20) Ne vágyakozzál arra az éjszakára,
amelyen eltűnnek népek a helyükről!

(21) Jól vigyázz, hogy ne a gonoszsághoz fordulj,
nehogy azt válaszd a nyomorúság helyett!

(22) Íme, milyen fenséges az erős Isten!
Van-e hozzá hasonló tanítómester?

(23) Ki kérheti számon tőle, hogy mit csinál?12

Ki mondhatja neki: álnokul jártál el!?
(24) Inkább arra gondolj, hogy dicsérd tetteit,

amelyekről énekelnek az emberek!
(25) Minden ember Rá néz,

bár a halandó csak messziről láthatja!

3. Isten igazolása (36,1–37,24)
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(26) Az Isten magasztos, de mi nem ismerjük,
éveinek száma kifürkészhetetlen.

(27) Mert a vízcseppeket magához ragadja,
és azt felhőjében porlasztja esővé,

(28) amelyet a felhők bőséggel ontanak,13

hullatnak az emberek sokaságára.
(29) Érti valaki a felhő terjedését,14

sátra mennydörgését?
(30) Íme, kiárasztja15 rá világosságát,

de a mély tengert16 is betakarja vele.
(31) Mert ezekkel népek fölött ítélkezik,

de eledelt is ad velük bőségesen.
(32) Két kezét a villám fényével borítja,

s azokra küldi17 azt, kik ellene vannak.
(33) A mennydörgés jelzi,18 a jószág is érzi

a közeledését.

(37,1) Bizony, az én szívem is megremeg ettől,
mintha ki akarna ugrani19 helyéből!

(2) Hallgassátok figyelmesen dörgő hangját,
azt a morajlást,20 mely a szájából jön ki,

(3) az egész ég alatt szabadon engedi,21

és villámfényét is, a föld pereméig.
(4) Amerre elhalad,22 rémítő hang zendül,23

az ő fenségének hangjával mennydörög.
Nem szűnik a villám,24 ha megzendül hangja.

(5) Csodálatos hangon mennydörög az Isten,
nagy dolgokat művel, melyeket nem értünk.

(6) Parancsol a hónak, hogy hulljon a földre,
záporesőnek és felhőszakadásnak,
hogy ömöljenek25 csak.

(7) Ráteszi pecsétjét minden emberkézre,
hogy az ő műveit mindenki ismerje.

(8) Még a vadállat is rejtekbe húzódik,
s barlangjában marad.

(9) Kamrájából előjön a szélvihar is,
és a hideg, Észak csillagzata felől.
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(10) Isten lehelletére jég keletkezik,
a széles vizeken is jégpáncél támad.26

(11) Nedvességgel tölti tele27 a felleget,
a viharfelhő meg villámait szórja,

(12) és az gomolyogva fordul ide-oda,
akarata szerint,
hogy megcselekedje mindazt, mit parancsol
a földkerekségen.

(13) Egyszer büntetésül adja ezt földjének,
máskor szeretetből.

(14) Figyelj csak ide, Jób!
Állj meg, és gondold meg Istennek csodáit!

(15) Tudod-e azt, hogyan csinálja az Isten,
hogy a villám fénye ragyogjon felhőjén?

(16) Tudod-e azt, hogyan lebegnek a felhők,
tökéletes tudás csodajeleiként?

(17) Te, kinek hőségtől forró a ruhája,
ha nyugton hagyja a déli szél a földet,

(18) te feszítetted ki Vele a mennyboltot,28

amely olyan szilárd, mint az öntött tükör?
(19) Okosíts fel minket, hogy mit mondjunk Neki!?

A sötétség miatt nem érünk fel Hozzá!
(20) Hogyha én beszélek, elmondják-e neki?

Mondja-e az ember, hogy el akar veszni?

(21) És most még nem látni a napot, bár ragyog
a fellegek mögött,29

de szél fut át rajtuk, és akkor kiderül.
(22) Északról aranyló világosság támad:

Istent veszi körül félelmes ragyogás!
(23) Mindenható ő, nem tudjuk megtalálni,

hatalma fenséges, nagy az igazsága,
és azt, ami igaz, nem nyomja el soha!30

(24) Azért kell félniük Őt az embereknek,
mivel meg selátja a kevély bölcseket.31

3. Isten igazolása (36,1–37,24)
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MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: löméráhóq minden párhuzamos helyen
(39,29; 2Sám 7,19; 2Kir 19,25; 1Krón 17,17; vö. 2Krón 26,15 és Ezsdr 3,13
ilyen értelemben bõvített formáját!) a „messzire” jelentést találjuk, sokan még-
is „messzirõl”-nek fordítják. – 2: Szó szerint: „tökéletes tudás veled”. Minden
fordítás ad értelmi kiegészítést, pl. „tökéletes tudású ember áll elõtted” stb. –
3: A mondat (kabbír kóah léb: hatalmas, erõ, szív) értelme bizonytalan, sokféle
fordítás lehetséges. – 4: „nem élteti a gonoszt” – 5: „és meg vannak fogva a
nyomorúság kötelével” – 6: „az intés számára” – 7: „napjait” – 8: Korrekció,
baqqödésím helyett kaqqödésím. A qádés kultuszi prostituált férfi volt a kánaáni
vallásokban (vö. 5Móz 23,18–19; 1Kir 14,24; 15,12; 22,47) – 9: A 16. v. a Bib-
lia Hebraica kritikai apparátusa szerint is homályos. Ez a mondat így van az
eredetiben: rahab ló’-múcáq tahtehá (tágas tér, nem szûk, alatta) – 10: „ítélet és
igazság” – 11: Korrekció, ló’ (nem) helyett ló (neki, irányába, felé, hozzá) – 12:
„az útját” – 13: A nzl gyök jelentése: nagy mennyiségben zúdítani (vizet), vö.
pl. Jer 9,17 – 14: „vitorláit” vagy „vitorlázását” – 15: Ti. Isten – 16: „a tenger
gyökerét”. Egyesek erõs korrekcióval, sorsé hajjám (a tenger gyökerei) helyett a
rá’sé hárím (a hegyek csúcsai) szöveget fordítják, mert szerintük az összefüg-
gésbõl ez logikusabbnak látszik. – 17: „parancsolja” – 18: „jelenti” – 19: „ki
fog szakadni”, vagy „ki fog ugrani” – 20: Mindkét mondat ugyanarra vonatko-
zik, ti. a mennydörgést írja le. Ez az ún. paralellismus membrorum. – 21: szétszór-
ja, kibocsátja – 22: „utána” – 23: „hang üvölt” (mint az oroszlán, vö. Ám 1,2)
– 24: „nem tartja vissza azt” (ti. a villámot, vö. a 3b. verset) – 25: A második
mondat állítmánya értelmi kiegészítés. – 26: Az elõzõ mondat állítmánya („adó-
dik”) ide is értendõ. – 27: „terheli” – 28: felhõtakarót (?) – 29: „a fellegekben”
– 30: Szó szerint: és ami igaz – nagy az igazsága – nem nyomja el. – 31: hakmé-
léb, a szív (az értelem) bölcsei.

Isten érdekében

36,1–4. Még egyszer – és most már utoljára – találkozunk „bevezetés”-
sel, olyan mondatokkal, amelyek egy újabb „beszéd” kezdetét jelentik.
A szokásos formulák között rátalálunk annak magyarázatára, hogy
miért folytatódik tovább még Elihú beszéde: nem elégszik meg kevés-
sel, hosszabb beszédet akar mondani, részletesebben akarja elmondani
azt, amit tud; sõt a kifejezés ezt is jelenti: terjeszteni, közérthetõvé
akarja tenni tudását (3. v.). Ennél azonban sokkal fontosabb a másik
indokolás: Elihú „Isten érdekében” akar még beszélni (2. v.), be akarja
bizonyítani Istennek, „alkotójának” igazát (3. v.). Van valami igaz azok-
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nak a magyarázóknak a megállapításában, akik Elihú szerepének fon-
tosságát kiemelni akarván, ilyen jelzõkkel illetik õt: Isten ügyésze, ügy-
vivõje, ügyvédje; Isten védõügyvédjének is nevezhetnénk õt, és talán
ez a legmegfelelõbb kifejezés, mert az összefüggésbõl világos, hogy
saját véleménye szerint is ilyen szerepet tölt be.

Azokat a teológiai jellegû okfejtéseket, amelyeknek az a célja, hogy
Isten igazságát, igazságos eljárást, cselekvését, egyáltalán Isten mûkö-
dését, sõt néha Isten létét bizonyítsa, teodiceának szokták nevezni.
Ezt a görög eredetû kifejezést így lehet magyarra fordítani: Isten igazo-
lása. Az Elihú-beszédeknek ebben a harmadik részében világosan kife-
jezésre jut, hogy ezeknek a beszédeknek igazi célja nem egyéb, mint
Isten igazolása Jób véleményével, sõt Jób könyve írójának véleményével
szemben. Az Elihú-beszédek írójának részben sikerült elérnie a célját,
mert sok olyan magyarázó van, aki szerint Jób könyvének a maga egé-
szében is ez a célja, a könyv nem más, mint teodicea. Ez azoknak a vé-
leménye, akik szerint a könyv csúcspontja, a probléma megoldása Elihú
beszédeiben van.

Már az eddigiekbõl is kitûnt, hogy Elihú Jób „istenkáromló” beszé-
deivel szemben védelmébe veszi Istent. Most itt, a záróbeszédben kü-
lönösen is ez a célja. Ezt szem elõtt kell tartanunk, hogy úgy értsük a
most következõket, ahogyan azt írójuk akarta. Ami ez után a bevezetés
után következik, azt Elihú Isten védelmére mondja el. De aki igazán
figyelmesen olvasta Jób beszédeit, aki beleélte magát Jób és barátai „vi-
tájába”, és aki együtt tud szenvedni Jóbbal, abban azonnal felmerül a
kérdés: kell-e Istent igazolni? Milyen Isten az, aki rászorul egy akármi-
lyen bölcs tanító védelmére? Mindenesetre végig kell hallgatni ezt a
„védõbeszédet” is.

A mai olvasónak ismét feltûnik Elihú dicsekvése, amellyel reklámot
csinál a most következõ beszédnek. Mintha ezt mondaná: most figyelj,
mert most olyan igazságokat fogok mondani, amilyeneket nem hal-
lottál még, én tudom a legjobban, mit kell mondanom, mert én igazi
bölcs, „tökéletes tudós” vagyok (4. v.). Ez annak a folytatása, amit már
a 32–33. részben olvastunk. A beszédek írója szükségesnek tartja még
egyszer hangsúlyozni, hogy õ képviseli az igazi tudást, õ az igazi bölcs,
egyedül õ tud megfelelni Jóbnak. A kommentárok általában arra utal-
nak, hogy ezt „Elihú”, azaz az író, nagyon komolyan gondolja. De ala-

3. Isten igazolása (36,1–37,24) 36,1–4
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pos végiggondolás után mégsem tud az ember megszabadulni attól a
gondolattól, hogy ez erõltetés. A mondat mögött mintha valami bi-
zonytalanság lenne, talán az, hogy még valamit kell mondani, mert az
író maga sem biztos abban, hogy minden meggyõzõ érvet elmondott
Isten védelmében. Az ilyen bizonytalanság magától értetõdõ minden
olyan teológusnál és hívõ embernél, aki azt hiszi, hogy neki kell meg-
védenie Istent.

Ha hallgatnak rá

36,5–14. Isten végül mégis beleavatkozik az eseményekbe. Ez ugyan
ellene mond a megelõzõ fejtegetéseknek, és így még inkább azt sejteti,
hogy Elihú úgy érzi, nem mondott el mindent, amit kell, de most
újabb érveket akar felsorakoztatni annak bizonyítására, hogy Isten
igazságos. A kegyes emberek és a bölcsek közismert és gyakran hasz-
nált kifejezéseivel bizonyítja, hogy Isten igazságot szolgáltat az elnyo-
mottaknak (Zsolt 146,7), és szemét mindig rajta tartja az istenfélõkön
(Zsolt 33,18; 34,1). Beszédében most a fõ hangsúly arra esik, hogy
Isten megvédi és megjutalmazza az igazakat. Azért nem engedi érvénye-
sülni a gonoszságot, hogy az igazak megmeneküljenek minden bajtól.
Sõt Isten „felmagasztalja” az igazakat, amit Elihú azzal a képpel fejez
ki, hogy „királyok mellé, trónusra ülteti” õket.

Ebben a képben alighanem közrejátszanak olyan hagyományok, mint
József története (vö. 1Móz 41,37–44) vagy Dánielé (Dán 6,2–4), eset-
leg még a súsáni Mordokaj esetére is gondolhatunk (vö. Eszt 6,1–11),
bár ezzel a véleménnyel több magyarázó nem ért egyet. Elihú azzal is
nyomatékot ad Isten igazságszolgáltatásának, hogy véglegesen, „örök
idõkre” szólónak mondja (7. v.).

Szükségesnek tartja újra hangoztatni azt is, hogy ha mégis szenved
valaki, de nem tudja, miért, annak az az oka, hogy Isten nevelni akarja
õt (vö. 33,14–17). A szenvedés eszköz Isten kezében az ember megté-
rítésére. A szenvedés vagy a valóságban vagy érzéseiben a bilincsbe
vert, megkötözött fogoly gyötrelme. Elihú azt a képet alkalmazza, ame-
lyet már Jób is használt (13,27 vö. 3,11). A rabságban sínylõdõnek kül-
sõ és belsõ nyomorúságát korábban is Isten által használt fegyelmezõ
eszköznek tekintették (vö. pl. Zsolt 107,10–14). Így a látszólag értel-
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metlen, „meg nem érdemelt” szenvedés sem csorbít Isten igazságán,
hiszen éppen azért következik be, hogy az ember megtérjen, és elnyerje
jutalmát Istentõl. A szenvedés éppen arra jó, hogy azzal Isten megnyit-
ja az ember fülét az intés meghallására. Alkalom ez a magunkba szál-
lásra, így jobban belátjuk vétkeinket. Ez pedig, mint Elihú beszédeinek
nagy része, általában mind igaz lehet.

Ugyanez érvényes a végsõ kicsengésre is: ha hallgat az ember Isten
intésére, amelyet a szenvedés idején „meghallott”, akkor csupa jóban
lesz osztályrésze. Ha pedig nem hallgat rá, akkor utoléri Isten bünte-
tése, a végsõ romlás. Ezzel semmi újat nem mond Elihú annak, aki is-
meri Jób barátainak véleményét. Legfeljebb a szándékban van különb-
ség a barátok és Elihú beszédei között. Azok a tant védik, Elihú Istent
veszi védelmébe. Abban a véleményben pedig pontosan megegyezik
mindegyikük, hogy érdemes kegyesnek lenni, mert aki megtér, azaz
hallgat arra az Istenre, aki a szenvedéssel tanítja, neveli az embert, el-
nyeri jutalmát. Csakhogy a megelõzõk ismeretében megint felmerül az
emberben két kérdés: Mit kell nevelni azon a Jóbon, akihez hasonló
kegyes, tökéletes ember nincs az egész földön (1,8; 2,3)? És: Lehet-e
Isten igazságát valami általánosan érvényesnek tûnõ „megfizetéstör-
vénnyel” igazolni?

Gonosz ítélkezéssel vagy tele

36,15–21. Elihú azonban „alkalmazza” is az általános tanítást. A nyo-
morúság eszköz, mégpedig „mentõeszköz” Isten kezében. Jób is azért
szenved, mert Isten meg akarja menteni õt: szép, gazdag, boldog jövõt
tartogat számára. Csak azt nem tudja az ember, hogy miként jut Elihú
erre a gondolatra. Ha valaki, akkor õ elejétõl fogva ismeri Jób esetét,
tudja, hogy Jób azelõtt „tágas helyen” élt, és asztala meg volt rakva „zsí-
ros ételekkel” (1,1–3). Ezt vette el tõle Isten ok nélkül. És most ezzel
a nyomorúsággal Isten meg akarja menteni Jóbot, hogy tágas helyre
tegye õt, és az asztalát megrakja zsíros ételekkel. Ha máshol nem, itt
minden olvasó megérti, miért nevezi Elihút egy reformátor vagy sok
magyarázó olyan fecsegõnek, aki össze-vissza beszél.

Elihú szerint Jób, ahelyett, hogy Isten mentõ szándékát felismerné,
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Istent vádolja, gonosz ítélkezéssel van tele. Ezért megfenyegeti: az igaz-
ságos Istent nem lehet büntetlenül vádolni. Aki ilyet tesz, annak szá-
mára nincs „váltságdíj” sem (vö. 33,24). Vádjai amúgy sem érik el Is-
tent. Akármilyen hangosan kiált is, az nem hallatszik el hozzá. De ne
is kívánjon Jób Isten elé állni, mert akkor biztos a bukása. Ezzel alap-
jaiban támadja Jób egyetlen reménységét, azt, hogy ha Isten elé tárhat-
ná ügyét, akkor Isten igazolná õt (31,35–37). Elihú szerint azonban
„gonoszság” lenne, ha Jób nem vállalná a szenvedést és vele együtt azt,
hogy ez Isten igazságos ítélete és egyben kegyelme.

Ez az utóbbi gondolat még egyszer elõ fog kerülni (37,13), de itt ér-
demes egy pillanatra megállni, és inkább arra figyelni, hogy Elihú is
milyen kegyetlen Jóbbal szemben. Semmiben nem különbözik a bará-
toktól, éppen annyira érzéketlen embertársa szenvedése iránt, mint
azok. A csapásoktól sújtott Jób helyett a barátok a Tant védik, Elihú
meg Istent. Elihú minden beszéde olyan, mint azok a prédikációk, ame-
lyek tele vannak érdekes gondolatokkal, noha nincs egy konkrét és
emberekhez szóló mondatuk sem, és amelyre általában azt szokták
mondani a hallgatók: nem tudom, mirõl szólt, de nagyon szép volt.
Azok a magyarázók, akik Elihú beszédeiben találják meg „a” feleletet
Jóbnak és a szenvedõ embernek a kérdéseire, csodálatos gondolatokat
próbálnak kiemelni ezekbõl a beszédekbõl, de nem tudnak együtt érez-
ni sem Jóbbal, sem a ma szenvedõ sorstársaival. Vajon nem az volna-e
helyes, ha a Tan és Isten helyett Jóbot akarnánk „védeni”?

Fenséges az Isten

36,22–26. Elihú tovább védi Istent. Isten a legfõbb bölcs, õ a Tanító-
mester, az õ tanítását el kell fogadni. Ez a gondolat a Jób könyvéhez
közeli irodalomból ismerõs (vö. Zsolt 25,8–9; 27,11; 86,11; 94,10.12;
119,33), nyilván ilyen kijelentésekre hivatkozik Elihú is. Õ már nem
beszél közvetlenül kapott kinyilatkoztatásról, mint Elifáz (4,12–16),
csak a bölcsesség teológiájának egyik alaptételére hivatkozik, amely
számára megdönthetetlen axióma, és amely igaz is. A bölcsességet il-
letõen is Isten a legfelsõbb, megfellebbezhetetlen fórum. Õt csak di-
cséret illeti, nem bírálat. Ha nem tudnánk, hogy kinek mondja ezt
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Elihú, ha ebbõl a beszédbõl kellene kitalálni, kit figyelmeztet, akkor
azt mondanánk, hogy egy elbizakodott, gõgös embert, aki azt hiszi,
hogy égen-földön õ a legokosabb. Az ilyen ember csakugyan megér-
demli, hogy megfeddjék, megalázzák. De vajon ilyen ember-e Jób?

Arra is figyelnünk kell, hogy Elihú Isten fenségével, legfõbb bölcses-
ségével akarja bizonyítani Isten igazságát. Csakhogy abból a gondolat-
ból, hogy Isten fenséges és senki nem kérheti tõle számon azt, amit õ
tesz, Jób éppen az ellenkezõ következtetésre jutott: Isten cselekvését
nem lehet az igazság emberi mértékével mérni (9,12–15). Elihúnak
ezekben a mondataiban is összekeveredik az igazság a félreértéssel és
az értetlenséggel. Csupán egy világos belõle újra: egyáltalán nem érti
Jóbot, ugyanúgy csak a saját szavaira és bölcsességére figyel, mint Jób
három barátja. Ha kicsit eltérõ kifejezésekkel is, de ugyanazokat a mon-
datokat ismétli, amelyeket a párbeszédben már számtalanszor elmond-
tak. Valójában Elihú csak egy ponton más, mint a barátok, õ már kez-
detben megmondta, hogy tanítani, vitázni akar. Az õ célja nem a vi-
gasztalás, hanem a haragos rendreutasítás és kioktatás (32. r.). Persze
Isten fenségére való hivatkozással, meg azzal, hogy Isten kifürkészhe-
tetlen, valóban nem is lehet a szenvedõ embert vigasztalni, hiszen ezek-
nek a végiggondolása kétségbeejtõ megállapításokra vezet, ahogyan ezt
már Jób beszédébõl (12,13–25) tudjuk.

Egyszer büntetésül, máskor szeretetből

36,27–37,13. Elihú további érvelése valóságos himnusszá kerekedik.
Ez a himnusz Istennek a természet világában megmutatkozó hatalmá-
ról és fenségérõl szól, és hasonlít más, talán éppen korabeli zsoltárok-
ra (Zsolt 29. r.; 104. r.; 147.). Végsõ kicsengése azonban pontosan
beleillik az eddigi gondolatmenetbe, és így nem szükséges elfogadni
azoknak a magyarázóknak a véleményét, akik szerint ez a szakasz is
csak kiegészítés. Igen, hasonlít zsoltárokra, sõt találunk benne olyan
kijelentéseket, amelyek késõbb, az ÚR beszédeiben is megtalálhatók,
mindez azonban megfelel Elihú (azaz e beszédek írója) szándékának,
amellyel bele akarta kapcsolni mondanivalóját az egész mûbe. Ezért e
szakasz megértéséhez is szükséges a szándékot érteni: Elihú bizonyí-
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tani akarja a teremtõ Isten igazát, igazolni akarja Istent azokkal a vá-
dakkal szemben, amelyek szerinte a párbeszédben elhangzottak (36,3).

Az ókori ember úgy írta le a maga világát, ahogyan látta. Ez a világ-
kép tükrözõdik Elihú beszédében. Ebben a világképben igen jelentõs
szerepe van a víznek. A régiek úgy érezték, hogy víztõl körülvett és
víztõl fenyegetett világban élnek. A „föld szélén” ott látták a mindig
nyugtalan és sokszor háborgó tengert, és mivel a földbõl is elõ-elõtört
a víz, úgy gondolták, hogy ott lenn a mélyben is csak víztömeg van, s
a világ talán egy úszó sziget a nagy világóceánban. És az ég kékjében is
hatalmas óceánt sejtettek, amelyet csak az Isten által teremtett átlát-
szó, de szilárd égbolt tart vissza attól, hogy a földre zúduljon (1Móz
1,6–7). Az ókori Kelet közös õsi tradíciója az, hogy valamikor a föld
alatti hatalmas víztömeg és az égbolt feletti vizek egyszerre zúdultak rá
a földre (1Móz 7,11), és majdnem teljesen elpusztítottak minden éle-
tet. A régi izraeli ember ugyanakkor csodálattal és hálával tudott szólni
arról, hogy az ÚR jóra is használja a vizet: a felhõkbõl termékenyítõ
esõt bocsát a földre (Zsolt 147,7–9). Éppen itt, Elihú beszédeinek eb-
ben a szakaszában találunk érdekes „magyarázatot” arra, hogy hogyan
képzelték el az esõt: az égbolt feletti vízbõl, mint valami raktárból, te-
szi Isten a vizet a felhõkbe, ahol az (talán mint valami szitán keresztül)
apró cseppekké porlik, és így esik a földre (36,27–28). Az ókori világ-
képbõl érthetõ az, amit Elihú mond.

Azt is tudnunk kell, hogy Elihú szavainak forrása a régi izraeli tra-
díció, amelyet Izrael prófétái, tanítói, bölcsei adtak át nemzedékrõl
nemzedékre. Ez a tradíció Isten munkáját látta a természet jelensé-
geiben, Istent (az UR-at) tartotta a világmindenség Urának, irányító-
jának is. Ez a magyarázata annak, hogy amikor Elihú Isten igazságát
akarja védeni, akkor nemcsak arról beszél, hogy aki az emberek és né-
pek sorsának Ura, kormányzója, az nem lehet igazságtalan (34,17), ha-
nem arról is, hogy ugyanez az Isten a természet Ura, és ez az uralma is
tanúskodik arról, hogy õ igazságos. Még újabb „felismerés” is meg-
szólal ebben a szakaszban. Mint a bölcsességirodalomban mindig, itt
is egymásba fonódnak a reális események és a hozzá fûzõdõ gondola-
tok: a természeti jelenségek egyben képek is, amelyek segítségével Eli-
hú Isten bölcsességérõl, hatalmáról és igazságáról beszél.

A mai embernek, aki már sokat tud a víz körforgásáról a természet-
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ben, a levegõ áramlásáról, a légköri elektromosságról, aki ûrhajók és
mesterséges bolygók felvételein „felülrõl” is látja a felhõket, nagy a
kísértése, hogy Elihú naiv szavait és egész világképét egy fölényes mo-
sollyal elintézze. Csakhogy ez a világkép és az egész szemlélet szerves
része annak, amit Jób könyvében olvasunk, a képek és hasonlatok is
ebbõl a világból származnak. Észre kell vennünk, hogy Elihú nem ter-
mészettudományra akar oktatni, amikor a felhõkrõl, esõrõl, villámlás-
ról, mennydörgésrõl beszél, hanem továbbra is ahhoz akar hozzászól-
ni, amirõl Jób könyvében eddig is szó volt. Ha meg akarjuk érteni, hogy
mit mond, nekünk is lejjebb kell szállnunk, és „alulról” néznünk eze-
ket a jelenségeket, úgy, ahogyan Elihú nézi.

Az elsõ, amit Elihú észrevesz, és meg is mutat, az, hogy az esõ lehet
a földet megtermékenyítõ zápor, és lehet mindent elpusztító vihar. Egy-
szer azt tapasztalja az ember, hogy Istennek, mint valami gondos gaz-
dának a kezébõl áldó permetként hull a földre az elsõ, így lesz kenyere
az embernek. Máskor ugyanebbõl a kézbõl villámok sújtanak a földre,
és ugyanazokból a felhõkbõl mindent elsodró áradat zúdul alá népeket
is elpusztítva, mint „ítéletidõ”. Az ég felhõi lehetnek csodálatosan
szépek, olyanok, mintha égi sátor párnái és takarói lennének, vagy
mint Isten locsolótömlõi, amelybõl a szomjat oltó áldott víz permetez
az emberekre és az egész földre. De lehetnek minden világosságot el-
borító félelmetesen gomolygó sötét tömegek, amelyek mögül a haragvó
Isten mennydörgése hangzik figyelmeztetésül embernek és állatnak.

Úgy látszik, Elihú a vihar képével jobban ki tudja fejezni azt, amit
mondani akar, vagy amire nagyobb hangsúlyt akar tenni. Nagyon szem-
léletes a leírása, alig igényel valami magyarázatot az, amit a viharról ír.
Még az is kiderül ebbõl a költeménybõl, hogy tudja: észak felõl olyan
hideg „lehelet” jön, amelynek nyomán az esõbõl hó lesz, és a vizek jég-
gé dermednek. De számára az a legfontosabb, hogy ebben az egyre ször-
nyûbbé váló viharban ott látja az Istent és az embert. Isten félelmetes
csodájának látja a mindent pusztító, majd jéggé dermesztõ vihart. Át-
éli az elemi csapások elõl rémülten menekülést keresõ és eközben te-
hetetlenségére rádöbbenõ ember félelmét. Isten, aki haragjában az em-
berre zúdítja ezt a vihart, „lepecsételi” az ember kezét, úgy, hogy az
ember nem tud semmit tenni, kénytelen elismerni, hogy itt nála na-
gyobb hatalommal van dolga. Az elemi csapásoknak kiszolgáltatott
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ember rádöbben a maga kicsiségére. Elihú személyhez szólóan még ki
is élezi az Isten és az ember közti különbséget, amikor arról beszél,
hogy hogyan tarthatná magát Istennel egyenlõnek az az ember, aki meg-
rémül a mennydörgéstõl (37,1). A mennydörgés itt jelképpé is lesz,
azt fejezi ki, hogy Isten mûvét nem is lehet megérteni (37,5).

Egy záró mondattal (37,13), mintegy tanulságul összefoglalja azt,
amit ezzel a gazdag képsorozattal tulajdonképpen mondani akart. Isten
kezében ugyanaz az eszköz lehet szeretetének és lehet a haragjának a
megnyilvánulása. Elihú dialektikus teológiává fejleszti a bölcsesség
teológiáját. Azért, mert csak így tudja megvédeni az Istent. Isten min-
dig igazságos. Ezt a tételt racionalizálja a kettõs magyarázattal. Min-
dennek megvan a célja a természetben, de ez a cél lehet büntetés és le-
het áldás. A természet képével, Istennek a természetben megnyilvánu-
ló hatalmával Elihú nyilván arra akar tanítani, hogy az embernek így
kell szemlélnie a maga sorsát. A himnusz nem egy sokadik hozzászóló
véleménye, hanem ugyanazé az Elihúé, aki be akarja bizonyítani, hogy
Isten igazságosan cselekszik mindig, igazságosan cselekedett Jób ese-
tében is. Mert hiszen mindez elsõsorban Jóbnak szól – ahogyan beszé-
deinek záró szakaszából kitûnik.

Ami igaz, nem nyomja el soha

37,14–24. Ami Jób személyét illeti, Elihú úgy bánik vele, mint a másik
három barát: kioktatja és kigúnyolja. Szerinte Jóbnak sokkal inkább
kellene figyelnie Isten csodáira (14. v.). Elihú meg van gyõzõdve arról,
hogy olyan sok bölcs dolgot mondott el, hogy jogában áll gúnyolódni
Jóbbal, és kérni õt: oktassa ki õket, mert õk olyan ostobák, hogy sem-
mit nem értenek Isten dolgaiból. És itt figyelnünk kell a többes számú
személyes névmásra. Beszéde elején Elihú tárgyilagosságot ígért, arról
beszélt, hogy õ a vitában résztvevõ mindkét felet megbírálja (32,2–
3.11–13). Ez a mostani többes szám (minket – 19. v.) annak elismeré-
se, hogy mindaz, amit mondott, Jóbnak szólt, a barátokkal közös a
véleménye.

Mit kell Jóbnak megfontolnia? Azt, hogy õ mennyivel gyengébb, ki-
sebb, mint Isten. Azt, hogy õ, aki az idõjárás szeszélyeinek ki van szol-
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gáltatva (17. v.), ne akarja magát túl okosnak mutatni. A késõbbi feje-
zetek stílusát utánozva kérdezi: hogyan képzelheti Jób azt, hogy õ ré-
szese az isteni bölcsességnek (15., 16., 18. v.)? Az ókori ember, még a
legbölcsebb is, õszintén bámulta az égbolt csodáit: azt, hogy a felhõk-
bõl hogyan ragyog fel a villám, hogy a felhõk hogy úsznak, gomolyog-
nak odafenn, és hogy milyen csodálatos az ég, amely innen, alulról úgy
néz ki, mint egy ragyogó kék tükör. Elihú szerint Jób nem tiszteli elég-
gé Istent, kijelentései arról tanúskodnak, hogy megfontolatlan, úgy
beszél Istennel, mint aki a vesztét érzi (20. b. v.).

Elihú beszédei nagy magasságokat járnak be. Sok helyen úgy tûnt,
hogy önmagában véve mély, igaz gondolatai vannak. Sok megszívlelen-
dõ dolgot mond, amelyet érdemes megtartani. De Jób esetében mindez
semmit nem segít. Lényegében Elihú ugyanazt mondja el, amit a bará-
tok elmondtak már. Azzal kezdte, hogy majd õ megfelel mindenkinek,
most itt a végén megállapíthatjuk, hogy csak arról tudott beszélni,
hogy Isten mindenható, szent, felséges és igazságos, hogy Istennek
megvan a megszabott világrendje, és bár õ maga kikutathatatlan, az
nyilvánvaló, hogy soha nem cselekszik igazságtalanul. Valamire azon-
ban figyelnünk kell. Amikor arról beszél, hogy Isten nem cselekszik
igazságtalanul (ez beszédeinek végsõ kicsengése is, vö. 23. v.), akkor
így gondolkozik: az „igazság” abszolút tény, mindenek felett álló tör-
vény. Csakhogy ez azt jelenti, hogy az általa megállapított „igazság”
határt szab Isten cselekvésének is. Az õ kifejezését használva azt kell
mondanunk: nemcsak az ember keze van lepecsételve (37,7), hanem
Istené is. Ahogyan az ember kezét lepecsételi Isten, megakadályozva,
hogy védekezni tudjon a vihar ellen, úgy tesz az „igazság” is Istennel.
Ez a gondolkozás mélyen alatta van annak, amit Jób mond Istenrõl,
hogy õ azt tesz, amit akar (vö. 9,1–12). Elihú valójában azért védi Is-
tent, mert az õ elképzelése szerint Isten csakugyan rászorul arra, hogy
cselekedeteit, ha másképp nem, hát dialektikusan (37,13) megmagya-
rázzák és igazolják.

Elihú szép gondolatai semmit nem segítenek Jóbon. Most a végén
kiderül, hogy akármit tartunk az Elihú-beszédekrõl, akár késõbbi ki-
egészítésnek, akár a mû eredeti részének tartjuk, ezek a beszédek csak
megerõsítik Jób szavait: Istennek magának kell megszólalnia és felelnie
Jób súlyos kérdéseire (31,35). A befejezõ mondatok is erre utalnak.

3. Isten igazolása (36,1–37,24) 37,14–24
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Elihú Isten közeledésérõl beszél, a titokzatos Észak felõl támadó arany-
ló világosságról, Isten dicsõségének félelmes ragyogásáról. Ezek a mon-
datok már a következõ fejezetekre vezetnek át. De azt a reménységet
még kifejezi, hogy Isten megjelenése õt fogja igazolni. Az utolsó két
versben még egyszer védelmébe veszi Istent, aki nem nyomja el az igaz-
ságot, és aki majd megszégyeníti az okoskodó, magabiztos bölcseket –
amit nem érthetünk másképpen ebben az összefüggésben, mint hogy
Jób szégyent vall mindazzal, amit mondott.

V. ELIHÚ BESZÉDEI (32–37. R.)37,14–24
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(38,1) És válaszolt az ÚR Jóbnak a viharból. Ezt mondta:

(2) Ki az, ki a rendet1 elhomályosítja
tudatlan szavakkal?

(3) Nosza, övezd fel, mint férfi, derekadat,
én kérdezni foglak, te meg oktass engem!

(4) Hol voltál, mikor a Földet alapoztam,
mondd csak meg,2 hogyha tudsz valami okosat!

(5) Ki szabta meg annak3 méretét, tudod-e?
Vagy ki feszített ki rajta mérőzsinórt?

(6) Mire állították rá4 az oszlopait,
vagy ki helyezte el annak5 sarokkövét,

(7) mikor együtt vigadtak a hajnal csillagai,
és mikor ujjongtak mind az istenfiak?6

(8) Kicsoda zárta el ajtókkal a tengert,
amikor előtört a földnek méhéből,7

(9) amikor a párát tettem ruhájává,
és a sűrű homály lett a takarója,

(10) s határt szabtam neki,
zárat és ajtókat helyeztem eléje?

(11) Ezt mondtam: idáig jöhetsz, de tovább nem,
ezen majd megtörnek magas hullámaid!

(12) Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz?
Kijelölted-e a hajnalnak a helyét,

1. Az Úr első beszéde:
Isten világa
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(13) hogy belefogóddzék a földnek szélébe,
és lerázza róla a gonosztevőket?

(14) Úgy formálódik ki, mint az agyagpecsét,8

és előáll, mint aki fel van öltözve,
(15) elveszi a gonoszok világosságát,9

és magasra emelt karjukat letöri.

(16) Eljutottál-e a tenger forrásáig?
S a mélység legmélyén10 vajon sétáltál-e?

(17) Megnyíltak-e neked a halál kapui?
Kapuit a halál árnyékának láttad?

(18) Áttekintetted-e a föld szélességét?
Add tudtomra, hogyha mindezeket tudod!

(19) Melyik út visz oda, ahol a fény lakik,11

és a sötétségnek ugyan hol a helye,
(20) hogy visszavihessed határai közé,

s ismered a házához vezető utakat?
(21) Ugye, tudod? Hiszen te régen12 születtél,

és a napjaidnak száma oly igen nagy!

(22) Eljutottál-e a hónak raktárához,
és a jégesőnek raktárát láttad-e?

(23) Ezeket13 az ínség idejére tartom,
napjára a harcnak és a háborúnak.

(24) Melyik útról oszlik el a világosság,
s terjed a keleti szél a föld színére?

(25) Ki vágott nyílást a felhőszakadásnak,
és utat a mennydörgő viharfelhőnek,

(26) hogy esőt árasszon a lakatlan földre
és a pusztaságra, hol nem lakik ember,

(27) hogy így jóllakasson vadont, sivatagot,
sarjasszon belőle zöldellő pázsitot?14

(28) Ki az eső apja,15

vagy ki nemzette a harmatnak cseppjeit?
(29) Kinek a méhéből született meg16 a jég,

és az égből hulló deret ki nemzette?
(30) A víz kőkeményre sűrűsödik össze,

és beborítja a nagy mélység felszínét.

VI. AZ ÚR BESZÉDEI (38,1–42,9)
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(31) Összekötöd-e a Fiastyúk szálait,
és a Kaszás-csillag kötelét megoldod?

(32) Fölkelted időben a Hajnalcsillagot?17

És a Nagymedvét a fiaival együtt
tudod-e vezetni?

(33) Vajon ismered-e az égbolt törvényét?
Te határozod meg uralmát a földön?

(34) Föl tudod emelni hangod a felhőkig,
hogy a vízáradat elborítson téged?

(35) Tudsz-e villámokat küldeni útjukra,
és mondják-e neked: rendelkezzél velünk?18

(36) Ki tett bölcsességet a sötét felhőbe,
ki adott értelmet a tüneményeknek?19

(37) Ki olyan bölcs, hogy a felhők számát tudná,20

s az égnek tömlőit ki ürítheti ki,
(38) mikor keménnyé lesz a föld, mint az öntvény,21

s mikor a göröngyök egymáshoz tapadnak?

(39) Nőstény oroszlánnak tudsz zsákmányt ejteni,
oroszlánkölyköket tudsz-e jóllakatni,

(40) mikor meglapulnak rejtekhelyeiken,
és a bokrok között lesben vesztegelnek?

(41) A hollónak pedig ki szerez eledelt,
mikor fiókái az Istenhez sírnak,22

s kóvályognak, mivel nincsen mit egyenek?

(39,1) Tudod, mikor ellik a kőszáli zerge,
megfigyelted, mikor borjazik a szarvas?

(2) Megszámoltad-e, hány hónapig vemhesek,
tudod-e idejét, hogy mikor ellenek?

(3) Összegörnyednek, megellik borjaikat,
és megszabadulnak a fájdalmaiktól.

(4) Borjaik erősek, legelőn nőnek fel,
elszélednek, vissza sem térnek hozzájuk.

(5) Ki engedte szabadon a vadszamarat,
és ki oldozta el a zebra kötelét,

1. Az Úr első beszéde: Isten világa (38,1–40,2)
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(6) amelynek házául a pusztát rendeltem,23

és a sós pusztaság lett lakóhelyévé?
(7) Neveti a városbeli sokadalmat,

nem hallja a hajcsár hangos kiáltását,
(8) a hegyekben keresi a legelőjét,

mindenféle zöldet fölkutat magának.
(9) Akar-e teneked szolgálni a bölény,

ott hál-e jászladnál?
(10) Barázdában tudod tartani a bölényt

kötelénél fogva?
(11) Megbízhatsz-e benne, mert nagy az ereje,

rá tudod-e hagyni a magad munkáját?
(12) Elhiszed-e, hogy majd behordja a termést,24

és szérűdre gyűjti?

(13) A struccmadár vígan
verdes a szárnyával,
vajon gólya szárnya
s tollazata-e az?

(14) Tojásait földön hagyja,
és a porban költeti ki.

(15) Elfelejti azt,
hogy egy láb eltiporja,
hogy a mezei vad
összetaposhatja.

(16) A fiaival is
oly keményen bánik,
mintha azok
nem az övéi volnának,
nincs benne félelem,
hogy hiába fáradt.

(17) Mert a bölcsességét
elvette26 az Isten,
értelmet nem adott
osztályrészül neki.

VI. AZ ÚR BESZÉDEI (38,1–42,9)
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(18) De amikor aztán
nekirugaszkodik,
lovat és lovasát
nevetve lehagyja!27

(19) Vajon te adod-e erejét a lónak,
te ruházod-e fel a nyakát sörénnyel?

(20) Felugraszthatod-e úgy, ahogy a sáskát?
Büszke horkantása rémületet keltő

(21) kapálja a földet,28 örvend erejének,
nekiront a hadnak.29

(22) Rettegésen nevet, félelmet nem ismer,
kard elől nem tér ki.30

(23) Tegez csörög rajta,
lándzsa, kopja csillog,

(24) tombolva, nyihogva kapálja a földet,
és nem marad veszteg, ha zeng a kürt szava.

(25) Nyerít, valahányszor felhangzik a kürtszó,
messziről megérzi az ütközet szagát,
hallja31 a vezérek hangját s a harcizajt.

(26) Értelmed műve az, hogy szárnyra kél az ölyv,
és, hogy kiterjeszti szárnyait dél felé?

(27) Parancsodra száll-e oly magasan a sas,
hogy a fészkét ott fenn, a magasban rakja?

(28) Kősziklákon lakik, azokon tanyázik,
a sziklafokon és fenn a bérctetőkön.

(29) Onnan kémlelődik ennivaló után,
és a messzeségbe ellátnak szemei.

(30) Már a fiókái is vérre szomjaznak,
s ahol elesett van, ő nyomban ott terem.

(40,1) Válaszolt az ÚR Jóbnak, és ezt mondta:

(2) Ki az ÚR-ral perel, abbahagyja-e most?31

Aki Istent feddi, válaszoljon neki!

1. Az Úr első beszéde: Isten világa (38,1–40,2)
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MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: ‘écáh szó szerint: tanács, értelem, terv.
Itt: Isten „elképzelése”, terve, amellyel megszabja a világ, az élet rendjét. – 2:
„ad tudtul”, „jelentsd” – 3: Ti. a földnek – 4: „bocsátották le. Az ókori világkép
egyik elképzelése szerint a föld a mélybe nyúló oszlopokon nyugszik. – 5: a
földnek – 6: vö. 1,6–7: „amikor kitört, az anyaméhbõl kijött” – 8: „mint a pe-
csét agyagja” – 9: „elvétetik a gonoszoktól világosságuk” – 10: „fenekén” – 11:
„hol az út (ahol) lakik a világosság” – 12: „akkor” – 13: ’aser (amelyet, amelye-
ket) – 14: Más fordítás, korrekcióval: friss füvet sarjasszon a száraz földbõl. –
15: „van-e az esõnek apja” – 16: „jött ki” – 17: A név jelentése bizonytalan. A
fordításokban különbözõ nevek szerepelnek (Nagymedve, Vénusz, Hyádok, a
déli állatöv stb.) vö. a 9,9 jegyzetét. – 18: hinnénú (íme, itt vagyunk) a szolgá-
latra való készség kifejezése (vö. pl. Ézs 6,8) – 19: Más fordításokban a tuhót
az íbisz-madár és a szekvá a kakas, két olyan állat, amely elõre jelzi az idõválto-
zást. A második szó csak itt található (hapax legomenon), az elsõ még Zsolt
51,8-ban, de éppen az ottani jelentése nem engedi, hogy „íbisz”-nek fordítsuk,
így a másik sem lehet „kakas”. – 20: „ki számolja a felhõket bölcsességgel?” –
21: „öntvénnyé keményedik a föld – 22: „kiáltanak segítségért” – 23: „tettem”
– 24: „hiszel-e neki, hogy behordja a magodat (gabonádat)” – 25: „fiaival ke-
ményen bánik, (ahogyan) a nem övéivel” – 26: „elfeledtette” – 27: „kineveti” –
28: „mélyedést ás – 29: néseq (fegyver, küzdelem) – 30: értelmi kiegészítés, tip.
ide is a járíah (megszagolja) ige vonatkozik. – 32: Korrekció. A nehezen érthetõ
hapax legomenon jisszór (gáncsoskodó?) helyett az ugyanazon mássalhangzó-
kat tartalmazó jászúr (eltér, kitér, felhagy) olvasandó.

Válaszolt az ÚR

38,1. Bár Elihú beszédeinek a végén van egy mondat, amely Isten meg-
jelenésére utal (37,22), ez a bevezetõ prózai mondat világossá teszi,
hogy a most következõ beszédek a 31. rész végéhez kapcsolódnak. Jób
kívánta, hogy a Mindenható válaszoljon neki (31,35), itt pedig azt ol-
vassuk, hogy a válasz Jóbnak szól. Ezzel Elihú szereplése közbeesõ epi-
zóddá lesz, méghozzá úgy, hogy többé szó sem esik róla. Az olvasó ön-
kéntelenül is visszalapoz, megnézi, hol maradt abba, mit is mondott
Jób „monológ”-jában. Mert ez az indító mondat arra utal, hogy most
kap választ Jób égetõ kérdéseire, tehát annak a folytatása következik,
ami ott abbamaradt.

Feltûnõ, hogy most ismét találkozunk az Izrael Istenének nevét je-
lentõ „négy szent betû”-vel: JHVH, az ÚR válaszol Jóbnak. Eddig csak

VI. AZ ÚR BESZÉDEI (38,1–42,9)38,1
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a bevezetõ elbeszélésben szerepelt ez a név. Jób és barátai (Elihú is)
mindig „Isten”-rõl, a „Mindenható”-ról beszéltek. Ezt a különbséget
semmiképpen nem tarthatjuk esetlegesnek. Legalább azt észre kell
venni mindenkinek, aki Jób könyvét figyelmesen olvassa, hogy itt lát-
szik meg, milyen szoros kapcsolat van a könyv „prózai” és „költõi” ré-
szei között, hogy mennyire tudatosan megszerkesztett mû Jób köny-
ve. Sem Jób, sem a barátok nem tudnak semmit a megelõzõ esemé-
nyekrõl, az ÚR és a sátán „vitájáról”. De most az az ÚR szólal meg,
akitõl kiindultak az események. Most tehát nem egy újabb vitapartner
szólal meg, hanem az, aki mindent tud, aki átlátja mindazt, ami tör-
tént (28,24!), aki egyedül képes válaszolni azokra a gyötrõ kérdésekre,
amelyek a szenvedõ Jób ajkáról feltörtek.

Ebbõl következik, hogy amit a magyarázók „az ÚR beszédei” vagy „Is-
ten-beszédek” címmel szoktak megjelölni, minõségileg más „beszé-
dek”, mint az eddigiek. Ez most már nem hozzászólás Jób ügyéhez,
hanem kinyilatkoztatás. Ezt is a könyv szerzõje írta le, de azzal az igény-
nyel, hogy fogadjuk el: ezt nem õ maga találta ki, hanem az ÚR adta
tudtára. Ezzel odalép a régi Izrael, Isten népe prófétáinak és tanítóinak
sorába, akik ugyanilyen igénnyel szólaltak meg, írták meg szent irata-
ikat. Õ is, mint azok, a maga szavaival foglalja írásba a kinyilatkozta-
tást, de azt kívánja, hogy az ÚR szavának kijáró tisztelettel olvassák, és
ha olykor nem is könnyû, keressék benne a választ Jób kérdéseire, és ne
nyugodjanak addig, amíg meg nem találják.

Régi, az Ószövetségben jól ismert kifejezéssel adja tudtul, hogy az
ÚR megjelenik, és õ maga, személyesen beszél Jóbhoz: „a viharból” vá-
laszol az ÚR Jóbnak. Számtalan helyen olvasunk arról, hogy az ÚR meg-
jelenését feltûnõ, félelmetes természeti jelenségek kísérik. Különösen
gyakori megjegyzés, hogy az ÚR viharban, szélviharban jelenik meg
(pl. 2Kir 2,1.11; Zsolt 18,11; 50,3; 83,16? Ézs 29,6; 66,15; Ez 1,4; 13,13;
Náh 1,3; Zak 9,14 stb.). Mégsem maga a jelenség a fontos itt, hanem
az, hogy az ÚR személyesen jelenik meg, õ maga szól Jóbhoz, és ennek
a késõbbiek folyamán nagy jelentõsége lesz (vö. 42,5). A kettõ együtt:
az ÚR személyes megjelenése és válasza, Jób könyvének a csúcspontja.

1. Az Úr első beszéde: Isten világa (38,1–40,2) 38,1
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Én kérdezlek

38,2–3. Az a legtermészetesebb gondolat, és szinte minden magyarázó
ezt mondja, hogy a most következõ beszédek, az elsõ mondattól az
utolsóig, Jóbnak szólnak. Mégis meg kell állnunk legalább az elsõ mon-
datnál, és fel kell tennünk a kérdést: csak Jóbnak szól az, amit az ÚR

mond?
A beszéd elsõ mondata egy kérdés: ki homályosítja el a rendet tudat-

lan szavakkal? A szöveg tüzetesebb vizsgálatából kiderül, hogy a „rend”
itt Isten terve, személyes döntése a világ dolgaiban. Talán még tovább
is mehetünk, mert Isten nemcsak „tervez”, hanem cselekszik is, meg
is valósítja tervét. Majdnem jobb lenne itt Isten mûvérõl beszélni. A
beszédek, amelyek elhangzottak, elhomályosítják Isten mûvét. Aki
emlékszik a vitára, az tanúsíthatja, hogy minél inkább meg akarták
magyarázni, mi miért van, annál zavarosabb lett minden. Csakhogy
ebben a magyarázgatásban nem Jób járt az élen, hanem a barátai! Így
legalábbis annyit meg kell engednünk, hogy a bevezetõ kérdés nem-
csak Jóbnak szól, hanem a barátainak is. Ez persze megint árnyékot vet
a bölcsesség teológiájára is, mert akkor arra vonatkozik a „tudatlan
szavak” kifejezés. És így aztán minden kor minden teológusa felismer-
heti a veszélyt, hogy fejtegetéseivel könnyen „elhomályosítja” Isten
mûvét, könnyen zavarossá, érthetetlenné teheti azt, amit pedig világo-
san, egyszerûen, közérthetõen kellene elmondania.

Az ÚR beszéde bevezetésének második mondata sejteti, hogy itt most
nem egyszerûen „megoldás” lesz, hanem tovább folytatódik a tusako-
dás. Aki már látott cselgáncs-mérkõzést, annak nincs szüksége arra,
hogy külön megmagyarázzák, mit jelent a felszólítás: övezd fel dereka-
dat. A régiek is így készültek fel a küzdelemre. Ha még hozzátesszük
azt, hogy a régi Izraelhez közelálló idõbõl való ugariti szövegekben ol-
vashatunk olyan birkózásokról, amelyekben éppen az ellenfél övének
leoldása vagy leszakítása volt a cél azért, hogy kiderüljön az istenség
ítélete, akkor még jobban értjük, hogy az ÚR beszéde nem olyan, mint
a rejtvényújságok utolsó oldala, ahol megtaláljuk a megoldásokat. Jób-
nak (és mindenkinek, aki választ vár a szenvedõ ember súlyos kérdése-
ire) folytatnia kell a küzdelmet. De azért Jób számára itt már felcsillan
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valami reménysugár, mert eddig egyedül õ küzdött, nem a barátok. Ha
a válaszra a küzdelmen át lehet eljutni, akkor õ eddig helyes úton járt.

Az ókori vitabeszédek szokásos bevezetõ formulája (én kérdezlek, te
oktass engem) ebben az összefüggésben új értelmet nyer. Most az ÚR

kérdez, és Jóbnak (az olvasóval együtt) keresnie kell a feleleteket. A most
következõ hosszú beszéd tele van kérdéssel, mégpedig nem elvont,
hanem egészen konkrét, személyes kérdéssel. Így folytatódik a küzde-
lem. Mert minden kérdés telibe talál. Igaz, a kiindulópont mindig a
környezõ világ: a Föld és az ég, a természet és annak jelenségei. De a
kérdés mindig Jóbot, az embert találja el. Ugyanakkor a kérdések hosz-
szú sora fokozatosan egyre többet mutat meg magából a kérdezõbõl, az
ÚR-ból. Így lesz szó szerint kinyilatkoztatássá a beszéd: „leleplezi” az
ÚR-at, aminthogy az eredeti kifejezés jelentése az, hogy lehull a lepel,
amely eddig eltakart valamit. Hogy milyen mértékben, mennyit enged
látni Istenbõl? Ezt megtudja, aki figyelemmel és várakozással olvassa
az ÚR beszédét.

A Föld

38,4–7. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a beszéd elejétõl végéig olyan
embereknek szólt eredetileg, akik másképpen látták a világmindensé-
get, mint ahogyan mi látjuk. Ókori világkép, ókori szemlélet tükrözõ-
dik ezekbõl a sorokból. Így a mai olvasó könnyen jut arra a gondolatra,
hogy akkor az egész „múzeumba való”, legfeljebb a kultúra és a tudo-
mány történetének kutatói találnak benne érdekes adatokat. Csakhogy
nagy veszteség volna, ha kézlegyintéssel intéznénk el ezt az egész régi
világképet, s vele együtt Jób könyvének most következõ részeit. Elõször
is: nem biztos, hogy nem találunk ismerõs vonásokra a régi szemlélet-
ben. Azután: ha nem igyekszünk megérteni ezt a beszédet, „kiszál-
lunk” a küzdelembõl, és nem értjük meg, mirõl is szól Jób könyve. Vé-
gül: ha lemondunk a küzdelemrõl, nem halljuk és nem értjük meg azt
sem, ami közel két és fél évezred távolából minket szólít meg ebbõl a
beszédbõl.

A Földdel kezdi. Az ember lakóhelyével, amelyet a régi ember olyan-
nak gondolt, amilyennek látta: a nagy világóceán közepén épült lakó-
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helynek, amelynek alapja valahol lenn, a végtelen nagy mélységben
van. Az alapon bizonyára hatalmas oszlopok állnak, ezek tartják a nagy
épületet, a Földet. Az ókori ember azt is tudta, hogy pontos tervek
alapján csodálatos remekmû lett, amikor „elkészült”. Vajon nem le-
het-e közel hozzánk ez a világra rácsodálkozó ókori ember? Aki csak
annyit lát a világból, amennyit õ látott akkor, az is felfedezheti ennek
az „épületnek” a szépségét és tökéletességét. Aki pedig repülõgéprõl
vagy az ûrhajók felvételein vagy a képernyõrõl is láthatta, azt még job-
ban megragadja a látvány. Nem a világóceánban, hanem a világûrben
„úszik” a Föld, nem oszlopok tartják a helyén, hanem a világminden-
séget összetartó erõ. Többet látunk a Földbõl, többet tudunk róla, de
a környezetét megrontó mai ember az ókoritól megtanulhatná jobban
becsülni és csodálni ezt a „lakóhelyét”.

A világkép változott, de az itt elhangzó kérdések maradtak. Az elsõ
kérdésre minden korban, mindenféle világképben azonos a felelet.
„Hol voltál?” akkor, amikor ez a szép épület felépült, amikor a Föld „ke-
letkezett”? Az bizonyos, hogy az ember nem volt ott. És: ki a tervezõ-
je? Azt biztosan mondhatjuk, hogy nem az ember. Erre a kérdésre min-
den korban keresték a feleletet, és a feleletek nagyon különbözõek. Itt
most azt olvassuk, hogy az szólal meg, aki ott volt a kezdetnél, aki el-
tervezte és felépítette ezt a csodálatos palotát: az ÚR. Máshol is talá-
lunk hasonló kijelentéseket az Ószövetségben (pl. Zsolt 24,2; 78,69;
89,12; 102,26; 104,5; Péld 3,19), de csak a fogság nagy prófétájánál
(Ézs 48,13; 51,13.16) és itt, Jób könyvében találjuk azt, hogy maga az
Alkotó mondja: én tettem. Ez az utóbbi párhuzam többet sejtet, mint
azt, hogy az ÚR maga állást foglal a teremtõ személye körül folyó vitá-
ban, kijelentve, hogy õ vetette meg az alapját, és õ építette fel az épü-
letet. A Kr. e. 6. század névtelen prófétájának (Ézs 40–55. r.) a feladata
a vigasztalás volt (Ézs 40,1; 45,12), és a vigasztaló Isten szólalt meg
igehirdetésében, amikor kijelentette, hogy õ maga volt ott a kezdet
kezdetén. Valami hasonlóra kell gondolnunk itt, Jób könyvében is: nem
csupán a megszégyenítõ kérdésekért mondja el szavait az ÚR, hanem
vigasztalást és segítséget nyújt a szenvedõ embernek.

Erre utal a házépítés képének folytatása, amely a „házavató ünne-
pély”-rõl szól (7. v.): a teremtés Isten öröme. Ember akkor még nem
volt, de „akik” voltak, Isten angyalai és a megteremtett világ, az ég
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csillagai, mind részt vettek ebben az örömben. Itt „leleplezõdik” valami
Istenbõl. Nem kell-e arra gondolnia a szenvedõ Jóbnak, hogy Isten az
építésnek, alkotásnak, a teremtésnek örül, nem a rombolásnak? Nincs-e
itt máris vigasztalás és felelet Jób kétségbeesett kiáltására, amikor ma-
ga is arra hivatkozik, hogy õt is Isten teremtette (10,8–13)? Az ÚR ma-
ga mellé emeli Jóbot, aki nem volt ott a Föld teremtésénél, és megtanít-
ja õt Isten szemével nézni és a világot olyannak látni, amilyennek Isten
teremtette: szépnek és jónak (1Móz 1,31). A Jóbhoz intézett kérdések
Istenre irányítják az ember tekintetét.

A tenger

38,8–11. Az ókori ember számára a tenger egyszerre volt félelmetes és
csodálatos. Akkor még nagyon elevenen élt az emberekben az özönvíz
„emléke”. Az ókori Kelet özönvízmítoszainak megrázó elbeszélései a
Nagy Mélységbõl felfakadó és az ég megnyílt csatornáiból lezúduló,
minden életet elpusztító víztömegrõl minden nagyobb víz láttára félel-
met keltettek. A tenger nem is lehetett más, mint a Nagy Mélység szü-
lötte. Ez mindig fenyegette a Földet. Ugyanakkor csodálatos volt, hogy
a tenger mégis megállt a Föld szélén. Bármennyire is ostromolták a
haragos hullámok a partot, végül visszavonultak a helyükre. Mintha
valaki „megállj”-t parancsolt volna a háborgó tengernek. Mintha vala-
mi láthatatlan, erõs, zárakkal ellátott ajtó csukódnék be ilyenkor elõt-
te. Az ókori Kelet népeinek olyan mítoszai is vannak, amelyek arról
szólnak, hogy az õs-Káoszt, amely nagy összevisszaság volt, akkor, ami-
kor még mindent víz borított, valaki, valami istenféle óriási harcban
legyõzte és megbilincselte.

Vannak magyarázók, akik ilyen mítoszok nyomait látják Jób könyvé-
nek ebben a szakaszában is. Az azonban világos, hogy itt csak a „nyelv”,
a stílus hasonló, azért, hogy a kortársak értsék. Mint annyi helyen
máshol az Ószövetségben, itt is találunk a régi idõk elbeszéléseibõl
származó kifejezéseket (pl. a „zár és ajtó” vö. 5Móz 3,5; 1Sám 23,7;
2Krón 8,5; 14,6; Ézs 45,2; Jer 49,31; Ez 38,11 stb.), de találunk egy
olyan kifejezést is, amely a mai ember számára érthetõbb. A 10. vers
elsõ félmondata kicsit nehézkesen így fordítható: rázártam („rátör-
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tem”) törvényemet. Valami „törvény” tartja vissza a tengert attól, hogy
elborítsa a szárazföldet. Ez beleillik a mi világképünkbe is, jól értjük,
mirõl van szó.

Ez a szakasz is kérdéssel kezdõdik: kicsoda zárta el a tenger? Vilá-
gos, hogy nem az ember. A további mondatokban pedig megtaláljuk a
feleletet: az ÚR. Az ajtó és a zár az ÚR mûve, a törvény, amely helyhez
köti a tengert, az ÚR törvénye. Az ÚR szava, tilalma elegendõ arra, hogy
a tenger hullámai megtörjenek. Jób könyvében különös hangsúly esik
arra, hogy mindez az ÚR törvénye és az ÚR szava. A bölcsek is tudtak
arról, hogy van egy adott rend a világban, a természetben, õk is vallot-
ták, hogy ezt a rendet az ÚR adta, csakhogy, amint az a barátok és
Elihú beszédeibõl kitûnik, ezt a rendet „adott” rendnek tartották, és
nem vették komolyan azt, hogy ez az élõ Isten rendje, aki ezzel a rend-
del szabadon rendelkezik mindenkor. Még érdekesebb a szakasz elsõ
képe: megszületik a tenger, és az ÚR, mint gondos szülõ, bepólyálja és
betakarja az újszülöttet (9. v.). Mintha Isten gyermeke lenne a fenye-
getõ, félelmetes tenger. Ez a szakasz is leleplez valamit Istenbõl: védi a
Földet a tengertõl, de a tengerrel is törõdik, ha meg is zabolázza, gon-
doskodik róla.

A reggel

38,12–15. A következõ kérdés az éjjel és a nappal váltakozására vonat-
kozik. Sõt, nyilván szándékosan arra, hogy tud-e az ember az éjszaká-
ból reggelt csinálni. És miközben nyilvánvalóvá teszi, hogy az ember
erre képtelen, megint valami szépet és jót mutat Jóbnak. Mert akkor
szép igazán a világ, amikor az éjszakából reggel lesz. Az éjszaka sötétje
mindent egyformává tesz, mindent eltakar. De amikor hajnalodik, fo-
kozatosan láthatóvá válik a világ. Egyre élesebben kirajzolódnak vona-
lai, mint a pecsétkészítõ keze alatt az agyagban a minta egyre határo-
zottabb képet ölt. És ahogy világosodik, egyre színesebb lesz minden,
mintha Isten ünnepi ruhába öltöztetné az ébredõ világot.

Az éjszaka elmúltának, a virradatnak van valami „erkölcsi” hatása is:
visszavonulásra kényszeríti a gonoszokat (vö. 24,13–17). A közeledõ
hajnal úgy „lerázza” a gonosztevõket a föld színérõl, mint ahogyan az
asztalterítõrõl lerázzák a port és a morzsákat. Eljön a reggel és „letöri”
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a gonoszok felemelt kezét, nyilvánvalóvá teszi, hogy a világosság nem
a gonoszoké. Mindez nem az ember mûve, hanem az ÚR-é, akinek a
kezében mássá lesz a világosság, mint amilyennek az elkeseredett
szenvedõ gondolja (3,20!).

A végtelen

38,16–21. A régi emberek is belenéztek a végtelenbe, tudták, hogy van
„végételen”. A mai olvasó itt sem dicsekedhet sokat, mert alig valami-
vel nagyobb távolságot ismer a végtelenhez képest, mint amekkorát a
néhány ezer évvel ezelõtt él ember. Ezért ez a szakasz tele van negatívu-
mokkal, kérdéseire Jób és a könyv mindenkori olvasója csak „nem”-mel
felelhet. Az ókori ember nem tudott lehatolni a tenger és a Nagy
Mélység, az „alvilág” legmélyére, az ember ma sem tud eljutni a Föld
néhány ezer kilométer mélységébe. Hasonló a helyzet a csillagok vi-
lágával, amelybe „belelát” az ember, de végtelen marad a számára. És
nem véletlenül kerül ebbe az összefüggésbe egy másik végtelen: a halál
mélysége. A végtelent csak sejti az ember, de végére járni, úrrá lenni
rajta nem tud. A befejezõ gúnyos kérdés (21. v.) ismét csak arra céloz,
hogy az ember nem volt „ott”, a kezdet kezdetén.

Az időjárás

38,22–30. A most következõ szakasz megértéséhez tudni kell, hogy a
kortársak, akik elõször olvasták Jób könyvét, sokkal nagyobb mérték-
ben érezték, mennyire ki vannak szolgáltatva az idõjárás viszontag-
ságainak, az elemi csapásoknak, mint amennyire a mai ember érzi.
Ugyanakkor azt is észrevehetjük a szövegbõl, hogy régen is ott élt az
emberben az a gondolat, hogy ha tudná, honnan ered az esõ, a hó, a dér,
és el tudna jutni „oda”, akkor úrrá lehetne ezek felett, meg tudná aka-
dályozni, hogy túl nagy legyen a csapás. A kép is szemléletes: hatalmas
raktárak, amelyekben ott van készenlétben a hó, és amelyeket Isten,
aki Ura az idõjárásnak, megnyit, amikor akarja, hogy lezúduljon a hó
a földre. Az esõ is úgy szakad a világra, hogy Isten valahonnan az égi
óceánból „csatornákon” keresztül önti le. De az ember nem tud eljut-
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ni a hó raktárához, nem tud csatornát vágni az égbolton az esõ szá-
mára.

Eddig pontos párhuzamot találunk a megelõzõ szakaszokkal: Isten
Úr, õ meg tudja tenni mindazt, amirõl az embernek meg kell vallania
(feleletül a kérdésekre), hogy arra képtelen, és ahogyan a nagy minden-
ségben, a végtelenben, úgy az elemi csapásoknak való kiszolgáltatott-
ságában is parányinak érzi magát. De az idõjárásról szóló szakasznak
két másik vonására is fel kell figyelnünk.

Az egyik az, hogy a dermesztõ hideg tél, a hóvihar és minden vihar:
csapás, amely után az ínség ideje következik (23. v.). A hónak és a jég-
esõnek titokzatos raktárai magukban rejtik ezt a veszedelmet mindad-
dig, amíg az ÚR ki nem nyitja ezeket a raktárakat. A közel-keleti viszo-
nyokat, a mediterrán éghajlatot kell figyelembe vennünk, ahol a hó is
természeti katasztrófát jelent, ahol érthetetlen, logikátlan, megmagya-
rázhatatlan a mindent elpusztító fagy és hideg. Nincs értelme ott az
ilyen idõjárásnak, semmi oka nincs a havazásnak, és a jégesõ is csak
pusztít. Mindez pedig az ÚR mûve. Nem cseng ez össze a bevezetõ el-
beszélésnek azzal a vonásával, hogy van, amikor az ÚR „ok nélkül” tesz
valamit (2,31)?

Ennek a szakasznak a másik vonása is hasonló. Az esõ az ember nem
lakta pusztaságra is esik, azt mondhatjuk: „ok nélkül” is esik (26. v.).
Nem racionális az idõjárás, sok értelmetlenség van benne. Az a sok
igyekezet, amellyel az emberiség õsidõk óta megkísérli szabályozni,
befolyásolni az esõ és a szél, a felhõ és a napsütés váltakozását, bizo-
nyítja, hogy a természeti törvények minden ismerete mellett is marad
elég ésszerûtlenség ezek mûködésében. Az ÚR beszédének egyik leg-
fontosabb mondanivalója kezd kirajzolódni elõttünk: nem az ember,
hanem az ÚR alkotta és irányítja a világot, nem merev törvények szab-
ják meg a dolgok menetét, hanem az élõ Isten, és így sok minden tör-
ténik „ok nélkül”, mert ha vannak is megismerhetõ természeti törvé-
nyek, ezek nem kötik meg az Isten kezét. De akkor mégiscsak Jóbnak
volt igaza barátaival szemben, amikor azt mondta, hogy ok nélkül veri
õt az Isten (9,17), mégiscsak õ vette komolyan azt, hogy Isten – Isten!
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Az égbolt

38,31–38. Az ember mindig kutatta, tanulmányozta és csodálta a csil-
lagos eget. Nagyon hamar rájött, hogy a csillagok, a Hold és a Nap „já-
rásának” „törvénye” van, és arra is, hogy az égitesteknek valami befo-
lyásuk van a Földre. Õsi idõk óta megvan a látható csillagok neve is, és
ha nem mosolygunk a neveken, amelyek naiv elképzelésekbõl erednek,
akkor azon sem kell mosolyognunk, hogy az ókori ember úgy képzelte,
hogy a csillagok valamiféle „fonalakkal” vannak az égboltra és talán
egymáshoz is kötve, és ezeknek a fonalaknak a megoldása vagy megkö-
tése szabályozza az égitestek mozgását. Õ a maga világában a maga
képeivel fogalmazott, írta le azt, amit felfedezett, hogy ti. valami ott
tartja, és mozgatja az égbolt csillagait. Ez az oka annak, hogy az ÚR be-
széde az ókori ember nyelvén mondja el a kinyilatkoztatást.

A kérdésekre megint egyértelmû a felelet: nem az ember köti össze,
és oldja meg a csillagok fonalait és köteleit. Nem az ember kelti fel,
hívja elõ, vezeti a csillagokat. Nem õ állapította meg az égbolt törvé-
nyét, nem õ határozza meg, hogy az égitestek milyen befolyást gyako-
rolnak a Föld életére. Az is õsi ismeret, hogy mindezzel valami titokza-
tos kapcsolatban vannak az égboltnak, ahogyan mi mondjuk: a légkör-
nek a „tüneményei”, és ezeket sem az ember idézi elõ. Mindez ismét
csak az ÚR mûve. Megint nem egyszerûen csak a törvény megállapítása,
hanem minden, a csillagok járása, az égi tünemények, minden az õ
mûve. Az Ószövetség ismerõje itt újra felfedezi a rokonságot Jób köny-
vének e része és a fogság második Ézsaiásnak nevezett prófétája között,
mert ez a próféta hirdette, hogy az ÚR teremtette a csillagok seregét, õ
„hívja elõ” õket szám szerint, ismeri mindegyiknek nevét, hatalma van
felettük (Ézs 40,26). Isten uralmának és minden törvény feletti sza-
badságának hangoztatása mellett nem kell-e itt azt is meghallani: Is-
ten tudja, mikor mire van szükség, õ mindent idejében meg tud tenni
(32.36. v.)?
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Az oroszlán és a holló

38,39–41. A kérdések tovább záporoznak, csak most a végtelenségbõl,
az égboltról a Földre, az élõvilágba kerülünk. A kérdésekre mindig
csak azt a feleletet adhatjuk, hogy az ÚR, Isten a gazdája, gondozója,
fenntartója, egyáltalán a teremtõje az állatvilágnak. Mivel pedig egy
kivételével (19–25. v.) vadon élõ állatokról van szó, talán szabad azt a
képet is használni, hogy a most következõ rövid költemények egy állat-
kerten vezetnek át bennünket (hiszen nem minden vadon élõ állat
kerül elénk), és a kérdések nemcsak azt tudatosítják bennünk, hogy itt
minden Istené, hanem azt is „leleplezik”, hogy milyen a viszonya Is-
tennek az állatvilághoz.

Ki gondoskodik az állatok táplálékáról? Ez az elsõ kérdés, és példa-
ként a tekintélyes oroszlánról, az állatok királyáról, meg az egyébként
jelentéktelen, de a falánkságáról híres hollóról szól. Lehet, hogy ez jel-
képes: a legnagyobbtól a legkisebbig mindegyik megkapja a maga táp-
lálékát – csak persze nem az embertõl. Ehhez hasonló költõi szavakkal
szólnak Isten gondoskodásáról a zsoltárok (Zsolt 104,14.15.21.27;
145,15–16; 147,9). Arra is gondolhatunk, hogy a legfélelmetesebbtõl
a legfélénkebb állatig mind Isten „kezébõl” kapja (Zsolt 145,16) táplá-
lékát. Valami megkapóan bizalmas, bensõséges viszony rajzolódik ki itt
Isten és az élõvilág között. Ezt csak még szebbé teszi az a kép, hogy az
éhes hollófiókák „Istenhez sírnak”, és Isten észreveszi õket, amint éhe-
sen kóvályognak. Nem vigasztalás ez az Istenhez síró Jób számára?

A zerge és a szarvas

39,1–4. Ki tartja számon a vadon élõ állatok szaporodását? – ez a követ-
kezõ kérdés. Ha ez a „tudás”, „megfigyelés”, „számontartás”, amirõl
szakaszunk szól, a biológiai tudományos kutatást jelentené, ma már
azt mondhatnánk, hogy ezt az ember is meg tudja tenni. Legfeljebb azt
mondhatnánk, hogy Jób és kortársai számára hozzáférhetetlen isme-
ret volt mindez. De ha itt most nincs is leírva, az összefüggésbõl vilá-
gos, hogy a kérdésre ez a felelet: Isten tudja, õ tartja számon, mikor és
hogyan születnek meg az utódok. Nem kell-e Jóbnak ebbõl a kérdésbõl

VI. AZ ÚR BESZÉDEI (38,1–42,9)38,39–41•39,1–4



313

és a rá adandó feleletbõl „kihallani” azt, hogy Isten nem csak Jób lépé-
seit tartja számon (14,16; 31,4), hanem azt is, hogy megmarad-e az élet
a Földön? A „számontartás” nemcsak bírói tevékenység, hanem a gon-
doskodó szeretet tevékenysége is. Nyilván az sem véletlen, hogy kide-
rül, mennyivel könnyebben jönnek a világra az állatok kicsinyei, mint
az emberéi, hiszen az ember fájdalmak között születik, az anya élete is
veszélybe kerülhet olykor (1Móz 3,16; 35,16–19; Ézs 13,8; 42,14; Jer
4,31; 6,24). Az állatok „könnyû” világrajövetele, gyors önállósulása
nem arra utal-e, hogy Isten igazi szándéka, szíve szerinti mûve az, hogy
az élet fájdalom nélküli, jó, szép élet legyen (1Móz 1,31)? Ismét meg-
láthat Jób valami mást is Istenbõl, mint amit szenvedése közben gon-
dolt róla. Bár azt sem szabad elfelejtenünk, hogy szenvedései közben
Jób is ragaszkodott valamihez, amit Istenrõl tudott (19,25), és a meg-
váltó Isten „képe” rokon azzal, amit ebbõl a kis költeménybõl Istenrõl
megtudunk.

A vadszamár és a zebra

39,5–8. Az ember megszokta, hogy „vadon” élõ állatokról beszéljen. Ez
a költemény másképpen jellemzi õket: szabadon élnek. A felhangzó
kérdésre, hogy ki engedte õket szabadon, nagyon könnyû a felelet, mert
az ember tevékenysége ellenkezõ irányú. Az ember igyekszik „befogni”
az állatokat, Isten adott nekik szabadságot. Bizonyára az sem véletlen,
hogy most két olyan állatra kell tekintenünk, amelyik rokona az ember
háziállatainak: a vadszamárra és a zebrára. Az ÚR (így tanúskodik róla
Jób könyvének írója) most egészen az ember szemszögébõl nézve beszél
ezekrõl az állatokról, ezért kérdez így: ki engedte szabadon, ki oldozta
el a kötelét? Így könnyebben észrevesszük, mit akar elmondani. Azt,
hogy ezek nem „haszonállatok”, ezek nem húzzák a kocsit a városban,
ezek nem engedelmeskednek a hajcsárnak, ezek nem a házak körül
legelnek. Szabadok, minden kötöttségtõl mentesek. Ezek az állatok
„csak élnek”, megtalálják a maguk táplálékát, függetlenek az embertõl.
Lehet, hogy a mai biológusok sokféle magyarázatot tudnak adni arra,
hogy mire valók a vadon élõ állatok, de Jób könyvének összefüggésében
itt újra fel kell fedeznünk, hogy a gondolatmenet egyre inkább abba az
irányba tart, hogy Isten „ok nélkül” is tesz dolgokat.

1. Az Úr első beszéde: Isten világa (38,1–40,2) 39,1–4•39,5–8



314

A bölény

39,9–12. Még inkább ebbe az irányba mutat ez a költemény. Bár sok
fordító és magyarázó vitatja, ma már a legtöbben egyetértenek abban,
hogy az itt megnevezett állat (héberül rém, illetve máshol rö’ém pl.
4Móz 23,22; 24,8; 5Móz 33,17) a bölény, amely az ókori Közel-Keleten
elõfordult, képe megtalálható a babilóniai Istár-kapun, maradványait
megtalálták a palesztinai ásatások során.

A célszerûség és hasznosság szempontjából nézve a bölényre még a
vadszamárnál és a zebránál is jobban ráillik, hogy „ok nélkül” létezik.
Nem lehet jászolhoz kötni háziállatként. Bármilyen nagy az ereje, az
ember nem tudja hasznosítani, bármilyen sokat segítene, nem lehet se
a szántásnál, se a termések betakarításánál használni. Ez az állat is
csak van, él a szabadban félelmetes erejével, legfeljebb királyok és har-
cosaik vadásznak rá, akárcsak az oroszlánra, mint ahogyan azt ókori
dombormûvek ábrázolják. A szabadon élõ állatok világában egy olyan
teremtényt mutat Jóbnak az ÚR, amelynek erejét semmire nem lehet
használni, amelyrõl Jób nem tudja megmondani, miért is van.

A strucc

39,13–18. A struccról szóló költeményt néhány magyarázó még ma is
„idegennek” tartja a jelenlegi összefüggésben, fõleg azért, mert nem
kérdésekbõl épül fel, hanem leírást ad. Azonban tartalom szempontjá-
ból jól beleillik a megkezdett gondolatmenetbe, furcsa, kissé törede-
zett versformája pedig egyes magyarázók szerint „felgyorsítja” a tem-
pót, mintha a struccnak a versben is kifejezett gyorsaságát akarná jel-
képezni. Mások szerint a töredezett, olykor hiányosnak tûnõ sorok a
strucc közmondásos butaságára céloznak. Az adott fordítás megkísérli
külsõ formájában érzékeltetni az eredeti szövegnek a többitõl eltérõ
jellegzetességét.

A vers most már nemcsak a strucc létének, hanem alakjának, testré-
szeinek az ellentmondásosságát is kiélezi, sõt a viselkedését is kifigu-
rázza. Van szárnya, de az csenevész, tollai legfeljebb dísznek jók, nem
repülésre. Nem is tudja kikölteni tojásait, ezért a homokba rakja, ott

VI. AZ ÚR BESZÉDEI (38,1–42,9)39,9–12•39,13–18
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kelnek ki a nap melegétõl. Mintha nem törõdnék a fiókáival sem. S ha
valaki ennek az óriás, két méternél magasabb madárnak kis, lapos fejét
nézi, megérti, hogy abban a fejben nincs helye az értelemnek és a böl-
csességnek (17. v.). Madár és mégsem madár. Egész léte ellentmondás.
De ha a vadászok lóháton üldözõbe veszik, jellegzetes, nevetéshez ha-
sonló rikoltozást hallatva könnyen elmenekül, a leggyorsabb ló sem
tudja utolérni. Mire való ez az állat? Porba rakott tojásait bárki, bármi
könnyen eltiporhatja, mégsem pusztul ki, Isten gondoskodik róla,
hogy fennmaradjon: napjának melegével kikölti a tojásokat. Az élõvi-
lág ellentmondásosságának, „ok nélküliségének” feltûnõ példája a
strucc. Így illik bele ez a kis költemény az ÚR beszédeibe, Jób könyvé-
nek összefüggésébe. Ez is annak mindenki számára érthetõ kifejezése,
hogy Isten, aki ezt az állatot teremtette, tesz olyan dolgokat, amelyek
nem illeszthetõk bele a bölcsen kigondolt, dogmatikus világrendbe. A
Jób és barátai között folyt vitában az ÚR ezzel is Jób mellé áll.

A ló

39,19–25. Az elõzõ szakasz végén szó esett a lóról, amelyet lovasával
együtt a strucc nevetve lehagy. A ló az egyetlen az itt felsorolt állatok
között, amely az ember szolgálatában áll. Most, mintha csak az elõzõ
mondatot folytatná: pedig a lóra is érdemes figyelni. Ez a szakasz any-
nyira szemléletes leírást ad a lóról, hogy sok magyarázó tesz ilyesféle
megjegyzést: Jób könyvének íróját valószínûleg nagyon érdekelték a
lovak. A vers a nemes paripa szépségét és bátorságát hangsúlyozza. De
a kérdések is folytatódnak, és így a vers több akar lenni, mint az író
érdeklõdésének kifejezése: az ÚR szól így a harci ménrõl.

A kérdésekre felelve azt kell mondani, hogy bár az ember szolgálatá-
ban áll a ló, szépsége, ereje és bátorsága nem az embertõl van. Itt me-
gint érvényesül a keleti elbeszélõ és költõ stílusa: a mesebeli táltos
vonásai csillannak át a harci paripán. Az ütközetbe rohanó harci mén
több, mint az ember szolgálatában álló állat; amikor felhangzik a kürt-
szó, megkezdõdik a csata, már nem az ember irányítja, hanem a lángra
lobbanó fékezhetetlen ösztön, már nem a gazdájának engedelmeskedõ,
szelíden poroszkáló, vagy vidáman vágtató állat, hanem tomboló, prüsz-

1. Az Úr első beszéde: Isten világa (38,1–40,2) 39,13–18•39,19–25
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kölõ, féktelen fenevad, akit feldühített a vér szaga. Az ellentmondások
itt is folytatódnak. Mert ez is Isten világához tartozik szépségével és fé-
lelmetességével együtt.

Az ölyv és a sas

39,26–30. Ha valaki összehasonlítja a különbözõ fordításokat és kom-
mentárokat, észreveszi, hogy itt, az utolsó költeményben, az ÚR elsõ
beszédének befejezõ szakaszában, sokféle nevet adnak a két madárnak.
Egyvalami azonban közös a különbözõ nevekben: ragadozó madarak.
Ez a névtõl függetlenül is kitûnik a szövegbõl. Azt tehát mindenkép-
pen észre kell vennünk, hogy az utolsó költemény itt nem az erdõ-mezõ
énekeseire irányítja tekintetünket, hanem jóval magasabbra, azokra a
madarakra, amelyek sziklaoromra rakják fészküket, és mérhetetlen
magasságban szállnak, óriási távolságokat tesznek meg a levegõben.
Olyan madarakat kell megfigyelnünk, amelyeket a régi izraeli ember a
Törvény értelmében tisztátalannak tartott (3Móz 11,13–17; 5Móz
14,12–17).

Ki tanította ezeket repülni? Ki tanította meg õket arra, hogy az év-
szakoknak megfelelõen költözzenek a számukra kedvezõbb vidékre?
Nyilván nem Jób, sem a barátai, a bölcsek, sem senki emberfia. Ezek is
Isten teremtményei, minden képességüket Istentõl kapták. Ezért tud-
nak magasabban repülni, bérctetõkön fészket rakni. Éles szemüket is
az Istentõl kapták. És ismét milyen ellentmondás a sok kiváló képesség
mellett: vérre szomjaznak, alighogy kikelnek a tojásból. Hogyan is le-
hetne megérteni a természetnek ezt a „rendjét”? Ha a mai ember isme-
retei alapján meg is kísérel magyarázatot adni, Jób könyvének össze-
függésében ez a költemény is arra utal, hogy a bölcsességteológia nem
adott mindenre kielégítõ magyarázatot, mert ha emlegette is Isten ne-
vét, és mondta is, hogy a „rend” Isten rendje, nem számolt komolyan
az élõ Istennel, azzal az ÚR-ral, aki itt megszólalt és válaszolt Jóbnak.

VI. AZ ÚR BESZÉDEI (38,1–42,9)39,19–25•39,26–30
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Abbahagyja-e?

40,1–2. A magyarázók nagy többsége mindmáig ezt a két verset, meg
az utána következõ hármat, Jób feleletét, nem tartja „eredeti”-nek,
vagy legalábbis úgy látja, hogy ezek a mondatok rossz helyen vannak,
ezért „átrendezi” a könyvnek ezt a részét. Mégis jobb feltételezni, hogy
egy nálunknál régebbi irodalom és világ gondolkodásmódjában volt
értelme ennek az elrendezésnek: így lesz kerek egész az ÚR elsõ beszé-
de. És így derül ki, hogy ez még csak az elsõ beszéd, amely után egy
második is jön.

Az elsõ mondat arra utal, hogy amit eddig olvastunk, az válasz volt.
Válaszolt az ÚR Jóbnak. Ezért kellett keresnünk a beszéd minden sza-
kaszában azt, hogy milyen kapcsolatban van a könyv 1–31. részével.
Ezért nem szabad fölényesen, egy legyintéssel elintézni a természetrõl
és az élõvilágról szóló költeményeket, és azt mondani: ezekben semmi
„megoldás” nincs. Ha nem a „megoldást” keressük, hanem a további
küzdelmet (38,3), akkor észrevesszük, hogyan kapcsolódnak az egyes
költemények Jóbnak és barátainak vitájához, és hogyan lesz egésszé az
ÚR elsõ beszéde.

A második mondat újabb kérdés, az ÚR kérdése: lehet-e folytatni a
perlekedést, vagy abbamarad? Könnyû lenne úgy érteni, hogy Isten ez-
zel a kérdéssel „letorkollja” Jóbot. A kérdés utáni felszólítás akkor
gúnyos hangú, fölényes mondat lenne. Csakhogy nem marad abba a
küzdelem. Itt csak az ÚR elsõ beszédének értünk a végére, nem pedig
Jób könyvének. Lehet, hogy Jób erre már nem tud felelni, lehet, hogy õ
már nem folytatja perét a Mindenhatóval (szó szerint ez a név áll a szö-
vegben), de az ÚR még folytatja. Jóbnak a felszólítására valamit mégis
kell mondania, valamit kell felelnie az eddigiekre is. Ezért hangzik a
felszólítás: válaszoljon.

1. Az Úr első beszéde: Isten világa (38,1–40,2) 40,1–2
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2. Jób felelete:
Megalázkodás

(40,3) És felelt Jób az ÚR-nak. Ezt mondta:

(1) Ím parányi vagyok,1

Mit feleljek neked?
(5) Egyszer beszéltem, de nem tudok felelni,2

vagy talán ha kétszer, de többé nem teszem!

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: qallóti könnyûnek, csekélynek, jelen-
téktelennek bizonyultam. – 2: völó’ ’a‘aneh (de nem válaszolok). Sokan javasol-
ják a völó, ’esneh (de nem teszem) korrekciót, de ez feleslegesnek látszik.

Kezem számra teszem

40,3–5. Jób felelete a közvetlen elõtte elhangzott beszédhez kapcsoló-
dik. Rosszul teszik, akik a huszadik századi európai ember logikájának
megfelelõen átrendezik a könyv végét, és ezt a rövid szakaszt összekap-
csolják a 42,1–6-ban található felelettel. Minden formai hasonlóság
mellett felismerhetõ, hogy két különbözõ feleletrõl van szó. Kétszer
felel Jób, és mindkétszer úgy, hogy szavai a megelõzõ beszédhez kap-
csolódnak.

Az ÚR elsõ beszéde kitágította Jób látóhatárát. A szenvedés nagy kí-
sértése az, hogy az ember egyre kevesebbet lát a világból, és egyre in-
kább önmaga felé, önmagába fordul, beszûkül. Az ÚR beszéde térben
és idõben végtelen mélységeket tárt fel. Ezen kívül a beszéd sok min-
dent „elárult” abból, hogy kicsoda az ÚR, „milyen” õ. Igaz, a barátok és
Jób is beszéltek arról, hogy milyen nagy és kikutathatatlan az ÚR (pl.
22,12–14; 26,5–14), a régi Tan is szólt errõl, de aki az elõbbi beszédet
figyelmesen elolvasta és végiggondolta, meggyõzõdhetett róla, hogy
más az ÚR beszédének hangja, mint a barátoké, vagy mint Jóbé. Ez a
beszéd nem fenyeget, mint a barátok, nem vezet a kétségbeesés felé,
mint Jób gondolatai, hanem egyszerûen odateszi Jóbot Isten végtelen

VI. AZ ÚR BESZÉDEI (38,1–42,9)40,3–5
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világába, és a kérdések özönével, a leírások szépségével szemeit új, iga-
zabb látásra nyitja fel.

Ez a magyarázata Jób elsõ mondatának: parányi vagyok. Aki át tudja
élni Jóbbal az ÚR beszédének mélységeit, a benne adott kinyilatkozta-
tást, tudja, hogy ennél igazabb feleletet nem lehet adni rá. A világmin-
denség és a természet nagyságának, szépségének felfedezése rádöb-
benti az embert a maga parányi voltára. Errõl költõk, írók, mûvészek,
tudósok és ûrhajósok tanúskodnak. De Jóbbal együtt nemcsak a világ-
mindenség és a természet nagyságára, szépségére döbbenünk rá, ha-
nem az Istenére is. Arra, hogy ez a végtelenség az övé. Isten nagyságá-
nak a felfedezése még kisebbé teszi az embert.

Nagyon fontos, hogy Jób döbben rá, milyen parányi, jelentéktelen õ.
Hiszen láttuk, hogy az ÚR beszédében máris sok biztatás van Jób szá-
mára. Szenvedésében, gyötrelmeiben egy szikrányit sem engedett ab-
ból, hogy az Isten Isten, nagy és hatalmas, azt tesz, amit akar, „ok nél-
kül” is. Azt is tudja, hogy amit az ember megismerhet Isten „útjából”,
az ennek az útnak csak a „szegélye” (26,14). Ha õ, aki bölcsebb a böl-
cseknél, aki komolyabban veszi Istent, mint bárki emberfia, parányinak
mondja magát, mikor Istennel találkozik, akkor ennek a kijelentésnek
megmérhetetlen súlya van.

Ebbõl érthetõ, hogy Jób nem akar tovább vitázni Istennel. Ez az elsõ
eredmény: a nagy szenvedés és kísértés mélységeit megjárt ember elné-
mul Isten elõtt. Csendes lesz és alázatos. Csak az a furcsa, hogy va-
lami ilyesmit akartak volna elérni a barátok is (5,8–16; 11,7–20;
22,21–30). De miért nem érték el? Jób könyve erre ezt a feleletet adja:
csak Isten tudja elérni. Amit a barátok tettek, az összezavarása volt Is-
ten dolgainak (38,2). Ha Jób parányi, jelentéktelen semmi Isten világá-
ban, akkor a barátok is azok. Az ember csak együtt szenvedhet em-
bertársával, együtt kiálthat vele Istenhez, meggyõzni nem tudja.

Jóbot meggyõzte Isten. Mégsem marad abba a küzdelem. Jób hajlan-
dó abbahagyni, az ÚR azonban még folytatja. Ez azt jelenti: nemcsak
parányi voltáról akarja meggyõzni Jóbot, hanem valami másról is.

2. Jób felelete: Megalázkodás (40,3.1.5) 40,3–5
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3. Az Úr második beszéde:
Isten Igazsága

(40,6) És válaszolt az ÚR Jóbnak a viharból. Ezt mondta:

(7) Nosza, övezd fel, mint férfi, derekadat,
én kérdezni foglak, te meg oktass engem!

(8) Semmivé akarod tenni1 igazságom,
bűnösnek mondasz, hogy te lehessél igaz?

(9) Van-e olyan karod, amilyen Istennek?
Tudsz-e olyan hangon mennydörögni, mint ő?

(10) Ékesítsd magadat fenséggel s nagysággal,
ölts fel hát magadra ékességet s pompát,

(11) öntsd ki haragodnak dühös indulatát,2

láss meg minden gőgöst, és alázd meg őket!
(12) Láss meg minden gőgöst, és igázd le őket,

tipord el3 ott helyben4 a gonosztevőket!
(13) Ásd el a föld alá valamennyit együtt,

zárd el mindegyiket5 titkos rejtekhelyre,
(14) s majd én is dicsérlek,

mivel saját jobbod segített meg téged!

(15) Nézd a behemótot,6

melyet, veled együtt, én teremtettem meg!7

(16) Füvet eszik, mintha szarvasmarha lenne,
de nézd csak, hogy milyen erős a dereka,
és milyen kemények a hasán az izmok!

(17) Lóbálja a farkát – olyan mint a cédrus –,
combjának inai egymásba fonódnak!

(18) Csontjai érc-csövek,
lábszárai mintha vasrudak lennének!

(19) Ez a kezdete8 az Isten útjainak.
Ki őt teremtette, adott neki fegyvert,9

(20) mégis, táplálékát a hegyek adják meg,
és a vadállatok, kik ott játszadoznak.

VI. AZ ÚR BESZÉDEI (38,1–42,9)
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(21) Lótuszbokrok alatt hever, rejtekhelyen,
a nádas mocsárban;

(22) A lótuszbokroknak árnyéka borul rá,
folyóparti fűzfák állnak körülötte.

(23) Ha árad a folyó, nem menekül onnan,
akkor is nyugton van,
ha a Jordán vize a szájába zúdul.

(24) Lehet-e, elfogva, a szeméhez nyúlni,
lehet-e karikát fűzni az orrába?11

(25) Lehet-e horoggal leviátánt12 fogni?
Le tudod-e nyelvét kötéllel kötözni?

(26) Tudsz-e kákát13 húzni az orrán keresztül?
Át tudod-e fúrni kampóval az állát?

(27) Vajon fog-e sokat könyörögni neked,
avagy szelíd szóval beszél-e majd hozzád?

(28) Szerződik-e veled,
hogy fogadd szolgádnak egyszersmindenkorra?14

(29) Játszadozhatsz vele, mint a kismadárral,
megkötözheted őt lánykáid kedvéért?

(30) Alkudozhatnak-e rajta üzlettársak?
Osztozkodhatnak-e rajta kereskedők?

(31) Teletűzdelheted nyársakkal a bőrét,
szigonnyal a fejét?

(32) Próbálj hozzányúlni,15 de jusson eszedbe,
hogy vele a harcot meg nem ismételed!16

(41,1) Hiszen a reménység vele szemben 17 megcsal,
mert már a látása is halálra rémít!

(2) Nincs olyan vakmerő, aki őt 18 fölverje!

S ki az ki elém áll?
(3) Ki adott énnekem, hogy adósa lennék?19

Az egész ég alatt ami van, az enyém!20

(4) Nem hallgathatom el, milyenek tagjai,
mily nagy az ereje, mily szép az alakja!

(5) Ki takarhatja fel ruhája felszínét?21

Ki mer benyúlni a két fogsora közé?

3. Az Úr második beszéde: Isten Igazsága (40,6–41,26)
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(6) Szájának ajtaját ki meri szétnyitni?
A fogai körül rémület tanyázik!22

(7) A pikkelyek büszke sora
kőkeményen tapad egybe,23

(8) egyik a másikhoz olyan közel fekszik,
hogy még a szél se tud közéjük hatolni,24

(9) Egymáshoz tapadnak,
egybekapcsolódnak, és nem válnak széjjel!

(10) Tüsszentése nyomán világosság ragyog,
szemei olyanok, mint a hajnal pírja,25

(11) A szájából pedig fáklyák törnek elő,
s mintha tüzes szikrák szállnának szerteszét.

(12) Az orrlyukaiból gőz gomolyog elő,
mint ahogy a katlan vagy az üst gőzölög.

(13) Lehelete lángralobbantja a szenet,27

szája lángot lövell.
(14) Nyakán28 erő lakik,

színe elől pedig rémülettel futnak.29

(15) Még testének alsó része is oly szilárd,30

mozdulatlan, mintha reá volna öntve.
(16) Szíve olyan kemény, mint amilyen a kő,

kemény, mint amilyen az alsó malomkő.
(17) Ha fölemelkedik, hősök31 is remegnek,

és visszariadnak.
(18) Ha fegyver találja, nem árt neki az sem,

legyen bár az kopja, dárda vagy akár nyíl,
(19) annyit számít neki a vas, mint a szalma,

s a réz, mint korhadt fa!
(20) Nem futamodik meg a nyílvesszőtől sem,

pozdorjává törik rajt’ a parittyakő,
(21) Szalmaszálnak számít neki a buzogány,

csak nevet a kopján, amely felé süvít.32

(22) Hasán mintha éles cserepek lennének,
mint a cséplőszán, úgy kúszik az iszapban.

(23) Nyomában fortyog a mély víz, mint fazékban,
a tengert fölkavarja, mint a kenőcsöt,

(24) csillogó barázda33 támad a nyomában,
mint hogyha megőszült volna a nagy mélység.
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(25) Nincs hozzá hasonló a földkerekségen,34

úgy van megteremtve, hogy sohase féljen!35

(26) Minden nagyot lenéz,36

ő a király minden ragadozó felett!

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: táfér (a prr gyökbõl): széttördelni,
szétdarabolni. Átvitt értelemben: szövetséget megszegni, törvényt áthágni, va-
lamit megtagadni, megsemmisíteni. – 2: „düheit”, a többes szám a jelentés
fokozása. – 3: a hadók csak itt fordul elõ, a legtöbb fordítás az „eltiporni” jelen-
tést hozza. – 4: tahtám „a helyükön” – 5: a pönéhem (arcuk) itt arra utal, hogy
õket magukat személyesen – 6: a név értelmét lásd a magyarázatban – 7: Az
’aser ‘ászíti (amelyet teremtettem) a görög fordításban nem szerepel, ennek
nyomán sok kommentár elhagyja – 8: hú’ ré’sít darké-’él. Mivel a ré’sít jelentheti
a „legfõbb”-et és a derek (út) átvitt értelemben igen gyakran életfolytatást, élet-
mûvet is jelent (pl. Zsolt 37,5.7), sokan „Isten remekmûvé”-nek fordítják. Így
van az új bibliafordításban is. – 9: A szöveg nehézkes, a fordítások nagyon el-
térõek. – 10: Ezt a mondatot is sokféleképpen lehet fordítani. – 11: „a szeme-
ihez nyúlni, és csapdában az orrát átfúrni” – 12: A név értelmét lásd a magya-
rázatban. – 13: kákából, sásból font gúzskötelet – 14: „örök szolgául” – 15:
„tedd rá a kezedet” – 16: Az egyszerû szavakból álló mondat – „emlékezz a
harcra, nem ismételed (vagy: ne ismételd)” – más fordítási lehetõségeket is
nyújt, de ez látszik a legmegfelelõbbnek. – 17: A tóhaltó (reménysége) arra vo-
natkozik, hogy az ember esetleg abban reménykedik, hogy le tudja gyõzni a
leviátánt. – 18: ti. a leviátánt. – 19: „visszafizessem” – 20: A 2b–3. v. fordítása
és jelentése erõsen vitatott. Csak erõs korrekciókkal lehet pontosan beilleszteni
a leviátánra vonatkozó kijelentések sorába. Kérdés, hogy egyáltalán szükség van-
e erre (vö. a magyarázatot). – 21: Képes beszéd: ki merné megpróbálni, hogy a
pikkelyes páncél alá nézzen? – 22: „arcának ajtóit ki nyitogatja? Fogai körül
rémület.” – 23: „összezárva kemény (kovakõ) pecsét(tel)” – 24: „nem megy
közéjük” – 25: Ez a kifejezés található 3,9-ben is. – 26: „jönnek ki” – 27: Más
fordítás szerint: a parazsat – 28: cavv’ár tkp. „váll” – 29: tádúc dö’ábáh (ugrál a
rémület), mindkét szó csak itt található. Az adott fordítás is csak korrekcióval
lehetséges. – 30: „összetapadt” – 31: Más fordítási lehetõség: „istenek” – 32:
„a kopja süvítésén” – 33: „ösvény” – 34: „nincs mása a föld porán” – 35: „fé-
lelem nélkülinek teremtetett” – 36: „minden magasat néz”
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Hogy te igaz lehess

40,6–8. Az elsõ beszéd bevezetésével (38,1–3) összehasonlítva a mos-
tani, a második beszéd bevezetését, két megállapítást tehetünk. Az
egyik az, hogy a beszéd bejelentése és az ÚR Jóbnak szóló felhívása szó-
ról szóra megegyezik. A másik megállapítás pedig az, hogy az ÚR be-
szédének témáját meghatározó mondat itt, a második esetben a beve-
zetés végére került, így külön hangsúlyt kapott. Az egyezõ mondatok
azt mutatják, hogy még nincs vége a kinyilatkoztatásnak, és hogy az
elsõhöz hasonló beszéddel lesz dolgunk: nem sima megoldás követke-
zik, hanem további küzdelem.

A beszéd témáját meghatározó, a Jób és barátai közt folyó vitában
döntõ jelentõségû mondat a 8. versben van. Kimondva és kimondatla-
nul Jób és barátai számára központi kérdés az igazság kérdése. Láttuk,
hogy Jób hogyan ragaszkodott a maga igazságához, hogy védték a ba-
rátok a Tan igazságát, és a késõn hozzászóló Elihú is az igazság kérdé-
sét veszi elõ: Isten igazságát, Istent akarja igazolni. Az ÚR azonban
most csak Jóbhoz fordul, Jóbot kérdezi, de úgy, hogy a kérdésben már
benne van a válasz. A legtöbb magyarázó elég egyszerûen megy tovább
emellett a mondat mellett: az ÚR itt kimondja, hogy neki van igaza.
Isten és ember vitájában Istené az igazság. Ezt azonban Jób is tudta
(9,15). Csak annyi lenne-e a felelet, hogy ez a keserû valóság? A bará-
tok is többször hangoztatták, hogy az ember nem lehet igaz Isten elõtt,
ez az utolsó szavuk is Jóbhoz (25,4)!

Ez a vers az egész mû összefüggésében nem ismétlése a már több-
ször elhangzottaknak. Mind Jób, mind a barátai (késõbb Elihú is) úgy
látták, hogy szemben áll egymással Isten igazsága és Jób igazsága, a
„perben” csak az egyik félnek lehet igaza. Ezért tartották a barátok is-
tenkáromlásnak, gonoszságnak azt, hogy Jób a maga igazságához ra-
gaszkodott. Ez a vers azonban egészen mást mond. Az ÚR azt kérdezi:
vajon eléri-e Jób a saját igazságát azzal, hogy Isten igazságát „összetö-
ri”, megsemmisíti? Vagy a párhuzamos mondatban: ahhoz, hogy Jób
igaz legyen, szükség van-e arra, hogy Istent bûnösnek tartsa? Ebbõl a
kérdésbõl az derül ki, hogy mind Jób, mind a barátok elvétették a dol-
got: szembeállították egymással Isten igazságát meg Jób igazságát. „Jo-
gászok” módjára gondolkodtak, pedig itt nem bírói eljárásról van szó,
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ez „teológia”, itt Isten kinyilatkoztatásáról van szó: Jób csak akkor
lehet igaz, ha Isten igaz, csak akkor lehet Jóbnak igaza, ha Istennek
igaza van.

Csak az elsõ pillanatban tûnik ez bonyolultnak. A könyv elsõ két
fejezetét (1–2. r.) figyelembe véve azonban egészen világosan érthetõ a
„nehéz” mondat. Az ÚR és a sátán „vitájából” tudjuk, hogy az ÚR sze-
rint Jób igaz, és nincs is hozzá hasonló a földön (1,8; 2,3), a sátán az,
aki ezt kétségbe vonja (1,9–11; 2,4–5). Errõl a párbeszédrõl ugyan Jób
nem tudott, de magatartása mégis ennek felelt meg: végig ragaszko-
dott Istenhez, hozzá szólt, vele tusakodott. Éppen attól szenvedett a
legjobban, hogy Istent ennek ellenére ellenségének látta. Ebben az
összefüggésben nem szemrehányás, hanem vigasztalás az ÚR második
beszédét bevezetõ, a beszéd témáját megszólaltató mondat. Ebbõl azt
tudjuk meg, hogy Isten igazsága több és más, mint a jognak, a tör-
vénynek az igazsága. A bölcsesség teológusai és utánuk sokan mások
(Elihú is) elvétették az utat, mikor a „megfizetés”-ben, a jog és törvény
útján keresték Isten igazságát (vö. Gal 2,21!).

Majd én is dicsérlek

40,9–14. Az itt következõ kérdésekben és felszólításokban legtöbben
Jób gúnyos hangú kioktatását látják. Ez a stílus a bölcsességirodalom
vitázóinak stílusa, amellyel Jób könyvének elõzõ részeiben is találko-
zunk (15,7–9 és a 38–39. r. kérdései). De most is meg kell kérdeznünk:
csak fölényes hangú kioktatás akar ez lenni? Nincs szorosabb kapcso-
lata Jób kísértésével, égetõ kérdéseivel? Csak annyit jelent, hogy az ÚR

akkor volna hajlandó Jóbot egyenrangú félként kezelni, ha olyan erõs
karja (azaz: hatalma) lenne, mint Istennek?

Jóbnak is nagy kérdése, hogy miért nem bünteti meg Isten a gono-
szokat (21,7–15). Láttuk, hogy ez minden kor kegyes, hívõ emberének
kérdése, különösen azoké, akiknek szenvedniük kell. Most az ÚR azt
kérdezi Jóbtól: megpróbálta-e már „beleélni” magát Isten helyébe? Meg-
próbálta-e felmérni, mit jelent a viszonzás, mit jelent megfizetni min-
denkinek úgy, ahogyan megérdemli? Csakugyan olyan nagy igazság
lenne-e az? Egyáltalán meg tudja-e tenni ezt Jób? Képes-e megtalálni
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minden gonoszt, hogy megbüntesse õket? Eljuthat-e a dicsõségnek és
fenségnek ilyen fölényére? Ha igen, akkor egyenlõvé lesz Istennel, meg
tudja ítélni, kik a gonoszok, számon tudja tartani õket, és igazságot
tud szolgáltatni. De ha nem tud olyan lenni, mint az Isten, akkor má-
sok sorsából Isten igazságát sem tudja megítélni.

A behemót: Isten útjainak kezdete

40,15–24. Ez az egyetlen hely az Ószövetségben, ahol a „behemót”
névvel találkozunk. Mégis (vagy talán éppen ezért) egy kisebb könyv-
tárat kitennének azok a könyvek, tanulmányok, amelyek a név jelenté-
sével foglalkoznak. Egynéhány helyen (5Móz 32,24; Jób 12,7; Zsolt
49,13.21; 50,10; 73,22; Jer 12,4; Hab 2,17) megtalálható az „állat”,
„vad”, „vadállat” (héber: böhémáh) szó többes számaként. Ebben a tíz
versben azonban egyetlen állatról van szó. Ezt bizonyítják az egyes
szám harmadik személyû állítmányok és az ugyanilyen birtokos sze-
mélyragok. Így a többes számú alak utalhat a nagyságra, kiterjedésre.
Ilyen elõfordul a héberben, ahol a menny (pl. 1Móz 1,1) vagy a nagy
kiterjedésû vízfelület (pl. 1Móz 1,2) többes számú szó. Így elképzelhe-
tõ, hogy a „behemót” (héber: böhémót) név egy közelebbrõl meg nem
határozott, hatalmas, erõs állatra utal. Filológusok rokonságot vélnek
felfedezni a héber szó mássalhangzós gyöke (bhmv) és egy hasonló
mássalhangzókból (p’-jh-mv) álló egyiptomi szó között, ez utóbbinak
jelentése: víziló. Ezen kívül köteteket töltenek meg azok a tanulmá-
nyok, amelyek az összehasonlító vallástörténeti kutatásokra hivatkoz-
va azt próbálják bizonyítani, hogy az Ószövetségben másutt is találha-
tó rejtélyes állatnevekkel (pl. tannín, ráháb és a következõ szakaszban is
szereplõ livtáján, vö. 1Móz 1,21; Jer 51,34; Zsolt 148,7; Jób 3,8; 7,12
stb.) együtt ez a név is a régi Izrael környezetében élt népek teremtés-
mítoszaiból ismert szörny neve. Ennek a vallástörténeti irányzatnak
mai képviselõi úgy gondolják, hogy Izrael a régi mítoszokat átértékelve,
kifejezéseit átvéve arról tesz bizonyságot, hogy JHVH-Isten ezek terem-
tõje, ura és parancsolója. Így a behemót és a következõkben sorra kerü-
lõ leviátán az ÚR hatalmát szemlélteti, ezzel gyõzi meg Jóbot.
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A figyelmes olvasó azonban észreveszi, hogy a behemótról és a leviá-
tánról szóló két költemény formailag folytatása az „állatkert” bemuta-
tásának. Az ÚR második beszédének két bevezetõ szakasza (40,6–8.9–
14) azonban arra utal, hogy a következõ két állat bemutatásának más
a célja, mint ez elõzõké volt. Míg az elõzõk Istennek a világhoz való
kapcsolatát szemléltették, a most következõ két költemény Isten igaz-
ságáról közöl valamit Jóbbal.

A behemót leírása minden kétséget kizáróan valóságos, élõ, az akko-
ri olvasók által ismert állatot ábrázol, nem pedig valami mitikus ször-
nyet, noha a keleti elbeszélõ stílusnak megfelelõen itt is át-átütnek
bizonyos mesebeli vonások a behemót képén. A mai olvasó elõtt csak-
ugyan a víziló képe jelenik meg, miközben a leírást olvassa. Erõs, iz-
mos lábai mintha vasoszlopok lennének, félelmetesen nagy, négy–négy
és fél méter hosszú, másfél méter magas teste több mint két tonnát
nyom. Mégsem ragadozó állat, hanem növényevõ vagy legfeljebb min-
denevõ. Az ókorban még jobban érzékelték a félelmetességnek és a
„növényevés”-nek ezt az ellentmondását. A képnek ez a vonása kapcso-
lódik a megelõzõkhöz: nem lehet logikusan megmagyarázni, mi is ez
az állat, mire való tulajdonképpen. Jób könyvének fontos kifejezésével
élve: ez is „ok nélkül” van. Mintha a költemény befejezõ kérdése is erre
utalna (24. v.). De két kijelentésre külön is figyelnünk kell.

Az egyik a behemótról szóló költemény bevezetõ mondata (15. v.):
„Veled együtt teremtettem”. Még ha elfogadnánk is azt a sokak által
képviselt véleményt, hogy a „teremtettem” szó kiegészítés (amit a gö-
rög fordítással lehetne bizonyítani), akkor is ott áll a „veled együtt”,
ami arra utal, hogy Istenhez mindkettõjüknek „köze” van, Jóbnak is
meg a behemótnak is: Istenéi, azaz Isten teremtményei. Olyasféle ösz-
szehasonlítás ez, mint amilyet néha a prófétáknál találunk, akik arról
beszélnek, hogy nemcsak Izraelen tartja rajta szemét az ÚR, hanem a
többi népeken is (pl. Ám 9,7), amellyel megszégyenítették az elbizako-
dottakat, de egyúttal arra is rámutattak, hogy az ÚR az egész teremtett
világgal törõdik. Már itt észrevehetjük, hogy a behemót leírása nem
annyira Isten hatalmára utal (mint sok írásmagyarázó gondolja), ha-
nem inkább arról az Istenrõl „árulkodik”, aki gyönyörködik szép és jó
teremtményében (1Móz 1,31), aki talál szépet, jót, tökéleteset a behe-
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mótban is, amelyet az ember esetleg nem sokra becsül. Nem segíti-e ez
Jóbot a kiismerhetetlen, arcát elrejtõ Isten (13,24) más, jobb megis-
meréséhez?

A másik kijelentés, amelyre ebben a szakaszban még érdemes figyel-
nünk, ismét egy sokféleképpen értelmezett mondat, a 19. v. elsõ fele.
A mondat legegyszerûbb értelme a fentebb adott fordítás, ami azt je-
lenti, hogy a behemóttal kezdõdik Isten útja az élõvilággal. A teremtés-
rõl szóló tudósításban csakugyan olvasunk ehhez hasonlót: az elsõ
élõlények, amelyeket Isten megteremtett, a nagy víziállatok (1Móz
1,21). A „kezdet” szónak a régi Izraelben különleges csengése volt: az
elsõ termést és az állatok elsõszülöttjét jelentette, azt, amibõl Istennek
a hálaáldozatot kellett bemutatni (vö. pl. 5Móz 26,2). Így a szónak volt
ilyen értelme is: a legjava, a legkedvesebb. A behemótra tekintve így
nemcsak azt kell észrevennie Jóbnak, hogy ez az állatfaj elõbb volt,
mint az ember, hanem azt is, hogy ez kedves Istennek. Itt megint nincs
indoklás, itt csak azt kell észrevenni, hogy Isten gyönyörködik a te-
remtményében. Még inkább erre utal ez a mondat, ha a gazdag tartal-
mú héber szónak (ré’sít) azt az értelmét vesszük, hogy a csúcspontja,
„feje” valaminek. Az újabb fordításokban már az „Isten remekmûve”
kifejezés szerepel. Mindez megerõsíti azt az értelmezést, hogy a behe-
mótról szóló költemény nem Isten hatalmáról szól, hanem arról, hogy
hogyan tekint Isten arra az élõvilágra, amelybe Jób is beletartozik. És
ha ez a kinyilatkoztatás az Isten igazságával kerül itt összefüggésbe,
akkor arra utal, hogy Istent az „igazság” eszméje, elvont törvénye nem
köti meg, Istennek a világgal személyes kapcsolata van, õ mást is lát-
hat szépnek, jónak, mint amit az ember lát annak.

A leviátán: látása is halálra rémít

40,25–41,2a. Ismét az ókori költészet sajátosságának megfelelõ ennek
az új szakasznak a kezdete. A behemótról szóló vers vége még egyszer
utal az ellentmondásra, csak most fordított sorrendben: a folyóparton
nyugodtan heverészõ, vagy a vízben ringatózó behemót félelmetes el-
lenséggé lehet, ha a vadászok felbõszítik, és lehetetlennek tûnik elfog-
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ni. Ez a kép a következõ vers kiindulópontja lesz: lehet-e horoggal
leviátánt fogni?

A „leviátán” név ezen kívül még négyszer található meg az Ószövet-
ségben (vö. 3,8-nál a 2. jegyzetet!). A zsoltárban (74,14) és Ézsaiásnál
(27,1) Egyiptom jelképeként, a teremtésrõl szóló másik zsoltárban
(104,26) hatalmas tengeri állatként, amely a különbözõ fordításokban,
sajnos, általában „cethal”, így aki nem ismeri az eredeti szöveget, nem
tudja, hogy ott is a leviátánról van szó. Amit a behemót jelentésének
problémáiról mondtunk, az a leviátánra is vonatkozik. A vallástörténe-
ti irányzat képviselõi itt is mitikus szörnyre gondolna, és ebben a köl-
teményben is Isten hatalmának leírását látják. De a próféta és a zsol-
táríró Egyiptomra-célzásában, a 104. zsoltár természeti képben, tehát
valamennyi párhuzamos helyen, ismét csak valóságos, az olvasók által
ismert állatról van szó. Így ezt a költeményt is élõ, ismert állatra kell
értenünk, akkor is, ha a leírásban erõsebben villannak fel egy mesebeli
sárkány vonásai (41,10–13).

A mai olvasó igazat ad azoknak, akik az idegen „leviátán” szó helyett
ezt írják: krokodil. Aki a 40,25–41,26 szakaszt figyelmesen végigolvas-
sa, ebben a leírásban nem is láthat mást, legfeljebb a 41,10–13 olvasá-
sánál gondol arra, hogy a költõ egy kicsit szabadjára engedte a fantázi-
áját, hogy még félelmetesebbnek fesse az amúgy is szörnyeteg formájú
állatot.

Elõször, az ÚR elsõ beszédéhez hasonlóan, egy kérdéssorozat hang-
zik el, amelyre egyértelmûen csak tagadó választ lehet adni. A leviátánt
nem lehet horoggal fogni, mint a halakat, nem lehet megkötözni, or-
rába se lehet kötelet fûzni, hogy így kényszerítse az ember engedelmes-
ségre (vö. 40,24b). Nem ijed meg az embertõl, nem fog könyörögni,
hogy ne bántsák. Az ember nem fogadhatja fel szolgájának. Nem tehe-
ti gyermekei játékszerévé, mint ahogyan az ókorban szokás volt, hogy
elfogott verebet vagy kis énekesmadarat ajándékoztak a gyerekeknek
(elsõsorban kislányoknak), akik azután a lábukon zsineggel vagy fonál-
lal megkötözött madárkákkal játszadoztak. A leviátánt nem lehet „ki-
mérni”, mint a folyóból kifogott halakat. A nem egyszer hét méter hosz-
szú egyiptomi krokodil nem kínálkozott könnyû vadászzsákmánynak.
Bizonyára voltak, akik vadásztak rá az ókorban is. De alighanem sokan
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estek áldozatul az ilyen vadászatnak. Amint ezekbõl a sorokból és ké-
sõbb a költemény második részébõl is kitûnik, az ókori vadászok fegy-
verei nem voltak elegendõek ahhoz, hogy ezt a szörnyeteget legyõzzék
(vö. 41,17–21). Ezért mondja elõször róla a vers azt, hogy már a látása
is halálra rémíti az embert.

Ami van, az enyém

41,2b–3. Itt három rövid mondat hirtelen megszakítja a leviátánról
szóló költeményt. Még a 2. vershez tartozó mondatról elképzelhetõ,
hogy a megelõzõ folytatása: ki az, aki (a leviátán) elé mer állni? Van
néhány olyan kézirat, amelyben az „elém” helyett „elé” olvasható. De
a 3. vers eredeti szövegét csak nagyon erõs korrekcióval lehet úgy át-
alakítani, hogy a leviátánról szóló költemény töretlenül folytatódjék.
Vannak ilyen kísérletek. Ez a megoldás azonban a 19–20. századi euró-
pai gondolkodásnak felel meg, nem az ókorinak. Az Ószövetségben
máshol is találunk ilyen jellegû „töréseket” (az egyik legjellemzõbb
1Móz 49,18), amelyek a mi logikánk szerint nem tartoznak az össze-
függésbe, a szöveg másolói mégis ott hagyták. Ilyen helyen azért in-
kább azt kell keresnünk, hogy milyen összefüggésre utal a „logikátlan”
mondat.

Ha megpróbálunk az utolsó mondatból kiindulni („minden az
enyém”), akkor arra kell gondolnunk, hogy mielõtt folytatná a leviá-
tánról szóló mondatokat, az eddig elmondottakra utalva figyelmeztet
arra, hogy mindaz, amirõl beszélt, az egész élõvilág, az Istené. Ezt Isten
maga mondja Jóbnak, tehát a Teremtõ, a „tulajdonos” beszél. Igaz, ezt
a két beszéd elsõ mondatából (38,1; 40,6) tudjuk, de valami miatt em-
lékeztet rá. Ez az emlékeztetés egy olyan szempontra hívja fel az olvasó
figyelmét, amire eddig talán nem gondolt: Isten nem tartozik senkinek
semmivel. Nincs lekötelezve, nem köti õt semmi. Ami az övé, azzal
úgy bánik, ahogy akar. Az élõvilág tarka képe tele van ellentmondás-
sal, és egyáltalán nem biztos, hogy a célszerûség és hasznosság hatá-
rozza meg.

Azt kell mondanunk, hogy ez a közbevetett, a költemény folyama-
tosságát megszakító mondat figyelmeztet arra, hogy az ÚR beszédeit
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Jób könyvének összefüggésében kell olvasnunk. Ha Isten senkinek nem
tartozik semmivel, akkor mindenkinek annyit ad, amennyit akar, vagy
mindenkitõl annyit vesz el, amennyit akar. Ez megint a bevezetõ törté-
netet juttatja eszünkbe, amely szerint Jób a kezdet kezdetén azt mond-
ta, hogy amit az ÚR adott, azt vette el (1,21), és az ÚR kezébõl mindent
el kell fogadni, amit ad (2,10). Az élõvilág ellentmondásossága arra
utal, hogy barátaival szemben Jóbnak van igaza, még ha olyan ijesztõ
gondolatra jutott is közben, hogy Istennel szemben nem védi õt a tör-
vény (19,7). Isten igazsága más, mint amit a bölcsesség teológusai gon-
doltak felõle. Nem szabad elfelejteni, hogy az ÚR mindeddig nyomaté-
kosan csak arról beszélt, hogy õ ad, és gyönyörködik az élõvilágban.
Ezután beszél tovább a leviátánról.

A leviátán: mily szép az alakja

41,4–26. Sok magyarázó hívja fel a figyelmet arra, hogy a leviátán most
következõ leírása azt a mûfajt tükrözi, amelyet az ókorban a szerelmes
énekekben használtak, amelyet az Ószövetség ismerõi az Énekek éne-
kében találnak meg. Különös „Énekek éneke” ez: az ÚR az emberek
számára félelmetes szörnyetegrõl mondja el. Ahogyan a võlegény leírja
menyasszonya szépségét (pl. Énekek 4,1–7; 5,10–16), úgy beszél az
ÚR a leviátán testének, alakjának szépségérõl. Ha itt nem valóságos
állatról lenne szó, hanem valamilyen mitológiai szörnyrõl, akkor Jób
könyvének írója nem adna az ÚR szájába ilyen dicsérõ éneket „valaki-
rõl”, aki az Isten elkeseredett ellensége, kit Istennek le kellett gyõznie
ahhoz, hogy egyáltalán megteremtse a világot. Lehet, hogy az ókori
embert a víziló és a krokodil a mítoszok szörnyetegeire emlékeztette,
ugyanúgy, mint a mai embert ezek és az õsállatok csontvázai a mese-
beli sárkányokra emlékeztetik. De ezek csak gondolatok, amelyeknek
egyes vonásai át-átütnek a leíráson.

A leviátánnak ez a leírása abba az õsi izraeli hagyományba illik bele,
amely Isten teremtett világának szépségérõl és tökéletességérõl tud
(1Móz 1,31), amelyben a nagy víziállatok a többi állattal együtt „jók”
(1Móz 1,21), azaz szépek, tökéletesek. Beleillik abba a hagyományba
is, amely szerint Isten a leviátánnal „játszik” (Zsolt 104,26), mert az
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számára kedves, szép, szeretetreméltó (az eredeti szhq, amely a zsoltár-
versben szerepel, azt jelenti: nevetni, örülni valaminek, tréfálkozni,
enyelegni). Ilyen formán ez a leírás is kettõs „kinyilatkoztatást” tartal-
maz: megtanít más szemmel nézni erre a „szörnyeteg”-re, és megint
csak „elárul” valamit Istenrõl, ahogyan az Énekek éneke nemcsak a
menyasszony szépségérõl tanúskodik, hanem a võlegény szerelmérõl is.

Talán sikerült a költemény ezen részérõl olyan fordítást adni, amely
nem szorul túl sok tárgyi magyarázatra. Elég világosan tagolódik ré-
szekre a leírás. Elõbb egy „álló” képet rajzol a leviátánról (4–16. v.),
azután pedig mozgásban írja le (17–26). De az álló képben is van moz-
gás, miközben átsejlenek a mitikus, mesebeli vonások is (10–13. v.).
Egy 20. századi biológus bizonyára sok kifogásolni valót találna ebben
a leírásban. A 15–16. és 22. versbõl például arra lehet gondolni, hogy
a költõ azt hitte, hogy a krokodil hasa is olyan pikkelyes, mint a háta.
Azt is megkérdõjelezné, hogy miféle krokodil az, amelyik a tengerben
úszik (23. v.) stb. Ilyesféle kifogásokat lehetne tenni a behemótról szó-
ló szakasszal szemben is. A figyelmes olvasó azonban rájön, hogy Jób
könyvének szerzõje nem tartott igényt arra, hogy mûvét természettu-
dományi szakkönyvnek tartsák. Más volt a célja: azt a feleletet akarta
leírni, amit Jób kapott.

Az ÚR beszédének ebben a szakaszában arra esik a hangsúly, hogy az
ÚR szereti a leviátánt, gyönyörködik benne. Lehet, hogy az ellentmon-
dásosság még arra is rá akarja irányítani a figyelmet, hogy az ÚR abban
is tud gyönyörködni, amit az ember nem talál csodálatra méltónak.
Ennél azonban sokkal fontosabb az, amit az ÚR-ról tudunk meg: az az
ÚR, aki senkinek nem tartozik (41,3), aki azt tesz, amit akar, aki kiis-
merhetetlen, mert elrejti arcát az ember elõl (13,24), megmutat vala-
mit magából, az „igazi” énjébõl. Ha azoknak lenne igazuk, akik a behe-
mót és leviátán leírását úgy magyarázzák, hogy itt az ÚR hatalmát és
erejét látjuk meg, akkor a szegény Jób és a vele együtt szenvedõk semmi
vigasztalást nem kaphatnak. De ha ez az ÚR szerelmes éneke teremt-
ményeirõl, akkor felcsillan a reménysugár: a szenvedõ megkapja azt a
szeretetet, amire szüksége van (6,14), jól teszi, aki minden nehéz hely-
zetben, még a halállal szemben is ragaszkodik ahhoz, hogy van meg-
váltója (19,25). Isten igazságáról is más kép kezd így kibontakozni. Ha
a teremtés nem hideg törvények rendszerét jelenti, hanem mögötte,

VI. AZ ÚR BESZÉDEI (38,1–42,9)41,4–26



333

benne Isten öröme és meleg szeretete van, akkor ennek a szeretetnek
ott kell lennie Isten igazságában is.

Itt kezdõdik a vigasztalás: a világ rendjének alapja nem a hasznosság
és célszerûség, ahogyan a bölcsesség teológusai gondolták, hanem
Isten „öröme” és szeretete. Isten „ok nélkül” kormányozza a világot,
mert õ szabad, azt tesz, amit akar. De ez a szabad Isten nem ellensége
a világnak, és Jóbnak sem ellensége. Isten igazi énje az, hogy szeret.
Szereti a világot, szereti teremtményeit. Jób feleletébõl kell kitûnnie,
hogy mennyit értett meg ebbõl.

4. Jób felelete:
Új istenismeret

(42,1) És felel Jób az ÚR-nak. Ezt mondta:

(2) Most már tudom, hogy te mindent meg tudsz tenni,
nincs gondolat, amely lehetetlen neked.

(3) Ki az, ki a rendet1 semmibe se veszi,2

mert nincsen tudása?3

Így hát:4 beszéltem, de semmit meg nem értek,
csodálatosabbak ezek, semhogy felfoghatnám!

(4) Hallgass meg, hadd mondjam;
én foglak kérdezni, és te oktass engem!

(5) Mindeddig csak hírből hallottam felőled,
most azonban saját szememmel láttalak.

(6) Ezért visszavonok mindent, és megbánok
porban és hamuban.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: vö. 38,2. – 2: „aki becsukja a szemét”,
„szemet huny”. Más fordítás szerint: elfedi, leplet borít rá. – 3: „tudás nélkül”,
„tudás hiányában”. – 4: A lákén kötõszó jelenthet ilyen utalást, következtetés-
levonást.

4. Jób felelete: Új istenismeret (42,1–6) 41,4–26
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Saját szememmel láttalak

42,1–6. Két olyan mondat van ebben a szakaszban, amely sok magya-
rázó szerint csak utólagos kiegészítés. A 3. vers elsõ felérõl sokan azt
állítják, hogy a 38,2 ismétlése, és ezért egyszerûen ki kell hagyni, mert
nem tartozik az „eredeti” mûbe. Még ha pontosan egyezne is az ÚR elsõ
kérdésével, akkor sem lenne indokolt a kihagyása. Nem lehet ezt úgy
érteni, hogy Jób most éppen ebbõl a kérdésbõl indul ki, elismerve an-
nak jogosultságát? Ráadásul nem is pontos ismétlésrõl, hanem az elsõ
kérdés átfogalmazásáról van szó: Jób elismeri, hogy szem elõl tévesz-
tette, nem látta Isten dolgait, mintha lepel vagy hályog borult volna a
szemére eddig, és csak most látja (5. v.!), mi az igazság.

A 4. versrõl is azt vélik sokan, hogy el kell hagyni, mert a 21,2–3 és
33,31 ismétlése. Eltekintve attól, hogy csak tartalmi, gondolati egye-
zésrõl van szó, megfigyelhettük, hogy az ilyen fordulatok a bölcses-
ségirodalom jellemzõ kifejezésformái, amelyek gyakran ismétlõdnek.
Ebben az összefüggésben, Jób feleletében pedig hozzátartozik a meg-
alázkodáshoz: Jób „tanulni” akar Istentõl. Így errõl a versrõl is azt
kell mondanunk, hogy beletartozik a mû „eredeti” egészébe.

Jób elsõ mondata még csak azt foglalja össze, amit beszédeibõl amúgy
is tudtunk: elismeri Isten mindenhatóságát. Semmi olyat nem lehet
elképzelni sem, amit Isten meg ne tudna tenni. Fontos, hogy ez sem
„tantétel”, hanem Jób vallomása. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy
ez a vallomás az ÚR második beszéde után hangzik el. Ez azt jelenti,
hogy nemcsak azok a gondolatok és érzelmek vannak benne, amelye-
ket Jób beszédei tartalmaznak. Az itt elhangzó „tudom” arról tanús-
kodik, hogy Jóbot meggyõzte az, amit elõzõleg hallott. Ez más, több,
mint amit eddig tudott, amint feleletének további részébõl (5. v.) is ki-
tûnik. Csak abban rokon ez a régebbi „tudom”-mal (19,25), hogy nem
csupán intellektuális ismeretet fejez ki, hanem bizalmat, reménységet
is. Ez a vallomás amellett, hogy az Isten isten-voltának elismerése, ab-
ban is igazat ad Istennek, amit a megelõzõ beszéd kifejez. A „minden”
között, amit Isten megtehet, ott lehet Isten szeretete is.

Jób feleletének következõ gondolata az, hogy amit megtudott Isten-
nek a teremtett világhoz való viszonyáról, meg Isten igazságáról, az az
emberi értelem számára felfoghatatlan „csoda”. Jób most véglegesen
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szakít a bölcsesség teológiájával, amelyben alapvetõ jelentõsége van az
értelemnek, a világ rendje és az igazság megismerhetõségének. Az az
ismeret, amelyrõl Jób vallomása tanúskodik, tágra nyitott szemû rácso-
dálkozás az Istenre. Mindaz, amit szenvedésében, kísértései között
mondott, elhomályosul, eltûnik ennek az „ismeret”-nek a világosságá-
ban. Innen nézve úgy látja, hogy tusakodásában talán még Istent is ki
akarta oktatni a felõl, hogy mit, hogyan tegyen, de most már azt akarja,
hogy Isten oktassa õt. Ezért az ismeretért minden régi ismeretet tudat-
lanságnak bélyegez (vö. Fil 3,8!).

Azt is kimondja, hogyan jutott el erre az ismeretre: „saját szemem-
mel láttalak”. Ami felõl még a halállal szemben is reménykedett (19,27),
azt érte meg: személyesen találkozott Istennel. Ez mindenekelõtt azt
jelenti, hogy az ÚR beszédeit bevezetõ mondatokat (38,1; 40,6) szó
szerint és komolyan kell vennünk. Az ÚR maga, személyesen válaszolt
Jóbnak. Ha azután az ÚR megjelenésérõl szóló kijelentést összehason-
lítjuk az Ószövetség hasonló mondataival (vö. 38,2), akkor igazat kell
adnunk azoknak a magyarázóknak, akik szerint Jóbnak ugyanolyan
élményben volt része, mint Izrael prófétáinak, akik kinyilatkoztatást
kaptak az ÚR-ról. Ez a találkozás valójában leírhatatlan. Valóságos él-
mény ugyan, de lefényképezni, lefesteni, mindenki számára láthatóan
kiábrázolni nem lehet. Jób könyve is azt írja, hogy az ÚR megmutatja
neki a teremtett világot, és olyasmikre mutat rá, amiket õ azelõtt nem
vett észre. És miközben Isten új látásra nyitotta fel Jób szemeit, önma-
gát is „leleplezte” elõtte.

Ha valamihez, akkor Mózes élményéhez lehet hasonlítani Jóbnak ezt
az élményét. Mózes találkozni akart Istennel. Nem csak úgy, ahogyan
a Sínai-hegyen, hogy a felhõben hallotta Isten hangját, hanem látni
akarta Isten „dicsõségét”, Istent a maga teljes valójában (2Móz 33,18–
23). De csak „hátulról” láthatta meg Istent, akkor, amikor Isten már
„elvonult” elõtte. De ehhez a meglátáshoz az Isten kegyelmérõl és irgal-
máról szóló ige kapcsolódik, amely titokzatosságában és félelmetessé-
gében is reménységet támaszt. Jób is „hátulról”, utólag, az események
és a nagy vita lezajlása után látja meg az Istent, tudja meg bizonyos-
sággal, hogy Isten egész idõ alatt jelen volt, csakugyan õ cselekedett
mindent, ami vele történt. És ehhez a látáshoz is az Isten szeretetérõl
szóló kinyilatkoztatás csatlakozik.

4. Jób felelete: Új istenismeret (42,1–6) 42,1–6
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Ez az, ami elnémítja Jóbot, ami véget vet a kísértésnek. Nem az Isten
fenségérõl, „megfizetõ” igazságáról szóló tanítás gyõzi meg és némítja
el õt, hanem az Isten szeretete. Hiszen igaz: „szeretetre van szüksége
a szenvedõnek” (6,14). És Jób megismerte Isten szeretetét.

5. Az Úr döntése:
Isten bocsánata

(42,7) És miután ezeket a beszédeket elmondta az ÚR Jóbnak, ezt mondta az
ÚR a témáni Elifáznak:

Megharagudtam rád és két barátodra,
mert nem beszéltetek rólam oly igazán,1

mint az én szolgám, Jób!
(8) Most azért vegyetek hét bikát meg hét kost,

és menjetek el az én szolgámhoz, Jóbhoz,
és mutassatok be égőáldozatot
sajátmagatokért.
És Jób, az én szolgám mondjon tiértetek
közbenjáró imát;
mert csupán őreá való tekintettel
nem büntetem meg a bolondságotokat2;
mert nem beszéltetek rólam oly igazán,
mint az én szolgám, Jób!

(9) És elment a témáni Elifáz, a súahi Bildád és a naamai Cófár, és megtették,
amit az ÚR mondott nekik. És az ÚR tekintettel volt Jóbra.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: nökómáh szilárdan, biztosan, helyesen,
az igazságnak megfelelõen. – 2: „nem teszem (azt, ami) bolondságért jár”. Más
fordítás: nem teszek veletek gonosz dolgot.

VI. AZ ÚR BESZÉDEI (38,1–42,9)42,1–6
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Az én szolgám

42,7–9. Az irodalomkritikusok megállapították, hogy ez a három vers
az „átmenet”, amellyel a szerzõ visszatér a régi Jób-mondához, ez kap-
csolja össze a Jóbról írt költeményt a hagyományos elbeszélés folyta-
tásával. Egy ilyen megállapítás azt a gondolatot ébresztheti az ember-
ben, hogy így ennek a néhány mondatnak csupán formai szerepe van az
egész mûben. Ennek az „összekötõ” szakasznak azonban kétszeresen
is fontos szerepe van Jób könyvében. Egyrészt fontossá teszi az utána
következõ prózai részt: az is hozzátartozik a mûhöz, nem tekinthetjük
csupán „függelék”-nek. Másrészt visszautal az eddigiekre, összefog-
lalja, sõt „kiértékeli” az egészet. Az ókori irodalmi stílussal és hagyo-
mányokkal ellentétben így lesz ez a rövid szakasz a legfontosabb „be-
széd” a mûben.

Az ÚR hozzászól a Jób és barátai között lefolyt vitához, méghozzá
nagyon egyoldalúan és nagyon szenvedélyesen. Jób mellé áll, kimondja,
hogy Jób beszélt helyesen. Ez a döntés nem a pártatlan bíró tárgyilagos
ítélete. Haragszik Elifázra, Bildádra és Cófárra, azokra, akik a Tant véd-
ték, akik nem beszéltek helyesen, nem az igazat mondták róla. Ez a
kijelentés arra kényszeríti az olvasót, hogy emlékezetébe idézze a bará-
tok beszédeit, és összehasonlítsa azokat az ÚR beszédeivel. Mi az, amit
õk nem helyesen mondtak Istenrõl? Két dolgot azonnal megállapítha-
tunk. Az egyik az, hogy Elifázék tévedtek, amikor Isten igazságát az ok
és okozat törvényszerûségének érvényesítésében látták, amikor azt
hitték, hogy az „igazság” a „megfizetés” rideg törvényének érvényesü-
lése. A másik pedig az, hogy „Isten a mennyben van” (22,12), neki sem-
mi öröme és haszna abból, ha az ember kegyes, istenfélõ, ezzel csak
magának használ, aki okos (22,2–3). Az a barátok végzetes tévedése,
hogy sem Isten istenségét, sem Isten szeretetét nem veszik komolyan.
De talán az látja helyesen, aki azt mondja: azért haragszik Isten Eli-
fázra és két barátjára, mert olyan kegyetlenek voltak Jóbbal szemben,
mert nem adták meg neki azt, amire a szenvedõnek a legnagyobb szük-
sége van: a szeretetet. Minél többet vizsgáljuk ezt a rövid szakaszt,
annál világosabb lesz elõttünk, hogy Isten nem a hamis tanításért ha-
ragszik a barátokra, hanem azért, ami ebbõl következik: azért, mert
nem szeretik Jóbot.

5. Az Úr döntése: Isten bocsánata (42,7–9) 42,7–9
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Ebben a nagyon rövid „beszéd”-ben elejétõl a végéig Isten elfogult-
sága nyilvánul meg: õ nagyon szereti Jóbot. Négyszer is említi a nevét,
méghozzá úgy, hogy õ az „enyém”: az én szolgám. A könyv egészének
összefüggésébõl kitûnik, hogy ez azt jelenti: Isten kezdettõl fogva
ilyen elfogult. Már a sátánnak is ilyen szeretettel beszélt Jóbról, az õ
szolgájáról (1,8; 2,3). Ez ad feleletet egy másik kérdésre is. Sok magya-
rázó azt állítja, hogy Jób csak az utolsó feleletében szólt helyesen Isten-
rõl, akkor, amikor megalázkodott elõtte. A 7. vers kijelentése nem vo-
natkozik mindarra, amit Jób a vita során mondott. De, ahogy láttuk, az
ÚR-nak ez a rövid beszéde a Jób és barátai között lefolyt vitában foglal
állást, így a Jób melletti döntés Jób egész „hozzáállásá”-ra vonatkozik.
És csakugyan: Jób beszédeibõl kitûnik, hogy õ komolyan veszi Isten
istenségét, azt, hogy Isten „ok nélkül” is sújthat valakit csapásokkal
(9,13–24), és hogy amit az ember Istenrõl tud, az csak a „szegélye” az
Isten útjának (26,5–14). De Jób az, aki ennek a hatalmas, cselekedete-
iben elrejtõzködõ (13,24) Istennek a szeretetére apellál. Emlékezteti
Istent arra, hogy saját kezével teremtette õt (10,8–13), reménykedik
abban, hogy Isten mellette fog tanúskodni (16,19), kéri, hogy Isten
vállaljon érte kezességet (17,3), nem rendült meg abban a bizonyossá-
gában, hogy van megváltója (19,25–27), és azért akar Istennel találkoz-
ni, mert bizonyos abban, hogy Isten igazolni fogja õt (31,35–37). Mindez
egybecseng azzal, amit az ÚR beszédei Isten világáról és Isten igazságá-
ról mondanak. Isten döntése nem Jób egyes kijelentéseire vonatkozik,
hanem az „egész” Jóbra, Jób mellett dönt Isten, neki ad igazat a másik
hárommal szemben. Amit Jób rosszul mondott, vagy rosszul gondolt,
azt Isten elfelejti, megbocsátja neki.

Ez azonban azt jelenti, hogy csak az érti helyesen Jób könyvét, aki a
szenvedõ Jób mellé áll, és az õ szemével néz mindent. Az érti meg Jób
könyvét, aki megérti Jóbot, aki elfogult Jób iránt, aki megadja neki, ami
a szenvedõnek jár: a szeretetet. Jób könyve megértésének a kulcsa ez az
„összekötõ” szakasz. Szinte bizonyos, hogy ha valaki egy Jób könyvé-
hez írt kommentárt ennél a szakasznál lapoz fel elõször, megtudja,
hogy a magyarázó hogyan értelmezi Jób könyvét. Az ÚR egyoldalú, el-
fogult döntése azt jelenti, hogy a könyv olvasása közben nem szabad
elfelejtenünk, hogy Jóbnak van igaza, nem a barátoknak. Mindazt, amit
eddig ebben a magyarázatban olvashattunk, ez a szempont irányította.

VI. AZ ÚR BESZÉDEI (38,1–42,9)42,7–9
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Ez határozta meg azt is, hogy Elihú beszédeit sem tartottuk „megol-
dás”-nak. Elihú is Jób ellen beszél, az õ véleményét is a barátokéhoz
hasonlóan kell megítélnünk. Ha Elihú beszédei Jób könyvének elsõ
kritikáját tartalmazzák, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a kritika
téves: Jóbbal szemben akarja igazolni Istent, pedig Isten Jób mellett
van; elítéli Jóbot, pedig Isten Jóbnak ad igazat; azt mondja, hogy Istent
nem érdekli, gonosz-e Jób vagy igaz, pedig Isten nagyon szereti Jóbot.
Elihú, a másik háromhoz hasonlóan csak az értelmes, logikus rendet
és igazságot tudja elfogadni, nem tud mit kezdeni azzal, hogy Isten
„ok nélkül” cselekszik. Pedig ez az „ok nélkül” nem más, mint Isten
istenségének és szeretetének titka.

És még ezzel nincs vége az ÚR döntésének. Az sem véletlen, hogy ez
a harmadik „beszéd” már nem Jóbnak szól, hanem Elifáznak, Bildád-
nak és Cófárnak. Egyrészt nekik kell megtudniuk, hogy amit õk nem
adtak meg Jóbnak, a szeretetet, azt Jób megkapja Istentõl. Másrészt –
és ez nagyon fontos – Isten nekik sem fizet a rosszért rosszal, nekik is
megbocsát. Most a Tan rendíthetetlen képviselõi magukon is tapasz-
talhatják, hogy Isten keze nincs megkötve a Tan tételeivel, Jób iránti
logikátlan szeretete Jóbon keresztül rájuk is kiárad. Sok magyarázó itt
is áldozatul esik a teológusok kísértésének: túlértékeli Jób szerepét,
azt gondolja, hogy a „megtért” Jób érdeméért bocsát meg Isten Eli-
fáznak és barátainak. Pedig ebbõl a rövid szakaszból ez tûnik ki: Isten
annyira szereti Jóbot, hogy még azoknak is megbocsát, akik bántották
szeretett szolgáját. Így lesznek eggyé Isten bocsánatában azok, akik
szembekerültek egymással.

5. Az Úr döntése: Isten bocsánata (42,7–9) 42,7–9
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(42,10) És az ÚR jóra fordította Jób sorsát, miután Jób1 imádkozott baráta-
iért, és az ÚR kétszeresen visszaadta Jóbnak mindazt, amije volt. (11) És
elment hozzá minden férfi- és nőrokona és minden régi2 ismerőse, és együtt
étkeztek vele a házában. Kifejezték részvétüket, és vigasztalták őt mindazért
a rosszért, amit az ÚR hozott rá. És mindegyikük adott neki egy keszitát3 és
egy aranykarikát.

(12) És az ÚR jobban megáldotta Jób életének a végét, mint a kezdetét. És
lett neki tizennégyezer juha, hatezer tevéje, ezer pár ökre és ezer szamara.
(13) És lett még hét fia és három lánya. (14) És elnevezte az első lányát
Jemimának,4 a másodikat Keciának,5, a harmadikat pedig Kerenhappúknak.6

(15) És országszerte7 nem lehetett olyan szép nőket találni, mint amilyenek
Jób leányai voltak. Az apjuk pedig fiútestvéreikkel együtt adott nekik örök-
séget.

(16) Jób ezután még száznegyven évig élt, és meglátta fiait és unokáit
negyedízig. (17) És meghalt Jób öregen és betelve az élettel.

MEGJEGYZÉSEK A FORDÍTÁSHOZ 1: Értelmi kiegészítés, az eredeti szö-
vegben nincs még egyszer „Jób”. – 2: „azelõtti” – 3: Régi fizetõeszköz, vö. 1Móz
33,19; Józs 24,32. – 4: „Galambocska” – 5: „Fahéjvirág” – 6: „Illatszeres sze-
lence” – 7: „az egész országban”

Jób boldog vége
(42,10–17)
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Jóra fordította Jób sorsát

42,10–11. Visszatér a próza, az õsi elbeszélõ stílus, az „és”-sel kezdõ-
dõ egyszerû kijelentõ mondatok. Az elsõ pillanatban arra gondol az
olvasó, hogy olyan, mintha közben semmi nem történt volna. Mintha
kihagyhatnánk a Jób tusakodásáról, a nagy vitáról, Elihúról, az ÚR

beszédeirõl szóló egész, hosszú költeményt. Csak egy közbeszúrt rövid
mondat árulja el, hogy mégsem így van: „miután imádkozott barátai-
ért”. Ez a rövid mondat arra mutat, hogy ugyanaz, aki az elbeszélés
kezdetét a maga mondanivalójának megfelelõen „átfogalmazta”, a vé-
gét is hozzáillesztette a mûhöz. Nem csupán „átvette” a Jóbról szóló
régi elbeszélést, hanem itt, a végén is alakított rajta. Ezen is meglát-
szik az õ keze munkája. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy fontos volt szá-
mára ez a befejezés. Csak így tartotta egésznek a mûvét. Mondanivaló-
ja nem ért véget a 9. verssel.

Az elõbb idézett rövid mondat arra utal, hogy nem formális az ÚR-
nak az a rendelkezése, hogy Jób, az ÚR szolgája mondjon közbenjáró
imát Elifázért, Bildádért és Cófárért. Ha láttuk, hogyan lett eggyé Jób
barátaival a bûnbocsánatban, akkor azt is meg kell látnunk, hogy a
szeretetben is eggyé válnak. Ha azt láttuk, hogy rendezõdött a viszony
az ÚR és Jób, valamint az ÚR és a barátok között, akkor azt is meg kell
látnunk, hogy rendezõdött Jóbnak és barátainak a viszonya is. Nem
folytatódik a vita Isten igazságáról és Jób bûnösségérõl, és nem hang-
zik tovább a szemrehányás a „mihaszna orvosok”-nak (13,4) és a „nyo-
morúságos vigasztalók”-nak (16,2). A megbocsátás és a szeretet véget
vet a vitának. Az pedig külön figyelemre méltó, hogy Jób imádkozik a
barátaiért, nem pedig fordítva. Így a végén az is kiderül, hogy nemcsak
a környezetnek kell megértenie a szenvedõt, hanem a szenvedõnek is
meg kell értenie azokat, akik nem tudnak mit kezdeni panaszaival, vagy
félreértik azokat.

De miért nem ér véget Jób könyve azzal, hogy mindez megtörtént,
kiderült Jób igazsága, és egymásra találtak Isten bocsánatában és sze-
retetében (42,7–9)? Miért kell a szeretet és megbocsátás, az igazság és
istenismeret költõi magasságából a prózai, földi dolgokhoz lesüllyed-
ni? Mi szükség van erre a „happy end”-re? A magyarázók, attól függõ-
en, hogy hogyan ítélik meg az elõzõ szakaszt, nagyon különbözõ fele-

VII. BEFEJEZÉS (42,10–17)42,10–11
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leteket adnak ezekre a kérdésekre. Van, aki azt mondja: itt a bizonyíté-
ka annak, hogy a Tan, amelynek fõ tétele a „visszafizetés”, a viszonzás,
mégis igaz. Amit Jób a beszédeiben a Tan ellen mondott, azt megtéré-
sével visszavonta. Mások a régi izraeli szemléletnek arra a sajátosságá-
ra mutatnak rá, hogy az élet problémái mindig az életben oldódnak
meg. Ismét mások azt állítják, hogy a könyv utolsó nyolc verse az õsi
„Jób legenda” maradványa, amely egyáltalán nem illik a költeményhez,
csak valami furcsa hagyománytiszteletbõl megtartották. Olyan véle-
mény is van, hogy Jób könyvében a szenvedés problémájának számta-
lan megoldása található, így az egyik ez a „happy end”.

Jób könyve befejezõ prózai szakasza az õsi Jób-legendából származik.
Az is igaz, hogy a régi izraeli gondolkozás mindig a reális, „földi” meg-
oldásokat kereste. A könyv olvasása során megállapíthattuk, hogy a
bölcsességteológia tanítása a viszonzásról sok tapasztalati igazságot
tartalmaz. Ha még ehhez hozzávesszük, hogy a 10. vers közbeszúrt
rövid mondata a költemény szerzõjének szándékos bõvítése, akkor a
befejezõ prózai szakaszt az egész mû szerves részének kell tartanunk.
Így az értelmét is az egész mû összefüggésében kell keresnünk.

Elõször is azt olvassuk, hogy Isten fordította jóra Jób sorsát. Ugyan-
az az Isten, az ÚR, aki „ok nélkül” tette tönkre õt (2,3). A könyv szer-
zõje itt, a mû végén is arról tanúskodik, hogy az Istent semmi nem
köti meg cselekedeteiben. Amit eddig is észrevehettünk, az itt a végén
is megállapítható: a szerzõ nem akar egy ellentant felállítani. A bölcsek
ugyan tévedtek, amikor azt gondolták, hogy az Isten kötve van a vi-
szonzás törvényéhez, de ez nem jelenti azt, hogy soha nem büntet, és
soha nem jutalmaz.

Azután: ugyanaz az ÚR fordítja jóra Jób sorát, aki jókedvében terem-
tette a világot, aki örömét leli teremtményeiben, aki szépnek, jónak
teremtett mindent, aki „szerelmes éneket” énekel még az olyan te-
remtményérõl is, amelyen az ember nem sok szépet lát. A szerzõ arról
tanúskodik, hogy az ÚR „igazi valója” a teremtményei iránti szeretete.
Jób szenvedése rendkívüli állapot volt. Nem az az ÚR igazi akarata, hogy
Jób vagy akármelyik más teremtménye szenvedjen. Ahogyan az ÚR be-
szédei, úgy ez a befejezõ szakasz is arra indít, hogy újra meg újra át-
gondoljuk mindazt, amit Jób könyvében olvastunk. Ugye, hogy Jób
gondolkozott és beszélt helyesen, amikor minden tapasztalata ellenére

Jób boldog vége (42,10–17) 42,10–11
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ragaszkodott Istenhez, tudta, hogy van megváltója, merte emlékeztet-
ni Istent arra, hogy õ, a szenvedõ ember Isten teremtménye?!

Harmadszor: nem szabad elfelejtenünk, hogy Jób kísértésben volt,
mégpedig a legnagyobb kísértésben, mert olykor azt hitte, hogy Isten
maga a sátán (30,21). Ennek a kísértésnek a végét jelenti Isten dönté-
se, amellyel Jóbot „megigazítja” (42,7–9). De az ÚR beszédeibõl arra is
következtethetünk, hogy az a nyomorúság, amelyben Jób kísértése
idején volt, rendkívüli állapot: annak a következménye, hogy az ÚR Jób
javait, sõt Jóbot magát is a sátán kezébe adta – ok nélkül. A rendes ál-
lapot az volt, hogy Jóbnak voltak gyermekei, szolgái, volt vagyona és
egészsége. Amikor az ÚR jóra fordítja Jób sorsát, akkor ezt a „rendes
állapotot” állítja helyre. Jogosan nevezi ezt sok magyarázó „Jób reha-
bilitációjá”-nak.

Végül: Isten „megigazító” szavának nagyszerûsége az, hogy minden
várakozást felülmúló módon ad választ Jób gyötrõ kérdésére: Isten „el-
fogult”, szereti Jóbot. Talán így is mondhatjuk: Isten önmagát adja
Jóbnak. Ez azonban a kegyes olvasónak és a teológusoknak jelent nagy
kísértést: Jób rehabilitációját túl alacsonyra becsülhetjük, túl egysze-
rûen „happy end”-nek tarthatjuk. Mert ahogyan sokszor kísért az a
gondolat, hogy mindent „ebben az életben” várunk Istentõl, ugyanúgy
sokszor kísért az a gondolat is, hogy sok mindent csak a halál után, a
„túlvilágon” várunk tõle, nem sokra becsüljük „ezt az életet”. Jób
könyve viszont az élet megbecsülésére tanít. Nem szabad azzal a ke-
gyes gondolattal lehûteni Jób tusakodásának izzó légkörét, hogy Jób
könyvének szerzõje „nem ismeri még a feltámadás evangéliumát”, és
ezért mindig csak a földi élethez ragaszkodik. Az ÚR beszédeibõl kitû-
nik, hogy õ nagyra becsüli, és nagyon szereti a világot, benne legjob-
ban az életet. Neki van célja, szándéka a földi élettel is. Isten igazi aka-
rata az emberrel az, hogy az ember boldogságban, békességben, hosszú
életet éljen. Ezért igaz az is, hogy a szenvedõnek szeretetre van szük-
sége (6,14), arra a szeretetre, amely megérti a szenvedõt, tud vele
együtt szenvedni, mert tudja, hogy ez baj, csapás, és tud együtt küzdeni
a szenvedõvel azért, hogy sorsa jóra forduljon.

Jób sorsának jóra fordulása azt jelenti, hogy „kétszeresen”, azaz bõ-
séggel visszakap mindent, amit elveszített Az eredeti kifejezés (sáb
söbút tkp: „visszafordította azt, ami el volt fordítva”) különösen a Kr. e.

VII. BEFEJEZÉS (42,10–17)42,10–11
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7. század vége óta volt használatos, elsõsorban a prófétai irodalomban,
annak a kifejezésére, hogy az Izraelt ért büntetést az ÚR majd meg fog-
ja változtatni, jóra fogja fordítani (vö. pl. Jer 29,14; 30,3.18; 31,23; Ez
16,53; Ám 9,14; Zof 2,7 stb.). Minden alkalommal ilyen konkrét válto-
zásra utal. Most a visszájára fordul az, amirõl az elsõ fejezetben olvas-
tunk: amit elvett az ÚR, azt kétszeresen visszaadta (1,21!). Nemcsak
vagyont adott vissza Jóbnak, hanem a megbecsülést is, amirõl panasz-
kodott, hogy elveszítette, hogy a legközelebbi hozzátartozói és barátai
is elhagyták, sõt ellene fordultak (19,13–19). Most már van résztvevõ,
vigasztaló szavuk hozzá. Most újra megnyílik Jób háza a vendégek szá-
mára (31,31!). Õsi szokás szerint meg is ajándékozzák Jóbot a hozzá
vendégségbe jövõ rokonok és régi ismerõsök. Teljes, testi-lelki rehabi-
litáció Jób sorsának jóra fordulása.

Jobban megáldotta

42,12–15. Valóban megkétszerezõdött Jób vagyona, bizonyítják a most
következõ adatok, amelyek nyilván a régi elbeszélésben is így hangzot-
tak. Érdekesnek tûnik, hogy míg az állatállomány szám szerint meg-
kétszerezõdik, nem úgy folytatódik az elbeszélés, hogy tíz helyett húsz
gyermeke lesz Jóbnak. Mégis észre kell vennünk, hogy ez is a „kétsze-
res” áldáshoz tartozik. Egyrészt azért, mert ezek a gyermekek különö-
sen is kedvesek Jób számára, amit kiemel a három leány név szerinti
említése. A nevek szépségükre és kedvességükre utalnak. Ráadásul:
„hetedhét országon” nem lehetett olyan szépeket találni, mint Jób le-
ányai voltak. Másrészt az utal a „kétszeres” áldásra, hogy a leányok a
fiúkkal együtt kapnak örökséget. Ez különleges eljárás, az izraeli tör-
vényekkel ellentétben áll, mert azok szerint csak akkor kaphatnak a le-
ányok örökséget, ha nincs fiú a családban (4Móz 27,1–11; 36. r.; 5Móz
21,15–17). Ugyanakkor régi ugariti okiratokban találtak hasonló ren-
delkezést leányok örökségérõl, illetve arról, hogy ilyen bírói döntés
született.

Ebben a szakaszban azonban a hangsúly mégsem ezekre a konkrét
adatokra esik, hanem arra a bevezetõ megállapításra, hogy az ÚR job-
ban megáldotta Jób életének a végét, mint a kezdetét. Van magyarázó,

Jób boldog vége (42,10–17) 42,10–11•42,12–15
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aki ebben arra való utalást lát, hogy ez a bölcsesség teológiájának taní-
tását igazolja (vö. pl. 8,7). Sokkal fontosabb azonban ennél az, hogy
Jób életének menete nem olyan, amilyennek általában az ember életét
látjuk: valahol eléri a csúcspontot, van valami, amire azt mondhatja,
hogy ez a legjobb, azután egyre nehezebb és egyre rosszabb lesz. Jób
könyve még a végén is tud valami újat mondani az ÚR-ról: az ÚR tud
mindig jobbat, mind nagyobb áldást adni, nem az elején adja a legjob-
bat, hanem azt a végére tartogatja (vö. Jn 2,10!).

Betelve az élettel

42,16–17. Az ÚR mindig jobbat ad, a végén adja a legjobbat – ez a ma-
gyarázata annak, hogy Jób könyvének még a befejezése is „emelkedõ
tendenciát” mutat, még az eddigiekhez is tud valamit hozzáfûzni. Jób
megéri családjának gyarapodását: négy nemzedéket láthat még együtt.
Az õsatyákhoz hasonlóan hosszú életet ad neki az ÚR (1Móz 25,7;
35,28; 47,28). Ez a gazdagon megáldott, hosszú, boldog élet tölti meg
tartalommal a könyv befejezõ mondatát: meghalt Jób öregen és betelve
az élettel. A „betelve” azt jelenti: mindent megkapva, amit ember meg-
kaphatott. Az Ószövetség ezt olyan jelentõs emberekrõl mondja el,
mint Ábrahám (1Móz 25,8), Izsák (1Móz 35,29), Dávid (1Krón 29,28)
és Jójada fõpap (2Krón 24,15). Így a könyv még utolsó mondatával is
arról tanúskodik, hogy nem a szenvedés, hanem a teljes, boldog élet
Isten „igazi” akarata.

VII. BEFEJEZÉS (42,10–17)42,12–15•42,16–17
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Jób könyvérõl a legtöbb ember azt tudja, hogy az a szenvedés problémá-
jával foglalkozik. A könyvet végigolvasva, részleteiben is megvizsgálva
megállapíthatjuk, hogy mennyi igazság van ebben a véleményben. Még-
sem szabad elfelejtenünk, és ezt a könyv elolvasása után még inkább
láthatjuk, hogy Jób legégetõbb kérdése a szenvedésben az „istenkér-
dés”, az, hogy hogyan viszonyul Isten az õ szenvedéséhez. Több ma-
gyarázó ugyan azt véli, hogy a könyv arról szól, mi a helyes magatar-
tás a szenvedésben, azaz, hogyan viszonyul az ember Istenhez, mikor
csapások érik, mégis inkább azt kell mondanunk, hogy Jób könyvének
kérdésfeltevése sokkal merészebb: hogyan „viselkedik” Isten, amikor az
ember szenved? Jób „Isten-ínségben” szenved. Nem minden szenvedõ-
ben tudatosul, hogy a szenvedés kérdése mögött ott van az istenkér-
dés, de Jób könyve éppen erre mutat rá. A mû igényének megfelel tehát,
ha röviden összefoglaljuk azt, amit Jób könyvében Istenrõl találunk.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy Jób könyve kétféleképpen szól Istenrõl.
Egyrészt úgy, hogy Jób, barátai és Elihú beszélnek róla, másrészt úgy,
hogy az ÚR beszél. Jób, a barátok és Elihú azt mondják el, amit az „elõzõ
nemzedék”-tõl (8,8), a régebbi bölcsektõl tanultak, amit maguk is megtapasz-
taltak Istenrõl. Láttuk, hogy ez az ismeret egyénenként mennyire kü-
lönbözõ, noha alapjában véve mind ugyanabban az „iskolában” tanul-
tak, és a könyv végén azt is megtudtuk, hogy ha Istenrõl igaz, helyes
ismereteket akarunk szerezni, elsõsorban Jóbra kell figyelnünk (42,7–
8), az õ beszédeibõl kiindulva kell tájékozódnunk. – A 38,1–42,9 sza-
kasz viszont azt az igényt támasztja, hogy Isten közvetlen kinyilatkoztatásá-
nak tekintsük. Igaz, hogy az ÚR beszédeit is Jób könyvének szerzõje
írta le versben, de ez pontosan megfelel a próféták eljárásának, akik ezt
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írták: „Így szól az ÚR” (pl. Ám 1,3), és utána versben leírták azt, amit
az ÚR mondott. A próféták is megkülönböztették az ÚR kinyilatkozta-
tását attól, amit õk maguk mondtak, gondoltak vagy éreztek (vö. pl. Jer
20,7–18). Arról, hogy miképpen kapták ez a kinyilatkoztatást, nagyon
szûkszavúan és ritkán írtak. A kifejezések csupán arra utalnak, hogy a
próféta és az ÚR személyes találkozásáról, kapcsolatáról van szó. Így
kell értenünk az ÚR beszédeit Jób könyvében is.

A kétféle megnyilatkozás különbözõképpen színezi azt az „isten-
képet”, amely Jób könyvének olvasása közben kirajzolódik elõttünk. Ez
a kép sok ponton eltér attól, amit a bölcsesség teológiája kialakított
Istenrõl. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy Jób könyve nem
akar a Tannal szemben egy „ellentant” kialakítani, hanem inkább a
hagyományos teológiának arra az alapvetõ hibájára mutat rá, hogy az
tanítássá merevíti az Isten ismeretét. Ezért a most következõ összefog-
lalás sem akar „dogma” lenni.

1. A prológusban és a vitabeszédekben kérdéssé válik, ki mire gondol,
mikor Istenrõl beszél. Jób számára azért lesz égetõen fontossá az istenkér-
dés, mert komolyan veszi Istent, mint Istent, mindig számol az élõ Istennel.
Isten Jób számára egészen másvalaki, mint a barátok számára. Isten
nem a bölcsek által felismert rend garanciája. Igaz, Isten a barátok szá-
mára is élõ Isten, de õk mindig csak a Tan keretei között beszélnek ró-
la, így kijelentéseik mélyen alatta maradnak a valóságnak és annak is,
amit Jób mond Istenrõl. Jób mindig arról beszél, hogyan cselekszik
Isten, és nem arról, hogy „milyen” õ. Sõt, Jób könyve arról tesz tanú-
ságot, hogy Isten aktív, szüntelenül cselekvõ Isten.

Az élõ Istent cselekvésében semmi nem köti meg. Jób könyve visszautasít
minden olyan spekulatív teológiát, amely rendszereket állít fel, és ebbe
akarja belefoglalni Istent. Ebben a vonatkozásban nagyon nagy jelen-
tõsége van a prológus „ok nélkül” (hinnám 1,9; 2,3) kifejezésének, amely
néhány magyarázó szerint a könyv egyik kulcsszava. A sátán azt akarja
bebizonyítani, hogy Jób nem ok nélkül istenfélõ, Isten pedig azért,
hogy ennek ellenkezõjét bizonyítsa, ok nélkül csapással sújtja Jóbot.
Ez az utóbbi „ok nélkül”, amint láttuk, azt jelenti, hogy semmiféle ma-
gyarázata nincs Jób szenvedésének azon az ember számára megfogha-
tatlan magyarázaton kívül, hogy Isten így akarja bebizonyítani Jób ön-
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zetlen kegyességét. Ez a kétféle értelemben vett „ok nélkül” jelentõs
motívuma a Jób-problémának. Mindenekelõtt azért, mert Isten cselek-
vésének jellemzõje. Ennek az éle a bölcsességteológia felé irányul: Is-
tent nem lehet logikus rendbe beszorítani, mint ahogyan a bölcsek
próbálták. Jób könyvének olvasása során kiderült, hogy Jób nem veti el
mindenestül a viszonzást, nem állítja, hogy soha nem érvényesül az a
rend, amelyet a bölcsek a maguk tapasztalata alapján a viszonzás tör-
vényében megfogalmaztak. Jób esetében azonban nem érvényes. De
nem is olyan általános érvényû, mint amilyennek a bölcsek gondolták.
Sok más eset is ellene mond a viszonzás gondolatának, sok egyéb is
történik ok nélkül a világban. Isten felette áll azoknak a törvényeknek
és normáknak, amelyeket az ember az élet rendjében felismerni vél. Jób
könyvének egyik legfõbb mondanivalója az, hogy e mögött a rend mö-
gött nem holt törvények állnak, hanem az élõ Isten kormányoz, és meg-
történhet, hogy õ nem a felismert rend szerint cselekszik, hanem azzal
szöges ellentétben. Hiszen Isten ennek a rendnek nem szolgája, hanem
teremtõje és ura. Jób barátai mindig a törvény és a rend felõl közelednek
Istenhez, és így beszélnek: Isten nem tehet olyat, ami ellenkezik a rend-
del. Õk sem vonják kétségbe, hogy Isten teremtette ezt a rendet, de
ebbõl arra következtetnek, hogy Isten magát is kötelezte a rend megtar-
tására. Ugyanezt a gondolkozást árulja el Elihú is (pl. 34,17). Jób pedig
a maga esetében látja azt, hogy a közismert viszonzástörvény nem min-
dig helytálló: õ is ok nélkül szenved (9,17), de bizonyos abban, hogy
ami vele történt, az Isten mûve. Nagyon komolyan veszi, hogy Isten
nélkül semmi nem történik, és a vita során kitartóan ragaszkodik ah-
hoz, hogy Isten sújtotta õt csapásaival. Ezt ugyan a barátok is hang-
súlyozzák, de õk más következtetést vonnak le belõle. Azt már nem vál-
lalják, amit Jób állít, hogy Isten tehet olyat, amit a viszonzás törvényé-
vel nem lehet megmagyarázni.

Az „ok nélkül”-nek ez az értelme benne van az ÚR beszédeiben is. A
természet leírása ezekben a beszédekben, mint láttuk, nem csak Isten
mindenek feletti uralmát ábrázolja. Abból, amit Isten mond, lépten-
nyomon kiütközik, hogy Isten világkormányzását nem lehet a célszerûség és
hasznosság kategóriáival meghatározni. Sok minden van a természetben
„ok nélkül”. Sok olyan állat él, amelynek senki nem veszi hasznát, és
a természeti jelenségeket sem lehet szigorú rendbe foglalni.
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Ez azonban nem hoz megoldást. Isten korlátlan hatalmának ez a felisme-
rése félelmetes az ember számára. Éppen ez az oka annak, hogy Jób gyöt-
rõdik. Emiatt válik benne az igaz istenfélelem puszta rettegéssé. Ha
Isten ok nélkül tehet, amit akar, és senkinek nem tartozik számadás-
sal, akkor az ember „kényre-kegyre” ki van szolgáltatva neki. Istennek
istensége egy cseppet sem megnyugtató az ember számára. Ezért nem
ad Jóbnak megoldást az, amihez a vita során úgy ragaszkodik: hogy Is-
ten igazi isten, nem olyan, akit az ember a kezében hordozhat (12,6).
Itt csak az lehet a megoldás, ha megtudja, hogy ennek az Istennek nem
„kényére”, hanem „kegyére” van kiszolgáltatva. Jób azért harcol, hogy
ez kiderüljön.

2. Ebben a küzdelemben rajzolódik ki az „istenkép” újabb vonása. Jób
Isten „arcát” keresi, vagyis a szeretõ Istent, aki kegyelmesen rátekint. Ez az
Isten most elrejtõzött elõle (13,24). Így különös helyzet alakul ki. A
keretelbeszélésbõl tudjuk, hogy Isten kezdettõl fogva Jób mellett van,
Jób igazságát akarja gyõzelemre segíteni. Mégis kiszolgáltatja õt a sá-
tánnak, Isten Jób ellenségének mutatja magát, és hagyja, hogy Jób el-
jusson a végsõ kétségbeesés határáig. A barátok pedig, akiknek nem
ad igazat, mert nem beszéltek róla „igazán” (42,7), az utolsó pillanatig
békességben vannak, szinte páholyból nézik az eseményeket. Abból,
ami történik, Jób is, meg a barátok is azt következtethetik, hogy Isten
Jób ellen és a barátok mellett van.

Jób könyve abban is a racionális bölcsességteológia csõdjét mutatja,
hogy benne Isten az értelem és a bölcsesség ellenkezõjét cselekszi.
Ezért tiltakoznak a barátok olyan hevesen Jób kijelentései ellen, és
hivatkoznak Isten bölcsességére, sõt Jóbbal szemben védik a bölcs Is-
tent. A barátoknak ezzel a tiltakozásával szemben hangzik el az a kije-
lentés, hogy „az ÚR félelme az a bölcsesség” (28,28). Az „ÚR félelme”
itt azt is magában foglalja, hogy az ember Istent igazi Istennek ismeri
el, hogy õhozzá soha fel nem ér, és hogy az ember Isten dolgaiból csak
annyit tudhat meg, amennyit Isten maga kinyilatkoztat az ember szá-
mára. A könyv huszonnyolcadik fejezete is arról szól, hogy Isten el szokta
magát rejteni úgy, hogy az ember õt igazán, a maga fenségében, isteni
mivoltában nem ismerheti ki.

Jób nem tudja, hogy mi történt Isten és a sátán között (1,6–12; 2,1–
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6). Kérdés, hogy ha tudná, akkor másképpen beszélne-e. Aligha. A pro-
lógusból kitûnik, hogy a sátán nem a maga akarata szerint cselekszik,
hanem alá van vetve Istennek. Amit Isten parancsol neki, amilyen szol-
gálatra elbocsátja, azt cselekszi. Hatalma is csak addig ér, ameddig Is-
ten engedi. És Isten annyira a maga hatalmában lévõnek tudja a sátánt,
hogy amit a prológus szövege szerint nyilvánvalóan a sátán cseleke-
dett, arról Isten azt mondja, hogy õ maga tette (2,3). Ezért, ha Jób tud-
ná is, hogy mi történt a mennyei jelenetben, akkor se gondolkodhatna
és beszélhetne másképpen, mint ahogyan azt teszi. Isten ugyanúgy el
lenne rejtve elõle, mint ahogyan azt a sátán szerepének ismerete nél-
kül tapasztalja. A sátán alakja és szerepe ad ugyan némi magyarázatot, de
nem ad semmiképpen megoldást akkor, ha Istent istennek tartjuk, és a sátánt
nem tartjuk Istennel egyenrangú félnek. Így Jób egyáltalán nem téved, ami-
kor azt állítja, hogy szenvedése Istentõl van, és ez érthetetlen számára,
mert Isten „elrejtette arcát” elõle.

Mikor Jób Isten „arcát” keresi, nem akarja Istent a maga teljes fenségében
megismerni. Õ a nagy kérdést nagyon praktikusan ott ragadja meg, ahol
az õ számára lett égetõ kérdéssé. A barátok azt állítják, hogy Isten bün-
teti õt valamilyen bûnért. Õ maga is így következtetne, ha csak a tanult
és jól ismert dogmákat alkalmazná a maga esetére. Csakhogy õ az igaz-
ságot keresi, és most úgy találja, hogy a viszonzás dogmája nem alkal-
mazható az õ esetére, mert semmi olyat nem talál magában, amit Isten
büntetne (31. r.). Éppen itt veszi észre, hogy az Isten elrejtõzködött,
nem tudni, mit akar most. Isten igazi szándéka lett kérdéssé Jób szá-
mára a szenvedésben. Jób nem azt akarja tudni, milyen az Isten általá-
ban, hanem azt, hogy hozzá milyen, mit akar vele. Miközben ezt keresi,
nagyon ijesztõ gondolatai támadnak.

Isten elrejtõzködése Jób, a szenvedõ ember számára a legsúlyosabb kísértést
jelenti. Nagyon kifejezõ az egyik Jób kommentár címe: „A kísértés köny-
ve”. Amit ebben a könyvben találunk, klasszikus ábrázolása annak,
amit a Biblia kísértésnek nevez. Jób beszédeinek olvasása során láttuk,
hogy hogyan jut kifejezésre, milyen nagy ez a kísértés. Jób útvesztõbe
jutott, Isten körülzárta õt (3,23). Tudja, hogy Istennel van dolga, még-
sem találja meg sehol az Istent (23,8–9). Kiismerhetetlen az Isten.
Bármilyen jó volt hozzá, most mindent, ami jó volt, elrejtett (10,13),
õ maga is elrejtõzködött, és úgy bánik vele, mint ellenséggel (13,24;
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19,11). Nagy részletességgel, borzalmas képekkel ábrázolja, hogyan
támad rá Isten, hogyan ostromolja, mint ellenség szokta a várat ostro-
molni (16,7–17). Isten bánik így vele. És itt ér el a kísértés legnagyobb
mélységébe: Isten haragja marcangolja, Isten kegyetlenné változott
vele szemben, és úgy bánik vele, mint a sátán (16,9; 30,21). Jób tehát
egészen addig a gondolatig eljut a kísértésben, hogy talán Isten maga
a sátán. Ez a legnagyobb kísértés. Jób úgy tapasztalja, hogy ellenségévé
vált az Isten, éspedig könyörtelen, kegyetlen ellenséggé, aki ok nélkül
gyötri õt, csak azért, mert hatalmas, mert megteheti, ha akarja, hiszen
mindent megtehet, amit akar. Azért szörnyû ez a kísértés, mert re-
ménytelen a helyzete: tudja, hogy ha Isten ellenség, akkor el kell vesz-
nie, hiszen a harcban feltétlenül Isten gyõz. Még ha szerinte igaza is
volna, akkor sem állhatna meg Isten elõtt, és akkor sem remélhetné a
gyõzelmet (9,13–18).

Itt látszik, milyen rettenetes az, hogy Isten elrejtõzött. Jób nem tud-
ja, mit akar vele az Isten, nem tudja, milyen indulattal van iránta, csak-
ugyan ellenség-e, vagy csak úgy tesz, mintha ellensége lenne. Mind-
ebben a tapasztalatát írja le, amely egészen kétségbeejtõ: az „arc”,
amelyet maga elõtt lát, nem Isten arca, hanem a sátáné. Semmi nem
látszik abból, ami pedig benne volt az õsi tanításban, hogy könyörülõ
és irgalmas az ÚR, türelme hosszú, szeretete és hûsége nagy (2Móz
34,6). Ezért nem utolsósorban tartozik Jób kísértéséhez a barátaival folytatott
vita. Hiszen Jób is ugyanazt tanulta, amit barátai ismételgetnek elõtte,
és mintha mindennek az ellenkezõjét tapasztalná. Egy ideig a legna-
gyobb boldogságban és megbecsülésben volt része, minden megfelelt
a Tan tételeinek, azután hirtelen, ok nélkül az ellenkezõjére fordult
minden (29–30. r.).

3. Az istenkép következõ vonásához akkor jutunk el, ha azt nézzük,
hogyan áll meg, hogyan gyõz Jób a kísértésben. Jób gyõzelme az, hogy
noha nem tudja, milyen indulattal van iránta Isten, sõt az a tapasztalata róla,
hogy ellenségévé vált, mégis mindvégig egyedül csak Istenhez ragaszkodik. Jól
látja a kísértés súlyosságát, fél attól, hogy nem bírja ki végig Isten irán-
ti hûséggel. Ezért kívánja, hogy inkább ölje meg õt Isten, mert akkor
megmarad az a vigasztalása, hogy nem tagadta meg Istent (6,8–10). A
legsúlyosabb kísértésben is arra van gondja, hogy végleg el ne szakad-
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jon Istentõl. Ezért nagy ajándékaira emlékezteti Istent: az életre, ame-
lyet neki adott, és Isten hûségére, amelyet iránta tanúsított, erre hi-
vatkozva könyörög kegyelemért (10,8–13).

Jóbnak a kísértésben való helyállását különösen is mutatja az, hogy
mindvégig Istennel beszél. Isten elõtt él, Isten elõtt akarja ügyét védeni
(13,3). Nem csupán formai jelentõsége van annak, hogy Jób keveseb-
bet szól barátaihoz, beszédeinek java részét Istenhez intézi. Valójában
mindent Istennek mond el, neki panaszkodik, minden ügyét Isten elé
viszi. Ezt abban a hitben teszi, hogy Isten mindig megszólítható, és
hogy az az Isten, aki most ellenségének látszik, mellé fog állni, és men-
tõ tanúja lesz (16,19). Jób könyvének egyik legszebb szakasza pedig
arról tesz tanúságot, hogy Jób még a legnagyobb veszedelemmel, a ha-
lállal is dacol, azon túl is van reménysége: bizonyos abban, hogy meg-
váltó Istene akár a halál után is meghozza a felmenést számára, és ak-
kor kiderül, hogy Isten vele van (19,25–27). Mindehhez még hozzáve-
hetjük, hogy Jób mindvégig tusakodva várja, hogy Isten szólaljon meg,
és döntsön ügyében (31,35).

Mindezekbõl kitûnik, hogy Jób egy dologhoz ragaszkodik, egyért küzd a
végsõkig, azért, hogy kiderüljön: Isten az õ Istene, aki vele van, mellette ma-
rad. Jób úgy áll meg a legsúlyosabb kísértésben, hogy a reménytelenség
idején reménykedik, Istennel szemben is Istenhez ragaszkodik, nem a
kegyetlen, ellenséges, elrejtõzködõ Istenrõl, hanem csak a védõ, fel-
mentõ és neki megjelenõ, vele szóba álló megváltó Istenrõl akar tudni.
Így találja meg Jób az egyetlen megoldást: Az elrejtõzködõ Isten igazi szán-
dékát csak akkor lehet megtudni, ha Isten maga megszólal, és kinyilatkoztatja
magát. Ez történik Jób könyvében is.

Csakugyan nagy jelentõsége van annak, amit sok kommentár hang-
súlyoz, hogy Isten megjelenik Jóbnak, bár nem maga a megjelenés old-
ja meg Jób problémáit. Amit a 38,1-ben olvasunk, az önmagában nem
segít Jóbon. Istennek dicsõséges megjelenése, amelyet a teológia „teo-
fánia” néven emleget, lehet félelmetes, lehet csodálatos, lenyûgözõ, de
konkrét feleletet nem ad Jób legégetõbb kérdésére. Van, aki szerint Is-
tennek az ilyen megjelenése azt eredményezi, hogy mellette eltörpül
Jób szenvedése és minden problémája. Ez azonban olyan „megoldás”,
ami egyszerûen félreteszi a problémát. Márpedig Jób könyvébõl kide-
rül, hogy aki írta, akinek a problémája benne van a mûben, az valóságos
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megoldást keres, azt nem elégíti ki az ilyen megoldás, õ szeretetet, se-
gítséget és megértést vár (6,14), azt várja, hogy Isten mellé álljon, bi-
zonyítsa be, hogy az õ Istene (19,27). Isten igéjének különben is ellene
mondana az ilyen elintézés. Legfeljebb a rajongók tarthatják a szenve-
dés problémája elintézésének azt, hogy Isten dicsõsége megjelenésére
eltörpül minden fájdalom, szenvedés, és az ember újra boldog lesz. Ez
Elifáznak (22,12) és Elihúnak (35,1–8) a véleménye, Isten nem így
oldja meg az ember égetõ problémáját.

Egyáltalán: nem marad-e Isten a teofániában is éppen úgy elrejtõz-
ködõ Isten, mint Jób szenvedésében? Mit lát meg Jób Istenbõl, ha csak
a félelmetes fényességet és vihart látja? Ez a misztikus „megoldás” ép-
pen arra a kérdésre nem ad feleletet, ami Jóbot égeti: mi az Isten szán-
déka velem? Igazuk lenne a barátoknak? Hogy lehet az, hogy Jób igaz,
és Isten mégis úgy bánik vele, mintha nem lenne igaz? Ezekre a kérdé-
sek Isten puszta megjelenése nem ad semmi választ. A teofánia nem
öncélú, és nem Isten fenségét akarja kinyilvánítani, mert azt Jób elis-
merte megjelenése elõtt is (26,8–14). A teofánia célja az, hogy abban
Isten megszólaljon, kinyilatkoztassa magát, válaszoljon Jóbnak. Az ÚR

beszédei konkrét feleletet adnak Jób kérdéseire. Ezekbõl Jób megtudja Isten
igazi szándékát, azt, hogy mit akar vele Isten. Az ÚR válaszával lehullik
valami abból a lepelbõl, ami Istent elrejti. Nem minden, hiszen nem
lesz minden racionálissá. Az ÚR beszédeiben adott kinyilatkoztatás
nem tesz mindent érthetõvé. De amennyire szüksége van Jóbnak ah-
hoz, hogy Istent igazán ismerje, vigasztalást és segítséget kapjon, any-
nyi nyilvánvaló lesz az elrejtõzködõ Istenbõl.

Három ponton ad Isten konkrét feleletet Jóbnak:
Istennek és a világnak viszonyában.
Isten igazsága kérdésében.
Jób és barátai vitájának eldöntésében.
A magyarázat során részleteiben vizsgáltuk az ÚR beszédeit, Jób

könyvének teológiája szempontjából mégis jó összefoglalva megrajzol-
ni azokat a fõ vonásokat, amelyek kiegészítik, vagy gazdagítják azt az
„istenképet”, amelyet a prológusból és a párbeszédekbõl eddig megis-
mertünk.
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4. Az elsõ, amit Isten és a világ viszonyáról Jób könyve mond, az az
Ószövetség más helyén is megtalálható, jól ismert kijelentés, hogy
Isten a világ teremtõje. 1Móz 1–2-tõl és a többi, vele párhuzamos sza-
kasztól ez a kijelentés abban különbözik, hogy itt maga a Teremtõ be-
szél errõl. Ez a kinyilatkoztatás költõi szépségben és tartalomban mesz-
sze felülmúlja az Ószövetség hasonló tartalmú részeit. Csak a Zsoltá-
rokban találunk olyan részeket, amelyek megközelítik Jób 38–41.
fejezeteit. Ezeknek a fejezeteknek lenyûgözõ ereje abban van, hogy a
Teremtõ nem általánosságban beszél, hanem megszólítja, és egy kü-
lönös beszélgetésbe vonja bele az embert. Jób esetében, ahogyan lát-
tuk, ennek külön jelentõsége van: nem beszél el Jób feje felett, mint
sokszor a barátok és Elihú is, hanem hozzá szól, õt kérdezi, Jób nem
gondolhatja azt, hogy nem rá vonatkozik, amit ezekbõl a beszédek-
bõl hall.

Kétféle kérdés hangzik. Az egyik: „Hol voltál…?”, a másik: „Meg
tudod-e tenni?”. Az elsõ kérdés nyilvánvalóvá teszi, hogy Jób semmit
nem tudhat arról, hol, hogyan kezdte el Isten a mûvét, és milyen ala-
pot vetett ennek a világnak. Ebben már az is benne van, hogy egyáltalán
nem lehet biztosra venni annak a „rend”-nek az igazságát, amelyet a
bölcsek véltek felfedezni, és amelyet hirdettek. Egyedül a teremtõ Isten
„érti” ezt a világot, senki emberfia nem állíthatja magáról, hogy töké-
letesen ismeri a világ „törvényeit”. Amit a bölcsek megismertek belõle,
az messze van az igazság teljességétõl. Ez nyilván nem a természettu-
dományos megismerés ellen szól – hiszen ez a mi mai problémánk, nem
Jóbé és a bölcseké –, bár végsõ sorban ezt a kérdést is érinti. Itt azon-
ban azt a páratlan és az ember számára felfoghatatlan viszonyt hangsú-
lyozza, ami Isten és a világ között van.

A másik kérdéssorozattal („meg tudod-e tenni?”) Isten rátapint a
probléma elevenjére: az a kérdés, ki uralkodik a világ felett. Jób ugyan
soha nem vonta kétségbe, hogy Isten maga, mégis nagy jelentõsége
van annak, hogy ezt most Istentõl hallja. Ez teszi nyilvánvalóvá, hogy
erre a gondolatra nem lehet spekulatív úton eljutni. Egyedül Isten ki-
jelentésébõl bizonyosodik meg az ember afelõl, hogy Isten uralkodik
világ felett.

Isten ezt a világ feletti uralmát személyesen gyakorolja. Nem holt
törvények, logikus rend, megismerhetõ és kiszámítható szabályok
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kormányozzák a világot, hanem az élõ Isten. Természetesen van tör-
vény és rend a világ életében, de az ÚR beszédei azt hangsúlyozzák,
hogy sok minden van a természetben, ami nem magyarázható meg az
ok és okozat, a célszerûség és hasznosság rendjével és törvényével. Az
esõ esik, de nem csak oda, ahova célszerû volna esnie (38,26). Az em-
ber nem tudja, mi „értelme” van az égi tüneményeknek, a felhõnek, a
villámnak stb. (38,36–38). Ezeknek a kijelentéseknek részletes vizsgá-
lata során kiderült, hogy az ÚR beszédei megerõsítik azt, amit Jób is
hangoztatott, hogy Isten szabadon cselekszik, õ „ok nélkül” is tehet,
amit akar.

Mivel Isten azt tesz, amit akar, mivel minden az övé (41,3), azért
amit ad, azt nem köteles adni, és amit elvesz, azt nem kérheti számon tõle
senki. Így azonban az sem igaz, hogy akit csapással sújt, az okvetlenül
bûnös, és akinek meg jól megy a sora, az okvetlenül „igaz” ember. Így
már nem kell a nyomorúságból és a szenvedésbõl arra következtetni,
hogy Isten ellensége Jóbnak.

Még inkább gazdagítja az „istenképet” az, amit a behemótról és a
leviátánról szóló szakasszal kapcsolatban megállapíthattunk, hogy ez
Isten „szerelmes éneke” teremtményeirõl, amely új világosságba helye-
zi Istennek a világhoz való viszonyát. Isten új látásra nyitja a szenvedõ
Jób szemét, arra, hogy Isten szemével lássa Isten szép és jó világát
(1Móz 1,31). Isten megmutatja, hogyan tekint õ a világra, hogyan sze-
reti, és hogyan leli kedvét benne. Ezen a ponton már több is van Jób
könyvében, mint a bölcsességteológia cáfolata. Nemcsak támadja a
hamis tanítást, hanem helyette újat, szebbet, jobbat akar adni. Nem-
csak azt mutatja meg, hogy a világ rendjének nem a rideg hasznosság
és célszerûség az alapja, nemcsak azt mutatja meg, hogy Isten azt tesz,
amit akar, hanem azt is, hogy a világ „alapja” Isten jóságos teremtõ akara-
ta, amely mindent szépnek, jónak, tökéletesnek akar, és hogy Isten akaratát a
szeretete határozza meg.

5. Mint a bölcsességirodalomban általában, Jób könyvében is döntõ
szerepe van az igazság kérdésének. Láttuk, hogy erre a problémára ál-
landóan visszatér Jób, a barátok, ennek tárgyalását fontosnak tartja
Elihú is, és az ÚR beszédeinek is egyik legfontosabb mondanivalója az
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igazság kérdésének tisztázása. A barátok Elihúval együtt a Tan képvi-
selõi, szerintük Isten igazsága a viszonzás. Hogy mennyire rideg és
embertelen ez a tanítás, az kitûnik Elifáznak és Elihúnak abból a kije-
lentésébõl, hogy Istennek se nem árt, se nem használ, ha az ember
istenfélõ, kegyes; Jób kegyességében, igazságában Isten „nincs érde-
kelve” (22,2; 35,6–8). Ezzel õk Isten elfogulatlanságát akarják kifeje-
zésre juttatni. Istennek nem érdeke az, hogy bárki is igaz legyen. Így
Istennek ez az érdektelen, pártatlan igazsága valóban nem mást jelent,
mint a viszonzás biztosítékát. Ha Isten igazsága abban áll, amit a bará-
tok és Elihú, tehát a „bölcsek” mondanak róla, akkor csak azt a két
utat lehet követni, amelyet a vitabeszédek során Jób és barátai követ-
nek: vagy Isten igaz és Jób nem igaz, vagy Jób igaz, de akkor Isten ön-
kényesen cselekszik, és a legnagyobb igazságtalanságot viszi végbe Jób
esetében. Láttuk, hogy a barátok s velük együtt Elihú is, szilárdan ki-
tartanak amellett a véleményük mellett, hogy valami bûnnek kell
lenni, ami miatt szenved Jób. Arra az istenkáromló gondolatra nem
mernek vetemedni, hogy Jób mégis igaz, és Isten cselekszik igazságta-
lanul. Az meg eszükbe se jut, hogy a Tan körül lehet valami baj. Csak-
hogy így õk maguk is eszközei lesznek annak, hogy Jób mindjobban az
ellenkezõ végletbe menjen, és kétségbe vonja Isten igazságát.

Jób, barátaival szemben, mindvégig szilárdan kitart amellett, hogy
neki semmi olyan bûne nincs, amit Isten ezzel az õt ért szenvedéssel
büntetné: õ igaz (31. r.). De õ nem tudja olyan tárgyilagosan szemlélni
a dolgokat, mint barátai. Az õ számára Isten igazságának kérdése élet-
halál kérdéssé lesz, érzi, hogy a „bõrérõl” van szó (2,4). Így a teljes
egzisztenciájában megtámadott és a legnagyobb kísértésben gyötrõdõ
Jób nem tud mást tenni, mint vállalja a legveszedelmesebb utat: két-
ségbe vonja Isten igazságát.

Azonban félreértenénk Jóbot, ha azt gondolnánk, hogy pusztán a
maga igazságának tudatában beszél arról, hogy Isten „elfordítja” az
igazságot. Ennek kimondásához a maga igaza mellett legnagyobb mér-
tékben az a felismerése szolgál alapul, hogy Isten Isten. Ha Isten min-
dennek felette áll, akkor felette áll az igazságnak is, és szabadon cselekedhet
az igazság ellenére is. Így jut el kísértésében odáig, hogy Istenben ön-
kényes zsarnokot lát. Isten istenségének ilyen szemlélete szétfeszíti a
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kialakult bölcsességteológia kereteit. Ilyenformán Jóbnak el kellene
jutnia arra a gondolatra, hogy másképpen kell felfogni Isten igazságát.
Azonban Jób nem tudja levetni azt a gondolkodást, amelyre ez a teoló-
gia nevelte õt. Ezért marad végig az a meggyõzõdõdése, hogy a két igaz-
ság, Isten igazsága és az övé, egymással szemben áll, kettõjük közül az
egyiknek veszítenie kell a „perben”. És itt van Jób döntõ tévedése.

A súlyos dilemmát nem lehet spekulatív módon megoldani. Itt is az
ÚR szavából tudja meg Jób, hogy Isten igazsága és az õ igazsága nem
áll szemben egymással (40,8). A prológusból világos, hogy Isten igenis
„érdekelt” Jób igazságában, nem hidegen és tárgyilagosan nézi az esemé-
nyeket és Jób vívódását. Éppen azért szólal meg, hogy válaszoljon Jób-
nak (38,1). Jób könyvének az az alaptétele, hogy Isten igazolni akarja
Jóbot (1,12; 2,6), tehát Istent érdekli, hogy mi van Jóbbal, neki nem
mindegy, hogy Jób igaz-e vagy sem. Nem is akármilyen igazságot akar
Isten. Azt akarja, hogy kiderüljön: Jób nem azokat az áldásokat szereti,
amelyekkel Isten megáldotta õt, hanem Istent magát; Jób akkor is igaz
marad, ha nem érvényesül a viszonzás rendje, vagy ha éppen az ellen-
kezõjét tapasztalja annak, amit a hagyomány szerint a kegyes ember
jutalmáról tanítottak a Bölcsesség teológusai.

Láttuk, hogy a prológusnak ezekkel a gondolataival összefügg az ÚR

beszédének kijelentése Isten és Jób igazságáról (40,8). Az ÚR-nak ez a
kijelentése Jób nagy problémája megoldásának az alapját szolgáltatja.
A megoldás olyan lesz, hogy Jób is igaz, és az ÚR igazsága is nyilvánva-
ló lesz. 40,8-nak az az értelme, hogy Jób azzal nem szerezhetne ma-
gának igazságot, ha Istennek nem adna igazat, és nem ismerné el, hogy
Isten igaz. Ebbõl következik, hogy ahhoz, hogy Jób valóban igaznak bizo-
nyuljon, igazat kell adnia Istennek, el kell ismernie Isten igazságát. Itt van
nagy jelentõsége annak, amit Jób felel az ÚR beszédére (42,1–6).

Isten nem olyan, mint amilyennek a barátok festik, hanem teljesen
megfelel annak, amit Jób hisz és mond róla. Istennek kezdettõl fogva
az a szándéka, hogy „megigazítsa” Jóbot, nyilvánvalóvá tegye Jób igaz-
ságát. Jób a kísértés idején ennek ellenkezõjét tapasztalta és gondolta:
azt hitte, hogy Isten el akarja venni az õ igazságát. Ellenségként állt Is-
tennel szemben, és azt gondolta, hogy Isten is ellensége neki. Az ÚR be-
szédébõl pedig megtudja, hogy kezdettõl fogva együtt volt az ÚR igaz-
sága meg az övé. Az Úr beszédeivel nem fölényes oktatást ad Jóbnak, hanem
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Jób igazságát adja tudtul mindenkinek. Azért némítja el Jób minden vádját,
hogy Istennek igazat adva Jób is igaz legyen. Isten igazsága tehát nem a
viszonzás igazsága, hanem olyan igazság, amely Jóbot is megigazítja.

6. Az ÚR döntése (42,7–9) még egy fontos vonást rajzol arra a képre,
amelyet Jób könyvében Istenrõl láthatunk: Isten „elfogultságát” Jób
iránt, azt, hogy megbocsát mindent, amit Jób nem jól mondott, sõt Jóbért még
a barátoknak is megbocsát, pedig joggal haragudott rájuk. A döntés arra
is felhívja a figyelmet, hogy Jób õszinte, gyötrõdõ kiáltása az igaz, nem
pedig a barátok higgadt, jól végiggondolt tanítása. Jób az állította,
hogy Isten gyötri õt, mégpedig ok nélkül; hogy Isten sátán módjára bá-
nik vele – és ez igaz. Az az igaz, amit Jób mondott Istenrõl, tehát, hogy
õ igazi Isten, aki korlátlan Úr, az egyetlen, akire azt lehet mondani,
hogy szabad, aki felette áll minden rendnek, törvénynek és normának.
Jób kísértése az igaz, és az, ahogyan megáll a kísértésben. Jób hite, a
reménytelenség idején való reménykedése az igaz. Az a teológia az igazi,
amelyik komolyan veszi Istent, amelyik nem „páholyból” nézi az eseményeket,
hanem együtt szenved a szenvedõkkel. Az a teológia az igazi, amelyiknek Isten
élõ igéje, maga az élõ Isten kell, és nem elavult dogmák, ha még olyan bölcs
tanításokat tartalmaznak is. Az a teológia az igazi, amelyik mindig az élõ
Istennel akar beszélni, és nem Istenrõl szóló tanításokat boncolgat, és „iskolás”
rendszereket épít fel.

De ez a döntés azt is jelenti, hogy Isten elítéli azt a véleményt, hogy
neki mindegy, igaz-e Jób, vagy gonosz. Isten döntõ szava válasz Jób
gyötrõ kérdésére: Isten Jóbbal van, õt „igazítja meg”.

Ez a „megigazítás” azt jelenti, hogy szereti õt, és megbocsát neki.
Jób könyvének egyik legnagyobb vigasztalása abban van, hogy az ÚR

kezdettõl fogva mindvégig Jób Istene, soha nem hagyja el Jóbot. Akkor
sem, amikor a legnagyobb jólétben és boldogságban él, mert akkor is
rajta tartja a szemét, sõt, „dicsekszik” vele még a sátánnak is; de akkor
sem hagyja el, amikor a kísértés sötét éjszakájában Jób tusakodik vele,
mert akkor is az õ igazságát akarja, és akkor is szolgájának tartja õt. Így
mutatja meg, hogy õ Jób Istene.
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7. Jób könyvének „istenkép”-én a legfõbb vonás az, hogy Jób Istene az
ÚR. Már a könyv olvasása közben feltûnt, hogy a vitabeszédekben csak
„Isten” és „a Mindenható” név szerepel, de a prológusban és az ÚR be-
szédeiben Izrael Istenének a neve: JHVH, „az ÚR”. Bizonyára hitvallás
is ez, az író hitvallása: a bölcsesség és az emberi szenvedés problémája
is közös az embervilágban, de az események irányítója és a segítõ, aki
a mennyet és a földet teremtette, és aki irgalmas, kegyelmes, akinek
türelme hosszú és szeretete nagy (Zsolt 121,2; 2Móz 34,6), akin kívül
nincs igazi Isten, aki mindennek az alkotója (Ézs 45,6–7), aki elrejtõz-
ködõ Isten, népének szabadító, megváltó Istene (Ézs 45,15).

Jób könyvének az ószövetségi hagyomány többi anyagával, a bölcses-
ségirodalomhoz tartozó könyvekkel, a Zsoltárokkal, a prófétákkal és
Izrael legrégibb hagyományaival való kapcsolatát sok helyen felfedez-
hettük a könyv magyarázása során. A most említett vonásban azonban
a legerõsebb érvet kell látnunk ahhoz, hogy Jób könyvének igénye Isten
igéjét megszólaltatni. Az külön érdeme a könyv írójának, hogy mûvészi
formában teszi ezt, és olyan témához kapcsolódva, amely minden em-
bert érdekel. Ezzel kitágítja azoknak körét, akikhez szólni akar, túlmu-
tat a régi Jób-legendán, de túlmutat a régi Izraelen is az egyházra és az em-
beriségre.

Jób könyve beletartozik az egyház Szentírásába, ezért jogos az az
igény, hogy a könyv „keresztyén értelmét” keresse az ember. Ehhez
éppen az a vonása segít a legjobban, amelyet az imént említettünk: Jób
Istene az ÚR. Mivel az Újszövetség írói kivétel nélkül arra az Istenre
hivatkoznak, aki menny és föld Teremtõje, aki Ámbrahámnak, Izsák-
nak, Jákóbnak, Izraelnek Istene, õt vallják Istenüknek, „Jézus Krisztus
Atyjának”, ez a név: ÚR, Jób könyvét is összeköti az Újszövetséggel.

A legegyszerûbb Jób könyvének a nyomait keresni az Újszövetség
irataiban. Mivel nem sok ilyen van, érdemes ezeket a helyeket felidézni.

Jak 5,11: „Íme, boldognak mondjuk azokat, akik kitartottak a szen-
vedésben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intéz-
te a sorság az Úr; mert az Úr igen-igen irgalmas és könyörületes.”

Jel 9,6 az utolsó idõk szenvedéseivel kapcsolatban mintha Jób 3,21-
re utalna: „Azokban a napokban keresni fogják az emberek a halált, de
nem találják, és szeretnének meghalni, de menekül tõlük a halál.”
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Sokan Lk 1,52-ben Jób 5,11 és 12,19 gondolatát sejtik: „Hatalmaso-
kat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt föl.”

Részben szó szerinti idézet Jób 5,12–13-ból az, amit Pál 1Kor 3,19-
ben ír: „E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten elõtt. Mert meg
van írva: Megfogja a bölcseket ravaszságukban.”

Pál Róm 11,35-ben Jób 41,3-at idézi: „Vagy ki elõlegezett neki, hogy
vissza kellene fizetnie?”

Jézus mondása: „embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden le-
hetséges (Mt 19,26; Mk 10,27) sokakat Jób 42,2-re emlékeztet.

Ez a néhány utalás azt igazolja, hogy az Újszövetség írói olvasták Jób
könyvét, és Isten igéjének tartották, amelynek gondolatait vagy mondatait
felhasználhatták prédikációikban, írásaikban. Jób könyvének keresz-
tyén értelmezésére azonban nagyon kevés adatot szolgáltatnak az idé-
zett helyek.

A Jób könyvérõl írt kommentárokban többféle kísérletet találunk
arra, hogy a könyv keresztyén értelmezését kifejezzék. Az egyik ilyen
kísérlet Jób könyvében „elõképeket” keres. Minden olyan helyen, ahol
valami hasonlóság mutatkozik az evangéliumi történetekkel, arra utal-
nak, hogy ugyanarról van szó, mint az evangéliumokban. Jób esetén a
legtöbb ilyen hasonlóságot természetesen Jób szenvedésében találjuk
meg. Ezek a magyarázatok összehasonlítják Jóbot, Isten szenvedõ szol-
gáját azzal a szolgával, akirõl Ézs 53-ban van szó, és a kettõ hasonlósá-
gából egyenes párhuzamot vonnak Jézus szenvedésével. Olyan magya-
rázó is van, aki így írja át a prológust az Újszövetség nyelvére:

Jó néhány évszázad telt el a földön azután, hogy Jób meghalt késõ
vénségében, és betelve az élettel, mikor egy napon az istenfiak megje-
lentek, és megálltak az ÚR elõtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az
ÚR megkérdezte a sátán: Honnan jössz? A sátán ezt felelte az ÚR-nak:
A Földön barangoltam, ott jártam-keltem. Erre azt mondta az ÚR a
sátánnak: észrevetted-e az én Szolgámat, egyszülött Fiamat? Nincs
hozzá fogható a földön: feddhetetlen és becsületes, féli az Istent, és ke-
rüli a rosszat. Ekkor a sátán azt mondta: Vajon ok nélkül ilyen õ? Nem
te áldottad meg õt, nem te vigyázol rá? De verd csak meg õt, nem át-
koz-e meg szemtõl szembe téged? – És az ÚR kiadta Jézust a sátánnak,
ok nélkül, még az életét sem kímélte. Utált lett, és az emberektõl elha-
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gyott, fájdalmak férfia, betegség ismerõje. Megkínozták, megölték.
Utolsó órájában ezt kiáltotta: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el
engem!? Tudta, hogy Isten gyötri õt, mégsem átkozta meg Istent. Hû-
séges volt mindhalálig. És miután imádkozott – még ellenségeiért is –,
Isten felmagasztalta õt, neki adott minden hatalmat mennyen és föl-
dön. Neki adta az egész világot.

Eszerint az értelmezés szerint Isten így adott választ Jób könyvének
központi kérdésére: Jézus Krisztus az egyetlen igaz, aki Istent magát sze-
reti, neki engedelmeskedik, neki szolgál, neki ad dicsõséget, és õ az,
akin a sátán hatalma megtörik. Ez a magyarázat azonban elkerülhetet-
lenül az allegória útjára vezet. Így Jób könyve allegória, amelyben az evan-
géliumi történetet kell keresni. Anélkül, hogy részeltekbe mennénk,
a könyv végigolvasása után mindenki láthatja, hogy ez a magyarázat
tele van erõltetéssel, hiszen nem lehet a könyv minden részletét Jézus
történetére alkalmazni.

Egy másik fajta kísérlet arra az ellentétre épít, amely az Ószövetség és
az Újszövetség között van. Mindenek elõtt a halál kérdése az a kritikus
pont, ahol ez az ellentét kimutatható. Jób még nem hihetett a feltáma-
dásban, mert nem ismerte Jézust. A másik ilyen ellentét az igazság kér-
désében van. Egyes magyarázók szerint az önigazságnak olyan erõs
hangoztatása, amilyet Jób könyvében találunk, teljesen idegen a ke-
resztyén ember számára, mert a keresztyén ember egészen Isten kegyel-
me alatt érzi magát, és nem is az igazságban látja Isten uralmának leg-
fõbb vonását, hanem Isten szeretetében. Egy harmadik ilyen ellen-
tétpont a kinyilatkozatás kérdése, Jób a feleletet a teofániában kapja,
abban, hogy az ÚR megjelenik neki a viharban, és beszédével megtéríti
õt. Ettõl egészen eltérõ, és egészen más jellegû az a teofánia, amelyet
Isten Jézus Krisztusban adott.

A könyv magyarázata során ezek a kérdések mind elõkerültek, az ott
elmondottak alapján azt kell mondanunk, hogy az idézett megoldási
kísérletben sok a félreértés, Jób könyvének meg nem értése.

Még élesebben hangsúlyozzák az Ószövetség és Újszövetség közti
ellentétet azok a megoldási kísérletek, amelyek bizonyos „negatív uta-
lást” látnak Jób könyvében az Újszövetség felé. Ilyen például az a gon-
dolat, hogy Jób beszédei olyan imádságok, amelyek azért kiáltanak,
hogy jöjjön el az az egy valaki, aki mindenki számára megadja a felele-

VIII. ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK



367

tet. Egy másik ilyen gondolat az, hogy Isten és a sátán küzdelme az
emberért továbbra is folyik, Jób könyve szüntelenül ébren tartja azt a
kérdést, hogy ki az az egyetlen Igaz, aki eldönti Isten és a sátán vitáját.
És ugyanilyen megoldási kísérleti az is, hogy Jóbban az az ember válik
láthatóvá, aki a Megfeszítettel szemben áll, de a könyv nem ad végleges
felelet a problémákra, mert még nem ismeri a beteljesedés idejét. Ez a
„még nem” az Ószövetség jellegzetessége, az Ószövetség könyvei kö-
zül éppen Jób könyve látja ezt a legjobban.

Ezek a megoldási kísérletek ugyanolyanok, mint Jób barátainak a
beszédei: sok mély gondolat van bennük, csak Jób könyvére nem illenek. A
magyarázat kiindulópontja csak az lehet, hogy az az ÚR, aki Jób Istene,
ugyanaz az ÚR, aki az Újszövetség Istene. Ha valaki a „Krisztust” keresi
Jób könyvében, ebben az ÚR-ban kell keresnie, mert õ az az Isten, aki szereti
Jóbot, szereti a világot, aki megérti a szenvedõ embert, akinek igazi, szíve
szerinti akarata nem az ember szenvedése, hanem az ember boldogsága. Ezért
a legfõbb vonása Jób könyve „istenkép”-ének az, hogy Jób Istene az ÚR.

2. Jób könyve:
A mi könyvünk

Ez a könyv nem csak Jóbért,
nem is csak õróla magáról iratott

meg, hanem sok szenvedõ emberrõl.
(Luther)

Luther kijelentésének igazságát mindenki elismeri, aki figyelemmel és
türelemmel végigolvassa Jób könyvét. Ez a könyv nem szórakoztató
mû, nem is csupán az ókori Kelet bölcsességirodalmának kultúrem-
léke, hanem olyan remekmû, amely képes rádöbbenteni olvasóját: itt a
te ügyedrõl van szó. Már a mû létrejöttekor így volt: valószínû, hogy
Jób a legendás múlt valóságos alakja volt, de ebben a könyvben „Jób”
az, aki írta. De nemcsak a mû írójának ügyérõl van benne szó. Errõl ta-
núskodik „Elihú”, a késõbbi hozzászóló, aki nem szólalt volna meg, ha
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azt érezte volna, hogy a könyv valami régi történetet mond el. Errõl
tanúskodik a régi Izrael gyülekezete is, amely felvette Jób könyvét a
szent könyvek Kánonába, és az egyház, amely az Isten igéjét tartalmazó
Biblia részének vallotta. Errõl tanúskodnak a teológusok, akik egy nagy
könyvtárra való kommentárt és tanulmányt írtak már Jób könyvérõl, de
nemcsak õk, hanem a régi és modern költõk és írók hosszú sora, aki-
ket megihletett a világirodalomnak ez a remeke. Ezek a mûvek sem
születtek volna meg, ha Jób könyve csak múzeumba vagy régiségeket
õrzõ könyvtárba való kultúrtörténeti emlék volna.

Bár a részletes magyarázat során ez bizonyára kiderült, nem lehet
úgy Jób könyvérõl kommentárt írni, hogy összefoglalásul még egyszer
szó ne essék róla.

1. Jób könyve az emberiség könyve. Errõl úgy tanúskodik, hogy olyan té-
mát vesz elõ, amely a mû környezetében már sokféle feldolgozásban
elõkerült, amely az emberiségnek õsi témája: az ember szenvedése, a
„sorscsapások”, az életnek ezekbõl adódó kibogozhatatlan szövevénye,
a nagy „miért?” kérdések. A mû szerint maga Jób sem tartja szenvedé-
sét elszigetelt jelenségnek, hanem látja a szenvedõ emberek sokaságát,
látja azokat, akik vele együtt gyötrõdnek az emberi szenvedés miértjén,
akik nem látják olyan egyszerûnek a világ rendjét, mint a bölcsek, és
akiket nem elégít ki a „büntetés-jutalom”, de még a „megjobbítás” ka-
tegóriája sem a szenvedés problémájában. A Jób és barátai között folyó
párbeszédbõl kitûnik, hogy a vitázó felek elõtt az emberiség nagy prob-
lémáinak távlatai nyílnak meg.

A Jób könyvének megírása óta eltelt évezredek során ezek a problé-
mák nemhogy csökkentek volna, hanem inkább óriásivá növekedtek.
Azóta sokszorosan több ember él a Földön, és köztük sokszorosan több
a szenvedõ. Azt az évet, amelyben ez a kommentár elkészült, a világ
népei közös elhatározással a „rokkantak évé”-vé nyilvánították, ezzel
a szenvedõ embereknek legalább azokra a tömegeire irányították a fi-
gyelmet, akiknek szenvedése mindenki elõtt nyilvánvaló. Ez a közös
elhatározás nemcsak jelszó, hanem elkötelezés is a szenvedõk iránt.
Azt ma már mindenki tudja, hogy a rokkantak és fogyatékosok, betegek
szenvedése nemcsak fizikai, hanem lelki szenvedés is, ugyanolyan ví-
vódás, feleletkeresés a „miért”-ekre, mint évezredekkel ezelõtt volt.
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Modern költemények, regények tanúskodnak arról, hogy a „Jób-prob-
léma” a mai embert is foglalkoztatja, Jób könyve a mai emberiségnek is
könyve.

Igaz, hogy a szenvedõ emberek millióinak többsége nem úgy veszi
elõ a kérdéseket, ahogyan Jób. A legtöbb ember számára a szenvedés az
élet értelmét teszi kérdésessé, és talán nem jut el addig a kérdésig,
hogy „hol van Isten” a sors csapásai közben. Ugyanakkor mégis kér-
déssé válik számukra a „sors”, a „végzet”, az, hogy az õket ért csapá-
soknak mi az oka, másokban vagy önmagukban kell-e keresniük a szen-
vedés okozóját. A „mindenki azt kapja, amit érdemel” gondolata leg-
többször a kívülállókban merül fel, azokban, akik mások szenvedését
nézik. Az „ember javára szolgál” gondolatára a kiállott szenvedések
után sokan eljutnak. Betegágy mellett, rokkantak közvetlen környeze-
tében ritkábban, de tõlük távol vagy újságban, rádióban, televízióban
elég gyakran folyik vita, megbeszélés arról, hogy mi az oka a szenve-
désnek, hogy lehetne elkerülni, vagy legalább csökkenteni a mérhetet-
lenül sok szenvedést, ami az embereket éri. Jób könyve a benne található
vitákkal, dialógusokkal hozzájárul ehhez a küzdelemhez, ezzel is bizonyítja,
hogy az emberiség könyve.

2. Jób könyve a gyülekezet könyve. A zsidó zsinagóga és késõbb az egyház
nemcsak azért kanonizálta Jób könyvét, mert felismerte benne az
emberi élet nagy problémáit, hanem azért is, mert Jób könyve ezeket a
problémákat az ember Istenhez való viszonyában tárgyalja. E szerint a
mû szerint nemcsak maga a szenvedés a nagy kérdés, hanem ehhez
hozzátartozik az a kérdés is, hogy mi köze van Istennek az ember szen-
vedéséhez, mi köze van az ember szenvedésének Istenhez. Jób könyve
valóban mélységesen emberi kérdésekkel foglalkozik, de úgy, ahogyan
ezeket a kérdéseket a gyülekezetben, azoknak az embereknek a közös-
ségében vetik fel, akik számolnak Isten jelenlétével, és akik azt vallják,
hogy az ember egész valójában Istenhez kötõdik. A könyv elolvasása
után efelõl senkinek nincs kétsége. Legfeljebb arra kell figyelnünk,
hogy ebben az értelemben sem egyszerûen magánügyrõl van szó, ha-
nem a közösség problémáiról is. Ez nem jelenti azt, hogy Jób könyvé-
ben nincs szó az egyéni kegyesség kérdéseirõl, csak ezeket a kérdéseket
is a közösség összefüggésében tárgyalja. Többek között erre is utal az
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a tény, hogy Jób nem monologizál, hanem barátaival vitatja meg a ne-
héz kérdéseket, és a könyv többi részében is ismételten szó esik a ba-
rátokról.

Így olvasva Jób könyvét, eszünkbe jut például az, hogy sok olyan csa-
lódott embert ismerünk, aki azért fordult el Istentõl, azért hagyta ott
a gyülekezetet, mert semmi értelmét nem találta annak, hogy kegyes,
hívõ legyen, mivel a háború viharában, elemi csapásokban, emberi go-
noszság miatt vagy más körülmények között elveszítette szeretteit,
vagyonát, egészségét, életének értelmét. De még a hívõk között is sok
olyan van, aki nagy örvendezéssel tudja magasztalni Istent áldásaiért,
de ha ezek az áldások elmaradnak, oda a hite, kegyessége, és csak pa-
nasz, zúgolódás kél az ajkán. A hívõ ember mindig ki van téve annak a
kísértésnek, hogy Istent ajándékaiért szeresse, de ha nem kapja meg
ezeket az ajándékokat, „megátkozza” Istent, vagy ne is tartsa õt Isten-
nek. A gyülekezet tagjaiban már a prológus olvasása közben is ilyen
kérdések támadnak: vajon tudnám-e áldani Istent, ha én is hirtelen el-
veszítenék mindent, mint Jób? Vajon el tudnám-e fogadni a rosszat is
Istentõl, úgy mint õ?

Jób könyve a gyülekezet tagjait rádöbbenti arra, milyen igazi nagy
kérdés az, hogy „hol” van az Isten, segít-e, vagy ellenem fordul. A kísér-
tések nagy mélységeit megjáró Jób sok tekintetben példává lehet a hívõ ember
számára, akkor is, ha Jób kivételes személy, olyan, akihez hasonló nincs
a földön (1,8). Példa lehet a bajok és a szenvedés alázatos elviselésében
éppúgy, mint a fájdalom és a kínzó kérdések õszinte feltárásában. Jób
példája sokakat segíthet az imádkozásban is. Tõle lehet tanulni kitar-
tóan, állhatatosan imádkozni, minden látszattal, tapasztalattal, saját
gondolatainkkal szemben is ragaszkodni ahhoz, hogy Isten mellettünk
van. Neki nem mindegy, hogy mi van velünk. Ez a sokféle példamuta-
tás összekapcsolja a gyülekezet tagjait Jóbbal – és egymással is. Aki így
felfedezi, hogy Jób könyve a gyülekezetek könyve, ha szenved, nem érzi
magát elhagyatottnak, és ha szenvedõvel találkozik, nem megy el mel-
lette részvétlenül.

3. Jób könyve a lelkipásztorok könyve. Ebbõl a könyvbõl nagyon sokat ta-
nulhatnak, nagyon sok segítséget és útmutatást kaphatnak azok a lel-
készek, akikre gyülekezetek vannak bízva. De, mert Isten a gyülekezet-
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ben egymásra bízott bennünket, tanulhat ebbõl a könyvbõl a gyüleke-
zet minden tagja. Ha a lelkésznek vannak is speciális feladatai a gyüle-
kezetben, a pásztorolás egyetemes szolgálat. Ez a reformáció óta töret-
len hagyomány az evangélikus gyülekezetekben. Ez a szolgálat, amelyet
a Magyarországi Evangélikus Egyházban így neveznek: személyes diakó-
nia. Ez régi magyar kifejezéssel szólva: az egymással törõdés szolgálata.

Nagyon nehéz szolgálat ez. Hányszor állunk meg sorscsapásoktól
sújtott emberek elõtt, betegágy mellett, gyászolók között úgy, hogy
egy szót nem tudunk szólni! Hányszor vagyunk mi is úgy, mint Jób
barátai: rá sem ismerünk arra, akit nemrégen életvidámnak, boldognak
láttunk, és most ott van elõttünk lesújtva, testileg-lelkileg összetörve!
(2,12) De azért azt megtanulhatjuk ezektõl a barátoktól, hogy elme-
gyünk a szenvedõhöz, meglátogatjuk, megmutatjuk iránta való szere-
tetünket, s ha mást nem tudunk tenni, együtt sírunk a síróval.

Jób könyve tükröt tár a rossz lelkipásztorok elé. Bibliaolvasó, Bibliát,
Kátét, az egyház tanítását jól ismerõ lelkészek és gyülekezeti tagok
közül sokan követik Jób barátainak rossz példáját: gyakran még gyöt-
relmesebbé teszik a szenvedõ kínját azzal, hogy a legnagyobb jóindu-
lattal idézgetnek neki a Bibliából olyan igéket, amelyek egyáltalán nem
vigasztalják õt nyomorúságában. Sokszor csak jól ismert tantételeket
mondogatnak, nem tudják megszólaltatni Istennek odaillõ igéjét. Jób
barátainak és Elihúnak kudarcot valló lelkipásztorkodása mindig intõ
példa a gyülekezetben. Figyelmeztet arra, hogy a nem helyén mondott
igével fájdalmas sebeket lehet ütni. Igen sokszor mutatkozik meg a
gyülekezetben a „kegyesek kegyetlensége”.

Ebbõl következik, hogy Jób könyve felhívja a figyelmet a „lelkipász-
tor” és a szenvedõ ember közti nagy különbségre. Arra, hogy milyen
nyomorúságos vigasztalók vagyunk. Könnyû kívülrõl, felülrõl, nem
szenvedve okos tanításokat, szép szavakat mondani (16,2–5). Itt is
kiderül, hogy a szenvedõ ember igazában mindig magára marad. Lelki-
pásztorok és a gyülekezet hívõ tagjai számára abban is segítséget nyújt
Jób könyve, hogy kiderül belõle: valójában akkor kezdõdik a személyes sze-
retetszolgálat, amikor felismerjük a szenvedõ embernek ezt az egyedüllétét, és
azt, hogy milyen nyomorúságos vigasztalók vagyunk.

Nagyon fontos annak felismerése is, hogy mit jelent Jób könyvének
õszinte hangja. Rámutat arra, hogy sok, addig rendíthetetlennek tar-
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tott tanítás tarthatatlannak bizonyulhat, a kegyes, hívõ élet krízisbe
kerülhet, sõt kudarcot vallhat. A bajt bajnak nevezi, és nem kendõzi el
semmi kegyes szólammal, még akkor sem, ha így a logika szerint Is-
tent igazságtalansággal lehet vádolni. Jób könyvébõl azt olvashatjuk
ki, hogy a tényleges problémákkal õszintén szembe kell nézni. Megbotránko-
zás nélkül számolni kell azzal, hogy még a legkegyesebb ember is meg-
hökkentõ következtetésekre juthat a szenvedésben, és nem segít rajta,
ha felháborodottan visszautasítjuk azt, ami ilyenkor kitör belõle. Jób-
nak a sokszor nyersességig õszinte imádságai igazabb imádságok, mint
sok nagyon szép, külsõ formájában tisztelettudó, kegyes hangú fo-
hászkodás. A személyes diakóniához hozzátartozik ennek a megértése
és elismerése is.

4. Jób könyve a teológusok könyve. „Bárki írta is Jób könyvét, úgy látszik,
nagy teológus volt” – mondta Luther egy baráti beszélgetés alkalmával.
Sok évszázad teológusai, a Jób könyvéhez írt kommentárok, az egészrõl
vagy egyes részeirõl írt tanulmányok tanúsítják, hogy ez a könyv a te-
ológia kimeríthetetlen kincsesbányája. Sokszor gondolták már, hogy
minden lehetõt megírtak róla, néha évtizedekig alig jelent meg Jób-ta-
nulmány, aztán egyszerre csak újra megindul a róla írt könyvek és cik-
kek áradata. Nemcsak az általános emberi vonatkozásai miatt, amelyek
szüntelenül aktuálissá teszik, nemcsak a benne található „prédiká-
ciós” anyag miatt, hanem azért is, mert csakugyan nagy teológus le-
hetett, aki írta, és így minden teológust újra meg újra fellelkesít Jób
könyve. A teológia annak kutatása és elmondása, amit Istenbõl megis-
merhetünk. Jób könyve nagyon sok mindent elmond Istenrõl.

Ennek a sok mindennek rövid, vázlatos összefoglalása az elõzõ, „Jób
Istene” c. fejezet, amelyet akár ide is beilleszthetnénk. De van még va-
lami, amirõl szólnunk kell, amikor azt állítjuk, hogy Jób könyve a teo-
lógusok könyve. Van egy régi latin mondás: „Az imádkozás, az elmélkedés
és a kísértés tesz teológussá” (oratio, meditatio, tentatio faciunt theolo-
gum). Jób könyvének olvasása során mindhárommal találkozhatunk.
Jób könyve csakugyan a teológusok könyve.

Arról, hogy Jób beszédeinek javarésze imádság, a magyarázat során
és itt az összefoglalásban már többször esett szó. Jóbot ezek az imád-
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ságok jó teológussá tették: imádkozva tanult meg „igazán” beszélni
Istenrõl (42,7–8). Az õ példája mutatja, hogy csak az Istennel való kapcso-
lat állandó fenntartásával lehet jó teológiát mûvelni. E nélkül a személyes
kapcsolat nélkül a legszebb teológiai tételek is száraz, rideg dogmákká
merevednek. Az Isten igéjével foglalkozó emberek, a teológusok szá-
mára az egyik legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy egy bizonyos isme-
retanyag elsajátítása után könnyen azt hiszik, hogy a többi már csak
rutinmunka. Elfeledkeznek arról, hogy a teológiában az élõ Istennel
van dolgunk, és ezt a tudományt csak a vele folytatott állandó beszél-
getésben lehet mûvelni.

Jób könyve azzal is a teológusok könyvének bizonyul, hogy minden
részében rendkívül mély gondolatokat tartalmaz Istenrõl, az emberrõl,
az emberi életrõl, a szenvedésrõl, az embernek Istenhez és embertársa-
ihoz való viszonyáról. Erre a könyvre is illik a hasonlat, amelyet régi
idõk óta a teológiára szoktak alkalmazni: olyan, mint a csillagos ég,
minél tovább szemléli az ember, annál több csillagot fedez fel rajta. Mi-
nél többet gondolkodunk arról, amit a párbeszédekben, az ÚR beszéde-
iben, a keretelbeszélésben, vagy Elihú beszédeiben olvasunk, annál
gazdagabban tárul fel elõttünk ennek a remekmûnek a mélysége, a te-
ológia kimeríthetetlen kincsesbányája. Valamit talán megmutatott ebbõl a
könyv magyarázata: hogyan kapcsolódnak egymáshoz Jób könyvén be-
lül a kérdések és gondolatok, és hogyan illik bele az Ószövetség, sõt az
egész Szentírás egységébe az, amit ebben a könyvben olvashatunk. Jób
könyve minden komoly olvasót arra késztet, hogy sokat gondolkodjék,
elmélkedjék afelett, amit ebben a könyvben talált.

A könyv legsúlyosabb „gondolata” a kísértés. Isten „ok nélkül” te-
het, amit akar, õ nincs alávetve semmiféle „rend”-nek, törvénynek, az
ember teljesen ki van szolgáltatva neki. Ezt senki nem tudja tárgyila-
gosan tudomásul venni. Vagy védelmébe veszi Istent, és különbözõ
magyarázatokat keres rá, mint Jób barátai és Elihú, vagy pedig szenved
alatta, mint Jób. Ez a mû döntésre kényszerít, nem engedi, hogy az em-
ber semleges maradjon. Aki pedig rátalál a kísértés alatt gyötrõdõ Jób
útjára, az talált rá az igazi teológiára. Mert Jób az, aki komolyan végig-
gondolja, mit jelent Isten istensége, õ találkozik azzal az Istennel, aki
kiismerhetetlen, aki elrejti az arcát, õ veszi komolyan azt, hogy ki van
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szolgáltatva Istennek, és õ küzd a végtelenségig azért, hogy Isten õve-
le legyen. Végül is õt igazolja Isten a barátokkal szemben, akik azt hi-
szik, hogy az õ teológiájuk a helyes. A kísértés mélységébe vezetõ útjával
lesz Jób könyve a teológusok könyve.

Jób könyve tehát nem könnyû olvasmány. Ezért van szükség a minél
érthetõbb fordításra és a részletes magyarázatra. A sok egymástól elté-
rõ fordítás és magyarázat mutatja, hogy nem egyszerû dolog ennek a
mûnek a megértése. Az elõbbi rövid összefoglalás is mutatja, hogy
sokféle vonatkozása és sok mély gondolata miatt újabb kérdés támad:
ki érti meg Jób könyvét? Röviden még erre is megpróbálunk felelni.

5. Jób könyvét azok értik meg, akik maguk is szenvednek. Erre Jób maga is
utal, amikor arról beszél, hogy aki nem szenved, az nem tudja megér-
teni a szenvedõt (16,4). Ahhoz, hogy Jób könyve az emberiség közös
témájával foglalkozik, az is hozzátartozik, hogy Jób könyvét elsõsorban
a szenvedõ embereknek írták. A szenvedõk fedezik fel, hogy ebben a
könyvben az õ ügyükrõl van szó. A könyv részletes vizsgálata során ki-
tûnik, hogy aki ezt a mûvet írta, maga ment át ilyen nagy szenvedésen.
Amit írt, az a valóság ábrázolása, így minden szenvedõ felfedezhet ben-
ne valamit a maga szenvedésébõl. A súlyos kérdésekben, amelyeket az
író felvet, a szenvedõ ember ráismerhet a maga kérdéseire. Lehet, hogy
olyanok is megsejtenek valamit Jób szenvedésébõl, akiknek az élete
zavartalan és nyugodt, de igazán csak a szenvedõk értik meg.

Ebbõl magától adódik az a következtetés, hogy Jób könyve hasznos,
segítséget nyújtó olvasmány lehet minden beteg, magára maradt, testi vagy
lelki csapásoktól sújtott ember számára. Már azért is, mert belõle megtud-
hatja, hogy vannak sorstársai, más is szenved, nemcsak õ. De tanulhat
is Jóbtól: õszinteséget, minden kérdésnek, panasznak, keserûségnek
elmondását, minden érzésnek és gondolatnak következetes végiggon-
dolását. Remélheti azt is, hogy sok kérdésére, talán éppen a legnagyob-
bakra, feleletet is talál ebben a könyvben. Lehet, hogy valaki többször
is végigolvasta már Jób könyvét úgy, hogy semmiféle „megoldást” nem
talált benne, aztán egyszer, amikor nagyon nehéz helyzetbe kerül, el-
kezdenek másképpen csengeni a szavak, és sok olyasmit fedez fel ben-
nük, amit eddig nem talált.
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6. Jób könyvét azok értik meg, akik szembe mernek nézni az istenkérdéssel.
Vannak, akik nem tudnak, vagy nem akarnak a szenvedés idején Istenre
gondolni. Jób semmire nem tud úgy gondolni, semmirõl nem tud úgy
beszélni, hogy azt ne vonatkoztatná Istenre. Az, aki ezt a mûvet írta, és
azok, akik ezt a könyvet a kánonba tartozónak találták, természetesnek
vették, hogy az ember életének fontos kérdése az istenkérdés. Nekünk,
akik Jób könyvét a Szentírás részének tartjuk, tudnunk kell, hogy ezt
a könyvet csak az istenkérdés komolyan vételével érthetjük meg. Az
élet nehéz helyzeteiben sokszor azt gondolja az ember, hogy Istennek
ehhez semmi köze. Máskor meg vádolja az Istent, hogy hogyan enged-
heti meg „ezt”, ti. a nyomorúságot, szenvedést, a sorscsapásokat. Van,
amikor csapásoktól sújtva azt mondja: nincs Isten. Láttuk, hogy Jób
könyve ezek közül a kérdések és gondolatok közül kivezet, és egy má-
sik, nagy gondolat és kérdés elé állít: hogyan viszonyul Isten õhozzá,
a szenvedõ emberhez?

Jóbnak és barátainak, valamint Elihúnak a beszédeibõl kitûnik, hogy
nagyon különbözõ módon lehet keresni a feleletet erre a kérdésre. Azt
azonban észre kell vennünk, hogy egyvalami közös mindannyiukban:
komolyan veszik, hogy ez központi kérdés. Számukra ez természetes.
Az istenkérdés, az Isten aktív része az ember sorsában Jób könyvének
szerzõje számára magától értetõdõ adottság. Ennek felismerése és el-
fogadása nélkül nem is lehet megérteni a mûvet. Viszont minden is-
tenfélõ, hívõ ember, sõt mindenki, aki valahol, valamikor kapcsolat-
ba került Isten igéjével, tanulta azt, vagy beszélgetett róla, egy sor is-
merõs kérdéssel találkozik Jób könyvében.

Ezek az emberek segítséget is kaphatnak ebbõl a könyvbõl. Kitûnik
belõle, hogy „a hit dolgai” nem életidegenek, szorosan összetartoznak az
emberiség kis és nagy kérdéseivel. Mindenki, aki ebben a könyvben meg-
szólal, pozitív vagy negatív példájával arra indítja az élet nehéz kérdé-
seivel vívódó embert, hogy harcolja meg a hit harcát (1Tim 6,12), ke-
resse és kérdezze az Istent a legnehezebb helyzetben is. Így rátalálhat
arra, amire Jób rátalált: Isten szeretetére és bocsánatára. Megtudhatja,
hogy minden látszat ellenére az az Isten akarata, hogy az ember és az
egész világ jólétben, boldogságban éljen, hogy az élet „szép” legyen.
Ebbõl erõt nyerhet a csapások elviselésére, a nehéz napokban való
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helytállásra. Aki szembe mer nézni az istenkérdéssel, végigjárja Jóbbal
a kísértések nehéz útját, az rátalál Jób Istenére, az ÚR-ra, aki nem ellen-
sége az embernek, hanem segítõje, megváltója.

7. Jób könyvét azok értik meg, akik szeretik a szenvedõ embert. Jób maga is
kimondja, hogy a szenvedõ embernek elsõsorban arra van szüksége,
hogy igazi barátai legyenek, akik minden körülmények között szeretik
õt (6,14). A mû részleteinek vizsgálatánál is arra kellett rájönnünk,
hogy csak akkor tudunk a mélyére hatolni, ha elfogultak vagyunk, és
minden panasza, zúgolódása, keserûsége ellenére, sõt ezekkel együtt,
nagyon szeretjük Jóbot. Felfedezhettük, hogy a barátok legnagyobb
hibája nem a teológiai tévedés volt, hanem az, hogy nem tudták sze-
retni Jóbot. A szeretet hiányának egyenes következménye, hogy hideg
tantételekkel dobálóznak, Jób szenvedésének okát kutatják ahelyett,
hogy vele együtt szenvednének.

Megdöbbentõ, ahogyan ez a szeretetlenség éppen a magukat isten-
félõnek, hívõnek vallók körében jelentkezik. Az Újszövetség is tudósít
arról, hogy például Jézus tanítványai ahelyett, hogy szánakoznának a
vakon született ember nyomorúságán, arról tanakodnak, kinek a vét-
két bünteti Isten ezzel a vaksággal, és Jézus mutatja meg nekik, hogy
az Isten szánja a nyomorultat, és segít rajta (Jn 9,1–7). Az ÚR beszédei
és Jób könyvének happy endje vezetnek a helyes magatartásra: Isten na-
gyon szereti a világot, benne a szenvedõ Jóbot, és vele minden szenvedõt. Jób
könyvét végzetesen félreértjük, ha ezt nem vesszük észre, és nem sze-
retjük Jóbot, a csapásokkal sújtott, szenvedõ embert. Talán ez a legna-
gyobb dolog, amit ma Jób könyvével kapcsolatban felfedezhetünk.

8. Jób könyvét azok értik meg, akik mindig készek tanulni. Nem véletlen,
hogy Jób könyvében olyan párbeszéd folyik, amely egy szépen rendszer-
be foglalt teológia megrendülését tükrözi. Az sem véletlen, hogy a ba-
rátok kifogynak az érvekbõl, Isten megjelenése elõtt Elihú abbahagyja
bõséges fejtegetéseit, amelyekkel Istent védi, és az ÚR beszédei Jóbot is
elnémítják. A mû végsõ kimenete ez: mindenkinek tanulnia kell. Nincs
az a kialakult tanítás, amelynek hiányosságai elõbb-utóbb ki ne derül-
nének. De még annak is van tanulnivalója, aki a vitázó felek közül a
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„saját bõrén” tapasztalta meg, milyen komolyan kell venni az élet kér-
déseit és Istent (42,1–6).

Sok Jób könyvérõl írt kommentár arról tanúskodik, hogy szerzõjé-
nek gondolatait régen kialakult egyházi vagy tudományos tanok verték
bilincsbe. A kialakult, „iskolás” tanokhoz való ragaszkodás védekezés
is: ritka ember az, aki el meri hagyni a jól kitaposott vagy szépen kiépí-
tett utat. Igaz, sok mindent lehet és kell tanulnunk a régiektõl. Néha
talán éppen az a baj, hogy feledésbe merült az, amit régi teológusok
már elmondtak, és valami késõbb kialakított Tan útjait járjuk, Jób ba-
rátaihoz hasonlóan. Mindent elronthatunk, félreérthetjük Jób köny-
vét, az egész Szentírást, Istent magát, ha nem vagyunk készek mindig
tanulni, nem vagyunk nyitottak új (vagy nagyon is régi) ismeretek be-
fogadására.

Jób könyve a mi könyvünk. Olyan könyv, amely a mi kérdéseinkkel fog-
lalkozik, nekünk nyújt segítséget, minket visz közelebb Istenhez, és
amelyet soha nem tudunk „véglegesen” kitanulni. Errõl akart tanús-
kodni ez a kommentár is.
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