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Előszó
A 2001/2002-es egyházi esztendő első felének ószövetségi igeszakaszaihoz készített előkészítő-gyűjteménnyel szeretnénk segítséget nyújtani a készülésben, különösképpen mivel ezekhez a textusokhoz alig található magyar nyelvű irodalom. Az előkészítők kidolgozásakor ezért az exegézisre fektettünk nagy hangsúlyt, ugyanakkor igyekeztünk az exegéziseket mindig a prédikációs feladatot szem előtt tartva elkészíteni. Az előkészítések felépítése majdnem azonos, ugyanakkor a szerzők egyéni megközelítési módja érvényesül. Ezáltal is felfedezhető a igehirdetés sokszínűsége egyházunkban. Reméljük, hogy ezzel a füzettel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy igehirdetők és igehirdetést-hallgatók az Ószövetség kihívásainak szépségében örömet találjanak.

Hausmann Jutta



Gondolatok az ószövetségi textusokról szóló prédikációhoz
„Bibliai szöveg” és a róla szóló prédikáció
A bibliai szövegek Isten és ember találkozásának bizonyítékai. Ezek a találkozások különféle formában jutnak kifejezésre. Elbeszélésekben (a Pentateuchoszban és az Ószövetség történeti könyveiben, az evangéliumokban és az Apostolok Cselekedeteiben az Újszövetségben), melyek az olvasót és a hallgatót arra indítják, hogy a cselekvő személlyel együtt átélje és végiggondolja a történteket. Az imádságokban (különösképpen a Zsoltárokban), melyekben kifejezésre jut az öröm, a hálaadás, az elhagyatottság, a panasz és a kétség -  tehát mindaz, amit az ember a másik emberrel vagy Istennel szemben átél. Azok a szövegek, melyek Isten igényét juttatják kifejezésre (így például az Ószövetségben a Tízparancsolat, a deuteronomista-deuteronomisztikus törvénykönyv stb., az Újszövetségben pedig a Hegyi Beszéd vagy a páli intelmek) azzal szembesítenek, hogy sem az emberi élet, sem az ember Istenhez fűződő viszonya nem képzelhető el szabályok nélkül. A próféták összeütközései arról beszélnek, hogy amikor a nép vagy az egyén semmibe veszi azokat a szabályokat, melyek az emberek közötti vagy az ember és Isten közötti közösség működését szolgálják, mindenki sérül. Arra is felhívják a figyelmet, hogy Isten ennek ellenére sem szakítja meg a kapcsolatot, hanem üdvösségre fordítja azt (itt nem csak az Ószövetség nagy próféta alakjaira kell gondolnunk, hanem Jézus is folytatja ezt a prófétai hagyományt és Pálnál is felfedezhetünk hasonló elemeket). Utalhatunk a bölcsességirodalom tételeire is, melyek túl az Ószövetségen az Újszövetségben is nyomon követhetők. Reflektálnak a (profán hétköznapi) élet tapasztalataira és megpróbálják gyümölcsözővé tenni a lét vallási dimenziójában is.A bibliai szövegek érintik az élet sokféle helyzetét és mindig új mondanivalójuk van. Az eredetileg szóbeli szövegek írásba foglalása is azt mutatja, hogy különböző időben és helyzetekben élő emberek újra meg újra érintettnek érezték magukat. Ezt látjuk a különböző szövegek összegyűjtésénél és kánonba való felvételénél is.1 Az átdolgozások -  átértelmezések, továbbírások, szerkesztés -  is azt mutatják, hogy a bibliai szövegeket nyitott szövegekként értelmezték, hiszen az aktualizálás volt a cél. Isten üzenete nem egy konkrét és rögzített időhöz és helyhez kötött. Ott veszi komolyan az embert, ahol éppen van, és konkrét helyzetében mond neki valamit.Ha a prédikáció célja, hogy lehetővé tegye, hogy a bibliai szövegek -  mint Isten megszólítása és az ember Istenhez fordulása -  újra hallhatóak legyenek, akkor továbbvihetjük a nyitott szöveg gondolatát. A prédikáció tudatában van annak, hogy a bibliai szövegek nyitottak Isten újbóli megjelenítésére és teret biztosít Isten és a hallgatóság, Isten és a gyülekezet közötti találkozásra.2 A bibliai szöveg „Isten megje-

' Ebben az értelemben értendő, amit Oeming M. („Biblische Hermeneutik. Eine Einführung." Darmstadt 1998, 2) fogalmaz meg: „Bizonyos értelemben az Újszövetségben összeállított teológiai szólamok is azt kísérlik meg, hogy tekintettel Isten Jézus Krisztusban adott radikális üdvcselekményére újra megragadják azt, ami »a régieknek szólt«."2 vö. Steck, W (Prakcische Theologie Bd. 1, Stuttgart 2000, 481), aki az individuum mellett hangsúlyozza a bibliai szövegek közösséget teremtő aspektusát is: „A protestáns kegyesség összefüggésében, de leginkább a protestáns igehirdetési kultúra keretében a bibliai szövegek több szempontból a személyes és közösségi épülés médiumaként szolgálnak. A bibliai perikópáknak, szentenciáknak és elképzeléseknek megvan csakúgy a kommunikációra törekvő, mint a személyiséget meghatározó és közösséget építő funkciójuk.



lenítésének médiumává" válik, az igehirdetés pedig Isten „éppen időszerű jelenének terévé” 3. A prédikáció feladata, hogy az Istennel való találkozás, amit írásban rögzítettek élő találkozássá váljon. Manfred Jo- suttis felhívja a figyelmet arra, milyen eszközökkel állhatjuk útját egy ilyen élő találkozásnak: „A történelmi helyzet, amiben az adott szöveg keletkezett, már elmúlt. Ezért a történeti információk nem tudják megfelelően betölteni az aktualizálás feladatát. Ha a perikópát teológiai tanok által akarjuk átültetni a jelenbe, akkor nem az Írás szava, hanem a keresztyén teológia áll a középpontban. A pszichológiai vagy szociológiai kategóriák azzal fenyegetnek, hogy kategóriáikban feloldják azt a valóságot, amiről a Biblia beszél.1
Prédikáció ószövetségi szövegek alapján és bibliai hermeneutika5Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi, keresztyének hogyan vonatkoztathatunk magunkra ószövetségi szövegeket, melyek eredetileg a zsidó nép tagjainak íródtak -  anélkül, hogy kisajátítanánk azokat a zsidó olvasóktól. Kisajátítás akkor történik, amikor nem vesszük komolyan, hogy a Héber Biblia szövege a zsidóság vallásos szövege. Vagy amikor nem vesszük komolyan Izráelnek, mint a zsidó népnek maradandó kiválasztását és helyére az egyházat helyezzük. Aki azonban keresztyén olvasóként tisztában van azzal, hogy Isten tartósan kötődik népéhez, Izráelhez, és kiválasztása a mi jelenünkön is túlmutat, az az ószövetségi szövegeket úgy érti, hogy azok elsősorban Izráelnek szóltak, ugyanakkor azonban neki is szólnak. Vagyis ő maga is részese Isten teremtettséghez való odafordulásának és üdvösséges kinyilatkoztatásának.Az Ószövetség a keresztyén Biblia részét képezi. Ez formálisan megadja nekem a jogot arra, hogy magaménak érezzem. De tartalmi érvek is aláhúzzák ezt. Az első keresztyének az Ószövetség szövegeit számukra mérvadónak érezték és így hagyományozták tovább. Bár Izráelt tartják szem előtt, de keletkezésük aktuális okán túl megengedik, hogy azonosuljunk a bennük megjelenő istentapasztalat alapmintáival. A két szövetség Istenének azonossága lehetővé teszi, hogy saját tapasztalatainkat felismerjük az ószövetség szövegeiben, ami az Istennel való találkozás elmélyüléséhez vezet.Az ószövetségi szövegek tanulmányozása sokak számára nehézséget jelent. A bennük megjelenő szociális-kulturális hátteret távolinak érezzük a miénktől. Ennek megfelelően idegennek és túlhaladottnak tűnik. A kultusz erős hangsúlyozása, az erőszak sokak számára ijesztő alkalmazása, Izráel feltétel nélküli kiválasztása, a patriarchátus dominanciája és ezzel együtt a nők alárendelt szerepe sokak számára idegenszerűnek tűnik. Ehhez még hozzá jön az, hogy az Ószövetség eredeti címzettjei mások, mint az újszövetségi kánonéi. És ez egészen a mai napig azt jelenti, hogy nem a keresztyén olvasók az egyetlenek, akik a Héber Biblia szövegét szent szövegekként olvassák, hanem hogy azokban a zsidó olvasók Isten ígéretét és igényét hallják és olvassák. Komolyan kell vennünk a Héber Biblia kettős hatástörténetét. A zsidóságon belül a Héber Bibliát a Midrásban és a Talmudban írták tovább. A keresztyénségen belül ugyanez az Újszövetség által történt meg. Az Újszövetség a Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatás által belevon minket Istennek Izráel népével való történetébe. Egy olyan történetbe, mely paradigmati- kusan megmutatja, milyen, illetve milyennek kell lennie Isten és a hozzá tartozók viszonyának.Az egyik fő kérdés, hogy hogyan olvassuk az Ószövetség szövegeit az Újszövetség horizontjában. Sok közös vonás mutatkozik a teológiai kérdéseket illetően: a történetiség; Isten mint olyan, aki ajándékoz és követel; az ember vétkes volta és a bűnbocsánat ígérete; Isten uralmának végérvényes megvalósulása;

5 Oeming (Biblische Hermeneutik 87) az írásmagyarázat mint szó esemény ábrázolásának összefüggésében.
' Josuttis, M., Offene Geheimnisse. Ein homiletischer Essay, in: ua.. Offene Geheimnisse: Predigten, Gütersloh 1999, 7-15. losuttis megpróbál segítséget is adni a prédikáció felépítésében: „Sokkal szakszerűbb az a mód, amelyben a középpont megközelítése forgómozgás szerűen történik. A szöveg középpontját, amelynek végül is jelenné kell válni, különböző oldalakról közelítjük meg. A hallgatókat azáltal vonjuk bele ebbe a mozgásba, hogy megszólalnak kérdéseik, félelmeik és kívánságaik, melyeket átélnek. Egészen addig, amíg ennek a mozgásnak a csúcspontján valami történik a jelenben. A szöveg titka feltárul és megragadja a gyülekezetben jelenlévőket.51. ehhez a témához Dóka Zoltán értékes és hasznos tanulmányát: Dóka Zoltán, A z Ótestamentum az igehirdetésben, Lelkipásztor 45,1970/4, 218-224.



összeütközés a környező világ vallási gondolkodásával. Ám feltűnik néhány különbség is: az Ószövetségben a kultusz fontos szerepe, a teremtés teológiájának nagyobb súlya, az Isten népére való koncentrálás és ezzel együtt az individuum háttérbe szorulása, a Tórával való intenzívebb foglalkozás, a messi- ásvárás differenciált képe és az e világon való viszonylag intenzív tájékozódás. Az Újszövetségben a Krisztusról való tanúskodás domináns volta, az inkább a túlvilággal foglalkozó eszkatológia, a feltámadásról szóló elképzelés kidolgozottsága, az individuum fontossága szemben a közösségnek, Krisztus testének gondolatával.Számos kísérlet6 született a két szövetség teológiai viszonyának meghatározására. Ezeket messzemenően az a megkérdőjelezhető előfeltevés határozza meg, hogy az Újszövetség magasabb rangú, mint az Ószövetség. Ebben különösen az ígéret és beteljesülés illetve a törvény és az evangélium azon besorolása játszik nagy szerepet, miszerint az ígéretet és törvényt az Ószövetséghez sorolják, a beteljesülést és az evangéliumot pedig az Újszövetséghez. Az ígéret-beteljesülés modell gyökerei Máté evangéliumának idézeteire nyúlnak vissza (Mt l,22k; 2,15.17k,23; 8,17; 12,18-21; 13,35), melyeket gyakran a „hogy beteljesedjék" formula vezet be vagy Pál apostol olyan szövegeire, mint Róm 4 (13.v); Gal 3 (16.v.); 2Kor 1,20. Az ószövetségi ígéretekkel való bánásmód során feltűnik, hogy azokat -  ellentétben a jelenbeli her- meneutikai kísérletekkel -  nem az Ószövetségből kiindulva Krisztusra vonatkoztatva olvassák, hanem Krisztus felől eljutva az Ószövetségig. Az ószövetségi szövegek így olyanokká válnak, melyekkel az ember a Krisztus-történést érthetővé teheti, interpretálhatja és szavakba öntheti. így az Ószövetség tanú- ságtételét nem fenyegeti az a veszély, hogy mint a már beteljesül ígéretek gyűjteménye végül feleslegessé válik. A hermeneutikai tradíción belül különös súlyt kapott az ígéret-beteljesülés séma a messiási ígéretek összefüggésében. Különösen bizonyos liturgiai hagyományok szentesti liturgiájában, amikor ószövetségi ígéretekkel újszövetségi szövegeket állítanak szembe, mely gyakorlat az ószövetségi kijelentések érvénytelenítését juttatja kifejezésre. Egy ilyen hagyomány kritikátlan átvételénél nem veszik figyelembe, hogy az Ószövetségnek és az intertestamentális kor zsidó tradíciójának a messiásvárás témájához még bőven van mondanivalója, Krisztus eljövetelével egyáltalán nem teljesült be minden, amit az Ószövetség a Messiás eljövetelével ígéretként összekapcsol. Ha pontosabban figyelnénk ezekre a várakozásokra, világossá lenne számunkra, hogy mennyi be nem teljesült várakozás köt minket össze ma is a zsidóság várakozásával.Az Ó- és Újszövetséget ellentétbe állítani akaró „Törvény és evangélium" séma, amely ráadásul a lutheri tradícióban gyakran megtalálható, teológiai és gyakorlati megjelenésében -  bocsánat a kemény kifejezésért -  különösen is perfid hermeneutikai variánsokat mutat. Bár lehet hivatkozni itt is újszövetségi gyökerekre, például a jánosi megfogalmazásokra a törvénnyel kapcsolatban (1,17; 6,32; 8,17; 10,34), de ezzel egyrészt leszűkítjük az újszövetségi kijelentéseket (hiszen például Jn 13,34 szerint az ószövetségi szeretet parancsa Jézus parancsolatává lesz), másrészt figyelmen kívül hagyjuk az ilyen kijelentések Újszövetségen, illetve gyülekezeten belüli célját. Ahol az Ó- és Újszövetség viszonyát a törvény és az evangélium viszonyára szűkítik, ott nem csak egy félreértett és leszűkített törvényértelmezésből indulnak ki, hanem jogtalanságot követnek el mindkét Szövetséggel szemben. Amikor a bibliai szövegekben törvényről olvasunk, nem elsősorban előírásokat rögzítő paragrafusok gyűjteményéről van szó, melyek be nem tartását a mögötte álló hatalom bünteti. A Tóra, amelyet inkább az útmutatás, mintsem a törvény szóval kellene visszaadnunk, azon a tapasztalaton alapul, hogy Isten kivezette népét Egyiptomból. Az Isten által megszabadított népnek az a kötelessége, hogy Istennel és másokkal szemben olyan viselkedést tanúsítson, amely nem teszi kockára, hanem lehetővé teszi a közösség sikerét. Az, hogy a játékszabályok be nem tartása büntetést von maga után, természetesen beletartozik a Tórának ebbe a koncepciójába. Ha pontosabban megnézzük, megtalálható ez a gondolkodásmód az Újszövetségben is, amely intő kijelentéseit összekapcsolja Isten megelőző üdvös cselekedetével, amely Krisztusban valósult meg. Már a sorrend -  Isten megelőző üdvös cselekedete, majd a Tóra átadása -  megmutatja, hogy az Ószövetség több mint utasítások sora. Tele van olyan szövegekkel, melyek arról szólnak, hogy Isten odafordul népéhez és az egyes emberhez. Gondoljunk csak a 8. zsoltárra vagy Ézs 40-55-re, mely alapján
* A kérdéskör egészéhez vö. D. L. Baker, Két szövetség -  egy Biblia, Hermeneutikai füzetek 15, Budapest, 1998.



Ézsaiást „az Ószövetség evangélistájának" nevezik. Az Újszövetség üzenetét is megrövidítjük, ha abban csak Isten odafordulását vesszük észre. Nem hiányzik belőle Isten igénye sem -  kezdve a Hegyi Beszédtől folytatva a páli intésekig. Ha csak Mt 25,31-45-re gondolunk, mely az utolsó ítéletről szól, látnunk kell, hogy az Újszövetségből sem hiányzik a büntetés aspektusa. A törvény és evangélium szétválasztása nem ilyen egyszerű. Aki ezt realizálta, tudja, hogy a fent említett mintának az alkalmazása az üzenet (sokszor tudatos) meghamisításához vezet. Nem kell külön hangsúlyozni, hogy a törvény és evangélium ilyen sémája -  összekapcsolódva az ószövetségi-zsidó gondolkodás többé-kevésbé nyílt elutasításával -  nagyban hozzájárult az antijudaista magatartás elmélyítéséhez. A lutheri tradíció sokáig nem volt tudatában annak, mennyi mindent szem elől tévesztett a bibliai valóságból és hogy éppen ezen a ponton kellene mértékké tennie maga számára azt, amit követelt: visszatérni az íráshoz.7A krisztológiai interpretáció sokféleképpen használt kulcsát8 is alaposan végig kell gondolnunk. Amíg a krisztológiai interpretáción azt értjük, hogy az Ószövetséget a keresztyén kánon részeként olvassuk, és nem választjuk el Isten Krisztusban adott kinyilatkoztatásától, addig nincs vele probléma. Ott válik ez problematikussá, amikor az Újszövetség felől tekintünk az Ószövetségre és feltételezzük, hogy abban Krisztus beszél és ő az igehirdetés tartalma is egyben. A hagyományban számtalan olyan kísérlet létezik, amely az Ószövetségben Krisztusra való utalást vélt felfedezni. Akár úgy, hogy a háromszoros szentet Ézs 6-ban szentháromsági módon értelmezik, és Krisztus jelenlétét is feltételezik benne,- hogy Ézs 53-at jézus halálára vonatkozó közvetlen utalásként értelmezik; Jákob tusakodásában a Jabbóknál, Gén 32-ben Jézussal való küzdelmet látnak, vagy Izsák feláldozásában Jézus áldozatának megelőlegezését. Ha belátjuk, hogy Isten az embereknek nem absztrakt, általános érvényű igazságokban nyilatkoztatja ki magát, hanem ígéretével és igényével konkrét emberekhez fordul szükségeik és örömeik között, és hogy mindaz, amit Istentől elvárnak, illetve amit Isten elvár tőlük, nyomon követhető, és nem érthetetlen misztérium, akkor búcsút kell vennünk attól a gondolattól, hogy Krisztus már az Ószövetségben megtalálható a maga konkrét voltában. Nem jelenti ez azt, hogy elvből figyelmen kívül kell hagynunk a „Was Christum treibt” lutheri tanítást.9 Viszont világosan kell látnunk, hogy Krisztus nem elszigetelt valaki, hanem mögötte az az Isten áll, aki Krisztusban kinyilatkoztatta magát és azonos azzal az Istennel, akiről az Ószövetség beszél. Ha a krisztológiai interpretáció azt jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, hogy mi, mint nem zsidók Jézus Krisztus által vétettünk fel azok közösségébe, akik az Ószövetség szövegeiben Isten hozzájuk érkező szavát hallják, és megtapasztalják az Istennel való találkozást, akkor ezzel sokat nyertünk.Emellett előkerül a tipológiai modell, mely az ószövetségi kijelentéseket az újszövetségi kijelentések előképeként, előrevetüléseként, árnyékaként értelmezi.10 Az ószövetségi kijelentések saját értékét ez a hermeneutikai módszer elveszi, és ideiglenes kijelentésekké degradálja. Különösen látható ez Bultmann állásfoglalásánál, aki a lényeges kérdéseknél ezeket sötét fóliaként látja, hogy az Újszövetség még világosabban ragyogjon. Igaz, hogy maga az Ószövetség is használja a tipologikus gondolkodásmódot. Különösen Deutero-Ézsaiás (Ézs 40-55), aki az Egyiptomból való kiszabadulás eseményeit meghaladó eseményként mutatja be a Babilonból való várható szabadulást. Ez azonban semmi esetre sem az Egyiptomból való szabadulás értékét akarja kisebbíteni. Sőt, a deutero-ézsaiási szövegben is ez a Kivonulás, éppen ezért lehet annak a típusa, ami a jövőben várható.Az ószövetségi szövegek a bennük rejlő nehézségek ellenére újra meg újra elbűvölnek minket. Elbűvölő, hogy közel 1000 év spiritualitásával találkozunk, és hogy éppen egy egészen más kultúrával való
7 És itt nagyon fontos, hogy az „írás” valóban az egész írást jelenti a maga teológiai sokféleségével, melyek jótékony feszültségben állnak egymással.' W. Vischer művének befolyását (Das Christuszeugnis des Altén Testaments, Bd. 1, 1934, Bd. 2, 1942) itt nem szabad túlbecsülnünk.“ Luther -  a mai látásmód szerint sok tekintetben problematikus -  Ószövetséghez való viszonyulásához 1. többek között: Luther Márton, Előszó az Ótestamentumhoz (1523) In: Luther Márton, Előszók a Szentírás könyveihez. Magyar Luther Könyvek 2, Magyarországi Luther Szövetség, Budapest 1995, vö. Reuss András, A Szentírás közepe, Lelkipásztor (67), 1992/12, 398-40110 vö. ehhez részletesen: ifj. Fabiny Tibor, A Keresztény Hermeneutika Kérdései és Története, Budapest, 1998, 55kk. Úgy, mint Ti

pológia és apokaliptika -  Rudolf Bultmann, Gerhard von Rád, Leonhard Goppelt, Hermeneutikai Füzetek 11, Budapest 1996.



találkozás során ismerjük fel, hogy a különbözőségek ellenére mennyire hasonlóak az emberi tapasztalatok és viselkedési módok. A költői szövegek tömör nyelvezete és képiessége gondolkodásra késztet. Meglepő az az egyenesség, ami többféle módon megjelenik: a kétségbeesett kitörésben és panaszban Istennel szemben, az Énekek Éneke szerelmi nyelvezetében, a leplezetlen elbeszélésekben az uralkodók erkölcsi gyengeségéről és a gyengék kihasználásáról. Nehezen tudjuk kivonni magunkat az alól a hatás alól, amit Walther Zimmerli „Az Ószövetség világiasságának"11 nevez, hiszen annyira élet-közeli és valóságos.12Amikor ószövetségi textusokról prédikálunk, legyenek sajátunkká és adjuk tovább elbűvölő életszerűségüket! Mindenek előtt arra az Istenre mutassunk, aki minket életünk minden töredékes volta ellenére komolyan vesz és kísér.
Hausmann jutta  Fordította: Pétemé Benedek Ágnes, Péter Attila

" vö.: Zimmerli, Walther. Die Weltlichkeit des Altén Tescaments, Göttingen 1971.12 vö.: szociálkritikájukban a próféták számtalanszor szót emelnek a szegények és az elnyomottak érdekében; sokszor olvasunk férfi és nő kapcsolatának problémájáról (különösen az ősatyák történeteiben); férfi és nő szerelmét benyomást keltő szavakkal írja le az Énekek Éneke; számtalan utalást találunk a bűn önpusztító erejére, de arra is, hogy Isten az újrakezdés lehetőségét kínálja bűnbocsánat által.



Karácsony este -  Mal 3,20a
Mottó: „Szeretlek benneteket -  mondja az Úr. * (Mai 1,2)Ha ezt a malakiási próféciát ágyamban olvasom egyik reggelen az útmutatóból, máris könnyebb lesz az a nap. Ha a templompadban ülök, és hallom a szószékről, reménységgel térek haza otthonomba. Az a bajom, hagy karácsony szentestéjén át kell adnom üzenetét. Sokakkal együtt meg kell tennem azt a nem is olyan egyszerű utat, mely a mintegy két és fél évezreddel ezelőtt elhangzott próféciától elvezet 2001 karácsony szentestéjének igehirdetéséig.Malakiásról nagyon keveset tudunk. Még az is kérdéses, hogy nevét használták-e tulajdonnévként vagy neve „csupán” ennyit jelent: „az én követem”. Működésének ideje a perzsa korba esik, megközelítően a Kr.e. 5. század első felére. A templom újra áll Jeruzsálemben, ahol a kultuszt is gyakorolják. A Hag- geus által prófétáit áldás azonban késik, ami nagyon komoly miérteket vet fel. Egy ilyen miértre válaszol 3,13-21, melyben alapige-versünk található:A kérdés így hangzik: Mi hasznunk van abból, hogy Istennek szolgálunk? (3,13-21) A válasz pedig így: Az, hogy Isten felírja az igaz emberek nevét egy könyvbe, és megirgalmaz nekik az Úr napján.

Alapige-versünk 3,13-21 összefüggésébenE nagyobb egység 2 részre osztható. 3,13-16 a bölcsességi gondolkodás nagy kérdését veti fel, 3,17-21 pedig választ próbál adni a kérdésre.
3,1 3-16A bölcsességirodalomból jól ismert jutalmazás problémája kerül elő ebben a szakaszban, amivel 2,17 szemrehányó megjegyzésében is találkoztunk: „Minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük”. 3 ,13-ban az istenfélők csalódott lemondásában jelenik meg ugyanez: „Hiábavaló az Istennek szolgálni...” Úgy tűnik, a probléma olyan súllyal esik latba, hogy a próféta kényszerítve érzi magát arra, hogy terjedelmesebben tárgyalja, és megnyugtatóbb választ adjon.Nem csak Izraelből, hanem a sumér kultúrából és Egyiptomból is jól ismerjük a bölcsességi irodalmat. Egyiptomban ennek fontos fogalma a „maat”, amely ősrendet, helyes és jogos rendet jelent. A bölcsnek ezt kell megértenie és ehhez alkalmazkodnia. Izraelben is ismerték az ún. gyakorlati bölcsességet, amit életbölcsességnek nevezhetünk. Eszerint a balga vesztébe fut, de a bölcset nem érheti baj. Az istenfélelem összefüggésében pedig az igaz elnyeri méltó jutalmát, a bűnös pedig méltó büntetését. Jób és a Prédikátor tapasztalatai egészen mást mutatnak, ami e bölcsességi gondolkodás krízisét jelenti.A „JHVH-t félők" körében is megszólalnak hangok melyek kétségbe vonják a „világ helyes menetét, rendjét", (vö. Jer 12,lk; Zsolt 37.49.73; Préd 7,15; Jób). 3,16 szerint legalábbis tanakodnak, vitatkoznak róla, hiszen a „nidb'rü” szó itt a tanakodni, vitatkozni értelemben szerepel, (vö. Ez 33,30) „Az Isten



nek szolgálni, és teljesíteni, amit ránk bízott" kifejezés bizonyosan a JHVH-vallás egészét jelenti, annak minden rendelkezésével, (vő. Deut 6,13; 11,1)A „jir'at ’elohim" (Isten félelme) és a „jir’at jhvh" (JHVH félelme) kifejezések gyakran előfordulnak az Ószövetségben. Magában hordozzák a nagy, szent és félelmetes Istennel való találkozás megrendítő élményét, de az ószövetségi kegyességi nyelvben az Isten és ember közötti kapcsolatot írják le, mely az ember részéről elsősorban a hűséget és engedelmességet követeli meg. A zsoltárokban az „akik téged félnek" formula elsősorban a templomban az istentiszteletre összegyűlteket jelenti. A bölcsességirodalomban pedig a kegyes magatartást, melynek lényege Isten törvényének buzgó tanulmányozása és a hozzá való igazodás.Érdemes felfigyelni arra, hogy 2,16 szerint jhvh  figyel, és hallja az őt félők szemrehányó szavait. De nem feddő szóval válaszol, hanem megértést tanúsító gesztussal: beíratja egy könyvbe emlékeztetőül az istenfélők nevét és tetteit annak bizonyságául és jeléül, hogy nem vesznek a feledés homályába.Az Ószövetségben gyakran találkozunk annak a bizonyos könyvnek a motívumával, mely olykor mintegy a sors könyveként jelenik meg (Zsolt 139,16; Dán 10,21; 12,1). Máskor olyanként, melyben az igazak nevének listáját (Ex 32,32; Zsolt 69,29; 87,6; Ez 13,9) vagy a jó és a gonosz tettek felsorolását találjuk (Neh 31,14; Ézs 65,6).
3,17-21Ez a szakasz válaszol az előzőben (3,13-16) felvetett kérdésre. Mégpedig úgy, hogy JHVH napjára irányítja a figyelmet. Ezen a napon válik Napnál is világosabbá, hogy milyen nagy a különbség „az igaz és bűnös, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők" sorsa között. (3,18)A „JHVH napja" (jöm jhvh) kifejezés mintegy 15-ször fordul elő. De vele sokszor egyenértékű „a nap" vagy „azon a napon" kifejezés. Eredete vitatott. Egyesek szerint jhvh mint a természet erőinek ura a kozmikus jelenségek kíséretében bizonyítja hatalmát (vö. Ézs 13,10.13; Jóél 3,3k; Zak 14,4kk.). Mások szerint mintegy hadúrként (vö. Zsolt 24,8; 46,10) háborúban jön ítéletre. Mindenesetre ítéletre jöhet csakúgy a népekhez, mint népéhez és az egyes emberhez. Miután Ámósz ítéletes próféciákat mond a népek felett, jelzi, hogy az a nap népe számára is sötétséget, ínséget, háborút és fogságot hozhat (Ám 3,2; 5,18kk.). A fogság és a fogság utáni idő prófétái viszont a reménytelenségben vigasztalásként hirdették azt a napot a nép számára (Ez 30,3; Ézs 13,6.9). Többek között Malakiás az, aki azt a napot bátorításként állítja a JHVH-t félő kegyesek elé, akik JHVH-hoz való hűségükben elbizonytalanodtak. (3,18)Riasztóak azok a képek, melyekkel Malakiás könyve 3 ,19-ben leírja a kevélyek és gonoszak sorsát: olyan lesz az a nap számukra, mint az izzó kemence, polyvaként égeti el őket úgy, hogy nem marad sem gyökerük, sem águk. Ellentmondásban áll ezzel 3,21, mely szerint az igazak hajtják végre az ítéletet, amikor széttapossák a. gonoszokat. Ez utóbbi vers egyrészt az Izraelen belüli igazakra és gonoszokra alkalmazza azt az apokaliptikus képet, mely szerint Sión eltapossa az idegen népeket (vö.; Mik 4,13; Ézs 26,6; Zak 10,5). Másrészt úgy állítja be a meghirdetett történéseket, mint eszkatologikus táliót (azonos mérvű megtorlás) az Ám 2 ,7-ben leírtakhoz képest, miszerint a gonosz gazdagok porba tapossák a kicsiket.3,21 nem tekinthető eredetinek, hiszen jól érzékelhetően kilóg egyéb malakiási szövegek sorából. Inkább közel áll későbbi apokaliptikus kijelentésekhez (vö.; Ézs 25,10; 26,6; Zak 10,5), Hénók könyvéhez (vö.: 27,lk; 90,26; 91,12) vagy akár 4Ezsdr 7,85-93-hoz.3,20a -  A vers azokhoz szól, akik j h v h  nevét félik. Nem lehet nem észre venni vigasztaló jellegét, mint ahogyan azt sem, hogy míg a gonoszokról és az őt nem tisztelőkről többes szám 3. személyben beszél, addig az Ő nevét félőket közvetlenül szólítja meg. Alapvető jelentőségű, hogyan értelmezzük az „igazság Napja”, (  ) kifejezést. A világosság felragyogása, mely elűzi a sötétséget, sokszor j h v h  epifániájára használt kép (különösen Ézs 60,1k-ben). De jelentheti j h v h  szövetségi hűségét is, melyet ugyancsak alátámaszt több ószövetségbeli hely (Ézs 41,2; 45,8; 46,13; 56,1; 62,1).A Malakiás könyvében szereplő „igazság Napja" azonban egyedülálló kép a Bibliában. Értelmezéséhez akkor jutunk közelebb, ha az ókori keleten széles körben elterjedt „szárnyas Nap” ábrázolásaiból in



dulunk ki, melyek a napkorongot szárnyakkal ábrázolják. Erre mutat az a tény, hogy Malakiás könyve a Nap sugaraira a „kánáp” szárny -  szót alkalmazza.Különösen is sokatmondóak azok az egyiptomi ábrázolások, melyeken a „szárnyas nap” sugarai kezekben végződnek. Ezek a kezek a Napisten tisztelőit oltalmazzák és adnak nekik életet. Lehetséges, hogy Malakiás könyve polémiából használja a „szárnyas nap" képét: nem a Napisten oltalmaz és nem az ő sugarai hoznak gyógyulást, hanem ]HVH azon a napon. De inkább van szó a „szárnyas nap" képének átvételéről, mintsem polémiáról.]HVH napjának az örömét és szabadítását húzza alá a gyógyulást hozó sugarak említése és a hizlalóból kiszabadult borjak hasonlata. Ahogyan a napkorong gyógyító erőt hordoz sugaraiban, úgy gyógyítja majd meg jhvh  az őt félők külső és belső sebeit egyaránt (vö.: Jer 33,6; Ézs 57,18k). Túláradó örömüket a próféta a borjakéval hasonlítja össze, akik az istállóból kiszabadulva önfeledten -  szinte magukkal sem tudva mit kezdeni -  ugrándoznak.Mai 3,20a üzenetét 3,13-21 összefüggésében így foglalhatjuk össze: A JHVH-t félőknek nagyon komoly miértjeik vannak és vannak sebeik. A próféta vigasztalásként állítja eléjük az igazság felragyogásának napját. Azt a napot, mely választ ad miértjeikre és gyógyulást sebeikre.
Gondolatok az „igazság Napjához”Az „igazság Napját” az egyházatyák közül néhányan messianisztikusan értelmezték, és Jézus Krisztust értették alatta. Ezt tette Ephrem, Alexandriai Kyrill és Hieronymus. Hasonlóképpen járt el később Luther és Kálvin is. Holott egészen bizonyos, hagy ez az értelmezés kívül esett Malakiás horizontján.Párhuzamba állították a „sol iustitiae”-t a római a „sol invictus"-sal. Ez utóbbit december 25-én ünnepelték. A kettő párhuzamba állítása minden bizonnyal döntő szerepet játszott abban, hogy Jézus Krisztus születését ebben az időpontban rögzítsék.Megengedett számunkra, hogy Jézus Krisztusban lássuk az „igazság Napját", melynek sugarai gyógyulást hoznak. Ám érezzük azt a feszültséget, hogy még nem érkezett el egészen az a nap és nem gyógyultak meg egészen a sebeink. De mindannyian nagyon várunk arra a napra.
Gondolatok 2001 karácsonyának szentestéjére■  Még ezen az estén -  2001. karácsonyának szentestéjén -  is vannak miértjeink és sebeink. Ahogyan voltak mintegy 2500 évvel ezelőtt Malakiás próféta kortársainak, 2000 évvel ezelőtt a pásztoroknak, a bölcseknek és az egész világnak. Azóta sincs ez másként, és velünk sincs ez másként. Sőt, ezen a napon talán még inkább kérdezünk. „Miért olyan nyugtalan ez a világ? És miért olyan nyugtalan a lelkünk? Hogyan sikerül az este, amit mieinkkel eltölteni készülünk? Ott lesz-e az, akinek ott kell lennie? És miért nem lehet ott, aki egy évvel ezelőtt még ott lehetett?" Ki-ki magában vessen számot életének miértjeiről és sebeiről, melyek még ezen az estén is bántják, nyugtalanítják!■  Ez az este mégis más, mint a többi.■  Ez az este az Istené. Mert azon túl, hogy egymással találkozunk és megajándékozzuk egymást, meglátogat és megajándékoz minket az Isten is. Mégpedig úgy, hogy ígér és mond nekünk valami nagyon fontosat: „Felragyog az igazság Napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak."■  Ez az este a mi esténk is. Mert megadatott nekünk, hogy itt lehessünk az Isten körül, akik bár nevét féljük, sokszor mégis elbizonytalanodunk önmagunkban, másokban, és sokszor az Istenben is. Jó gondolni arra a Jézus nevű kis gyermekre, aki annak idején Betlehemben könnyek között és vérben, fájdalomban és sötétben született. Mi mégis benne látjuk Isten szeretetének felragyogását.■  Egyre többet gondolok gyermekkorom karácsonyaira. Valaki betlehemi csillagot készített, és ráakasztotta bejárati ajtónk kilincsére. Sokszor én gyújtottam meg a fenyőfán a gyertyákat. Szentestén -  ma már szinte hihetetlen -  kántálva jártuk a falut, és iszonyú örömmel gyújtogattuk a csillagszórókat.



■  Apró emlékek, mozdulatok ezek -  talán szóra és említésre sem érdemesek Isten nagyvonalú mozdulatainak árnyékában. De nagyon fontosak. Mert valahol arra emlékeztetnek, és azt hirdetik a sötétben, hogy felragyog az „igazság Napja”. Egyszer egészen felragyog.■  Olyan jól esik hallani, hogy az Igazság Napjának sugarai gyógyulást hoznak számunkra. De gondolunk-e arra, hogy mi, akik Isten szeretetéből élünk, ilyen gyógyító sugarak lehetünk egymás számára? Ma, amikor a karácsonyi csillogás fényében a szomorú még szomorúbbnak, a magányos még magányosabbnak érzi magát, legyen a mi legfontosabb kérdésünk: „Ki az, akit egy gyógyító öleléssel megölelhetek? „Ki az, akit egy gyógyító szóval megszólíthatok?”■  Még ezen az estén -  2001 karácsony szentestéjén -  is vannak miértjeink és sebeink. Ahogyan voltak mintegy 2500 évvel ezelőtt Malakiás próféta kortársainak, 2000 évvel ezelőtt a pásztoroknak, a bölcseknek és az egész világnak. Azóta sincs ez másként, és velünk sincs ez másként. Azaz hogy mégis más lett a világ azóta, hiszen megszületett Betlehemben az a Jézus nevű kisgyermek, akiben Isten szeretetének: felragyogását látjuk. Megerősítéseként annak, amivel Malakiás kezdte próféciáit annak idején: „Szeretlek benneteket -  mondja az Úr!"
Péter AttilaIrodalom
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Karácsony ünnepe -  Ézs 9,1-6
BevezetésKarácsony-. Isten világunkba érkezésének ünnepe. Karácsonykor az isteni üdvösség közvetítőjének, a Messiásnak eljövetelét ünnepeljük. A keresztyén tradíció az újszövetségi iratok kialakulása óta újból és újból az Ószövetségre utal, hogy ezáltal kifejezze a Messiás jelentőségét. Meggyőző tapasztalataik alapján az első keresztyének Jézus Krisztust azonosították az ószövetségi próféciák és ígéretek messiási alakjával. Ezen ígéretek közül egy az Ézs 9,1-6. A perikópa az Ószövetség messiási jövendöléseihez tartozik, amelyeket -  bár a „Messiás” megjelölés nem fordul elő -  tartalmuk szerint messiásinak tekintünk, hiszen ezek a jövendölések az Istentől érkező eszkatológikus üdvözítő váradalmáról szólnak. A várt üdvösségről úgy vélekednek, hogy az ebben a világban fog érvényre jutni, különösen is Izrael népe között. Itt azonban fontos látnunk, hogy Izrael üdvössége elképzelhetetlen környezetének üdvössége nélkül, tehát a kozmosz egésze nélkül (így Ézs 11,1-9). Izrael sorsának ezen értelmezésén nem szabad csodálkoznunk, hiszen a szöveg egy olyan közösségben született, mely szüntelenül háborúk fenyegetettségében élt. A fennmaradásért folytatott évszázados küzdelmek után a tartós biztonság csak Isten közvetlen beavatkozásán keresztül elképzelhető, mégpedig az üdvözítő alakjában. A várt üdvözítő képe azonban az Ószövetségben és az intertestamentális szövegekben semmiképpen sem egyedülálló. Aki a megfelelő szövegeket egymás mellé helyezi, hamar észreveszi, hogy a sok hasonló koncepción kívül sok olyan is található, melyek a hangsúlyt máshová helyezik. Ezért igehirdetési alapigénk sajátosságát különösen is figyelembe kell vennünk a magyarázat során.
A textus egészérőlA perikópa két részből áll: 1-4. és 5-6. versek. Az első rész a népnek egy hatalmas elnyomó ellenségtől való megszabadulását ábrázolja. A 2. versben szereplő „Te” a kontextusból adódóan egyedül Istenre vonatkozhat. 
Ő az, aki a szabadítást megvalósítja. A második rész ezzel szemben a Békesség Fejedelmének születéséről szól, és ez azt a benyomást kelti, hogy ő fogja betölteni a szabadítás által keletkezett hatalmi vákuumot.Mielőtt az egyes versek kijelentései felé fordulnánk, a textus első részében egy alapvető jelenséget figyelembe kell vennünk: amikor a héber szöveg befejezett igéket használ, akkor ezek perfektumban állnak. A szintaktikai összefüggés alapján nem lehet őket másképpen értelmezni, mint egy megtörtént esemény kifejezéseként. Ezek lehetnek a múltnak vagy a jelennek éppen megtapasztalt eseményei. 5kk figyelembevételével azonban mégsem találunk világos utalást egy konkrét történelmi eseményre. Továbbá a kontextus azt is sugallja, hogy tartalmilag egy, még kilátásban lévő eseményről van szó. Így itt a perfectum propheticummal, mint olyan stíluseszközzel van dolgunk, amelynek segítségével a próféták a jövővel összekapcsolt váradalmaikat úgy fogalmazzák meg, mintha azok már beteljesültek volna. A prófétai szó kimondásának eseményében már most megvalósul a benne foglalt üzenet. Ezzel valósággá vált, akkor is, ha még most nem is érzékelhető.



Az egyes versekről
1 . V.Ezt a verset a sötétség -  világosság ellentétpárja jellemzi. Mindkét szó a nép helyzetét, illetve szituációját ábrázolja. A sötétség arra szolgál, hogya halál szféráját (vö. Jób 10,21; Zsolt 143,3) ábrázolja, a világosság ezzel szemben az életet (Zsolt 49,20; Jób 3,16) szimbolizálja. A sötétség képe jelentheti a politikai rabságot a fogság idejében, de a diaszpórában is (Ézs 42,6k.; 49,9; Zsolt 107,10-14). Az, hogy a sötétségvilágossággá változik, egyrészt Isten teremtő munkájára emlékeztet lMóz l,2k. szerint, másrészt a Sion -  teológiára, miszerint az új kor hajnalán Isten cselekedete az ellenségtől való megszabadítást is magában foglalja majd. A sötétség ezzel szemben Sion ellenségek általi fenyegetettségére utal (vö. Zsolt 46,6; Ézs 17,14; 29,7v.). Ennek a motívumnak általános használatából fakadóan -  egy politikai változáson kívül -  arra is gondolhatunk, hogy a térbeliségen és az időbeliségen túl, átöleli a jelenben tapasztalható szituációt is.2. v.A vers első fele Istenről úgy beszél, mint aki nagy örömöt szerez. Az Istentől kapott öröm összehasonlítása az aratás örömével, illetve a zsákmány szétosztásával a vers második felében arra enged következtetni, hogy az, ami az örömöt kiváltja, ugyanúgy valami konkrétum, mint a megjövendölt cselekedet eredménye -  ami azonban egyúttal a jövő alakítását is lehetővé teszi.
J. v.A bevezető 'D (mert) a nagy öröm indoklására utal. A nép eddigi sorsa majd szinonim kifejezésekkel, képies formában kerül leírásra: elnyomás alatti szenvedés, szolgaság és robot. A Midján napjával történő összehasonlítás Bír 7-re emlékeztet, miszerint Isten egy legyőzhetetlennek látszó erőfölény leküzdésében segítette meg népét. Most Istennek ehhez hasonló cselekedetét várja a fenyegetett nép.
4. v.A vers ismét az indoklásként szolgáló '3 szóval kezdődik, így a megelőzőnek a folytatása. A csizma és a köpönyegpars pro toto a hadifelszerelésre -  beleértve az őket viselő katonát is? -  mutathat. Mindkettő drasztikus attribútumokkal van ellátva, melyek a háborús események kegyetlenségeit érzékeltetik. A szinonim parallelismus membrorum segítségével 4b-ben a fenyegetettséget megtestesítő szimbólumok elégése, ezek intenzitásában fogalmazódik meg, és így érthetővé válik, hogy abból, ami a népet fenyegeti, semmi sem marad.5. v.Ez a vers is a 3 szóval kezdődik és így világos összefüggést teremt az első résszel. A fiú születésével, ami az 5a-ban, mint a gyermek szinonimája parallelismus membrorumként áll, a hatalomnak és az üdvösségnek az a birtokosa kerül bemutatásra, aki eddig nem jutott szerephez. Mind az itt használt nyelvezet, mind pedig a fiú tulajdonságai illetve megnevezései az intronizáció aktusára emlékeztetnek, hasonlóan az egyiptomi király-ideológiából származó állításokhoz. Ezek alapján az új fáraó megszületését csak trónjának elfoglalása napján lehetett kihirdetni (Kilian, 72). A „fiú" megnevezésben, hasonlóan, mint Egyiptomban -  ahol a fáraót RE isten fiának tekintették (fizikailag) -  az üdvösség elhozójának Istenhez való közelségét ill. Isten által történő legitimációját kell látnunk. A névadás a várt hatalom és üdvösség hordozóját ismét Isten közelébe helyezi: p r  x5d (Csodálatos Tanácsos) nem csupán az, aki csodálatos tanácsokat oszt, hanem tekintettel a p r  xba átfogó jelentésére az is, aki csodálatos terveket sző. Az t d j 5x (Erős Isten) nem feltétlenül arról szóló kijelentés, hogy az, akit várnak maga Isten, hanem alátámasztja azt a tényt, hogy az isteni szférába tartozik, nsrnx (Örökkévaló Atya) az atya kategóriáján keresztül az eljövendő óvó és védelmező szerepére mutat rá. Az „örökről" a „nagyon hosszú ideig" értelmében történő beszéd ismét az Ószövetségnek a királyokkal kapcsolatos szóhasználatára emlékeztet: az a kívánság, hogy „örökké" éljen nagyon elterjedt (vö. Zsolt 21,5; 72,5.17; 132,11-14). A Dibur-ito
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(Békesség Fejedelme) nem csupán a politikai értelemben vett békéért felelős, hanem a nép egészének a jólétéért is, amit a „salőm" fogalma is jelez.
6. v.A várt Messiás uralmának eljövetele sem időben sem pedig térben nincs behatárolva. Dávid trónjának említése (egyértelmű utalásként 2Sám 7-re) következetesen tekintettel van a királyság köréből az eddig már többféle módon előkerült motívumra és azt mutatja, hogy az üdvösség elhozójának váradalma elképzelhetetlen az eddigiekkel való kontinuitás nélkül. Uralmának tartópillérei a udüd és a npis lesznek. A QDrá szót sajnos a bibliafordítás „törvény" szava nem túl szerencsésen adja vissza, mégis az összefüggés egyértelműen arra utal, hogy itt igazságszolgáltatásról van szó. Ezek szerint a Messiás az, aki síkra száll, hogy mindenki azt kapja, ami megilleti, ami számára elengedhetetlen -  ennél fogva mindezek teljes egészében ebben a világban, konkrétan értendők.
Megfontolások a prédikációhoz■  Karácsony: egy beteg világba érkező, Istentől kapott üdvösség meghirdetése. Ez az üdvösség elsősorban spirituális, de az Újszövetség tanúsága szerint egészen konkrét tapasztalatokra is irányul (vö. az Újszövetségben a betegek meggyógyítása, vagy a vámszedőkkel vállalt asztalközösség a szociális izoláció feloldásaként stb.)■  Az örömhír közel 2000 éves hirdetésének ellenére ez az üdvösség konkrétumaiban nem vált sokkal kézzelfoghatóbbá, mint korábban. A valóság sokszor olyannak tűnik, mintha egészen távol lennénk ettől az üdvösségtől. Reményünket a végérvényesen mindent átható és konkrétan megtapasztalható üdvösség iránt ebben a világban osztjuk alapigénkkel, bár bekövetkeztét Krisztus személyében valljuk meg (ebben vehető észre egy bizonyos párhuzam a perfectum propheticum használatával).■  Alapigénk emlékeztet arra a mindig újból aktuálissá váló kérdésre, hogy az erőszak megengedett esz- köze-e a béke megteremtésének, az „üdvösségnek”. Alapigénk Istentől várja a megoldást. Az Isten végérvényes uralmának megvalósulásába vetett bizalomnak mindenesetre nem szabad azonosnak lennie a tétlen egyhelyben állással. Meggondolandó, hogy a szöveg politikai erőtlenség idején fogalmazódott meg. Ezért elővigyázatosaknak kell lennünk azzal a kísérlettel, hogy olyan döntési segítségként interpretáljuk, mely egy tarthatatlan emberi szituáció katonai beavatkozással történő befejezésének kérdésére adhatna választ.■  Az Istentől kapott üdvösség megvalósulása -  minden látszat ellenére -  már most elkezdődött ebben a világban. Ennek a textusnak ugyanúgy, mint karácsony ünnepének ez a leghatalmasabb kijelentése, amely a mindennapi tapasztalatainkat, az elbizonytalanodást és a félelmet keltő híreket ellensúlyozza. Ahol sikerül az embernek bizalmát az Isten uralmának végérvényes megvalósulásában elmélyíteni, vagy az ebbe vetett hitét fölébreszteni, és ezzel bátorságát és a bizalmát megőrizni ebben a nem egyszerű világban, ott a szöveg üzenete úgy, mint maga karácsony ünnepe, elérte célját.
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Karácsony 2. napja -  Ézs 11,1-9
ElöljáróbanA kijelölt szakasz vizsgálata során különböző fejezetek szerint igyekeztem mondanivalómat rendszerezni. Nem mindig sikerült következetesen egy cím alá a csak oda illő  gondolatokat felsorakoztatni. Ez érthető, hiszen a bevezetéstani problémák mindig szoros kapcsolatban állnak az egyes teológiai szakkifejezések hermeneutikai vizsgálatának szempontjaival, s ennek jelentős hatása van az eredeti szöveg egzegézisé- re is.Célom az volt, hogy az alapigében rejlő üzenet kincseit kiásva, azokat felmutassam teljes pompájukban és gazdagságukban, hogy az igehirdetésre készülő ezekből válogathasson, és ezek közül néhány „darabbal” megajándékozhassa a karácsonyt ünneplő gyülekezetét.
Bevezetéstani megjegyzésekÉzsaiás -  saját bevallása szerint -  rendkívüli küldetést kapott az ÚRtól: közölnie kell Isten akaratát Júda és Jeruzsálem sorsával kapcsolatban. Ez az üzenet kemény ítélet a népre vonatkozóan! Részben már látható Isten tervének megvalósulása. Jelei a Kr. e. 8. század történelmében már nyilvánvalóak. A fővárosban élő próféta tanúja a szír-efraimi háborúnak. Tanúja annak, hogy Damaszkusz és az északi ország (Izráel) Asszíria uralma alá kerül.Számára nyilvánvaló, hogy ezek mögött az események mögött az Ú r áll, aki így bünteti hűtlen népét. A politikai fordulatok megerősítik a prófétát Istentől kapott küldetésében. Neki erről kell tanúskodnia!A kutatók egyöntetű véleménye szerint Ézsaiás könyve nem csupán három részre osztható, hanem a szövegben számtalan helyen fedezhetők fel betoldások, későbbi kiegészítések. Különösen a babiloni fogság utáni időszakban volt annak jelentősége, hogy elsősorban az Asszíriára vonatkozó próféciákat a történelmi események ismeretében értelmezzék. Az alapigében ilyen a „maradék" visszatérésére (megtérésére) való utalás, amely a fogság utáni hazatérés, megújulás reménységét vetíti vissza a háborús időkre.A kijelölt textus a könyv első nagy szakaszában foglal helyet, amely a Júda és Jeruzsálem elleni próféciákat tartalmazza. Erre a nagy egységre jellemző, hogy a jövendölések megfogalmazása kizárólag 
negatív. A l l .  fejezet viszont már felcsillantja a „dávidi királyság helyreállításának" reménységét (Peter R. Ackroyd szerint). Textusunk tehát Ézsaiás könyve első 12 fejezetének csúcspontja. A 12. rész pedig teljes egészében egy dicsőítő záradék.Ez a szerkesztés arra a feltételezésre is alapot ad, hogy az itt olvasható szövegeket a nyilvános kultuszban használták, sőt az is lehet, hogy egy-egy király választásával kapcsolatos szertartásokon újra meg újra elővették.Ézs 11,1-9 egységét kevesen vitatják, bár a tudatos szerkesztés nyomai egyértelműek. Az elemzés során figyelembe vettem a 10-11. verseket is, amelyek minden bizonnyal később kerültek a szakasz végére, de gondolatilag mindenképpen ide tartoznak.



Vita tárgyát képezheti még a lélek fogalmának megjelenése, amely inkább a fogság utáni időre jellemző, különösen Ezékiel könyvére. Elképzelhető, hogy az ézsaiási iskola késői tagjainak betoldásaként jelenik meg ez a fogalom.Mindazonáltal -  s ezt én minden olyan igével kapcsolatban állítom, amelynek egysége megkérdőjelezhető -  Ézs 11,1-9(11) abban a formában áll előttünk, ahogyan azt a kánon jóváhagyta. Bizonyára nem véletlen, hogy ilyen szándékos szerkesztés után alakult ki végleges formája. Ha ezt az egységbe dolgozott szöveget szétdobálnánk, bizonyára üzenetét tennénk semmissé!
Hermeneutikai alapvetésNéhány fontos kifejezést kell tisztázni a szöveg megértése szempontjából. Olyan teológiai kulcsszavak ezek, amelyek sok más helyen is szerepelnek, de Ézsaiás gondolatvilágában különleges helyet kapnak.npis és DDU?n A prófétai irodalom olyan elemeivel találkozhatunk itt, amelyek szinte törvényszerűen megjelennek Isten embereinek mondanivalójában. Érthető is, hiszen az Isten akaratára való figyelmeztetés, a törvény alapján történő ítéletmondás kiindulópontja az igazság és a jo g . Ezek mindig egymás mellett álló kifejezések. (Érdekes módon Ézsaiás szóhasználata jelentős hasonlóságot mutat a kortárs Ámósz megfogalmazásaival.) A jog követése a király kötelessége. Ezzel azonban nem teljesítette még feladatát. Elvárják tőle, hogy igazságos (p'ix) legyen. Amikor tehát Ézsaiás a messiási korra mutat rá, arra utal, hogy olyan király érkezése várható, aki abban különbözik minden más földi királytól, hogy ő 
valóban igazságosan tud majd ítélni. (4. vers)A ddüd fogalma szorosan kapcsolódik annak igei eredetével: üdw =  ítélni. Az emberi ítéletek nagyon szubjektívak lehetnek, de a messiási király nem szeme nézésére, nem füle hallására ítél! (3. vers) ~iKU7 -  Olyan kifejezés, amely a reménységet csillantja meg Júda számára. Lesz, aki megmarad, lesz, akiből új népet támaszt az Ú r ! Ézsaiás könyvében nem annyira jellemzőek a jelképes cselekedetek, mint pl. Hóseás vagy Jeremiás könyvében, de itt különösen is nagy hangsúlya van annak, hogy Ézsaiás egyik fiát éppen znur iNUi-nak nevezték el. A maradék visszatér (megtér). A Júdáról és Jeruzsálemről szóló próféciáknak éppen ez fordítja meg az előjelét! így lehet reménysége a reménytelennek, így lehet jövője az elpusztult népnek. így mutatkozhat meg a kegyelem a kegyetlennek mutatkozó Ú r személye mögött.m i -  Kérdés, hogy milyen teológiai megfontolás alapján kerül a lélek kifejezés ebbe a szövegbe. Nincs értelme találgatni. Érdemes viszont arra figyelni, hogy a teremtésnél már szerepel ez a fogalom. Isten Lelke az Ő jelenlétét jelenti! Ahol az Ő Lelke lakozik, ott Isten lakozik. (A szent sátorra is így szállt le „Isten dicsősége", és így töltötte be azt — Jézusra is így szállt le a Lélek -  galamb képében - ,  hogy aztán vele is maradjon mindhalálig.)
A textus felépítéseTökéletes gondolatritmus hatja át ezt a 11 verset. Versenként megfigyelhető, hogy először megfogalmaz egy gondolatot, majd ezt ismétli meg más formában. így rímel -  gondolailag -  a vers két fele egymással.1. vers: Ez a kétszeresen megfogalmazott (de azonos tartalmú) mondat vezeti be a gondolatsort. Azonnal a lényegre mutat rá: arra, Aki jön! (S ennek fontosságára utal, hogy kétféleképpen is kifejezi ugyanazt az üzenetet.) És ha már odafigyelünk rá, akkor azon is elgondolkodhatunk, hogy mitől olyan különleges Ő!2-5. vers: Az Eljövendőről beszél. Leírja tulajdonságait, erényeit és szolgálatát. Ebben a szakaszban válik hangsúlyossá az igaz és a jogos ítélet kérdése, valamint az, hogy erre csak az képes, aki az Ú r Lelkét kapta.6-8. vers: A béke korszakának leírása. A számunkra is oly’ hihetetlenül hangzó állítások mögött éppen Isten akaratának „abszurditása" húzódik meg: Isten ilyen végtelen békességet kíván megvalósítani a messiási birodalomban.



9. vers: Az eredeti egység záró verse. Összefoglalja a Messiás küldetését. Miért valósulhat meg az, hogy „nem tesz rosszat, és nem pusztít senki"1 Azért, mert tele lesz a föld az Ú r  ismeretével! Ez a Messiás feladata: megismertetni az URat ezzel a néppel! Ez a megtérés kulcsa! Ez az eszkatologikus látomás hatja át a keresztyén ember reménységét is! Amikor Isten lesz minden mindenekben: amikor Isten ismerete úgy borítja be ezt a világot, ahogy a tenger vizei beborítják!10-11. vers: A kiegészítés... Itt már nem csupán a választott nép visszatéréséről (megtéréséről) van szó, hanem az egész világ megváltásáról! Az univerzális üdvözítés első lépése viszont éppen a maradék megőrzése. Erre kap Júda ígéretet!
Exegézis1. Az új vessző, sarjadék születésének mondanivalója az előző szakasz gondolatához kapcsolódik: „De az Úr, a Seregek URa kegyetlenül levagdalja az ágakat, a sudár termetűeket kivágja, és elterülnek a magasra törők." (10,33) A reménység ígérete abban fogalmazódik meg, hogy nem lehet véglegesen elpusztítani Isten népét! A kivágott fa törzséből új hajtás (i s j ) indul el: friss és egészséges, ami egy új kezdet lehetőségét adja meg a népnek.2. Érdemes itt tanulmányozni a hasonlóságot a teremtéstörténet indító mondatával. „Isten Lelke le
begett a vizek fö lö tt." (lM óz 1,2) Ez a vers foglalja össze mindazt, amit erről a Lélekről el lehet mondani: ahol Isten Lelke jelen van, ott uralja az észt: a bölcsességet, hatalmat, a tanácsot és az ismeretet; a szívet: érzelmet, félelmet, hitet.3. Ez a vers magyarázza, miért tud igazságosan ítélni a Messiás: azért, mert telve van az Ú r félelmével. (mrr rorra im m ) Az itt szereplő ige nn = szagolni, észrevenni, áldozatot elfogadni) szójátékként értelmezhető, mivel gyöke megegyezik a lélek (nn) radikálisaival! Sokféle jelentésárnyalatot lehetne ebből kihámozni. Talán elég ez a hasonlat: amikor a konyhában a kedvenc ételünket főzik, annak illata betölti az egész házat, sőt az orrunkba jutva eltölti egész bensőnket. így „beleszagolva” Isten félelmébe, így teljesen eltelve azzal, Isai sarjadéka tud igazságosan ítélni!Érdemes megfigyelni a héber kifejezésmód jellegzetességét: amit a magyar fordítás egyszerűen ad visz- sza: „nem látszat után ítél”, azt az eredeti szöveg így fejezi ki: „nem szeme nézésére ítél". Ugyanez ismétlődik meg a „f ü l hallására" vonatkozóan.4. Az itt szereplő gondolatritmus lényegében az „igazságos" szó értelmezését adja. Apix párhuzamos kifejezése: nurnn = egyenesen. Ezt jelenti az igazság!Újra visszatér a m i szó, amikor „ajka leheletéről" szól a próféta. Érdemes odafigyelni még egy szójátékra: noto = ajak <=> udb = ítél.5. Ebben a versben az igazság mellé még egy jelentős teológiai fogalom társul: hűség (miDX). Ez az alapja a reménységnek, a nép „feltámadásának”, a Messiás eljövetelének.6-7. Az igék, amelyek itt szerepelnek, tartósan fennmaradó helyzetre, viszonyra utalnak (lakik, fekszik, hever, legel). Nem csupán békességről van szó, hanem arról, hogy ezt az állapotot mindenki kedveli, és szeretné, ha tartósan fennmaradna. Egy ilyen helyzetben nem nehéz a vezetés, a kormányzás: egy kis fiú is elvégezheti! (nm = vezetni, irányítani) Az utódokra való utalás fi1?') szintén a tartósságot erősíti: „nemzedékről-nemzedékre”.8. Félelmetes kép, amely nem félelmetes többé! A béke birodalmában nincs mitől félni! Nincs veszély; nincs, ami és aki az ember életére törne!9. ’unp "irrVtQ: szent hegyemen ⇰ olyan kifejezés, amelynek feltűnése a Sion-teológia megjelenését jelzi. Egy kis feszültséget is lehet érezni a szavak között: szent az, amit Isten elkülönít a közönségestől, amely csak tisztes távolságban lehet a halandóhoz. A messiási korban viszont ez a távolságtartás megszűnik! Mindent Isten, mindent Isten ismerete borít be, mint ahogy a tenger vizei beborítják a földet!10. Ennek a versnek a magyar fordításai teljesen különböznek egymástól: „És lesz ama napon, hogy 
Isai gyökeréhez, a ki a népek zászlója * lészen, eljőnek a pogányok, és az ő  nyugodalma dicsőség lészen. “ (Károli fordítása) „Azon a napon Isa i gyökeréhezfognak já ru ln i a nemzetek, mert zászlóként magaslik
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ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. " (ökumenikus fordítás) „Azon a napon az Izáj gyökeréből 
támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz a 
nyugvóhelye. " (katolikus fordítás) -  Úgy tűnik, Károli fordítása a leghűségesebb az eredeti szöveghez. A prófétai teológia lényege, hogy Isten választott népének küldetése van! A „népek zászlajának" kell lennie, hogy felfigyeljenek rá a pogányok, és ők is csatlakozzanak a Messiás népéhez. Erről ír az Ézsaiás könyve egy későbbi fejezetben: „K eljJel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Ú r  dicső
sége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Ú r , dicsősége 
meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogófényhez. ” (60,1-3)Ézsaiás következetesen használja a nép (ou) és nemzet ("U) kifejezést.11. Ebben az utolsó versben többszörösen is hangsúlyossá válik Isten meg-megújuló kegyelmének üzenete. Erre az ismétlődő cselekedetre több szó is utal: (rp\ mu?). A mp ige pedig az Ú r  igéje, Aki megragadja, kiragadja, megszerzi, megvásárolja, megváltja népét a különböző pogány népek elnyomásából. A felsorolás nem tűnik következetesnek, mivel pl. Egyiptomot két néven is nevezi (□ ''íxn, íiro), inkább egy olyan seregszemlének a hangulatát próbálja felidézni, amelyből ez a következtetés vonható le: lám, 
mennyi ellenségünk van, de az Ú r  mindegyik hatalmából kiszabadít minket!

ÁtvezetésHogyan lehet ószövetségi textusról prédikálni karácsony ünnepén? Megtehetjük-e azt, hogy amikor a Messiás szót kimondjuk, azonnal egyenlőségjelet teszünk közötte és jézus között, s innentől kezdve már nem is a kijelölt szakasszal foglalkozunk, hanem a jól ismert karácsonyi történettel? ⇔ Beszélhetünk-e úgy a próféciáról, hogy jézusról említést sem teszünk?Természetesen egyik véglet sem követhető. El kell jutnunk Ézsaiástól jézusig! Lehet, hogy ez nyolc évszázad hosszú történelmi utazását jelenti, mégsem kell arra gondolni, hogy lehetetlenre vállalkozunk, amikor erre az útra elindulunk!Nem is a történelmi események egymásutánjára kell koncentrálnunk, hanem arra a helyzetre, amelyben megszólal Isten szava Ézsaiás ajkáról; arra a helyzetre, amelyben az angyal ajkáról szólal meg Jézus születésének evangéliuma; s arra a helyzetre, amelyben mi élünk, amelyben várjuk, hogy valakinek az ajkán megszólaljon az örök üzenet Isten megváltó tervéről és tervének beteljesedéséről.Miben közös e három kor? Abban, hogy vágyakozik a békességre és az igazságra. Az Eljövendő, akiről Ézsaiás prófétái, e kettőt hozza el a világra!
KontextusKarácsonykor szeretjük a verseket. A kijelölt textust ilyen karácsonyi költeményként is értelmezhetjük. Érdemes Ézsaiással együtt skandálni, megtanulni, szívünkbe zárni. Tartozzon hozzá karácsonyhoz! Érezzük meg ünnepélyes, emelkedett hangulatát; ízlelgessük gazdag tartalmát, kifejezéseinek különleges „zam atát”-, érezzük magunkénak felszabadító üzenetét!A karácsony ünnepi „harcos Messiás" képe után arra is fény derül most, hogy miért volt az a nagy harc. Az Ézs 9,1-6 szakasz végén már olvasható a cél: „Uralma növekedésének és a békének nem lesz 
vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostan
tól fogva  mindörökké." Ebben az alapigében éppen ezek a gondolatok válnak hangsúlyossá: Isten uralma; békesség és igazság!Hogyan valósul meg ez a békesség? Úgy, hogy az Ú r  Lelke által van jelen a világban, így uralkodik rajtunk, bennünk, közöttünk!Ez határozza meg karácsonyi hangulatunkat, gondolatmenetünket is. Jézus földre jövetele nem más, mint Isten látogatása ebbe a világban. Nem csupán villámlátogatás ez, hanem tartós, örök jelenlét a földön! S ez azt is jelenti, hogy ha Ő jelen van, akkor az Ő uralma valósul meg közöttünk!



Ez az uralom nyilvánvaló a teremtés révén: „Isten Lelke lebegett a vizek fölött. ” Ez az uralom mutatkozott meg az első karácsony alkalmával, amikor a napkeleti bölcsek ezekkel a szavakkal érkeztek He- ródeshez: „H ol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő  csillagát, amikorfeltűnt, és el
jöttünk, hogy imádjuk ő t." Ez az uralom vált valósággá a gyermekből felnőtté váló Jézus életében, s különösképpen szenvedésében és értünk vállalt áldozatában: a kereszthalálban!Jézus által Isten Ura az életnek és a halálnak, mindennek, aminek hatalmat tulajdonítunk mennyen és földön, A béke korszakának elővetítése Istennek ezt a hatalmát mutatja meg és ígéri meg minden népnek.Ez az uralom tölti be a szívünket, amikor karácsony ünnepén -  templomban vagy otthon -  megtapasztaljuk Isten jelenlétét. Nem csupán a gyönge gyermeket látjuk a jászolban, hanem benne az Atya megtestesült Fiát, aki a megváltás küldetésével jött a földre. Ő a Messiás: a megígért és a várva-várt. Nem csupán kedves és szeretetre méltó, hanem hatalmas, mert az egész világ Ura! Ezért lehet mindnyájunk Megváltója! Ez az Ő munkája közöttünk!Isten ígéretet tett arra, hogy ennek a világnak a békességét fogja munkálni, s eljön az az idő, amikor ez a békesség meg is valósul. Kérdés: eljött-e a béke korszaka Jézus születésével? Olvashatjuk a Bibliából, megfigyelhetjük az egyház történetében, saját korunk tapasztalatait is alapul vehetjük: háborúk mindig voltak, s ma is vannak. Nemcsak emberek között dúl a háború! Az ember harcban áll Istennel is! Számon kéri, vádolja, tagadja, hátat fordít neki. S vajon Isten is ezt teszi?Istennek egészen más célja van! Nem akar velünk háborúzni! Békét köt a világgal. Ez a békekötés történt meg karácsony nevezetes napján! Erről énekel az angyal: „Dicsőség a mennyben Istennek, és a földön békesség a jóakarat embereinek” -  (az istenijóakarat embereinek!). Ezt az Istent imádjuk! Őt, aki eljött a földre; Őt, aki békességet hozott közénk. Ez a békesség teljesedett be a keresztfán. Elvégeztetett! Isten megbékélt a világgal...Hogyan imádjuk ezt az Istent? Lélekben és igazságban! Érdemes megfontolni Jézus és a samáriai asz- szony beszélgetését: „»Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, 
ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell.« Jézus így válaszolt: 
»Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjá
tok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a 
zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban 
imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, 
azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.«” (Jn 4,19-24)
Vázlat
Cím: Békesség -  lélekben és igazságban1. Az Ú r célja a békesség2. Az Ú r  Lelke által hozza a békességet3. Az Úr igazság által hoz békességet
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Karácsony utáni vasárnap Ez 37,24-27
ExegézisA Babiloni fogság idején működő Ezékiel próféta igen nagy változáson megy át. Egészen Jeruzsálem pusztulásáig ostromolta, keményen figyelmeztette a népet Isten ítéletére. Miután ez az ítélet valóban kegyetlenül be is következett, megváltozott a helyzet: a prófétának újra Isten felé kellett vezetnie a népet. Vissza kellett szerezni a nép bizalmát Isten iránt. Ezékiel 37,15—28-ig terjedő szakasz hangsúlyosan foglalkozik Izrael egyesítésével, a kettészakadt ország és a szétszórt nép újra egyesítésével. Ezen belül a 24-28 perikópa gyönyörű jövendölést tartalmaz.

24. versA 22. v.-ben említett királyt itt már konkrétan megnevezi: Dávidról van szó. Ő egy személyben a király, a pásztor, Isten szolgája, és később a fejedelem. Az „én szolgám" (piai?) kifejezés ismerősen cseng Deu- teroézsaiás szavaiból, valamint ez a fogság-irodalomban gyakran előforduló kifejezés (Veijola). (2Sám 3,18; 2Sám 7,5.8; lKir 3,6; 8,24.25.26.66; lKir 11,13.32.34.36.38; lKir 14,8; 2Kir 8,19; 19,34; 20,6; jer 33,21.22.26; Ez 34,23.24; Ez 37,24.25; Zsolt 78,70; 132,10; 144,10)Az „Úr szolgája” félreérthetetlenül egy dicsőség, tisztelet kifejezése is. Ő az, aki engedelmesen és zokszó nélkül végrehajtja isten akaratát.Ezékiel a hangsúlyt az egység megteremtésére helyezi, ezért is fontos szerepe van a pásztornak, aki összetereli szétszéledt nyáját. Ez 34,23-ban már szerepel a pásztor, aki egyedül is képes legeltetni népét. Jósiás idejében megfogalmazott elvárás szerint, jahve az ő Istenük, és Dávid az ő királyuk (Hós 3,5; Jer 30,9) (Zimmerli). Az ő szerepe a főpásztor, az Úr mellett természetesen jól meghatározható: ő nem úgy áll népe fölött, mint az Úr, hanem ő az Úr megbízottja, az ő fejedelme (N'ún) népe körében. Törvényeim szerint élnek -  Isten törvényei és előírásai szerint járnak. Ezékielnél 11-szer fordul elő ez a kifejezés, és minden esetben egy etikai, vallásos életmódot fejez ki (Veijola).Szükség volt Izráel kultikus megtisztulására, hiszen legfőbb bűnük az volt, hogy hűtlenek lettek Istenhez, mindenféle bálványokat imádtak. Az Isten szava által megtisztított nép ezután már az ő útmutatásai alapján fog élni, ezért is lakhat az atyáinak ígért földön (Fuchs).A fogság idején kifejezetten hitvallásnak számított az Úr rendelkezéseit megtartani, a Tóra törvényei szerint eljárni. John Bright írja: „Ezékieltől a hazatért nép prófétáin keresztül Nehemiásig Izráel minden vezetője nagy jelentőséget tulajdonított a szombatnak, a tizednek, a templomnak és a templomi kultusznak, a ceremoniális tisztaságnak és hasonlóknak. Az ő szemükben ezek megkülönböztető jegyei voltak a megtisztult Izraelnek, melyért ők fáradoztak.”
25. vers„Szolgám, Jákob" is ott szerepel természetesen Dávid mellett (Jer 30,10; 33,26; 46,27.28; Ez 28,25). Az ősatyáknak tett ígéret elevenedik itt meg. Izrael biztos lakhatását ígéri az Úr a saját földjén, megszabadulva vadállatoktól, ellenséges népektől, éhségtől, kiszolgáltatottságtól, és otthon a természet áldásai-
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ban is részesülhetnek (Veijola). Isten véglegesnek, öröknek mondja ki ezt az állapotot. Ő meg akarja teremteni népe számára a biztos lakhelyet, ahol mindig otthon érezhetik magukat, és többé nem kell a hontalanság állapotában élniük.A nép összegyűjtése minden irányból történik, ez azt feltételezi, hogy az ígéret földje a Föld közepén van (Fuchs).Megjelenik egy kulcsszó, amely 24-28-ig 5-ször szerepel, egyébként a 37. fejezetben máshol nincs.- Örökké (obw) Az Isten által megígért új ígéret körül mozog, minden. Az <5 ígérete örök érvényű, felbonthatatlan. oVn? az eljövendő üdvösség végérvényességének kifejezésére szolgál (Zimmerli).Négy ágazatban figyelhető meg ez az ígéret: (1) A nép állandó lakhelyet kap az országban. Nemzedékről nemzedékre -  egészen az örökkévalóságig ott lakhatnak. Ezzel Isten azt is mondja, hogy több fogságba vitel nem lesz. (2) Örökké (Dbiub) fog tartani Dávid uralma. A Deuteronómium előtti Dávid- értelmezéseknél nagyon ritkán fordul elő az örökké szó. 2Sám 23,5-ben így szerepel: „Örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent" (Veijola).
26. vers(3) Az üdvösség szövetsége örökké tartó szövetség lesz. Az örök szövetségről (Dbw n,_o) már 16,60-ban is említés történt. Deuteroézsaiásnál szintén szerepel a fogság idejéről (Ézs 55,3; 61,8).A Papi irat már a Noéval és Ábrahámmal kötött szövetséget is örök szövetségnek nevezte (lMóz 9,16; 17,7.13.19; Zsolt 105,10; IKrón 16,1.7). Az itteni kifejezés nem ezekre utal. A 34,25-ben említett szövetség lesz itt megerősítve, mintfelbonthatatlan szövetség (Zimmerli). A béke lesz ennek a szövetségnek a meghatározója. Látható jelei lesznek a nép biztonsága, sokasodása, jóléte. (4) „Örökre” (obivb) -  és ebben érződik az ígéretek fokozása is. Végül Jahve szentélye népe körében helyezkedik majd el. Több templomégés és rombolás már nem lehet. Az új szentély említése a 40-48-ig terjedő fejezetek nagy témája lesz.
27. versA szentély szóra Ezékiel a unpn-t használja. Emellett lép be egyetlen egyszer a 'Dtbn (hajlékom) kifejezés. Profán értelemben fordul ez még elő 25,4-ben. A régi szövetség sátra a szövetég ládájával, ahol az Úr hajléka volt, szintén kifejezte az ő jelenlétét. JHVH a népe között lakik. Ezáltal lesz ez a nép a szövetség népe (Zimmerli).Izrael tulajdonképpeni Ura a templomban jelenlévő Úr, JHVH maga. A földi fejedelem csak az ő megbízottja lehet, ő maga is az Úr szolgája, aki viszont hatalmat kapott arra, hogy a népe fölött uralkodjék. A fejedelem pásztor is egyben, aki Izrael egységének a képviselője, Rajta keresztül fogják a népek is felismerni, hogy Isten mennyire meg tud alázni, de fel is tud magasztalni.Ezékielnél 54-szer szerepel ez a kifejezés: „hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr." (Ez már a 28. v- ben van, ami nem tartozik a prédikációs textushoz, de fontosnak tartottam megemlíteni.)Érdekes megfigyelni, hogy ebben az igeszakaszban egyetlen szó kivételével (őseitek) Ezékiel mindig többes szám 3. személynek, tehát valakiknek beszél. Ezzel szerintem azt is érzékelteti, hogy az ígéretek lehet, hogy csak egy következő nemzedékben, vagy valamikor a távoli jövőben fognak bekövetkezni.Ezékiel nem mondott le a dávidi ígéretekhez fűződő reményről, de mindenestől elszakította a fennálló állam lététől, és a távoli jövőbe vetítette ki (Bright).Semmi sem lesz már úgy, ahogyan a fogság előtt volt, -  nem lehet folytatni a hűtlenséget Istennel szemben - , mégis van egy kapaszkodópont: az új szövetség is Dávid nevéhez fűződik. Ez 34,23-24 és 37,24-25. Dávid eszkatológiai szerepét hangsúlyozza Izrael megváltásánál (Veijola). Történelem feletti Dávidra mutat rá ez az ige, aki nemcsak az éppen aktuális történelmi helyzetben áll, mint jó pásztor, hanem a jövőben bármikor (Veijola).A Dávidnak tett ígéret az, hogy az ő királysága örökké tartó lesz (2Sám 7,1.2-3.6; Zsolt 89,15). Ebből az ígéretből fejlődött ki a várakozás, hogy Isten az ő uralmát egy Dávidi sarjból fogja megvalósítani (lMóz 33,14-26; Ez 37,21-28; Zak 9,9) (Kosak).



Ezékiel szóhasználatában rendkívül érdekesnek tartják, hogy ilyen emelkedett hangnemben beszél Dávidról, mint királyról, és mint pásztorról. Az eljövendő uralkodónak is be kell teljesítenie ezeket a követelményeket (Zimmerli).A figyelem középpontjában állt Ezékiel, bár nem tartotta mindenki normálisnak. Képekkel, jelekkel, saját példáival illusztrálta Isten üzenetét. Mindig megkérdezték tőle: mit jelent ez? A kialakult történelmi helyzetben nem is csoda, hogy elsősorban magára az üdvösségre figyeltek, és nem az üdvözítő személyére. Innen érthető, hogy az eljövendő király alakja nem a személyét illetően döntő, hanem amit megvalósít (Ézs 9,5; 11,1-9; Mik 5,1-3; Zak 9,9) (Zimmerli). Érdekes megfigyelni, hogy a többi fogságpróféta a Dávidi ígéretek megvalósulását teljes alapossággal nyomon követhetőnek látja (Ézs 55,3-5) (Zimmerli).Ezékiel olyan próféta, akinek nemcsak az Úr szava volt fontos, hanem a kultuszt is szívén viselte. Úgy látta, hogy sem országa, sem temploma nincs Istennek és népének. Őt állította Isten őrállóul, hogy legyen gondja az egyes emberek lelki újjáéledésére, megtérésére. Isten eszköze volt ő, rajta keresztül tartotta fenn Isten a szentségét. Egymásra kell találnia a népnek a szentség és a tisztaság mellett, és az új szövetségbe kell kapaszkodniuk. Kell, hogy legyen Izrael számára egy jövő, még Jeruzsálem eleste után is! Ezért is tér vissza Dávidhoz, akinek az idejében, egységes volt a nép, és Isten áldása volt rajtuk (Cramer).
Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen! (Ez 18,23)Ezékiel hangsúlyozza, hogy nem az apák bűnei miatt kell szenvedniük, hanem mindenkinek magának kell helyrehozni a kapcsolatát Istennel. Isten megteremti ehhez a feltételeket és lehetőségeket, csak élni kell az alkalommal. Isten lelke ott lebeg még a halott csontok fölött is, és ő mindent képes újjáteremteni.Ezt hirdeti Ezékiel próféta is Kr. e. 587 után. Bár ő egy egyesült Izrael helyreállítását várta volna a dávidi utód fennhatósága alatt, mégis érzékelhető, hogy elsősorban az Urat várja, aki, mint juhainak jó pásztora a következőket cselekszi: Lelkét kiönti a holt nemzet csontjaira, új szívet, új lelket ad beléjük, visszahozza őket földjükre, a béke örök szövetségét köti meg velük, és házát örökre közéjük helyezi (Bright).Júda Jósiás ideje alatt egy felszabadító reformációt élt át. Az istentiszteleti helyek sokaságától és a hitformák sokaságától végre Jahve felé fordította tekintetét, aki az egyetlen Isten, és aki az általa kiválasztott egyetlen helyen követelte meg a tiszteletét. Ezekben a napokban azonban egy újabb seb kezdte égetni Izrael történelmét: a valamikor egységes isten népe. Izráel 12 törzse szétszakadt. Két részre oszlott: Júda és Izrael. Ez a seb még a Jósiást követő évtizedekben is égetett. Ezékiel próféta a mély sötétség idején azért lépett fel, hogy isten üdvtervéről beszéljen. Azt kellett hirdetnie, hogy Isten az ő népét még a halálból is meg akarja menteni, a szétválasztottakat össze akarja illeszteni, az elkallódott népet pedig össze akarja gyűjteni, terelgetni, mint jó pásztor.Isten nem a szétszakítottságot kedveli, hanem gyülekezetének, népének az egységét.Mivel ő az Isten, aki meghatározza népének jövőjét, megígéri, hogy ő, saját kezével fogja összegyűjteni azokat, akik téves útra tértek, és megkeményedett szívükkel nem akarják megismerni már sem Istent, sem embertársaikat.A fogság idejének prófétái, így Ezékiel is, a legnagyobb nyomorúságban is azt hirdetik, hogy Isten ke
zét még itt is meg lehet ragadni, az ezerfelé szétszakítottat is újra össze lehet illeszteni. Isten itt is úgy áll előttük, mint aki ígéretet tesz egy egységes, megszentelt nép létrehozására, ahol majd az istenhit és az istenhit megvallása minden időkben a nép életéhez tartozik.Nem emberek, nem hatalmasságok, vagy szervezetek fogják a visszatérést megszervezni, hanem az a király, akit az Úr maga szemelt ki. (Ő maga lesz az egység jele.)A Jövendő uralkodó csak Isten Felkentje, Isten Szolgája lehet, aki engedelmesen követi Isten akaratát. Az Úr rajta keresztül munkálja népe javát! (Veijola)Isten maga fogja népét meggyógyítani (üdvözíteni) és megváltani (Tiüunn), mivel véget vet más istenek imádásának és bálványozásának.



Isten megtisztítja népét (Tnno), ugyanis a régivel való szakítás nélkül nem jön létre az egység. Az Isten kegyelméből létrejött tiszta szív teremtheti meg az egységet (Zimmerli).Ezékiel próféciájában Isten nagy ígérete hangzik fel. Isten népe megmarad, pásztorolt nép lesz, amely békességben él az ígéret földjén. Isten örök szövetséget köt népével, és megígéri, hogy szentélyét közéjük helyezi örökre. A textus utolsó igeverse ennek a nagy ígéretnek az összefoglalása: „Hajlékom náluk lesz, Istenük leszek, ők pedig népem lesznek.” (Ez 37,27) A próféta Isten jelenlétének kontinuitására helyezi a hangsúlyt. Ez a Jelenlét fejeződik ki Jn 1,14 üzenetében is: Isten igéje testté lett, és Jézusban közöttünk lakik. Az emberközeli Istennel mi Jézus Krisztusban találkozhatunk.A Karácsony utáni vasárnap különösen is a békességet szerző Istenre irányítja figyelmünket. Mi már tudhatjuk, hogy az Ezékiel által megjövendölt Dávid-utód Jézus Krisztus lett, aki Király, Szolga, Fejedelem, és Jó Pásztor egy személyben. Ő a békesség fejedelme. Az ő testének és vérének közösségében élhetjük át a legtökéletesebb egységet. Az ő bűnbocsánata mindannyiunk számára megteremti az újrakezdés lehetőségét, amikor megragadhatjuk Isten felénk is kinyújtott kezét.A prófétai jövendölések mindazok számára életet és békességet jelentenek, akik komolyan akarják venni Isten üzenetét még ennyi év távlatából is.„Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége" (Lk 1,32-33).Minden kedves Testvéremnek azt kívánom, hogy érezzük meg Isten jelenlétét Jézus Krisztus által a következő esztendőben is!
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Böjt 1. vasárnapja -  Jób 1,8-22
ExegézisA kegyes Jóbról szóló elbeszélés -  aki minden javát és gyermekeit elveszítette, végül pedig súlyos betegség érte, de mindvégig megőrizte Isten-félelmét -  nyilvánvalóan a bölcsességi szemléletmódtól tradicionálisan áthatott miliőben játszódik, (vö. Hermisson 211) Mégis, Jób könyve új perspektívából láttatja a bölcsesség mibenlétét: az individuum személyes sorsán keresztül rámutat határaira.A könyv kerettörténete szemléletesen állítja elénk az alaphelyzetet. A 6. verssel kezdődő rész a mennyben játszódik. „Történt egy napon...", hogy az istenfiak (crn'w un) a sátánnal együtt megjelentek Isten előtt. Fontos látnunk: itt a un nem genealógiai értelmet hordoz, hanem az Istenhez tartozást fejezi ki, tehát mennyei lényekről van szó, akik tanácskozásra gyűltek össze. Isten a világ felett ül trónján (Zsolt 7,8; 103,19). Palotája, amelyet a vizek fölé épített (Zsolt 104,3), nem csupán mennyei szentélyként jelenik meg, hanem az a hely, ahonnan a világot kormányozza. Most mintha audienciára fogadná alattvalóit: a „megjelentek" erre utal, kiemelve az uralkodó felsőbbségét. Itt még a sátán -  a későbbi felfogástól eltérően -  nem tartozik más kategóriába, hanem a mennyei lények közül egy, aki Isten alattvalója és aki Isten felügyelete alatt áll (vö. Fohrer 82).Perikópánk első versében Isten az, aki a sátánhoz intézett kérdésével figyelmünket Jóbra irányítja: „Észrevetted-e szolgámat, Jóbot?" Az eredeti szöveg szó szerinti fordítása akár ez is lehetne: „Felüdítet- te-e lényedet szolgám, Jób?”, tehát nem egyszerű megfigyelésről van csupán szó, mint ahogy azt a portugál fordítás „observaste” szava is tükrözi, hanem inkább „felfigyelésről". Ebben az összefüggésben azonban az ~\2V szó sem csupán szolgát, vagy szolgálót jelent, hanem Istennek olyan szolgáját, aki tetszésére van, mert engedelmes, féli őt és kerüli a rosszat -  az LXX-ben minden rossz tanítást (Tipaypa). Ez az alapos indoklás szinte mottóként tér vissza 1,1 -bői. Kérdés azonban, hogy egy ember magatartása lehet-e olyan, amit egy mennyei lénynek tanulmányoznia kellene? Továbbá az is, hogy Jób további viselkedése igazolni fogja-e Isten kijelentéseit?A 9-11-ik versekben a sátán kétségbe vonja Isten dicséretét és állításait Jóbról és előre jelzi a konfliktust Isten és Jób között. Hiszen nincs meggyőződve arról, hogy Isten megítélése helyes-e. Retorikus kérdésével kifejezi álláspontját is: „Nem ok nélkül féli Jób az Istent!” Tanulságosnak látszik a Din szó alaposabb vizsgálata. A Septuaginta itt a Swpeav szót használja, amely Jób istenfélelmének ellenszolgáltatás nélküliségére, ingyenességére teszi a hangsúlyt. A Vulgata pedig a frustra szinonimájaként gyakran használja a sine causa és a gratis szavakat. Hogyha a D3n jelentése valami olyan, ami a csere logikáján kívül áll, akkor a sátán kérdésével egy új problémával találjuk magunkat szemben: Létezhet-e olyan igazságosság, lehet-e a világban a tanításnak és az életnek olyan összhangja, amely ne ezt a logikát követné? (Ebach 29) Mindenesetre a sátán gúnyosan megfogalmazott válasza egyértelmű: hogyan is lehetne ez másképpen az emberek között? Így a sátán Jób kegyességét „jó üzletként” állítja be: „ahogyan én neked, úgy te nekem" (Fohrer 85). Azzal gyanúsítja meg Jóbot, hogy nem tiszta szívből, hanemcsupán számításból féli az Urat. Joggal állapítja meg Georg Fohrer:.....ekkor azonban Isten többé nemÚr, hanem az emberek szolgája.” (Fohrer 85) A 10. versben a sátán megindokolja állítását: Isten keze



mindeddig úgy védelmezte Jóbot, mint ahogyan a kerítés óvja az állatokat a farkasoktól. Isten túl köny- nyűvé tette Jób kegyességét. A sátán lényege cinizmusában van -  állítja Francis 1. Andersen (84. o), itt nem csupán Jóbot veszi célba, hanem magát Istent is kérdőre vonja. „Először a szabad, terheléseknek kitett és mindennek ellenére mégis Isten mellett döntő Jób az, aki valójában számít.” (Groß 15) Ebbe az irányba mutat a következő vers. „De nyújtsd csak ki kezed..." biztatja a sátán Istent. A kinyújtott kéz, Isten leigázó beavatkozását szimbolizálja az emberi életbe (vö. Habéi 91). Hogyha Jób mindenét elvesztve is kitart Isten mellett, akkor nyilvánvaló lesz, hogy nem csupán az „adok-kapok” viszony köti hozzá, saját magáért féli az Urat. A sátán cinizmusa itt abban is látható, hogy ő az, aki jobban tudja mi is fog következni: Jób nem csak szívében (5. v.), hanem szemtől szemben fogja gyalázni az Istent. Kinek lesz igaza?A 12. vers a kihívás elfogadása. Itt válik kulcsfontosságúvá Jób és magatartása a mennyei szféra számára. Jób hitének megpróbálása isteni jelentőséggel bír. A megpróbáltatások és a szenvedések azért érik őt, mert Istennek igaza van és arra szolgálnak, hogy Isten igazát megőrizze és becsületét megvédje (vö. Fohrer 86). Következésképp Isten mindent a sátán kezébe enged, de Jób életét nem érintheti. „In eum ne extendas manum tuam....” -  olvasható a Vulgatában, tehát a sátán hatalma nem terjedhet ki Jób életére!A következő verstől a 19. versig terjedő jelenet Jóbnak a mennyi döntés szerinti megpróbáltatásait mutatja be. Jób és fiainak lakomájával folytatódik a történet, ott, ahol az 5. versnél kezdődött. Ennek keretében Jób mindenét elveszíti, ami életét gazdaggá és szerencséssé tette. A négy esemény, amely mindehhez vezet, a követek szájából hangzik el. A 16. versben szereplő kifejezés........ Istentől tűz hullott azégből...” , arra utal, hogy Isten mindent a sátán rendelkezésére bocsátott, hogy Jóbot próbára tegye. Ugyanez érvényes a többi csapással kapcsolatban is.20-21. versek arról számolnak be, hogy Jób sikeresen kiállta a próbatételt, bár mindenét elveszítette, mégis kitart az Úr mellett: „Áldott legyen az Úr neve!” A gazdagság és a sikeres élet magasságából szegénységbe és magányba zuhant. A 20. vers feszültsége az, hogy Jób viselkedésére irányítja a figyelmet. Mi fog történni? Megszaggatta köntösét (vö. lMóz 37,34) és megnyírta a fejét (vö. Ézs 15,2; Jer 7,29), aztán a földre esve leborult. Ezek a mozdulatok a régi, tradicionális gyászszertartásokhoz tartoznak. A köntös megszaggatásával kifejezi, hogy akkora fájdalom érte, mely kettéhasította a szívét. Hajának lenyírása pedig mutatja a megszokott élettől való elzárkózását. E tettek mögött állhat igaz kegyesség, de hitetlenség is. Csak következő mozdulatai fejezik ki gondolatait. Azáltal, hogy leborul, nem fájdalmát mutatja ki, hanem Istenhez fordul: mint alattvaló a királyához, meghajlik akarata előtt. „Ez Jóbnak az a döntő tette, amit a 21. versben a döntő szó követ.” (Fohrer 92)A 21. vers első része „általános életbölcsességet fejez ki” ; egzegetikai nehézséget az ezt követő állításjelent:.....mezítelen is megyek el.” Hova? Holtak hazájába (Préd 9,10)? Porba (Préd 3,20), vagy a földbe(Préd 12,7)? Ahogyan az ember meztelenül jön a világra, minden javát „levetkőzve” tér oda vissza. Nyilván nem az anyaméhről van szó, hiszen oda nincs visszatérés. Sokkal inkább a föld poráról, amelyből vétetett. Kétségtelen azonban, hogy Jób szavai az emberi egzisztencia alapvető értelmezését írják körül. „Jób képes minden javáról lemondani, hiszen azok nem tartoznak az ember lényegéhez." (Fohrer 93)Isten szuverén cselekvése: „ad” és „elvesz", itt a világban jelenlévő pozitív realitásként jelenik meg. (vö. Habel 93) Jób későbbi szavaiban még precízebben fejeződik ez ki: „Miért is ad világosságot a nyomorultaknak, és életet a megkeseredett lelkűeknek...?” Isten szuverén Úr. A bölcsek felismerése, hogy Isten mindazt, amit adott, „kölcsön" adta, és amit kölcsön adott azt bármikor vissza is veheti. És mivel ez így van, ezért tudja Jób szavait a liturgikus áldással zárni: „Áldott legyen az Úr neve!”
Igehirdetés feléJób történetében összeroppan az emberi bölcsesség igénye. Isten cselekvése a világban már nem kiszámítható, a rend nem az ember igazságérzetén épül fel, és Isten másképp is cselekedhet. Éppen ezek a gondolatok vetik fel a kérdést: igazságos-e Jób Istene? Nem. Legalábbis nem úgy, ahogy azt elvárnánk. De talán a legtöbb, amire a kijelölt rész rámutathat, hogy Isten tettei paradoxonok. Az általános véleke-
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déssel, a common sense-szel ellenkezők. De a paradoxonoknak van egy fontosabb tulajdonságuk is-, legtöbbször egy mélyebb igazságra mutatnak rá. „Jób könyve nem értelmét, egyedül nyelvét tekintve nehéz.” -  írja Luther Márton (Luther 47).Branimir Scepanovic Megváltás című regényének hőse több év elteltével abba a városba vetődik, ahol a háború alatt megmentette a kivégzésre ítélt túszok életét. Meglepődve fedezi fel, hogy a város főterén szobrot állítottak neki, valamint a talapzat feliratát, miszerint ő hősi halott. Élő emberként kell bebizonyítania, hogy valóban él. „Az Úr adta, az Úr vette el." -  mondja Jób. Az Úr szuverén módon szól bele az ember életébe. Nem felcímkézett szobor, nem statikus emberi projekció. A kontingencia jellemző rá, az, hogy a dolgok másként is alakulhatnak, mint ahogyan korábban alakultak. Nem marionett-bábu, akit az emberi vágyak és igazságérzetek zsinóron rángatnak. Élő Istenként bizonyítja, hogy valóban él.Jób a sátán cinizmusának és Isten szentségének kereszttüzébe kerül, úgy, hogy minderről önmaga semmit sem tud. A sátán vádja: Jób érdekből féli az Urat, hiszen ettől függ földi boldogulása. Ezen állítás nem idegen a bölcsességi gondolkodástól, legalábbis a példabeszédekben. Az igaz ember élete sikeres és szerencsés, a hamisé balszerencsés és a halálba visz. Azonban ez a fajta bölcsesség Jób esetében nem igazolódik be. Az érdekegyezség, az adok-kapok viszony lényegét veszti. A sátán is arra kíváncsi, hogy Jób Istenbe vetett bizalma, hite megmarad-e a szenvedések között. Vagyonától, gyermekeitől megfosztott ember képese-e a hitre, mi az, ami végső soron meghatározza életét? Hiteles-e Jób kegyessége, vagy csupán érdekkapcsolat?Böjt első vasárnapjára kijelölt textusunk az élet alapkérdéseit feszegetik. Honnan a szenvedés és mi értelme van? Érdekkapcsolat vagy önzetlen szeretet? Igazságos-e az Isten? Mégis a földi élet biztosítékainak „kikapcsolása” után, egyedül Jób hite áll előttünk, mely legyőzi a sátán cinizmusát és kísértéseit. A Jakab levél 5. része Jób állhatatosságára teszi a hangsúlyt, és példaként állítja címzettjei elé: ..... láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.”
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Böjt 2. vasárnapja -  Ézs 42,1-4
KontextusA textus világos mondatszerkesztésű, zárt egység, ennek ellenére azonban értelmezését tekintve „crux interpretum". A szövegbeli nem derül fény elhangzásának sem a hely-, sem az időviszonyára, a címzett és a választott személye is ismeretlen. A „szolga” anonim alakja csupán találgatásokra ad okot: konkrét történelmi személyről van-e szó (Deutero-Ézsaiás, valamely más próféta, Círusz), vagy egy kisebb csoportról, megszemélyesített fogalomról vagy esetleg magáról Izraelről? A LXX a szöveget úgy interpretálja, hogy 42,1-ben a szolga (ó rrait;) kifejezést „pontosítva” Jákobot ill. Izraelt ír.A textus az „Úr szolgája-énekek” körébe tartozik (49,1-6; 50,4-9(10-11); 52,13-53,12). Ezek a szövegek Deutero-Ézsaiás könyvének kontextusában önálló textuscsoportot képeznek. Vitatott, hogy menynyiben tekinthetők Deutero-Ézsaiástól származó szövegeknek. Mind a négy szöveg esetében nyilvánvalóan átdolgozás és újraértelmezés nyomait találjuk. Felvetődik az a kérdés, hogy Ézs 42,1—4-et teljes egészében az „Úr szolgája-énekek" kontextusában vizsgáljuk-e, vagy az énekektől függetlenül, Deutero- Ézsaiás könyvének összefüggésében?A szakasz közvetlen kontextusát tekintve, a 41. fejezet 21-29. versében és 42,8-ban is az idegen istenek istenségének teológiai problémája, a bálványimádás kérdése kerül elő. Az alapigénket közvetlenül követő 42,5-9 folytatja a 42,1-4-ben kifejezésre jutó gondolatokat: az elhívott által, akit Isten támogatásáról biztosít, szabadító tettek sora mutatja meg Isten dicsőségét az emberek között. Vakok és foglyok találkoznak az Igazsággal. Az első egység -  igehirdetési alapigénk -  az Úr szolgájának szelídségére helyezi a hangsúlyt, míg 42,5kk a szolga szabadító tetteire. Valószínűnek tartható, hogy 42,5kk az előző szakasz későbbi konkretizálási kísérlete.
Felépítés42,1 ab: dezignálás (kijelölés) Ez az én szolgám, akit támogatok,az én választottam, akiben gyönyörködik lelkem.IC: „felfegyverezés" Lelkemmel ajándékoztam meg,ld: feladat, küldetés törvényt hoz el (hirdet) a népeknek.2a-3b: a szolga működésének módja Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán.A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el,3C: feladat, küldetés igazán hirdeti a törvényt.4a: ígéret Nem alszik ki, és nem törik össze,míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön;4b: cél tanítására várnak a szigetek.
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A prófétai szó világos, áttekinthető, egységes felépítést mutat. A textus kulcsszava a kezdő mondat első két szava: '1317 ]n „íme, szolgám" (la), amelyben isten kiválasztása, döntése fejeződik ki. la  és lb tartalmilag egymással párhuzamos gondolatot juttatnak kifejezésre. A küldetés témája az 1. és a 3. versben is szerepel. A küldetés megvalósításának módja negatív állításokkal fejeződik ki (2-3). A 4a-ban kifejezésre jutó ígéret-gondolat a 3. vers két képére: a megrepedt nádszálra és a füstölgő mécsesre utal vissza. A szakasz záró gondolata a küldetést teljesítő választottal szembeni várakozást fejezi ki, amely így a „befogadó" oldalát odahelyezi a „szolga" szolgáló aspektusa mellé.
Exegézis
Ézs 42,1'131? 131? fn., sg. 1 suff. szolgámnr-priN "|DD ige, q impf. sg. 1 + 3  prep. sg. 3 m suff. támogatok'T ru Tn3 fn., sg. 1 suff választottamnnn nxi ige, q perf. sg. 3 f. gyönyörködömvbu bi? prep. sg. 3 m suff benne (rajta)DDU?0 fn. (acc.) törvénytcnab fn., pl. abs. + b prep. népeknekN'XV N r ige, hif impf. sg. 3 m hirdet (kihoz!)A 42,1-gyei kezdődő prófétai textus alapszituációja a szolga nyilvánosság előtti bemutatása, kijelölése az Isten által rendelt, és a textus további részében konkrétan meghatározott prófétai (törvényt hirdető és szabadító) küldetésre. Ez a „megbízás, kijelölés” motívum Izrael első királyai, Saul és Dávid esetében is megjelenik (1. lSám 9,15-17; 16,12b—13). Dávidnál szerepel a Lélekkel való feltöltekezés gondolata is (lSám 16,13b). Ez a párhuzam arra utalhat, hogy Deutero-Ézsaiás tudatosan a királyválasztásra ill. a királynak próféta általi felkenésre emlékezik, amikor a választott szolga kijelölését és nyilvános bemutatását beszéli el. Az első királyok esetében nyilvánvalónak tűnik, hogy elhívásuk és küldetésük a választott nép megszabadítása volt egy akkor aktuális veszélyhelyzetből (// bírák szerepe).Az Ézs 42,1-ben megjelenő dezignáció-motívum a kijelölés, kiválasztás gondolatában inkább a király felkenésével mutat hasonlóságot, és kevésbé a prófétai elhívás gyakorlatával. A textus további részében viszont a szerző már nem a király kiválasztással való párhuzamot mélyíti el, hanem a szolga kijelölésének nyomán annak prófétai küldetésére teszi a hangsúlyt.Isten választott szolgája nyilvánosan is bemutatásra kerül tehát. Őt Isten „támogatja", „tartja" (pn vö. Ex 17,12), aki ez által erőt nyer a küzdelemben való kitartáshoz. A szolga Istenhez tartozik, kiválasztott. A kiválasztás indoklása egyszerű: Isten gyönyörködik szolgájában, kedves számára. A választás feltétele azonban itt sem az emberi rátermettség, kvalitás, hanem Isten kizárólagos döntése. E textus kapcsán nem hallgatható el a párhuzam Jézus megkeresztelésének történetével sem, ahol Mt 3,13-17- ben, valamint Mk 1,11-ben Isten szava így juttatja kifejezésre választását: „Ez az én / te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.” (1. még Zsolt 2,7) (Máténál a Lélek motívuma is megjelenik.)Ézs 42,láb „kijelölés"-gondolata után a „felfegyverezés”, a Lélekkel való betöltetés motívuma következik. Isten követe csak így, „Lélek-jelenléttel” tudja vállalni és teljesíteni küldetését. Ez a feladata, elhí- vatása pedig a törvény (Isten rendelkezése): vagyis egyben az életre való útmutatás, tanítás (Tóra) meghirdetése. A héber kifejezés itt a törvény „előhozását” (tcr hif) jelenti. Ez a küldetés a „törvény" kulcsszóval együtt a vizsgált textusban 3 helyen jelenik meg: itt, az 1. vers végén, továbbá 3c-ben és 4b-ben.A népekhez való küldetés abban nyilvánul meg, hogy a küldött Isten egyedül való Istenségét hirdeti, és a törvénynek Izrael határán túl is érvényt szerez. Ez a „rendelkezés” azt is jelentheti, hogy JHVH uralmának megvalósulása jön el, jöhet el a világba, mint új rend, valóra váló reménység. Isten igazi távlatot ad nem csak népe, hanem a világ népei számára is. A DDrá ebben az értelemben örömüzenet is jelent tehát, amely Deutero-Ézsaiás teológiájának egyik legfontosabb aspektusa.



A küldetés megvalósulásának módját a szöveg nem fejti ki részletesen, erre 42,5kk-ben derül fény. A szolgának a textusban vázolt elhívása más „Ebed-énekek’’-ben azzal a tartalommal is bővül, hogy a szolga akár népe körében való szenvedése révén is -  közvetett módon -  viszi el a törvényt a népeknek, és így a népek világosságává (Ézs 42,6) válik. (1. még Ézs 53; 62,2.10)
42,2pvx' pvx ige, q impf. sg. 3 m kiáltNúr NlM ige, q impf. sg. 3 m felemeli (hangot)ITDUPNbt unu? ige, hif impf. sg. 3 m + tágadószó + t cop. nem hallatjap m pn hat. szó + 3 prep. kint
42,2 az előző vers gondolatát folytatja a törvény kihirdetése (előhozása) módjának leírásával. A prófétai küldetésnek ez az oldala azonban nem hangos nyilvános kihirdetés útján történik meg. Az ókori Kelet joggyakorlatában a hivatalba lépő uralkodó nyilvánosan kihirdeti a rendeletéit; e gyakorlattal ellentétben a szolga hivatása a szelídségben rejtetten megnyilvánuló erő kifejezése.A törvény kihirdetésének módját három egymással szinonim negatív kijelentéssel írja le a szerző. A követ nem kiált, nem emeli fel hangját, nem hallatja hangját kint -  a nyilvánosság szférájában. A hangos szóval hirdetés, tudtul adás útja az emberi kommunikáció terén a leggyakoribb módszer. A kihirdetés hatékonysága annak hallható, széles körben érzékelhető voltával egyenesen arányos. A szolga azonban nem ezt a kommunikációs utat járja. 42,2 gondolata mögött felsejlik lKir 19,12-13 üzenete is: Isten nem a szélvihar, a földrengés és a tűz, hanem a szellő szelíd hangjában szól Illéshez. A szelídségben rejlő igazi erő (//Mt 5,5) egyben a csendben megnyilvánuló, megérthető üzenetre is figyelmeztet.Felvetődik a kérdés: vajon a törvény hirdetése e „szolga” esetében lehet más, mint ami az eddigi prófétai gyakorlat volt? Olyan különleges történelmi órában hangzó örömüzenet ez, amely csak így, szelíden, lárma nélkül adható tovább és juttatható el az emberekhez? Azt az üzenetet, amely az üdvről, sza- badításról, a kegyelemről szól, nem lehet erőszakos, hangos emberi szóval, kemény fellépéssel átadni, mert így elveszíti igazi lényegét. Círusz, a felvilágosult perzsa uralkodó harcban győzte le a babiloniakat, és szabadította fel a népeket súlyos igájuk alól: a szolga, aki a szabadulás, a gyógyulás örömhírét hozza, nem teszi ezt: ő a szelídség szívósságával, erejével harcol.
42,3rup njp fn., sg. m nád (nádszál)p n y n mn„ q part. pass. elrepedt, eltöröttT O P ■ oP ige, q impf. sg. 3 m széttörnnuoi nnrá fn., sg. f mécses, kanócnro nro mn„ f kihúnyó, pislogón n )' n n ige, pi impf. sg. 3 m + sg 3 f suff eloltrm b nnx fn., sg. f + b prep. igazán, valósággal
A szolga küldetésének szelídsége jut kifejezésre ebben a versben. Nem a halált, pusztulást, hanem az élet lehetőségét hozza. Az eltört, megrepedt (a p n  kifejezés mindkettőt jelentheti) nádszál, és az alig égő kanóc, pislákoló mécses minőségileg megromlott életet mutat: a világ kegyetlen törvényei értelmében pusztulás várja. A szolga azonban a pusztulás folyamatával szembeállva szelídségével a gyógyulás lehetőségét hozza el. A fogság tapasztalata a vegetáció, a gyökértelenség időszakával a megrepedt nád, a füstölgő mécses „állapota”. Az új hír, a szolga küldetésében a jövő távlatát nyitja meg.42,3b a nád és a mécs két plasztikus képhez kapcsolódva jelenti ki, hogy a szolga igazán hirdeti (hozza elő) a törvényt. A noxb kifejezés arra utal, hogy a választott úgy jár el küldetésében, hogy valósággá, sőt: igazsággá váljon a odüd. A szolga küldetésének ez a lényege: minden megnyilatkozásában



ez a vezérelv kell, hogy kifejezésre jusson. Ez a törvény a tényeket, az igazságot nem fedi el, hanem az Isten nagyobb igazságának összefüggésébe helyezi: így lesz az élet, a gyógyulás lehetőségévé a pusztulás, a krízis tapasztalatainak idején.
42,4nn:r nm ige, q impf. sg. 3 kialszikP  T ige, q impf. sg. 3 m összetörik□ 'to ige, q impf. sg. 3 m 4- tv  prep. amíg érvényt szerez (felállítja)mmnb mn fn., sg. f +  sg. 3 m suff + b prep. tanítására'R fn., pl. m partok, szigetekib'rr' brr ige, pi impf. pl. 3 m (pausa) várnak
A textus utolsó verse visszautal a 3. versben nád és mécses (kanóc) képére. E két képet azonban most -  antitézisként -  a szolgának szóló ígéret-kijelentés összefüggésébe állítja. A szolga küldetésének teljesítésében mindaddig megmarad, amíg érvényt nem szerez Isten törvényének, tehát igazsággá nem teszi azt.A veszélyeztetettség alaphelyzete minden prófétai küldetésre jellemző. E vers kapcsán utalhatunk Jeremiás alakjára, aki hasonló ígéretben részesül Jer 1,8-19-ben: Isten biztosítja őt jelenlétéről és támogatásáról küldetésének teljesítése közben. 42,4a-ban indirekt módon utal a szerző a szolga nehéz helyzetére, szenvedéssel járó hivatására, ez a gondolat azonban itt nem kerül bővebb kifejtésre.42,4b a küldetés célját fogalmazza meg. A szolga tanítására (mn) várnak a partok, szigetek: a távoli vidékek. A törvény (unitra) mellett itt a másik teológiai kulcsszó is megjelenik. A Tóra az életre szóló útmutatás, tanítás, amelyre az egész teremtett világnak szüksége van. Ebben a mondatban úgy jelenik meg ez a gondolat, hogy a szigetek „elébe mennek" várakozásukkal a küldetését teljesítő szolga üzenetének: arra vágyakoznak, azt igénylik és abban reménykednek (1. Ézs 51,5). 42,4-nek ez a mondata Róm 8,19 üzenetében is visszacseng: „A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.”A brr ige pi alakjában a várakozás, bizakodás, reménység aspektusai vannak jelen: mindebben az az állapot, szituáció fejeződik ki, hogy a várakozó kívül van az „üdv állapotán”, „híjával van" a szabadítás- nak, segítségnek, gyógyulásnak, ill. a tanításnak (Tóra).A szolga küldetése a népek felé lényegében ugyanaz, mint a fogságban élők felé megfogalmazódó prófétai vigasztalás: Isten rendje, uralma elérkezik a gyógyulás, az élet ajándékával.
A prédikáció feléA szolga alakja a maga szelídlelkűségében, Istenre utaltságában áll előttünk. A szolga szolgál; ez az egyetlen hivatása, elhívatása. Ott is, ahol uraktól nyüzsög a világ, ahogy Weöres Sándor írja Rongyszőnyeg c. versciklusában: „Valaha és is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék! De jaj, szolga csak egy van: az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség.”A szolga-követ által közvetített üzenet jó  hír-, az életről, a gyógyulásról szól. Ez az üzenet semmiképpen sem könnyelmű emberi kijelentés: a „majd csak lesz valahogy” rezignált állítása, egy vegetatív létformában élő reménytelen és igénytelen ember, közösség beletörődése a „megváltoztathatatlanba”. A szó a reménykedők várakozásában hangzik fel, krízis-helyzetekben, a halál közelségében. Ott és akkor -  és a ma embere számára is ígéret, biztatás és erő.A szolga úgy adja át, úgy közvetíti a rá bízott üzenetet, hogy az már a közvetítés folyamatában, a csendes szó révén gyógyít, erőt ad, kitartásra buzdít. Az igazi szolga alázatával, szelídségével olyan erőt és hatalmat képvisel, amely hatékonyságát tekintve túllép a világban megjelenő hatalom militáris, erőszakos törekvésén, amely az erősek gyengék feletti uralmának farkastörvényében jelenik meg.Isten követe, a kiválasztott, Isten Lelkének erejével szól: közelieket és távoliakat szólít meg. Szenve-



dőket, félelemben élőket és gondtalanokat. Céltalanokhoz szól, és olyanokhoz is, akik önbizalmuk erődjében önmaguk életét biztosítottnak hiszik. Az ige szól, hogy megtört életű embereket, pislákoló fényű embersorsokat szelíd erejével megváltoztasson.- kiegyenesítse a magukba roskadtakat, és igazi világosságot adjon. A szolga üzenetével azonban azokat is el akarja érni, akik bár magukat épnek, teljesnek hiszik, önigazságukban hamar megrendülhetnek. Ezért hirdeti a törvényt, amely Isten rendjéről, Igazságáról szól; megszólít, felelősségre von, és önvizsgálatra indít. Szembesít minket Isten velünk szemben támasztott igényével, és arról tanúskodik, hogy ez az Igazság, Rend, Törvény bár legyőzi az embert, mégis győzhet -  bennünk is.A Szolga küldetése tehát az ézsaiási üzenet alapján a törvény hirdetése és a gyógyítás kettős szolgálata. Gyógyulás csak ott következik be, ha az ember szembesül helyzetével.- felismeri és elismeri, hogy segítségre, gyógyulásra szorul. Megrepedt nádszálként, füstölgő mécsesként rá vagyunk utalva Isten szeretetére, aki Jézusban az élet, a gyógyulás lehetőségét kínálja fel mindannyiunk számára.A szolga Ura ígérete értelmében beteljesíti küldetését: véghez viszi Isten akaratát. Minden veszély, minden szenvedés, nehézség ellenére győz: mert nem önmagától szól, nem önmagától cselekszik, hanem a Lélek erejéből. Isten uralma, új, jó rendje -  ahogy Jézus hirdette: Isten országa -  a szolga alázata révén valósul meg. Erre a végső valóságra: Isten népének és a világ minden népének Istenhez találására, és benne személyes sorsunk Isten valóságában való felelősségteljes megélésére hív az ige.A böjti időszak kontextusában különösen is nagy hangsúly esik Jézus alakjának szolgáló, az emberért -  életéért és üdvösségéért -  küzdő oldalára. A húsvét felé vezető úton ez az ézsaiási üzenet kísér el minket ezen a vasárnapon, hogy az értünk szolgává lett Isten szelídségben erős szeretetét felismerjük és hirdessük. Az élet, a gyógyulás böjt nagy üzenete: mindez a csendben, szelídségben, a várakozás nyitottságában érik be számunkra, és válik személyes kincsünkké, amit továbbadhatunk.
Vázlat
I. Isten szolgál1. Szolga csak egy van: az Isten2. Jézus böjti útja a szolga küldetése3. A küldetés: törvényhirdetés és gyógyítás4. Mit üzen nekem, és hogyan várom a hozzám is útban lévő Szolgát?
II. A szelídség ereje1. Emberi elképzeléseink az erőről és hatalomról -  a világ farkastörvénye2. Isten útja más! -  mit mondhat egy régi prófétai üzenet ma, nekünk?3. Jézus, Isten szelíd Szolgája: a Szeretet útja a szelídség4. Mi, tanítványok: „balekság”-e a szelídség, vagy tényleg igazi erő?

Varga GyöngyiIrodalom
Breit, Hans/ Westermann, Claus, CalwerPredigthijfen, Bd. 3, Die alttestamentliche Texte dér fünften Reihe, Calwer Verlag, Stuttgart 1964,98-107Gottesdienst Praxis, Serie A: A rbeitshilfenjür die Gottesdienstezu den Sonn- undFeiertagen des Kirchenjahres, VI. Perikopenreihe.Bd. 4.- Ergánzungsband Exegesen, Hrsg. H. Nitschke, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh 1989, 34-38 Soggin, ]. Alberto, Bevezetés az Ószövetségbe, Kálvin Kiadó, Budapest 1999Westermann, Claus, Das Buch/esaja, Kap. 40-66, ATD 19, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1966
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Böjt 3. vasárnapja -  Gen 4,1-13
ExegézisA Jahvista narrátornak kimondottan teológiai jellegű célja volt ezzel a szöveggel. Az Isten és az ember közötti harmónia megromlása vezetett az emberi kapcsolatok tragédiájához is. Az emberi ész, ami érvényesíteni akarta magát Istennel szemben, most ismét magát érvényesíti az emberrel szemben. A narrátor összekapcsolja ezt a történetet az Édenkert történetével.
Gen 4,1Miután az Isten kiűzi az embert az Édenből, közvetlenül utána szerepel a fogantatás és a szülés (születés) története. „Ádám megismerte Jeleségét Évát." A irr  ige a Gen 2,15-17-nek a kommentárja: Az ember már a jó és a rossz tudásának birtokában van; Éva pedig elkezdi betölteni azt az ígéretet, amelyet Isten adott neki a Gen 3,20-ban (a bibliai elbeszélés szerint ő lett minden élőnek az anyja).A Kain szó (pp) jelentheti:
■  Gyermekre tettem szert (Tnp) az Örökkévalóval -  a héber m  prepozíció adja meg azt a jelentést, hogy az Úr segítségével történt. Sehol máshol nem használja a Biblia az utn (ember) szót kisfiúi értelemben.■  Ő volt a Kénita nép őse (a harmadik csoport, aki kapcsolatban állt a zsidókkal). Úgy tűnik, hogy ők egy állandó lakhely peremén éltek, s úgy említik őket, mint akik vándorló életmódot folytatnak (Bírák 1,16; 4,11)■  A „qayin” akkád szó kovácsot is jelent.■  Az ugariti textusoknál teremt, életet ad jelentéssel bír. Az Ósz-ben is megtalálható így néhány helyen. Pl: Gen 14,19; 14,22
Gén 4 ,2 -4mV? r)om -  folytatta a szülést (valószínűleg ikrek lehettek: Káin és Ábel). Ábel neve nincs megmagyarázva, de kapcsolódhat az akkád szóhoz, ami fiút jelent, viszont a héberben inkább fuvallat, lélegzet a jelentése. Az asszír „aplu” (fiú) szó is lehet az etimológiai gyökere.Ábel, mint a fiatalabb testvér a „könnyebb" munkát kapja: a nyájakat kell őriznie. Káin pedig apjának segít a föld megművelésében.Az áldozat bemutatása tulajdonképpen az istentisztelet első említése a Szentírásban. A vallásos érzés az emberi természet alapvető eleme, és az istentisztelet legősibb kifejezése az áldozat bemutatása. Az az áldozat célja, hogy közölje Istennel, mi mindent adott, köszönetet mondjon érte, és ezáltal kifejezze Isten bőkezűségének elismerését.

Káin földm űves ? Ábel pásztor. -  A  vallástörténetben számtalan olyan történeti példa van, mely a két hivatás közötti ellentétről és konfliktusokról beszél. A bibliai hagyomány a nomád pásztorok tiszta és egyszerű eszményítését valamint a letelepült földművelők életmódjával szembeni ellenállást tükrözi.



Máshol pedig az állati eredetű áldozatok felsőbbségét hirdetik a más jellegű áldozatokkal szemben. A bibliai történetnek ezekhez hasonló a háttere. Ebből a jelenetből kiolvashatjuk még a földművelők és a pásztorok ellentétét, sőt az utóbbiak védelmezését is.Káinnak, a „kovácsnak” kétértelmű a helyzete Ábellel, a „pásztorral" szemben. Bizonyos pásztortársadalmakban vagy megvetik a kovácsokat, vagy tisztelik, a lényeg azonban ugyanaz: félnek tőlük (hiszen ők a tűz urai, akik kétes értékű varázshatalom birtokában vannak).Az első (testvér)gyilkosságot tehát az az ember hajtja végre, aki valamiképpen a technika szimbóluma, s ezáltal a civilizációt jelképezi. Kimondatlanul ugyan, de minden technikát „mágiával" kapcsolatosnak gondolnak.Az, hogy az Úr Ábel áldozatára tekintett, azt jelenti, hogy elfogadta az áldozatát, ugyanakkor a pásztori életformával is egyetértett, támogatta azt.
Gen 4 ,5 -6Az elbeszélés itt rendkívül tömött és visszafogott, nem mondja meg, hogy az Úr miért tekint Ábel áldozatára, és Káinéra miért nem. Zsidó értelmezés szerint Ábellel ellentétben az ő áldozata azért részesült visszautasításban, mert más érzéssel adta. Isten ugyanis a szívet is nézi, nem csupán az áldozatot.v b  V?dv  (és fejét lehajtotta): más fordítás szerinti jelentése az, hogy lehangolódott. AbD] ige itt Káin csalódottságát fejezi ki az elutasítás miatt.
Gen 4 ,7nNto H'UTTdn xV?n (ha jót cselekszel...): Az Úr, kérdőre vonja Káint, és burkoltan arra céloz, hogy nem az áldozat fajtájával van a problémája, hanem azzal, hogy milyen lelkülettel adja, hiszen látja Káinban a féltékenységet (testvére iránt), az előtörni készülő gonoszt, s ez az, amire felhívja Káin figyelmét, hogy ne engedjen teret a gonosz működésének.nxto (Ntoa) jelentheti az 5. versben szereplő szónak (fejét lehajtotta) az ellentétét. Az ige itteni jelentése azonban Gesenius szerint nem egészen világos.pm nNDn (a vétek leselkedik): Az akkád „rabisu” szóból származik. Érdekes, hogy a bűnt megszemélyesíti, úgy, mint egy vadállatot, aki leselkedik az ajtó előtt, és arra várakozik, hogy lecsaphasson áldozatára. Más fordítás szerint „heverész a ház bejáratánál”, hogy rávesse magát a ház lakójára, mihelyt kinyílik az ajtó. A bűnnek egyfajta démonként való ábrázolása visszavezethető a babiloni vallás rituális gyakorlatára.Mikor Káin szállást adott rosszkedvének, utat nyitott szívében az irigység, a harag és az erőszak szenvedélyének. Végső soron ez vezetett a gyilkossághoz.A hagyományos olvasat szerint: „uralkodnod kell rajta”. Ezzel figyelmezteti az Úr Káint, hogy harcoljon a Gonosz ellen, mert az megtámadja őt és hatalmába keríti.
Gen 4,8A héber szövegnek alig van itt értelme, ugyanis az írás nem közli, hogy mit mondott Káin a testvérének. A samaritánus Pentateuchoszban azonban találunk egy betoldást: „Menjünk ki a mezőre!”.
Gen 4 ,9 -1 0A bűnt -  ebben az esetben a testvérgyilkosságot -  azonnal követi az Úr számonkérése ugyanúgy, mint Gen 3,9-ben. Káin magatartása megkeményedik, rideggé válik. Ahelyett, hogy bocsánatot kérne viselkedéséért, inkább letagad mindent, s meggondolatlanságát még pimaszsággal is tetézi, amikor visszakérdez: „H át őrzője vagyok én a testvéremnek?". A bűnt nem lehet eltitkolni az Úr elől, hiszen Ő mindent lát, az első emberpár sem tudott elrejtőzni előle a bűnbeesés során.Az ember vére az Isten tulajdona. A zsidó hagyomány szerint az ember élete (az állaté úgyszintén) vérében van, s ezért nem szabad a húst a vérrel együtt megenni, minden teremtmény Istenhez tartozik. Káin azáltal, hogy megölte Ábelt, megölte az ő később lehetséges utódait is. A magyar szöveg ezt a gondolatot nem adja vissza, hiszen a „vér” szó egyes számú, a héberben azonban többes számban áll, hogy
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kifejezésre juttassa: „A ki elpusztít egyetlenegy emberi életet, az olyan, mintha egy egész világot pusztíta
na e l."

Gen 4,11
„A föld. megnyitotta száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét. ” Itt annak a vallásos hitnek a visszhangja tükröződik, melyben a földet egyenlővé teszik a halál lakhelyével (a földalattival) -  „Seol" az ÓSz-ben ami megnyitja a száját, hogy elnyelje áldozatának vérét.Harmadszor találkozunk ítélet formájában az áldozattal (Gen 3,14; 3,17; 4,11). A mostani Káinon lévő átok azonban súlyosabb az előző kettőnél. Itt már a föld is átkozottá válik, hiszen nem adja már termő erejét, hiába művelné azt Káin földművesként, nem térül meg a ráfordított munka, nem hoz többé gyümölcsöt.
Gen 4,12Káin büntetése kétszeres: az elhívása, hogy földműves legyen, megsemmisült („a fö ld  nem adja neked ter
mőerejét")', Isten megbélyegezte, s ezáltal vándorlásra ítéltetett, otthontalanná, törvényen kívülivé vált.
Gen 4,13Káin kegyelemért könyörög: „A z én büntetésem nagyobb, mintsem el tudjam hordozni". A LXX szerinti fordítás: „Az én büntetésem nagyobb, minthogy meg lehetne bocsátani. ” Mindkét fordítás kifejezi, hogy Káin már elismeri bűnösségét és szenved miatta.A xtoí igét itt ugyanabban a jelentésben találjuk, mint a bölcsességirodalomban, vagyis a bűnbocsánat kifejezéseként.
Gen 4,15A vérbosszú szokásának etiológiai történeti magyarázatát is adja az Istentől kapott káini jel. Az itt olvasható megbélyegzés teológiai csúcspontja a történetnek. Káin átkozott és kitaszított, ennek ellenére sincs teljesen elkülönítve az Istentől. Az Úr még bűne miatt sem taszítja el magától, hanem számon tartja őt, és gondot visel róla, türelmesen várja bűnvallását (ami tulajdonképpen már meg is történt), és a Hozzá való visszatérésének szándékát.Szükséges még kiemelnem azt a tényt, hogy Istentől Káin -  szörnyű tette ellenére -  a ráhelyezett isteni jel által bűnbocsánatot kapott, s ez utal arra, hogy az Úr bűneink ellenére is gondot visel rólunk.
MeditációNaponta hallunk gyilkosságról szóló tudósításokat a rádióban s a televízióban. Háborús áldozatok, köztörvényes bűncselekmények során emberek ezrei halnak meg hetente. Káin testvére ellen elkövetett szörnyű tette sajnos nem csupán egyszeri cselekedet volt valamikor az idők kezdetén, hanem nap, mint nap tömegével fordul elő az emberek között.Textusunk az első gyilkosságról, testvérgyilkosságról beszél, melyet Káin aljas irigységből követett el testvére, Ábel ellen. Tegyük fel magunkban most a kérdést: mi minősül most gyilkosságnak? Csak és kizárólag az, ha kioltom valamely embertársam életét?Naponta érnek bennünket negatív hatások életünk folyamán. Emberlétünkből összezördülések, konfliktushelyzetek adódnak. Viták, veszekedések, ellenségeskedések, kritikák érnek bennünket a munkahelyen, az utcán, sőt még otthonainkban is. Nehezen viseljük, hogy nem egyedül élünk a földön, és másokhoz kell alkalmazkodnunk, másokra kell tekintettel lennünk.Az Úr elfogadja emberi mivoltunk másságát (áldozatát), ugyanakkor mi képtelenek vagyunk minderre. Az önzés, a törtetés, az előbbre jutás akarása jellemző életünkre. Érdekeinket (áldozatainkat) szüntelenül a másik ember fölé helyezzük. Megfigyelhető, hogy mindez már gyerekkorban is jellemzi az embert. Testvérek versenyeznek, vitatkoznak egymás között, hogy a szülő melyikük rajzát dicséri meg, me-



lyiküket ülteti az ölébe, melyiküket szereti jobban. Ha a szülő úgy dönt, hogy a testvérek közül az egyiket kiválasztja, előnyben részesíti, abból problémák adódnak, hiszen a másik gyermek úgy érzi, elárulták őt. A legnagyobb rémület, mely egy gyermek szívét marcangolhatja az, hogy nem szeretik. Semmitől sem fél úgy, mint attól, hogy ellökik, visszautasítják.Azt hiszem nincs ember a világon, aki kisebb nagyobb mértékben ne érezte volna a visszautasítás gyötrelmét. A mellőzés ezáltal haragot szül, a harag pedig valami bűnt, a mellőzés megbosszulására. A bűn bűntudattal jár, s azt hiszem, ez az emberiség történetének lényege. Ha a visszautasítást, mellőzést ki lehetne küszöbölni, az ember természete is megváltozna.Fontos ez a történet már csak azért is, mert tükrözi számunkra azt, hogy a lélek térképe, mégpedig a titkos, visszautasított léleké. Központi mondanivalója mégsem ez a textusunknak, hanem az, hogy Isten szeretete a bűn hatalmánál is nagyobb, minden áron szeretné megmenteni az embert, s jelzi azt, hogy mindig minden súlyos tette után, és annak ellenére biztosítja számára az Úr az élet folytatását.Az ember, s az egész emberiség Isten megbocsátó kegyelméből él. Noha az áldozat körül keletkezik az első viszály, s az Isten felelősségre vonó szava az embert hidegen hagyja (nem foglalkozik vele), Isten mégsem nyugszik bele az ember elpusztulásába. Mindig megláttatja atyai szeretetét a hozzá forduló bűnbánó emberrel.Hűen tükrözi ezt Gen 8,21-22 is: „Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.”
Szabó FerencIrodalomDavidson, Róbert, Genesis 1 -1 1, The Cambridge Bibié Commentary, Cambridge University Press, Cambridge 1973Hertz Joseph Hermann, Zsidó Biblia (Genezis), Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1996Rózsa Huba, Kezdetkor teremtette Isten, Jel kiadó, Budapest 1997Scharbert, Josef, Gén 1-11, Die Neue Echter Bibéi, Echter Verlag, Würzburg 1983Zimmerli, Walther, lM ose 1-11, Urgeschichte, Theologischer Verlag, Zürich 1943
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Böjt 4. vasárnapja -  Ézs 58,6-12
Történeti és irodalmi kontextusAlapigénk Trito-Ézsaiás próféciája. Mint tudjuk, az ó'si Izrael prófétáinak egy része (pl. Jeremiás) saját neve alatt hagyta ránk prófétai igéit. Más próféták névtelenek maradtak, s csak a rájuk bízott igéket hagyták az utókorra (pl. „Malakiás"). Ismét mások egy korábbi nemzedékekhez tartozó, iskolaalapító próféta tekintélye alá helyezték a későbbi időkben született igéket. Ézsaiás könyvében az első rész (1-39. fejezet) anyaga a próféta élettörténetével együtt hagyományozódott ránk. A második rész (40-55. fejezet) egy világosan kirajzolódó karakterű fogság-korabeli próféta igéit tartalmazza. Deutero-Ézsaiás egy teológiai újításra bátor, reményt hozó próféta, akit Izrael történelme egyik legmélyebb pontján hívott el az Úr. Névtelen marad, csendben elrejti életművét a történeti Ézsaiás könyvének végén. A trito-ézsaiá- si anyag (56-65. fejezet) mögött nem sejlik fel egy hasonlóan egységes arc, inkább Deutero-Ézsaiás iskolájának következő, már a fogságból hazatért nemzedékének tulajdoníthatjuk, egy ismeretlen prófétai közösségnek, mely ismeri, gyakran idézi és újrafogalmazza a korábbi korok igéit. Az is lehetséges, sőt valószínű, hogy e prófétai körben prófétanők is jelen voltak -  sejteti ezt pl. 66,7kk képanyaga, de Neh 5,1 is. Ez is oka lehet annak, hogy ezek az igék a próféta neve nélkül lettek örökségünkké.A tritoézsaiási próféciák kora a fogságból való hazatérés első hulláma (Kr.e. 538) és a templom felépülése (Kr. e. 515) közti nehéz időszakra esik, az 58. fejezet anyaga legvalószínűbben 538-528-ra tehető. Ebben az időben a júdabeliek közt egyre mélyülő társadalmi szakadékok alakultak ki. A gyengébb anyagi helyzetűek, a nagy családot eltartók a súlyos adók és az éhínségek miatt egyre mélyebb szegénységbe csúsztak, kölcsönöket kényszerültek felvenni gazdagabb honfitársaiktól. Az egyre növekvő terheket nem tudták megfizetni, így elvesztették földjeiket és maradék vagyontárgyaikat, majd végül családjuk tagjait is „lefoglalták” adósságaik fejében, ahogy azt Neh 5,1-5 ben felpanaszolják: „És bár a mi testünk éppen olyan, mint honfitársaink teste, és a mi fiaink éppen olyanok, mint az ő fiaik, mégis rabszolgáknak kell eladnunk fiainkat és leányainkat. Vannak is már így eladott leányaink, de mi tehetetlenek vagyunk, mert mezőnk és szőlőnk már a másé.” (Neh 5,5) Azok, akik adósrabszolgává váltak, testi-lelki kizsákmányolás tárgyaivá lettek, az új tulajdonos gazdasági érdekei vagy szexuális kívánságai kiszolgálójává. Mindez, hangsúlyozzuk, nem néhány család egyéni balszerencséje volt: a szegény nép egésze jutott adósrabszolgaságra.Ugyanakkor a fogság óta a nép minden évben többször nagy, közös böjtben fordult Istenhez. Zak 8,19k alapján négy ilyen böjtnapra következtethetünk. A tizedik hónap tizedik napján Jeruzsálem megszállásának kezdetére (2Kir 25,1), a negyedik hónap kilencedik napján Jeruzsálem bevételére (Jer 39,2) emlékeztek, az ötödik hónap hetedik napján a Templom lerombolására (2Kir 25,8kk), a hetedik hónapban Gedaljá maggyilkolására (2Kir 25,25). A böjtnapok az össznemzeti gyász jegyében teltek. A nép egészének kellett együtt böjtölnie, gyászolnia, s Isten bocsánatáért fohászkodnia, nyilvános, közös imádságokban. Azonban, mint látni fogjuk, a nép kettészakadása tehetősekre és adósrabszolgákra lehetetlenné és nevetségessé tette a közös böjtöt: egyesek saját elhatározásukból vonhatták meg maguktól az ételt



négy napra, mások éheztek minden napon. A teljes böjt amúgy is lehetetlen elvárás a szünet nélkül dolgoztatott (Ézs 58,3) rabszolgák számára.Trito-Ézsaiás két nagy erejű prófétai beszéde kapcsolódik szorosan a böjtnapokhoz, a 61 fejezetben „megvigasztal minden gyászolót” (61,2), Isten kegyelmét, irgalmát hirdeti meg a szegények, megalázot- tak, adósrabszolgaságba döntöttek felé. Az 58. fejezet elsődleges címzettjei a tehetősek. Feléjük másképpen szólal meg az Isteni üzenet: a kegyelem és szabadulás idejének eljöveteléhez az ő megtérésükre, cselekedeteik megváltozására is szükség van. A két próféciát szoros lexikális és fogalmi utalások teszik egy igehirdetés-párrá.Minden kommentátor egy egységnek látja az 58. fejezet 1-12. verseit. Azonos metrum (3+3) azonos gondolatvilág, belső utalások fűzik eggyé a szakaszt. A 13-14. versek státusa vitatott. Egyesek szerint későbbi hozzáfűzés, mások (pl. Buttick) a gondolatmenet logikus folytatását látják benne. Ezek a versek az igaz böjt követelményeiről a szombatév és a nagy Jubileum-év meghirdetésére váltanak; az exodusterminológia helyett a teremtés -  s a teremtés hetedik napjának ünnepi nyugalma felől közelítik meg az igazságosság és üdv összefüggéseit. Ez, mint látni fogjuk, 1-12 perspektívájának végső kitágítása: nem csak a szabadítás művében, de a teremtést lezáró ünnepi nyugalom megteremtésében is társul hívja az Úr a júdabelieket.A szakasz egészére jellemző, hogy korábbi prófétai igéket formál át, kommentál. Az első vers Hós 8,1 és Mik 3,8 kombinációjából született, míg 8b egy deutero-ézsaiási vers újraírása. Van, aki ezt „epigo- nizmusként” értelmezi (Fohrer 208). Az én olvasatomban másról van szó: Trito-Ézsaiás tudatosan épít a már ismert próféciákra, és azoknak mai, aktuális követelményeit tárja a nép elé. Azt mondja el, hogy Hóseás vagy Mikeás szavai ma is igazak: Isten szól, válaszol általuk is a nép böjtbeli fohászkodására -  de válasza valódi megújulást igényel.
Versről versreA hatodik versben a bűnösen felrakott bilincsek leoldására hívja a próféta a böjtölőket. A hűid az iga kampója, az igavonó állatot kétoldalról szorító része. Trito-Ézsaiás korában már meglévő, ősinek számító igék az Izraelt elnyomó idegen népekre, idegen uralkodók erőszakos uralmára alkalmazták ezt a képet (Lev 26,13; jer 27,2; 28,10-13). Trito-Ézsaiás azonban azt mondja: ma elsődlegesen a nép maga, annak hatalmasai azok, akik rabigába hajtják Izraelt. Súlyos vád: ami a fáraó volt Mózes idejében, azzá lettek ma a nép hatalmasai. Ugyanakkor az egyiptomi fogság idején az Úr törte össze a jármot, mely szolgává tette a népet, de ma a gazdagok és befolyásosak kezében a döntés: részt vesznek-e ebben a munkában, elindítói lesznek-e a szabadulásnak? A Septuaginta még élesebbé teszi a vers szociális tartalmát, az „igazságtalan szerződések igájáról” beszél, melyek rabbá teszik a népet.A hetedik versben világossá válik: az igaz, Istennek tetsző böjt is lemondást jelent. Nem a feleslegéből kell adjon, akinek van, hanem a saját kenyerét kell megtörje az éhezővel, a saját házába kell bevigye a bujdosót. Új fordításunk és a Károli egyaránt pontosan adja vissza a megfogalmazás értelmét: nem egyszerűen a hajléktalanról van itt szó, hanem a bujdosóról, az igazságtalanság áldozatáról.„Ne zárkózz el testvéred elől" -  szó szerint: húsod elől. Ugyanazt a szót -  "líra -  és ugyanazt az érvet találjuk itt, mint a fent idézett nehemiási versben. Ne zárkózz el attól, akivel egy testből való vagy, akivel egy testhez tartozol! A nép szolidaritástudatát karaja a próféta helyreállítani: emlékezzetek, hogy egy testből valók vagyunk, egy testhez tartozunk -  micsoda botrány és képtelenség hát, hogy egyesek másokat rabszolgáikká tesznek, hogy egyesek éheznek, míg mások bőségben élhetnek?Nagyon konkrétan, pontosan fogalmaz Trito-Ézsaiás mind a bűnök (3-4. v.), mind a sürgető tennivalók terén. Nem ragad meg az általánosságoknál, tárgyszerű társadalompolitikai kérdésekről, a kiszolgáltatottak szenvedésének okairól szól Isten nevében. Ez bátorítás lehet a ma igehirdetőjének is: beszéljünk egyenesen, arról, amit mindannyian érzékelünk, de csak az Ige fényében merünk igazán átgondolni.A nyolcadik vers Isten ígéretének meghirdetése: fény és gyógyulás, védelem, a nép egybegyűjtése. Az utolsó sorpár Ézs 52,12-t idézi és formálja át: „az ÚR jár előttetek, Izrael Istene lesz mögöttetek is". Az

43



„ÚR", az Isten kimondhatatlan neve helyett azonban, mintegy szinonimaként, az igazság áll, a törvényesség, igazságosság, győzelemre jutó jóság. (A Septuaginta Sixaoiauvn-nek fordítja a kifejezést, ismét egyértelművé téve az ige szociális tartalmát.) Egy karaván képét rajzolja meg Trito-Ézsaiás, egy karavánét, melynek elővédje az igazságossága, hátvédje, pásztorolója, összegyűjtője az ÚR dicsősége.A kilencedik vers első fele visszautal a 58,3 kérdésére: majd, ha igazán böjtölünk, akkor hallgat meg az Úr, akkor azonban minden fohászkodásunkra felelni fog. A vers második fele ismét az igaz böjtről beszél. Egyes exegéták átrendezik a szöveget olymódon, hogy a „ha majd” buzdítás és az „akkor” ígéretek ne keveredjenek: előbb az intés, utána a beteljesedés képei. Ez azonban a szöveg költői ritmusa iránti érzéketlenség: az ígéret képei szándékosan váltakoznak itt a hívással. (Hasonló, palindrom-szer- kezetű mondatokat találunk pl. az 52,6 ill. 65,1 versekben.).Az „ujjal mutogatás" „új kinyújtása”, illetve az „álnok beszéd" többféleképpen értelmezhető. Egyesek szerint az új kinyújtása a környékbeli népeknél fondorlatot, szerencsétlenséget hozó varázslatot jelent, míg a hamis beszéd hamis próféciára, veszekedésre utal. A jelen szövegösszefüggésben valószínűbbnek tűnik számomra az az értelmezés, hogy itt kiközösítő rágalmakról van szó, melyekkel a nincstelenek nyomorát a gazdagok megmagyarázták: aki szegény, az bizonyosan bűnös is, maga oka a nyomorúságának. Neh 5 megfogalmazásai is egyértelműen ez ellen lépnek fel, amikor a szegénység valódi okát feltárják. Ameddig a más nyomorúságát álnok beszéddel, hazug okok keresésével tesszük elfogadhatóvá, addig bezárjuk előtte a szívünket, és nem kezdhetjük meg az igaz böjtöt.A tizedik vers első sora több értelmezést tesz lehetővé. A maszoréta szöveg szó szerinti fordítása „ha kimegy az éhezőnek a te lelked (-|töD3 jsrf?  psm)” lenne. A Targum, a Vulgata, Luther, a Revised Standard Version és mások úgy fordítják: „ha hagyod, hogy az éhező szívedhez érjen”, „ha megindul a szíved az éhezőért". Ha tehát nem beszélsz álnokul a szegényről, hanem lelked kitárod előtte, és megsegíted, akkor felragyog a sötétben világosságod. Mások (New English Bible, Hurowitz, Bodrog, és a mi jelenlegi protestáns fordításunk is) a tbD3 szó egy ritka értelmét látják itt előfordulni: saját életed, megélhetésed, amire neked is szükséged van. Képi nyelvet használva: kenyered. A Septuaginta kombinálja a két lehetőséget: Swq tteivwvti tov apTov ek i^uxn? CTOU. telkedből kenyeret adsz az éhezőnek. Lehetséges, hogy az LXX fordítása mögött egy teljesebb szövegvariáns áll, de az is lehet, hogy a héber eredeti kettős értelmének gazdagságát próbálta így visszaadni az ókori fordító.Ha a nyomorultat jóltartod -  azaz megelégíted, betöltőd, megörvendezteted -  akkor felragyog sötétségben a világosságod, mint a teremtés első napján, és homályod olyan lesz, mint a déli nap, mint amikor Isten sötétséget borított Egyiptomra, de ahol Izrael fiai laktak, ott mindenütt világos volt (Ex 10,23).A tizenegyedik vers szavai szerint az ÚR vezeti majd népét szüntelen, s jól tartja őt, lelkét {mi) száraz földön is. (mnxnx hapax legom. jelentése valószínűleg száraz, kiégett vidék). Ugyanazt a kifejezést találjuk itt, mint az előző versben: amit a tehetősek elkezdenek a szegény megelégítésével, jóltartásával, azt fogja az ÚR teljességre vinni az egész népen. A pusztai vándorlás képeivel találkozunk, mégis egyértelmű: nem más helyre, más földre kell elmennie a népnek, hanem más rendet kell megvalósítania itt, ahol van, s akkor Istennek a pusztában megtapasztalt vezetése és gondoskodása lesz az osztályrésze.Csontjaidat megerősíti: az én stabilitásáról, az ember belső erejének feltámadásáról szól ez a számunkra sem idegen kép. Ellentétét megtaláljuk számos zsoltárversben, pl. Zsolt 22,15; 31,11; 42,11; Péld 17,22). Az öntözött kert és a ki nem apadó forrás képe Júdea éghajlatának hátterén lesz igazán beszédessé: a folyamatos vízhiány közepette olyan kert leszel, mely bővölködik a vízben, forrás, melyet nem hagy cserben, nem csal meg a víz, nem időszakos patak tehát, hanem az élet helye, táplálója.A tizenkettedik vers maszoréta szövege furcsa, ügyetlen sorral indít: „fölépítik a tőled jövők...". A „fiaid" fordítás egy lehetséges szövegkritikai korrekción alapul, a legtöbb kommentár ezt a megoldást követi. Az itt megfogalmazott ígéret szinte azonos 61,4 szavaival: az újjáépülés immár közös reménysége nincstelennek és gazdagnak. Az utolsó sor az „ösvények helyreállításáról” szól. Értelmezése bizonytalan: lehetséges, hogy a rések, a romfalakon keletkezett hasadékok és ösvények eltüntetéséről, befalazásáról szól, de az is lehet -  ahogyan a Károli fordításban olvassuk -  hogy a lerombolt város utolsó kis köze, utcácskája is helyreállíttatik az üdv idején.Fontos felfigyelnünk az utolsó két vers képeinek egy sajátosságára: a helyreállítás ismét bőkezűvé,



éltadóvá teszi a népet, forrássá lesz, mely másoknak örökké friss vizet ad (Fohrer 211), városépítővé, otthonteremtővé.
Vitatott kérdések, fő hangsúlyokVisszatekintve igénkre, érdemes rávilágítanunk még néhány jellegzetes pontra. A textus egészén végighúzódik egy nyelvi játék a m : és lton szavakkal. Ha megosztod életedet, lelkedet, megélhetésedet az éhezővel (10. v.) -  hiszen saját húsod ő (7. v.) -  akkor az ÚR vezet majd, s kopár földön bőségesen biztosítja megélhetésedet -  a tiedet, az egész népét, hiszen valójában egy megélhetésetek, egy lelketek és testetek van. Ez az oka annak, hogy a nép szolidaritásának helyreállítása, az igazságtalan különbségek megszüntetése elengedhetetlen feltétele az üdvnek: csak együtt, egy testként kaphatja meg azt Izrael.Ennek megértése rögtön kiküszöböli az ige két lehetséges félreértését is. Egyrészt: nem elsődlegesen a kultusz, a böjti gyakorlat kritikájáról van itt szó. Nem az a baj, hogy a böjt hamis, helytelen lenne. Azonban semmiféle böjt, vallásos igyekezet, kegyes odaszánás nem teheti jóvá a népet szétszakító szociális ellentéteket, azt, hogy egyesek saját magukat adják rabszolgaságra kenyérért, míg mások bővöl- ködnek. Másrészt nem teljesítmény- és jutalmazás-gondolat az, ami itt megfogalmazódik. Nem egyéni jócselekedetekre, irgalmas tettekre van szükség, melyek az Isten kegyelmét kiérdemelnék. Inkább meghívást hallunk: kezdjük el, legyünk részesei az Isten üdvhozó munkájának, a jármok letörésének, a megalázottak felegyenesítésének, az éhező megelégítésének.

Az igehirdetés feléEnnek az igazán aktuális, a ma problémáival sok ponton érintkező textusnak legfőbb nehézsége a címzettjeiben rejlik. Vajon a hatalmasok, a befolyásosak ülnek-e szószékeink alatt, jogos-e ilyen értelemben magunk felé fordítani a prófétai intést és hívást? Kétféleképpen felelhetünk erre. Egyrészt: ha a böjtben, a böjtölés gyakorlatában éppen az fejeződik ki: képesek vagyunk lemondani, észrevesszük és tudomásul vesszük, hogy lehetséges a jelenlegi gazdagságunk és lehetőségeink egy részéről lemondani, és valaki más szenvedése felé fordulni. Másrészt valóban nem tarozunk a világ legszegényebbjei közé, sőt globális méretekben tekintve a gazdagokhoz sorolhatjuk magunkat. Én magam pasaréti lakóhelyemnek közvetlen környezetében nyilván a szegényebb jövedelműek közé tartozom, mégis visszatetsző lenne, ha szegényként gondolnék magamra, hiszen már Magyarország viszonylatában a szerencsésebbek közé, a viszonylagos biztonságban és jólétben élők közé tartozom. Ugyanígy, bár sok gyülekezeti tagunk él nehéz körülmények között, de valamennyiünknek érdemes tudatosítanunk magunkban, hogy a világ gazdagjaihoz tartozunk, olyan életet élünk, melyre a világ sok részén mint paradicsomi jólétre gondolnak. Olyan világban élünk, ahol naponta 24 000 öt év alatti gyerek hal meg éhezés következtében -  felelősséggel tartozunk ezekért a legkisebbekért. Utóbbi éveink és hónapjaink során egyre több a menekült, aki számunkra elképzelhetetlen nélkülözések és üldöztetések elől érkezik a mi hazánkba -  vonatkozik rájuk Ézs 58,7 parancsa a házunkba bevitt bujdosóról. Világunknak azok a rendszerei, melyek a peremre szorítják a szegényt, a más bőrszínű embert, az értelmi fogyatékost vagy éppen a mozgássérültet -  ezek a rendszerek a mi naponkénti közönyünk és önzésünk által maradnak fent. Bátran megszólaltathatjuk hát magunk felé az ige felelősséget és szolidaritást ébresztgető üzenetét.Mindazonáltal el tudok képzelni olyan gyülekezeti szituációt, ahol érdemes valahol, a prédikáció vége felé, egy kitérőt tenni, néhány szóban megszólaltatni azt is, ami Ézs 61-ben válik explicitté: „Ha te, testvérem, úgy érzed, hogy semmid, igazán semmid nincsen, hangod nem hallatszik sehol, szenvedésed látatlan marad, akkor tudd meg: az Isten szemében minden üdvösség, jó kezdete a te felemeltetésed és megelégíttetésed, a te jogaidnak helyreállítása. Isten előtt nincs rejtve, sem elfeledve a te ínséged.”A világ, az emberiség egészére gondolva újabb problémával szembesülünk. Trito-Ézsaiás szavai a nép, Izrael népe egységének helyreállításáról szóltak, a szolidaritás, melyet a próféta felébreszteni ki-



ván, a Júdában élők -  a zsidók és esetleg a más népből való menekültek -  iránti szolidaritástudat. Hogyan értelmezhető ez az ige keresztény szemmel? Kivel vagyunk mi egy test? A keresztényekkel, vagy az evangélikusokkal szerte a világon? Ez sem lenne kicsiny kihívás. Mt 25 azonban még ennél is nagyobbra tekint. Mindenkiért, a legkisebbek, az éhezők, hontalanok, üldözöttek mindegyikéért felelősek vagyunk, mintha maga az Emberfia lenne szükségben a szemünk láttára. Ez, tekintve a világ mai állapotát, rettenetes felelősség. Bizony, szenvednek és éheznek elegen, míg mi vacsoránkat költjük el békében. De a nagyobb kihíváshoz kapcsolódó ígéret is még konkrétabb: az az egy test, melyben az egész világnak megbékélnie és eggyé lennie kell, az emberré lett Úr teste (Kol 1, 3).Böjt negyedik vasárnapja az Élet kenyerének vasárnapja, olvasmányaink többsége Jn 6-ból, az ötezer ember megvendégelésének történetéből, illetve az azt értelmező beszédből valók. Két szempontból is helyénvaló ezen a vasárnapon Ézs 58-ról prédikálnunk. Egyrészt az öt kenyérből és két halból elindult lakoma a legszebb újszövetségi kiábrázolása annak a gondolatnak, hogy az Istentől jövő megelégíttetés és gazdagság ott indul el, ahol a keveset, az egynek is éppen hogy elegendőt megosztják egymással. Olyan igazság ez, melyet sok keresztény személyes tapasztalata, igaz csoda-élménye is tükröz. Másrészt viszont érdemes a trito-ézsaiási igék fényében tekinteni úrvacsorai gyakorlatunkra is. Pál apostol szerint nem tekinthető úrvacsorának, sőt ítéletet és pusztulást szerző étkezés az, amelyből hiányzik a megosztás (lKor 11,17-34). Vajon nem űzünk-e csúfot az Élet kenyeréből, ha, bár vesszük az ostyát és a bort, de gondolataink, imádságaink, felelős tetteink nem szolgálják azokat a testvéreinket, húsunkat és vérünket, akik éheznek, akiknek minden kenyérmorzsa, minden korty szennyezetlen víz az életbenmaradás esélye?Hangsúlyozzuk mégegyszer: nem csak az egyéni irgalmasság cselekedeteiről van itt szó. Trito-Ézsai- ás számára nem elég, ha az elszegényedettek némi alamizsnát kapnak. A szenvedést szülő igazságtalan rendszerek megváltozatását, az elnyomottak szabadon engedését, az ezért való felelős cselekedetet sürgeti. (Schottroff 1997, 276) A böjt testbeírt imádság, fohászkodás egész lényünkkel. Lemondás, a szükség vállalása önként, egész lényünk átformálódásáért. Annak kifejezése, hogy készek vagyunk részt venni Isten munkájában -  a jármok letörésében, az éhezők megelégítésében.
Vázlatok/.■  Leoldandó bilincsek, összetörést érdemlő jármok -  mik azok ma? Mi az, amit kérünk, amiért imádkozunk amikor erre a világra tekintünk? (Minél konkrétabb, merész víziót felvázolva.)■  Isten minket küld: oldd le a bilincseket! -  az alapige történeti kontextusának bemutatása, üzenetének kibontása, a fordulat: Te tedd meg, rajtad áll!■  Isten minket küld, ma: oszt meg a sajátodat, oldd le a bilincseket! (A jelen kihívásai -  ismét egészen konkrétan.)* Olyan leszel, mint a megöntözött kert: az ígéret képei, kibontva, vers idézetekkel, képzőművészeti utalásokkal stb. kiegészítve.
II.
• Egy történet arról, milyen érzés, mikor kizárnak a szolidaritásból, amikor rászorulnánk a segítségre, de nem kapjuk meg. azokról a szakadékokról, melyek idegenné teszik számunkra egymás szenvedését.■  Történeti pannó: a szolidaritás hiánya, szétszakadozott nép.■  Krisztus teste, egy test vagyunk.■  Ismét történetek az egység megtapasztalásáról (talán egy, melyben a szenvedő oldal, s egy, melyben a szenvedővel szolidaritást vállaló oldal a miénk).Záróénekként én olyat választanék, melyben már nem az intés, hanem a kegyelem és újjáteremtés ígérete fogalmazódik meg.

Andorka Eszter
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Böjt 5. vasárnapja -  Gen 18,20-33
ExegézisA textus alapja tulajdonképpen egy sajátos dialógus Isten és ember között, amely egy Hebrontól keletre eső magaslaton játszódik le, szemben a völgyben fekvő várossal.
20. versA szakasz egyik alapvető teológiai tétele, hogy az Isten törvénye minden országban érvényes, ez alól kivétel nincs. Így ha valahol törvénysértés történik, ott mindenképp számíthatnak az isteni haragra. A fejezet vizsgált szakasza egy kiemelten fontos esetet ír le. Komoly panasz érkezik az Úr felé -  ezt érzékelteti az itt szereplő jogi kifejezés is (npsn), ami a súlyos visszaélések nyomán megfogalmazott panaszok megjelölésére szolgál. Hasonló jelentésű a oon kifejezés jer 20,8-ban, ill. Hab 1,2-ben. Ennek megfelelően a hangsúly nem Sodorna megbüntetésének esetén van, hanem az eset megvizsgálásán -  méghozzá teológiai szemszögből.
21. versGén 11,7-hez hasonló antropomorfizmussal fejezi ki, hogy Isten a büntetés előtt még személyesen is meg akar bizonyosodni Sodorna lakóinak bűnösségéről.
22. versÁbrahámban minden kétség eloszlik a felől, hogy a Mamré tölgyesében lezajlott esemény során valóban Isten követeivel beszélt. A történet különös fordulatot vesz, mikor a két követ távozik, és Ábrahám az Úrral marad, ami egy nem mindennapi szituációt eredményez, melyet csak tetéz az ezt követő párbeszéd.
23. versVon Rád szerint itt egy későbbi átdolgozásról lehet szó. A szöveg tanúsága szerint az Úr személyesen látogatja meg Ábrahámot, és az eredeti szöveg még jobban ezt sugallhatta. Ezért feltételezi Von Rád, hogy ezt a verset később -  talán már a korai kereszténység utáni időszakban -  változtatták meg, így -  ahogyan olvassuk -  Ábrahám járult az Úr elé, ill. „fellépett" -  ugyanaz a kifejezés áll itt, mint 2Sám 10,13-ban, 2Sám 44,18-ban, józs 14,6-ban, valamint lKir 18,21-ben.A szövegből kiderül, hogy Ábrahám nem Lót megmentésére törekszik, sőt, talán nem is Sodorna megmentése a fontos, hanem az isteni igazságosság, amelyet ez a precedens értékű ítélet mutat. A kérdés az, hogy a város istentelen (vun), vagy igaz (p'ix). Ez a p'tx azonban nem azonos sem a későbbi zsidó fogalommal, sem a Páli megigazulás tanának igaz emberével. (A p'ix szó eredetileg szintén jogi kifejezés: olyan ember, akit bíróság elé állítottak, és bebizonyosodott róla, hogy nem bűnös. A zsidó etikában pedig az számít caddiknak, aki megpróbál a törvény parancsai szerint élni.) Ábrahám nem akarja, hogy a harag döntsön. Magatartása komoly erkölcsiségről árulkodik, ami a kezdetleges törzsi szervezet keretein belül meglepő.A következő nagyobb szakasz egyedülálló párbeszédében az ősatya törekvése kerül előtérbe, egyrészt, hogy bizonyítsa Isten szentségét, másrészt, hogy megmentse az igazakat. A 23-tól 33-ig terjedő szakasz48



egy hosszabb teológiai reflexió, ami viszont nem vezet át a kollektivizmusból az individualizmusba. Az egyén továbbra sem szakítható ki a közösségből, és egyéni döntéseiben továbbra is függ tőle. Hiszen az ókorban nemcsak a nomád életmódot folytatók függtek a közösségtől, hanem ugyanúgy a városban is a közösség biztosította az életfeltételeket. Gyakorlatilag az egyén elpusztult a közösség nélkül, ami egyébként a felmerült probléma egyik oka is, mivel az egyén nem érvényesülhetett a maga „igaz” voltában. Bár nem feltétlenül szokták ide kapcsolni, de remek példa az emberi közösségtől távol élő ember sorsára Gén 19,30-38.
24. versTulajdonképpen egy öt városból álló kis városállamról van szó (Gén 14,2; Gen 14,8), amikor Sodomáról beszélünk, ill. ennek a „fővárosa" Sodorna. Eszerint minden városban kellett volna lenni 10 igaz embernek, pontosabban családnak, mivel itt a 10 igaz a korabeli gondolkodásnak megfelelően 10 családfőt jelent. Továbbra is kérdés, hogy mi lesz ezekkel az igazakkal, őket is el akarja pusztítani?
25. versTávol legyen tőled -  egy ilyen ítélet nem lenne méltó Isten szentségéhez. Mindenkit elpusztít, ahogy az özönvíz idején tette? A vers végén szereplő kérdést a „Biblia korszakalkotó mondatának” nevezik. Ez az Isten-eszme egyik alappillére, amely nélkül az összes többi érték hiábavaló. Egyszerűen nem lehet kérdés, hogy Isten ítélete igazságos-e?
26. versA döntés Sodomától függ, mint a városok legelőkelőbbikétől. Ha Isten talál ott 50 igazat, a városok megmenekülnek, tehát elfogadja Ábrahám szavát.
27. versÁbrahám belenyugszik a helyzetébe, ahogyan Mózes is Ex 2,21-ben -  más kontextusban. Már rég por és hamu lenne (Gen 10,9; Gen 14), ha a súlyos viszontagságok közepette nem lett volna vele Isten kegyelme.
28. versÁbrahám tulajdonképpen azt akarja elérni, hogy Isten mintegy szövetségre lépjen az igazakkal, és így meneküljön meg mindenki.
29-31. versÁbrahám meglepően erőszakos és okoskodó magatartást tanúsít az Úrral szemben. Addig alkudozik, míg végül már csak egy várost menthet meg. Amellett, hogy ezek a szavak retorikai eszközként hatnak, mégis erőteljesen érezni Ábrahám szavai mögött az alázatot, amely alázat döntően meghatározza az egész dialógus jellegét.
32. versA Raschi-féle kommentárban olvasható a következő érdekes elgondolás: Ábrahám 9-ig már nem megy az alkudozásban, mivel az Úr az özönvíz előtt is csak 8 igaz embert talált, 9-et már nem. Bár ez logikailag ellentmond annak, ha a 10 személy 10 családfőt jelent, mégis figyelemre méltó, és átgondolandó következtetés. A „tíz", mint szent szám, egyébként is jelentős szerepet tölt be a zsidó misztikában. Többek között a zsinagógái istentiszteleten is 10 felnőtt zsidó férfinak kell jelen lennie ahhoz, hogy az istentiszteletet megtarthassák.
33. versMikor a védelmező elhallgat, a bíró távozik. A szöveg nem szól arról, hogy Isten a beszélgetés után hova megy, Ábrahámról viszont tudjuk, hogy visszatért a Mamré tölgyesébe. A szöveg nem közöl a továbbiakban semmit Isten döntéséről, új irodalmi egység kezdődik. Mégis a fejezet önmagában is érthető, a 19. fejezet nélkül is. Ábrahám ennyit tehetett, a döntés továbbra is Isten kezében van.
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A prédikáció feléBár eléggé fantázia nélküli az elképzelés, de Isten és Ábrahám dialógusa tulajdonképpen egy tárgyalás, ahol a vádlott furcsa módon van jelen: a párbeszéd egy magaslaton zajlik, ahonnét rálátni Sodomára. Miért a város „áll" a vádlottak padján? Az egyén az ókorban csak a közösség részeként érvényesülhetett -  a közösség védelmet, és élelmet nyújtott. Azt, hogy mit jelent a közösség befolyása, ma is könnyedén megérthetjük -  még akkor is, ha ma az individualizmust túlhangsúlyozzák, igaz, a többségi akarat sem más, mint sok individuum közös cél érdekében hozott egyéni döntése, és mint ilyen, nem lehet egységes, de -  paradox módon -  mégis az. Kérdés, hogy Isten akaratának elfogadása, és mindenhatóságának tudomásul vétele mennyiben lehet közösségi döntés -  bár beszélünk közösségi hitről. Ez ugyanis azért fontos, mert az alapkérdés nem az, hogy a városlakók „jók” vagy „gonoszok". A bűnösök bűnössége abban áll, hogy nem fogadják el Isten akaratát. Annak ellenére, hogy Sodomát, mint emberi közösséget, vizsgáljuk, mégis a hangsúly az egyén „igaz voltán” van -  található-e 50 igaz ember?Visszatérve a tárgyalás képéhez, az ember hangja kétféle módon is szerepet kap a textusban. Egyrészt a panasz, a jajkiáltás, ami viszont nem feltétlenül a hívő ember panasza, ezt a panaszt inkább az ember



igazságérzete szüli. Az embert az őt ért sérelmek érdeklik, és nem foglalkozik azzal, hogy a másik hisz Istenben, vagy sem. Itt azonban érdemes utalni a lutheránus etika sajátos tanítására a hit és cselekedetek viszonyáról. Ez alapján ugyanis megérthető, hogy miért súlyosabb a hitetlenség minden más vétségnél (De akár a Dekalógus első parancsolatára is lehetne gondolni). A másik hang viszont az igaz ember hangja. A kettő közt fontos kapcsolat van: egyik igazság sem vész el, Isten mindkettőt meghallgatja.Ábrahám fontos feladatot tölt be: a közbenjáró szerepét. Teszi ezt olyan módon, amire nem igen van példa a Szentírásban. Az elbeszélő rész határozottan abba az irányba viszi el a képzeletet, hogy itt két ember beszélget, és ezt a szövegben használt kifejezések is csak megerősítik, mégis ki kell bújni a szinte ránk kényszerített antropomorfizálás alól. Egyfelől Isten „személyként" való megjelenése nem jelenti azt, hogy máshol nincs ott. Másfelől Isten személyes jelenlétét legalább annyira erősítheti is a leírt szituáció, mint amennyire úgy érezzük, hogy csorbul Isten mindenütt jelenvalósága. Hiszen kiemelt ügyről van szó, amelyben Isten ítélete precedens értékű lehet!Már az egzegézis során is említésre került a 25. vers kérdése, amelyet a „Biblia korszakalkotó mondatának” neveznek. Valóban az isteni igazságosság az alapja mindennek, e nélkül az egész rendszer felborulna. Ez azonban nem azonos az ember igazságával, de a kettőnek muszáj találkoznia, méghozzá nem csak egy ponton. Magának a fogalomnak a megfoghatatlansága abban rejlik, hogy az ember képtelen az objektív igazságosságra. Az isteni igazságosság másik sajátossága, hogy benne Isten dinamikus volta nyilvánul meg, amire remek példa az Ábrahámmal folytatott párbeszéd. Isten „partner volta" világosan kitűnik a párbeszédekből, holott mindvégig megőrzi isteni méltóságát.„Lemegyek, hogy megnézzem” -  ez a kijelentés is mintha újabb esélyhez juttatná az embert, hogy bizonyítsa igaz voltát.Sokszor állítják -  tévesen - ,  hogy az Ószövetség istenképébe nem fér bele az Atya képe -  itt viszont mindenképpen belefér. Miközben az egyre ismétlődő szavak elmélyítik a textus erkölcsi tartalmát, a tanító jellegű dialógus egyúttal felkínálja az Istenhez való gyermeki odafordulás lehetőségét is. Nem a büntető Isten kerül elénk, hanem a szent Isten, aki -  mint az egész világ bírája -  igazságosan ítél.Az önvizsgálatot tartó, Isten felé forduló ember számára döntő ennek a textusnak az üzenete. Feleslegessé válna az imádkozás, ha nem lehetnénk bizonyosak afelől, hogy Isten meghallgat. Ugyanúgy mindenféle közbenjárás is értelmét vesztené. Isten akarata azonban más, hiszen azzal, hogy saját Fiát küldte el, hogy Krisztus által az egész világ bűnbocsánatot nyerjen, Isten véglegesen kinyilvánította számunkra, hogy az ember üdvösségre született, és nem kárhozatra. Ez a böjti várakozás örömüzenete.
Súlypontok■  Isten az egész világ bírája■  Az Isten-eszme alappillére Isten igazsága■  közbenjáró■  az ember önértelmezése -  por és hamu■  az ember szava -  Isten meghallgat• emberi közösség -  Sodorna• emberi igazság -  isteni igazság■  Isten dinamikus volta
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Böjt 6. vasárnapja -  Virágvasárnap Zak 9,9-12
Prédikációra segítő exegézis- és gondolatfoszlányokZakariás könyvének utolsó hat fejezete az Ószövetség azon részei közé tartozik, amelyekből Jézus Krisztus sokat idéz. Néhányat ezek közül úgy szólaltat meg (legalábbis az evangélisták tanúságában), mint amelyek benne, Krisztusban teljesültek be. Kijelölt textusunkat mindenképpen azzal az óvatossággal és igényességgel kell tanulmányoznunk, amely minden Újszövetségben előforduló ószövetségi textust illet. Leegyszerűsített eljárásban is három kérdés kikerülhetetlen marad: a szöveg megvizsgálása a saját környezetében: abban az időben kiknek, hogyan és mit szólt (természetesen itt csak bizonyos határig juthatunk el, de addig fáradjunk el). A második kérdés annak kutatása, hogy az Újszövetség hogyan, mikor és hol alkalmazza a szöveget. A harmadik kérdés az igehirdető műhelyében újra meg újra megszólal: mit mond a szöveg ma? Az elkövetkező sorokban a három kérdés közül az elsőre kerül hangsúly.
A tágabb kontextusZakariás 9-14 fejezeteit apokaliptikusnak stigmálják (érdemes igehirdetőként az eszkatológiai oldalról is közelíteni). Az apokaliptikus szövegek nem konkrét időhöz kötöttek. A jelképes cselekedetű prófétáktól különbözően, akik Isten szavának beteljesülését általában egy vagy két generáció rövidségében mérik, az előttünk álló szövegek célja: nagyon nehéz, konkrét szenvedésekben, kemény történelmi helyzetekben őrizni és ébren tartani az Istenbe vetett hitet. Mindezt teszi úgy, hogy nem azonnali választ és megoldást ígér a jelen fájdalmaira, hanem Isten végső, eljövendő győzelmét hirdeti meg. Még egyszer aláhúzva: a reménytelen és bizonytalan helyzetbe belekiáltani Isten hatalmát, amelynek konkrét megtapasztalása meg nem határozott időben bekövetkezik. Az Isten-hívők számára minden időkben fontos, hogy megerősödjenek a benne való bizalomban. Ilyen értelemben a szöveg máris vezet a padsorok felé.
Datálási kísérletekÖsszegezve az utolsó hat Zakariás könyvbéli fejezet keletkezéséről szóló teológiai csatározást, elmondhatjuk, hogy minden bizonnyal fogság utáni szöveggel állunk szemben. A kutatási eredmények szinte egyhangúlag bizonyítják, hogy Zak 1-8 szerzője és keletkezési ideje nem azonos a minket jelenleg érintő fejezetek szerzőivel és keletkezési idejével. Messiási jövendölés? Mindenképpen a királyságeszmény újrafogalmazásával találkozunk: pásztor-király! A fejezetek széljegyzeteinek figyelembe vétele és fel- használása sok eligazítással bír.



Forma-kritikai szempontButterworth mutatott rá arra, hogy ezek a fejezetek a khiasztikus szerkesztés iskolapéldái lehetnének. Az igehirdető helyzetét az efféle szempont csak nehezíti. Fontos érzékelni a redaktor precíz és tudatos munkáját. A forma is az apokaliptikus jelleget erősíti. (Ugyanezt a khiasztikust szerkesztést fedezhetjük fel a Jelenések könyvében is). Jelen szövegünkben a 9. és 10. versben ez a következőképpen történik meg:
a Jeruzsálem 

b megváltott király 
c szamár 
c' ló 

b ' béke
a ’ az egész földA khiasztikus szerkesztésmódon való tájékozódást folytathatjuk, ha segítséget találunk benne.

Versről versre haladva
9. versA vers hangos felszólítással indít: Örvendj! Örömöd legyen teljes! (saját fordításban) „Ujjongj!” vagy „Felette örvendezz!” (Rózsa Huba) Mindenképpen a túlcsorduló öröm kifejezésére való buzdítással találkozunk. Liturgikai megszólításnak is értelmezték többen. A megszólított tisztázott. A megszólító hír- nöki formában maga JHVH. A felszólítás poétikai eszközökkel megismétlődik: ez esetben az öröm érzésének kifejezésére is felhívás hangzik el. A hifii igelak árnyalatai: kiáltani, harsogni, kürttel, harsonával zengeni. A harci terminusok (ti. úgy zengeni, mint győzelemkor) már itt a második tagmondatban jelentkeznek.A megszólításban kimondott „Sión leánya” egyértelműen a Sion-teológia jelenlétére utal. Ez pedig a dávidi királyságot vallotta.Királyod érkezik hozzád: a birtokos szerkezetnek a khiasztikus szerkesztés emeli ki jelentőségét. Királyod az egész földnek a királya (és nem zsarnoka) lesz. A i*7Q terminus technicus használata semmiképpen sem véletlen. Fontos visszaemlékezni Izrael „nekünk is királyt!” vágyára, az ún. történelmi könyvek király-teológiájával összecseng jelen szövegünk abban, hogy Izrael számára a király-kérdés állandó definícióra, tisztázásra szoruló ügy. Tulajdonképpen a királykérdés megoldatlansága is okozója a jelen körülményeinek. Rendkívül merész (?! a Lélek), amikor királyképpel vigasztal.A király leírása: több oldalnyi alapos exegézisre szoruló három szó, ugyanis a merészség abban folytatódik, hogy a szöveg nem hagy fel a félreérthető szavakkal: a király p'i^, „megváltott" és 'mj, valamint szamár háton ül. A pnx kifejezés a zsidó teológiában bonyolult utakat járt be. Magyarul mondhatjuk igaznak, de a mi igaz szavunk mögött még csak a cádókiták valósága sem jelenik meg. Ennek dacára kikerülhetetlenül jönnek az újszövetségi szavak: én vagyok az igazság. Az apokaliptikus értelmezésben ez az egzisztenciális árnyalat dominál. Az eljövendő uralkodó állandó jelzőjeként többször is előfordul a szó. (lásd: Ézs 9,6; Jer 23,5; Zsolt 72 stb). Itt sokkal többről van szó, mint egy olyan uralkodó megjelenéséről, aki mindenkinek igazságot szolgáltat. A cselekvő igazság előtt ez a létbeni igazság meglátása a fontos. Aki jön, az valóban részesült az isteni igazságban. Nem az, aki igazságot hoz, hanem Ő maga az igazság.A uufo ezek után már nem szorul ilyen bő magyarázatra. Az „igaz” mögötti passivum divinumot támasztja alá. Segítséget megtapasztaltnak mondja Rózsa Huba, megváltottnak mondják az idegen fordítások. Semmiképpen sem szabad csupán cselekvő fordításban visszaadni a szó értelmét. Talán itt kapcsolhatjuk a szenvedő messiás képével a kifejezést.A szociális szóhasználatból vett "íj? kifejezés azonnal feszültséget teremt. ’ B? az, aki a társadalom



perifériájára szorult, akinek nem sok joga van. Az elesett. Az imént említett szenvedő képpel ez is rezo- nál. Minden bizonnyal itt sem csupán a materiális színezettel kell számolnunk. A fordítástörténet két törekvést mutat: a Septuaginta, a Theodotion és a Targum vallási értelmezést ad a szónak. Így beszélnek szelíd, alázatos és engedelmes királyról. Az -ív  szóval az Isten és ember közötti tökéletes viszonyt is kifejezték. A Vulgata a materiális szempontot veszi mérvadónak. Fontos különbség a kettő között, hogy az egyik adott, meghatározott és külső ténnyel dolgozik, a másik magatartást ír le! A Sion-teoló- giába integrálva a k i r á l y m i v o l t a  a Dáviddal kötött szövetséget erősíti meg, az Istennek engedelmes király képét hozza, a helyreállított király-státuszt. 'ív, vagyis Isten képviselője, reprezentálója az emberek között.A szamárháton való bevonulás hamisan rögzült értelmezései nem engednek bennünket tovább jutni a szövegben. A szamárról szóló teológiai irodalom meglepően terjedelmes. Összegezve az általam elért irodalmat: az ókori Kelet területén a teherszállítás megszokott eszköze volt a szamár. E mellett királyok, rangosok is előszeretettel vonultak rajta. Nemcsak Mari beli szövegek, de bibliai textusok is bizonyítják ezt: 2Sám 16,20; Gen 49,8-12; Rudolph szerint Zak 9,9 nem más, mint szándékos utalás a Gen 49,11- re. A szamarat jelölő kifejezésekkel valósággal játszik a szöveg. A lóra egyetlen szót hoz. A szamár a békét, dinamikus békét hirdeti a harcban, háborúban használt lóval szemben, amely kiírtatik.
10. versA nyelvtani igében személyváltás történik, amelyet a protestáns újfordítás, illetve már a Septuaginta sem érzékeltet. „Kiirtom a harcikocsit.’’ Nem az érkező király a cselekvője ennek.Az üdvpróféciák sorában áll ez a vers. Univerzális, kozmikus jelleget ölt. A 9. vers értelmezése után érthető, hogy ennek a versnek miért lehet realitása. Nem levegőbe mondott vigasztalás, hanem megbízható szó.A folyó képét legtöbben az Eufrátesszel azonosították. Ha ezt tesszük az üdvpróféciai jelleg csorbul. A 9-10 versek egysége után, perikópánk megköveteli, hogy tovább haladjunk a szövegben. Ezáltal az igehirdető feladata is bonyolódik.A 11 és 12 versek legszűkebben is csak a 11-17 versek egységében tárgyalva kapnak értelmet. Szabadulást hirdető orákulumról van szó.
11. versMilyen, mikor és kivel kötött szövetség?A nőnemű személyes névmás továbbra is Sión leányára utal. A nbü ige prófétai perfektumban szólal meg. A szövetség vére az Ószövetségben itt és Exod 24,8-ban fordul elő. Az Újszövetségben pedig Jézus az úrvacsora szereztetésénél hozza (Mk 14,24.) Isten az, aki köti szövetségét!A fogság utáni időszak váradalmaiba beletartozott a foglyok szabadulása. Érdekes, hogy a foglyok szabadulásának az alapja nem a király megjelenése, hanem JHVH szövetsége, az örök szövetség (ismét felbukkan a Sion-teológia).
12. versA vers hapax legomenonja, a p-cn Ézs 22,10-ben igeként fordul elő: megerősíteni (ismét Sion-teológia). Felfedezzük azonban ugyanezt a szót Jeremiásnál is (Jer.38,6), ahol titkos, elrejtett dolgok kijelentéséről van szó. Mindaz a víz nélküli kútban. Az egyik titok ott, hogy jhvh  visszaállítja a fellegvárat. Ugyanerről a szójátékról van szó itt is.A hatikva (mpnn) kifejezés a bölcsességirodalom terminusa. Az Ószövetségben 34 alkalommal fordul elő, ebből 13 esetben Jóbnál, a Példabeszédek könyvében pedig 8 fordulatban bukkanhatunk rá: kétszeresen visszaadni azt, ami volt. Ézs 61,7-ben: a siralom után kétszeresen annyi lesz a részük.



Verssorokból a padsorok feléPerikópa rendünkben azok a szövegek, amelyek szoros összefüggésben vannak Zak 9,9-12-vel, egyetlen kivétellel (Mt 21,1-9 ádvent első vasárnapján textus) mind böjti időszakban kerülnek elő (a Mt 21,1-9 itt még egyszer megismétlődik.)A Deutero-Zakariásból más textusról perikópánk szerint nincs alkalom igehirdetésre. Még egy érv arra, hogy komolyan kell vennünk a deutero-zakariási egységet. A textus perikópai elhelyezése önmagában is utalás, hogy az ószövetségi szöveget krisztocentrikusan értelmezzük.Jézus Krisztus az, aki önmagára vállalta ezt a szöveget! Vele valósult meg számunkra, Krisztus-követők számára a királykép. Keresztyénként nem tudjuk függetleni magunkat a Kriszto-centikusságtól és nem is szabad.A zakariási textus apokaliptikus aspektusát komolyan kell vennünk, és rádöbbenhetünk arra a ráadásra, amelyet az újszövetségi megközelítés hoz magával. Isten győzelme az Ószövetség számára sem volt kérdés, a keresztyén ember számára még inkább felvillant valami ennek valóságából. A prófécia beteljesült. A poétikai üzenetből dráma született: Jézus jeruzsálemi bevonulásával „elcselekedte” a próféciát. Az apokaliptikus jelleg még Virágvasárnap is megmarad. Krisztus bevonult Jeruzsálembe (nem most vonul be, és nem vonul be újra meg újra), megkaptuk a garanciát arra, hogy Isten győzött és a mai helyzetünkben belé kell kapaszkodnunk. Abba, akin beteljesült a prófécia, s akivel van erőnk reménykedő szabadult foglyokként várakozni. Ebben a várakozásban pedig újra meg újra tisztáznunk kell a Királyhoz való viszonyunkat.
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