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Előszó

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékén újraindult a munka egy az előzőhöz ha
sonló igehirdetés-előkészítő gyűjtemény létrehozására, amellyel segíteni szeretnénk a Szentháromság 
ünnepe utáni vasárnapok ószövetségi perikópáiról szóló igehirdetésekre való készülésben. Ahogyan az 
első füzetben is nagy hangsúly került a szövegek exegézisére, mint az igehirdetésre való felkészülés fon
tos összetevőjére, úgy most is ezt a módszert követtük.

Sajnálatos módon az első füzetből kimaradt Szabó Juliannának az óév esti perikópáról szóló előké
szítője. A hibáért kérem a szerző és az olvasok szíves elnézést. E füzet végén pótlólag megtalálható Sza
bó Julianna akkori előkészítője.

Reméljük, hogy ez a füzet is segíthet az igehirdetőknek és minden olvasónak, hogy az Ószövetség
ben megtalálják az Úr nekünk is szóló szavát, és abból erőt és örömet kapjanak.

Hausmann Jutta



Szentháromság ünnepe után
1. vasárnap -  2Móz 19,3-8

Kontextus

Igehirdetésre kijelölt igeszakaszunk egy környezetétől teljesen különálló egység prológusa. A Sínai-ha- 
gyomány érzékelhetően elkülönül az őt megelőző és követő Kádes-hagyományoktól, amelyekben nem 
esik szó a Sínai-hagyomány fő üzenetéről, a teofániáról és Jahve akaratának kijelentéséről. A Sínai-ha- 
gyomány-összefüggés a 2Móz 19,1-től a 4Móz 10,10-ig terjedő szakaszt öleli magába. Benne tehát ki
nyilatkoztatja magát Isten, aki felkínálja szövetségét Izráel népének, és aki egyben rendelkezéseket je
lentet ki, hogy a nép Isten előtti életet tudjon élni.

A Sínai-hagyomány tartalmi és formai szempontból is két részre oszlik: a Jahvista (2Móz 19-24; 
32-34) és a Papi irat Sínai-perikópájára (2Móz 25-31; 35-4MÓZ 10,10). A kutatók szerint ezek a törvé
nyek és törvénygyűjtemények a letelepedés utáni kor körülményeit tükrözik. A Pentateuchosban való 
elhelyezésük mégis azt a hitbeli meggyőződést tükrözi, hogy az Istenbe vetett bizalom kezdettől fogva 
együtt jár a tíz igében és a törvénykezésben kinyilvánított isteni akarat kötelezettségeivel. Keletkezését 
tekintve a Jahvista anyag megelőzi a Papi irat anyagát, így az esemény rekonstrukciójához a Jahvista 
anyagból kell kiindulnunk.

A Jahvista anyag a következő tartalmi egységekből áll:
-  Isten alászállt a hegyre (19. f.)
-  A tíz ige kihirdetése (20.)
-  A nép fogadalomtétele (24.)
-  A kőtáblák összetörése (32.)
-A  tíz ige újbóli kihirdetése (34.)

A Papi irat anyaga pedig a következőkből áll:
-  A kultikus élet tárgyi és személyi feltételeinek a biztosítása (2Móz 24,15b—31,17)
-  A nép együttműködése és „Jahve dicsőségének" megjelenése a szent sátornál (2Móz 35-40)
-  Áron és fiainak pappá szentelése és első áldozatbemutatásuk (3Móz 8-9)

Kijelölt igeszakaszunk (3-8 versek) önmagában is egy különálló egységet alkot. Valóban bevezetése 
mindannak, ami a következő fejezetekben elhangzik. Érdekes azonban -  és ez elsősorban az alapos 
szerkesztésre utal -, hogy ezek a kezdő versek már feltételezik a szövetségkötést (2Móz 24,3). A proló
gus szerkezete nagyrészt megegyezik a szövetségkötés általános formájával:
-  Isten hatalmas cselekedeteire való utalás (3-4.)
-  A szövetség körülményei és feltételei (5-6.)
-  Az elkötelezettség feltételei (7-8.)



Exegézis
J. vers
Izráelnek a népek közötti különleges helyzete nem kiváló tulajdonságaiból, hanem csakis Isten kiválasz
tó szeretetéből vezethető le (5Móz 7,6-8). A kiválasztás az Istené, ő a kezdeményező, a kapcsolatterem
tő. Istennek ez a szándéka egészen Ábrám kiválasztásáig vezethető vissza Izrael népének történetében. 
Kijelölt igeszakaszunkban is Isten az, aki Mózesen keresztül kapcsolatba kíván lépni a néppel. Ő szólal 
meg a hegyről (rop): „így szólj Jákob házához, és ezt hirdesd Izráel fiainak.’’ Hertz szerint itt a Jákob 
háza kifejezés (apjr rrzh), amely egyébként csak itt fordul elő a Tórában és költői megfelelője az Izráel 
házának, valójában az asszonyokra vonatkozik. Az ő feladatuk volt ugyanis, hogy a nép legkisebb tag
jainak továbbadják az Úr tanítását.

4. vers
A szövetségkötés előkészítéséről szól a 4. vers. Isten feleleveníti mindazt, amit a néppel tett. Időben az 
egyiptomi fogságból való kiszabadulásig megy vissza, amely csakis az ő csodálatos „beavatkozása” ál
tal valósulhatott meg. A születés csodájához is hasonlítható mindaz, ami Egyiptomban történt, hiszen 
ettől a szabadítás eseményétől kezdve beszélhetünk Izráel népének létezéséről. A következő kép külö
nösen is szemléletes: hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon (cnm 'scrba con« sasi). A sas egy
felől tisztátalan állatnak számított. Vagy azért mert a keselyűfélékhez hasonlóan hullával táplálkozott, 
vagy azért, mert Babilóniában istenségnek volt a jelképe. Másrészt azonban a képes beszédben pozitív 
töltéssel jelenik meg, mint a gyorsaság, az ifjúkor ereje, vagy mint a kicsinyekről való gondoskodás 
szimbóluma. Itt leginkább az utolsó képre gondolhatunk. Isten a „születendő népről” (gyermekkorában 
lévő) gondoskodott a pusztában, hogy a szabadítás valóban elérje igazi célját, az Istennel való találko
zást, amely a szövetségkötésben válik igazán jelentőségteljes ünneppé.

5. vers
Az ókori felfogás szerint egy ilyen sajátos Isten-kapcsolat csak akkor lehet érvényes, ha a másik fél kö
telező érvénnyel elismeri a meghatározott rendelkezésekbe foglalt igéket. így most a népen van a sor, 
hogy teljes odaadásával és egész életével válaszoljon a szövetségkötésre való felhívásra. Ebben a vers
ben a jövőre való utalás is megtörténik. Isten tulajdonába veszi a népet, bár az egész föld az övé. Az 
eredeti szövegben a tulajdon szó helyet az értékes kincs (rtbuo) szerepel, amely még inkább világossá te
szi, hogy a kiválasztás nem önmagáért, vagy Izráel nagysága miatt, hanem valamilyen cél érdekében 
történt (vö. IKrón 29,3). A kincs csupán eszköz egy adott cél eléréséhez. Ennek a kiválasztásnak tehát 
nyilvánvaló célja van, amely a jelen versben mégis rejtve marad.

6. vers
Két különleges, szorosan egymáshoz tartozó kifejezés található ebben a versben: papok királysága 
(n':n3 rabna ) és szent nép (onp mi). A kifejezések az előző versben megfogalmazott ígéret kibontására 
irányulnak, azaz Isten tulajdonba vett népére. Isten közelséget ígér, és egyben közelséget kér Izráel né
pétől. A papok mint közvetítők az Istennel való kapcsolat fenntartását biztosítják. Ebben a képben a ké
sőbbi kultuszi élet is benne rejlik, sőt az a gondolat, hogy más népek érdekében is töltse be Izráel a papi 
hivatást. A másik kép egy olyan ígéretet tartalmaz, hogy a szövetséghez való hűség biztosítja Izráel szá
mára, hogy a szent Isten népe lehet (vö. 3Móz 19,2).

7-8. versek
E két záró versben hangzik el a nép válasza. Mózes, aki végig kiemelt szerepet játszik a közvetítésben, 
elmondja Isten igéjét a nép számára, melyre Izráel egy akarattal felel. Mózes egy személyben testesíti 
meg a pap, a próféta és a vezető szerepét. Egészen egyedülálló szerep volt ez, amelyet ilyen formában 
később senki sem töltött be. A Mózesre való hivatkozás bármely szerep betöltésénél azonban tovább élt 
(5Móz 31,7-8; Bír 18,30; 5Móz 18,15-19). A Dtfrfbn kifejezés arra is utal, hogy itt nem egy „elit" réteg



külön döntéséről van szó, hanem az egész nép együttes akaratáról. Az ókori vallások ismeretében ennek 
sokkal jelentőségteljesebb üzenete van, mint ahogy azt ma gondolnánk.

E két vers feltételezi a szövetségkötés egyes mozzanatainak az ismeretét, amely csak azt bizonyítja, 
hogy jól szerkesztett prológusról van szó a kijelölt igeszakaszban, amely ünnepélyesen bevezeti a teljes 
Sínai-hagyomány anyagát.

Az igehirdetés felé

Alapigénk középpontjában az Istennek Izráellel kötött szövetsége áll. Ez a szövetség Izráelt jogilag és 
személyesen egyaránt kötelezte, és minden más kultusztól eltiltva egyedül Istenhez kapcsolta. Izráel ezt 
a szövetséget szabadon fogadta el.

A Sínai-hegyen kötött szövetség jellemző vonása, hogy az nem csupán egy jogi aktus, hanem benne 
foglaltatik Isten szabadító tette is, amelyet véghezvitt a fogságban lévő népen: „Ti láttátok...". Az Egyip
tomból való szabadítás így a szövetségkötés szerves részévé válik. Isten már a szabadításban előkészí
tette a szövetségkötés egyik feltételét. Ez teljesedik ki a pusztai vándorlásra való emlékezésben, amikor 
Isten úgy vigyázott Izráel népére, mint egy kicsiny csapatra (gyermekre). A szövetségkötés „helyszínére" 
tehát nem ismeretlenül érkeznek meg a szövetséget kötő felek. Isten a nép előtt már ismert volt szaba
dító tettei által. A szövetségkötés során azonban nemcsak a múlt eseményei válnak jelenvalóvá az em
lékezés által. A jövő lehetősége is jelenné válik a nép számára a szövetség elfogadásában. Ezt a lehető
séget, azaz, hogy a nép Isten előtti életet tudjon élni, Isten maga teszi lehetővé parancsolatokban megfo
galmazott igéjén keresztül. A szigorú értelemben vett törvények szerepe tehát nem más, mint lehetőség 
arra, hogy Izráel népe Istennek tetsző életet tudjon élni. Ezek a törvények a nép életének minden terü
letét átfogták: általános emberi életre vonatkozó rendelkezések („parancsolatok”), jogi életre vonatko
zók (Szövetség könyve) és a bonyolult kultikus szférát érintő rendelkezések. Az igazi teofánia ezen az 
időbeli síkon is megjelenő hármas pilléren nyugszik.

Annak ellenére, hogy a Sínai-hegyen kötött szövetség mindig is központi szerepet játszott Izráel tör
ténetében, a szövetség gondolata mégsem kötődött kizárólag az adott történelmi eseményhez. Az Isten
nel kötött szövetség mindenekelőtt egy élő kapcsolatot jelentett és csak másodsorban egy régmúltban 
lejátszódó eseményt. Ezt a szövetséget újból és újból meg kellett erősíteni, mint például Moáb földjén 
(5Móz 28,69), Józsué idejében Sikemben (Józs 24), vagy éppen Jósiás uralkodása alatt (2Kir 22). A meg
újításnak több oka is lehetett: egy-egy történelmi fordulópont, amikor a szövetségben való megerősö
désre volt szükség vagy éppen akkor, amikor a nép már teljes szívével hűtlen lett a szövetséghez és Isten 
a próféták által fel akarta ébreszteni népét. A szövetségben megnyilvánuló élő kapcsolat másik sajátos 
vonása az volt, hogy külső formáját tekintve ki volt téve a változásnak. Sámuel idejében például a szö
vetséghez csatlakozott a királyság újonnan bevezetett intézménye (lSám 12), és a kultikus élet válto
zásaival együtt a rendelkezések is változtak.

A szövetség megerősítése és külső formai változása azonban alapvetően nem változtatott a szövet
ségkötés üzenetén. A szövetségkötés középpontjában Isten szeretete áll. Isten megtapasztalható gondvi
selése, készsége arra, hogy szövetségre lépjen az emberrel, bizalma és igéjében megmutatkozó útmutatá
sa. A szövetség több tehát mint egy száraz fogalom, vagy történelmi eseményt felidéző kifejezés. A szö
vetséget azért kínálta fel Isten Izráel népének, hogy az élő kapcsolatban legyen Teremtőjével, és hordoz
za magában az egész világnak szóló ígéretet.

A keresztség ajándékában Krisztus halála és feltámadása által szövetségben lehetünk teremtő és sza
badító Istenünkkel. Ennek a szövetségnek a középpontjában is az Isten szeretete áll. Az igehirdetésfelé 
vezető úton a hangsúlyt nem a Sínai-hegyen és a Golgota-hegyen kötött szövetségek különbözőségére 
helyeztem. Elsősorban arra törekedtem, hogy az Izráelnek szóló szövetség gazdagságának bemutatása 
által érezzünk késztetést arra, hogy az Istennek velünk kötött szövetségének ajándékát minél jobban ki
bontsuk a hármas pillér értelmében: amit Isten eddig értünk tett (pl. Isten útja a keresztségemig), a szö
vetségkötésben megmutatkozó szeretete és bizalma (ingyen kegyelemből), valamint vezetése életünk
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minden területén (Istenbe vetett bizalmunk jelentősége a hétköznapi életünkben, a bizalom ajándéka 
mint útmutatás!?).

Joób Máté

Felhasznált irodalom
Childs, Brevard, The Book of Exodus, Louisville, 1974 
Clements, Rónáid E., Exodus, Cambridge, 1972
Hertz, Joseph Hermán, Zsidó Biblia, Mózes öt könyve és a Haftárák, Budapest, 1996 
Rózsa Huba, Sínai a kinyilatkoztatás hegye, in „...Mert örökké tart szeretete", Budapest, 1994 
Rád, Gerhard von, Az Ószövetség teológiája 1., Budapest, 2000 
Westermann, Claus, Az Ószövetség theológiájának vázlata, Budapest, 1993



Szentháromság ünnepe után
2. vasárnap -  Zak 1,3-6

Elöljáróban

Az itt következő sorok a prédikáció műhelymunkáját hivattak szolgálni. Egy csepp a verejtékből. A Lel
kipásztorban megjelenő előkészítők margójaként olvasandó.

Miután megküzdöttünk virágvasárnapi textusunkkal, ismét Zakariás könyvét kell elővennünk, csak
hogy ez alkalommal proto-Zakariást (Zak 1-8). Nagyobb egységet Haggeus könyvével alkot (a kutatás 
egyre inkább arra világít rá, hogy Haggeus és Zak 1-8 ugyanannak a redaktornak a munkája, s így egy 
nagy egység. Készülésünkkor feltétlenül olvassuk végig Haggeust is!), és az Kr .e. 6. sz. második felé
ben, a közvetlen fogság utáni időben, az új templom építésének kezdetén született. Textusunk Zakariás 
könyvének első, jól körülhatárolt egységének, Zak 1,1-6-nak a része. A Haggeus-proto Zakariás szerke
zetben vizsgálva, a szakasz egyértelműen a szerkezet középpontjában a két első nagy egység után és a 
két második nagy egység előtt (Zak 1,7-6,15; 7,1-8,23) helyezkedik el. Kérdés, hogy ha formailag ilyen 
előkelő helyre került, tartalmilag is sokat mondó-e? A szakaszt redaktori munkának tartják, de ennél 
rövidebbre nem igen vágják. Perikópánk mégis megteszi, és csak a 3-6 verseket olvastatja fel alaptex
tusként.

Ami egyértelműen kiderül szövegünkből: tipikus prófétai formulák (erről nem teszek külön említést, 
de a törzsanyagban lesznek utalások.) tipikus prófétai szóhasználat, tipikus prófétai retorika.

Fordítás helyet csak a szóhasználat

Yahweh Seba 'oth: Zakariás Istent következetesen nevezi így, ebben a néhány sorban ötször. Istennek ez 
az attribútuma a prófétai szókincstől nem idegen. Ézsaiás Jeremiás, a kispróféták közül Ámósz (nála 
ugyan ‘elohé bbá’ot jelenik meg), Hóseás (nála teljes formában: ’adonaj ’elohé habba’ot, 12,6.), Zofóni- 
ás, Haggeus (a fentiek összefüggésében egyértelműen szinte csak ’adonaj habba’otnak nevezi Istent) és 
Malakiás utal így Istenre. A Zsoltárok könyve is hemzseg a megjelöléstől, és a kört a Krónikák könyvei 
bővítik. Itt pedig a „szent háborús" légkört még inkább fokozza.

Sub állítmány az alanyok váltogatásával hívja fel magára a figyelmet. Az atyákat is arra intették már, 
hogy térjenek meg, de ők visszautasították. Most ismét itt a buzdítás. ígérettel párosul, leviticusi szer
kesztésben: parancs és ígéret. Baldwin kapcsolatot vél itt felfedezni az ezékieli látomásokkal is, amely
ben arról van szó, hogy Isten elhagyja a templomot (Ez 10,18-19; 11,23.), de vissza is tér abba (Ez 
43,5). Az Ő jelenléte biztosíték arra, hogy a templom felépül.(Baldwin, 100) A fejezet végén a sub ige is
mét jelentkezik. A magyar újfordítás a jövőben fordítja, kérdés, hogy itt valóban prófétai perfectumról 
van-e szó?

qara’ ige a 4. versben jelentkezik, ugyancsak prófétai terminus technicus, kiáltani az igazat, a Jah- 
wetől jövő igazat.

derek kétszer kerül elő (4. és 6.v), és mutatja a folyamatosságot az atyák és a kortársak között. A 3,7- 
ben is előkerül: Ha az én utamon jártok, itt már az Isten útjáról van szó.

Ra’\ gonosz, romlott; az utaknak és a cselekedeteknek a minősítésére szolgál (még az 1.15-ben is). 
Isten haragjának az oka.



Prófétai retorika

A fordítók rémálma ez a néhány vers.- idézet az idézetben az idézeten belül. Fordító legyen a talpán, aki 
felvállalja fordítását (sajnos, nincs lehetőségünk ennek kibontására).

Textusunkban szereplő szójáték (sub) kísértetiesen hasonlít a 2Krón 30,6-ra. Tanulságos párhuzamot 
lehet vonni a 2Krón 30,6-9 és textusunk között. A retorikai kérdés ugyanebben a párhuzamban tovább 
értelmezhető. Ugyanezt a retorikai stílust műveli Haggeus és Malakiás is. Elégedjünk itt meg azzal a 
kijelentéssel, hogy efféle prófétai prédikációkat leginkább „a második templom" idején mondtak.

Leviticusi családfa vagy képes beszéd?

Amennyiben irányadó a Zak 1,1, műhelymunkánkban feltétlenül érdemes legalább két megközelítésben 
szólni róla.

A vers szerint Zakariás egyértelműen a papi család sarja.
1934-ben Gerhard von Rád bevezette az ú.n. „leviticusi prédikáció" fogalmát, s idézi Köhler kutatásá

nak eredményét, miszerint a prédikáció műfaja, „az emberi oktatás, nevelés legnagyobb és legjobb esz
köze" Kr. e. a 7. sz.-ban születik. Rád a továbbiakban azt is elmondja, hogy a leviticusi prédikáció a deu- 
teronomisztikus hagyomány tartozéka. Ezsdrásnál, Nehemiásnál és azoknál a prófétáknál kerül elő, 
akik ebbe a hagyományba tartoznak. A leviticusi prédikációt két kérdés izgatja: 1. Hogyan lehet a későb
bi nemzedékeket Yahwe-közelben tartani? 2. Hogyan lehet Istennek hatalmas tettei és az emberi törté
nelem közötti összefüggést minden időben nyilvánvalóvá tenni?

A leviticusi beszédek fennkölt hangnemben, választékos, de egyszerű szókinccsel prózában öltenek 
formát. Ugyanakkor a kutatatás rendkívül nehéznek ítéli meg a prófétai orákulum és a von Rád által 
megnevezett műfaj közötti különbségtételt. Három alapvető jellemző megléte, a kutatás mai állása sze
rint, a prédikáció kategóriájába sorol kérdéses textusokat. E három jellemző: 1 .autoritás, a textus vala
milyen már meglévő, a hallgatók által is tekintélynek elismert szövegre mutat (ennek szokásos bevezető 
formulája a kakatub vagy a fc'amar), 2. a szövegnek Istenről kell valamit tanítania, teológiai kritérium, 
3. a hirdetett igazság fényében válaszadásra kell, hogy hívja a hallgatókat. Zak 1,3-6 ezt a három pon
tot tökéletesen kimeríti, mint ahogyan ezt már a fentiekben is láthattuk. Nos, látjuk, hogy a prófétai 
orákulum (magyarul sokszor mondjuk prófétai beszédnek, szinte egyértelműként fogadva el azt, hogy 
itt prédikációról van szó) is válaszadásra hívja a hallgatóságot, a prédikáció sürgeti ezt a fajta reakciót. 
A prédikáció felépítésében fontos szerepet kapnak az irodalmi, retorikai elemek egyaránt. A fentiek im
már erősen tudatosították bennünk, hogy itt prófétai beszédről (tudatos a szókapcsolat!) van szó, szá
munkra pedig, mai igehirdetők számára ez a kanonizált szöveg, amely alapján hirdetnünk kell teológiai 
igazságot (Istenről igazat) és ez alapján kell megmozgatnunk, kimozdítanunk a hallgatóságot is.

Egyes bibliai szövegeket a mai napig allegorikusán értelmezők a Zak 1,1-ben előforduló neveket a 
maguk nyelvére fordítják. így magyarul Zakariás (Yahweh megemlékezik), Berakjá (Yahweh megáld) és 
Iddó [az idő, a megjelölt idő) nevekből a következő üzenetet olvassák ki: Isten megemlékezik Izraelről, 
megáldja Izraelt és a megfelelő időben küldi üzenetét, szavát.

Végül egy harmadik megközelítés az első pontban felvázolt dilemmát könnyedén kezeli, bizonygat
ván, hogy Zakariás egy személyben volt próféta és pap. Darius uralkodásának második éve, Kr. e. 520 
körül Isten „a papok által vezette" népét. (Eszerint a vezetés Mózestől Sámuelig a bírák által, Saultól 
Cedakjáig királyok által és Józsuától Kr.u. 70-ig a papok személye által valósult meg.)

Versről versre rendszeresen

A Zak 1,1-6 terjedő szakasz a vasárnap ágendai szövegeivel egyeztetve ezt a címet is kaphatná a szó 
(Zsid 3,1-80!, Jn 7,40-53). Ebben a megközelítésben a következőképpen épülnek a versek:



A. Előszó a SZÓhoz 1,1.
A.l. Kszó ideje: 1,1a
A.2. Kszó leírása: 1,1b azaz isteni. Kszó  súlya is érezhető.
A. 3. A szó szólója: 1,1c Zakariás.

B. A SZÓ tartalma 1, 2 -6a
B. l. Yahweh haragja: 1,2. a prófétai értelmezésben nyilvánvaló (70 év babilóniai fogsás, templom le
rombolása stb.). Az „Abotekem" a hallgatóság engedetlen őseire utal. (a 4., 5., 6., és 8,14-ben is ezzel 
a jelentéssel találkozunk. Az isteni harag képét az 1,15 és a 7,12 bontja tovább. Isten még mindig „ha
ragban van" népével, ahogyan azt a haggeusi részekből megtudjuk, mert nem építik a templomot, 
hanem önző érdekeik kötik le.

B.2. Megtérésre való hívás: 1,3.
A héber szövegben az „aléhem" egyértelműen a fogságból hazatérteket jelenti. A protestáns újfordítás 

„népemnek" fordítja.
A „Seregek istene” prófétai formuláról exegetikai ráadásként elmondható, hogy a „sereg" szó értel

mezése nem egyértelmű. Mindenképpen Isten óriási hatalmáról győz meg. Milyen seregek istene: an
gyalok, csillagok, harcosok? Istennek kikutathatatlan erőforrásai vannak. így néven nevezni Istent már 
önmagában bátorítás. így tenni hitvallást Istenről félelem- és aggodalom-romboló. Prédikációnkban 
érdemes bemutatni így is Istent.

A kérés, a parancs világos, az ígéret biztos: Térjetek meg... én is hozzátok térek. Szemantikailag 
mindkét alany azonos cselekvést végez, az isteni és az emberi cselekvés különbsége mégsem feloldható. 
A többes számú imperatívusz és az egyes szám első személy, egyenes beszéde hangsúlyozza a kölcsö
nösséget, amely Izrael és Istene között szükséges. A SUB ige kétszeri felvonultatása itt, azért is fontos, 
mert intertextuálissá is teszi a szöveget, ahogyan azt a fentiekben már láthattuk.

B.3. Történelmi visszatekintés: atyák, akik nem értettek a szó-ból: l,4-6a.
A 4. versben ismét a sub többes számú alakjával találkozunk. Az ige az atyák Istentől való elfordu

lását jelzi. „Ne legyetek olyanok, mint atyáitok”. A történelmet felmagasztaló, ódái magasságokba emel
kedő, heroizáló hangnem helyett, itt a realitás.

Az hancbi’im hara'sonim, az előző próféták hapax legomena a prófétai szövegekben. Talán Jer 35,17 
vagy 25,4,5, esetleg 18,11. versekre utalhat, Zakariás számára már-már kanonikus mondatokra.

A qr’ a korábbi próféták szavainak precizitását jelöli, és úgy vesz át korábban elhangzott gondolato
kat, hogy közben a saját gondolatsorába (idézőjel nélkül) a legnagyobb természetességgel építi be. A Sub 
ige harmadjára így idézetben, vagy legalább is függő beszédben szerepel. Logikusan következik, hogy a 
korábbi próféta, még a fogság előtt intette a népet, de hiába.

gonosz utak: Zakariás ugyan nem közöl itt bűnlajstromot, de a 7-8. fejezetben ezt is kibontja, 
kiegyensúlyozott, békés szociális rend után áhít.

A retorikai kérdések szavai pedig a leghatékonyabb módon kívánják átadni a múlt leckéjét. Ebben az 
óriási kontrasztban, ahol még a próféták is a múlandóság, az eltűnés sorsára jutnak, Isten az örök. Az 
ige örök. Kezdetben volt, van és lesz! Az idézetben a Deut 28,15 is ott bujkál. A szó parancsolat és ren
delkezés, felszólítás az engedelmességre, felszólítás az életre..

Kz a tény, hogy itt a szó és a parancsolat találkozik, az újjáépítési időszak nyomasztó valóságát is 
tükrözi. Az országban visszaállítani a közösségi törvényt monarchisztikus tekintély és hatalom nélkül 
nagyon nehéz vállalkozásnak számított (itt ismét kísérthet bennünket az aktualizálás, engedhetünk ne
ki). Mégis Zakariás és Haggeus mind a prófétai, mind pedig a pentateuchi hagyományt úgy értelmezték, 
mint ami hatályos volt a múltban, s mint aminek most és ezentúl mindig is hatályosnak kell lennie.

C. Tett a SZÓra: 1,6b.
Ksub  ige negyedik alkalommal. Visszafordultak, megtértek. Kik és mikor? Nem szabad belelépnünk eb
be a csapdába! Ez alkalommal a sub feladata a reménykeltés: a fogság előtti helyzetet összeköti a fogság 
utáni napokkal, hónapokkal: Isten megjutalmazza az engedelmességet! Az engedelmességre való hívás



a zakariási tömb következő tematikai egységét is megnyitja: ha válaszoltok a hívásra, ennél nagyob
bakat láttok. Ezután következnek a látomások, a „visszaállítás”, a restauráció éj korszaka következik.

Marad a hallgatóság

Zakariás a Kr.e. 536-ban, fogságból hazatérteknek szólt. Látjuk, hogy beszéde refrénszerűen jelentkezik 
máshol is az Ószövetség lapjain, s aztán az Újszövetségben folytatódik a péteri és páli beszédekkel. A 
katarzis útján kell tapintatosan, féltő szeretettel végigvezetni hallgatóságunkat, hogy bele tudjanak ka
paszkodni Isten ígéretébe, hogy foggal, körömmel ragaszkodjanak hozzá.

Amit ez a hat vers elvégez nem kis eredmény. Immár világos micsoda tömörséggel állunk szemben. 
Nem kis célra törekszik a beszéd: megőrizni a vallási és közösségi identitást, túlélni prófétai tiszt és ki
rályok nélkül, legalább is a Hasmoneusok megjelenéséig.

Feladat: megválaszolni az egzisztenciális kérdést!
Nagy Dorottya
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Szentháromság ünnepe után
3. vasárnap -  Ézs 64,3-8

Szituáció, források, szövegösszefüggés

Ez a textus többszörösen is nehéz helyzetbe hozza az igehirdetőt. Ellentmondásos, nehezen értelmezhe
tő prófétai anyagból való, tele crux interpretumokkal. Ha magunk megértjük a szöveget a maga komple
xitásában, továbbra is probléma, mennyit vigyünk a szószékre az exegetikai folyamatból: nem tehetjük 
egyetemi okatatóteremmé a templomot, de szükség van arra, hogy a gyülekezet is lássa, valóban az 
alapigében gyökeredzik igehirdetésünk.

Nem könnyíti meg helyzetünket a textus kivágása sem: egy hosszabb gondolatmenet furcsán kimet
szett darabkájáról kell prédikálnunk. Ugyanakkor rengeteg a bűnnel és bűnbánattal kapcsolatos közhely 
eltéríthet ennek az igének a valódi megértésétől és megérttetésétől.

Szakaszunk a 63,7-tól 64,11-ig tartó egység, egy közösségi panaszdal része. A panaszdal legközeleb
bi rokonai zsoltárok. (Pl. Zsolt 44, 74, 79, 89) A szakirodalomban konszenzus van a tekintetben, hogy 
a tritoézsaiási anyagba egy korábbi, a fogság első időszakából származó, valószínűleg Bablilonban fo
galmazott panaszéneket épített bele a szerkesztő, s beszúrásokkal, kisebb szövegi változtatásokkal al
kalmazta azt népének hazatérést követő szituációjára. Karasszon szerint Tritoézsaiás prófétai teljesít
ménye, hogy „magyarázatot tudott adni a nép kínzó kérdésére: miért késik az üdvösség ideje? Miért nem 
teljesedett be minden úgy, ahogyan a fogság nagy prófétája megjövendölte?” Válasza: a vezetők alkal
matlansága (56,9-12), a szociális igazságtalanságok (58,3kk), a vallás ezzel összefüggő külsődlegessé 
válása, és a bálványimádás (57,3kk) az oka annak, hogy a fogság idején remélt, Deuteroézsaiás által 
meghirdetett üdv nem érkezett el a hazatéréssel. Ezért továbbra is indokolt, hogy a fogságba vittek pa
naszdalát énekelje a gyülekezet: bár politikailag előreléptek, szinte szabadok, valójában még mindig 
fogságban élnek, az önzés, bűn, embertelenség és istentelenség saját maguk létrehozta gonosz rendjé
ben. Ennek felismerése Tritoézsaiás számára a vigasztalás alapja is: ha így van, mégis van remény, van 
ok a Deuteroézsaiás által jövendölt üdv bekövetkeztére. Ezért áll Ézs 56-66 tengelyében a közösségi 
panaszdal, melyre az üdv újbóli meghirdetése a válasz, 65,17-66,14.

A panaszdal szerkezete a következőképpen írható le:
1) Isten múltbeli tettei mint a bizalom/bizakodásalapja (63,7-14)
2) Panasz a jelen körülményei miatt (63,15-19a)
3) Isten hatalmának magasztalása (63,19b-64,4a)
4) Bűnbánat és fohászkodás Isten segítségéért (64,4b—11)
a) Mi vétkeztünk.... -  Vétkek következményei képekkel kifejezve
b) De Te... -  Bizalom kinyilvánítása, esedezés
c) Vétkek következményei a Jeruzsálemen és a templomon
d) Megismételt kérés kérdés formájában



Versről versre

3. vers
A megelőző versek teofániáért könyörögnek, azért, hogy Isten hatalma és mentő szeretete látható, hall
ható, konkrét formában megnyilvánuljon. Mintegy győzködi Istent: Te, aki ilyen nagy vagy, megtetted ezt 
(mint ezt a dal első szakasza részletesen is kifejti) korábban is a nép története során, megteheted hát most 
is. Ennek a gondolatsornak utolsó szavaival indít perikópánk. Az Urat nem egyszerűen hatalma, hanem 
az őt félők iránt megnyilvánuló mentő szeretete, az értük végrehajtott félelmetes dolgok különböztetik 
meg minden más hatalmasságtól. (A 2. vers niíni:-ja az egyiptomi szabadítás terminus technicus-a.)

4a vers
Ettől a verstől kezdve a héber szöveg szövegromlásról, másolói javítási próbálkozásokról árulkodik. Az 
LXX ugyanennek egy rövidebb változatát fordítja. Másolói hibának véli a legtöbb exegéta az „aki örül” 
kitételt is. 4a maga pedig sokak szerint későbbi, Tritoézsaiás utáni betoldás. Kétféleképpen érthető. 
Állításként (ahogy fordításunkban is áll), Isten emberléptékű, baráti találkozása (us) az övéivel gondo
lati párja az értük tett fennséges dolgoknak. Kérdésként, óhajként is olvasható: ha már ilyen nagy dol
gokat megtettél, Uram, ugye találkozol azzal, aki utaidon jár?

p-ix nöi> igen gazdag jelentését valamiképpen a szószéken is meg kell mutatnunk. Nem egyszerűen tisz
taságról, kikezdhetetlenségről van itt szó, de nem is csak az igazságosság érvényesítéséről. Aki ptts nóa, 
annak a cselekvése, életvitele megfelel a közösségi hálónak, melynek részese: védi a gyengék, rászorul
tak igazát, becsületes felebarátaival, s hűséges Istenéhez. Ugyanígy a ~d i is gazdag jelentésű ige: aktivi
tást fejez ki -  gondolatot, de vele egységben cselekvést is.

4b vers
cbia cm valószínűleg másolói hiba, amit később javítani próbáltak. Eredetileg sokak szerint tfpyoa „hit
szegőn vétkeztünk” állhatott a szövegben. A javítás -  „hosszú ideje” -  azt húzza alá, hogy Isten harag
jának oka az emberi vétek, mely hosszú ideje tartott már, mikor a büntetés megérkezett, (cbií? itt nem az 
örökkévalóságra, hanem a hosszú időre utal.) aata vja adverzatív.- „hosszú ideje vagyunk így -  bárcsak 
szabadulhatnánk”. Vagy: „hitszegőn vétkeztünk -  bárcsak szabadulhatnánk”. (63,8 ugyanezzel a van 
igével utal a hajdani szabadításra.)

5. vers
A típs kifejezés magyarra nehezen fordítható -  a nyelvi különbség itt gondolkodásbeli különbség ered
ménye. Nem arról van ugyanis szó, hogy mindnyájan vétkeztünk, a közösség minden egyes tagja vét
keket követett el, hanem arról, hogy egyetemben valamennyien bűnökbe keveredtünk, még a nép sok jó 
és igaz cselekedete is beszennyeződik, erejét veszti a bűnök miatt. A mi individualista bűnfogalmunkkal 
szemben itt a nép közös bűneiről van szó.

Két erős kép világítja meg a bűn mindent megrontó természetét. Az első a kultikus tisztátalanság ké
pe: a halott, vagy a korabeli szemlélet szerint egyfajta belső halált átélő menstruáló nő érintése tisztáta
lanná teszi még a hozzáérő ruhát is. (Num 19,11; Lev 15) Hasonló érvelést találunk Hagg 2,13-14-ben: 
„Akkor Haggeus ezt kérdezte: Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá mindezekhez, 
tisztátalanná válnak-e? A papok ezt válaszolták: Tisztátalanná! Haggeus erre így felelt: Ilyen ez a nép, 
ilyen ez a nemzet énelőttem -  így szól az Ú r -, és ilyen minden munkájuk, sőt amit áldozatul hoznak 
ide, az is tisztátalan!” A belülről elhaló, igazságtalanságba és istentelenségbe jutott nép elveszti „szent 
nép" státuszát. A ma gyök értelme kettős: nem csak ruhára, öltözködésre, hanem leplezésre, hűtlenség
re, álnokság is utal. (V. ö. Ézs Jer 9,1; Ézs 24,16)

A szélben sodródó száraz falevél képe egy ismert ézsaiási szimbólumot fordít ellenétére. Míg a 40,24; 
41,16; 57,13 versekben Isten hatalma hasonló a szélviharhoz, itt a bűn lesz úrrá a hűtlenségtől halot
tá lett népen.



6. vers
A két párhuzamos szerkesztésű mondat között a fordítók és magyarázók sokszor bajlódnak az oksági 
sorrend meghatározásával: arról van szó, hogy a büntetés nem hatott a népre, senki sem kiáltott Isten
hez (ellentétben pl. Bír ismert sémájával), ezért Isten elfordította arcát? (Fohrer) Vagy arról, hogy Isten 
hallgatása, a látható jelek hiánya miatt az emberek feladták az Úrhoz fordulást? (Bratcher) Én úgy vé
lem, a vers, ahogy a megelőzők is, szándékosan hagyja nyitva ezt a kérdést. A parallelizmus mindkét 
értelmet hordozza: Isten hallgatásának oka, hogy nem is figyelnek rá, nem fordulnak hozzá, s a panasz
dal ehhez a hallgató (11. v.) Istenhez fordul, őt akarja mégis megnyilatkozásra bírni.

7-8. vers
De te, Uram -  a panaszzsoltárok jellegzetes szerkezeti eleme ez, fordulópont, ahol a panasz és bűnval
lás a bizalom hitvállásába vált (Zsolt 41,11; 59,9; 102,13). Itt az 5. versre válaszol a sorkezdet: „Mi 
vétkeztünk... De Te...”. A hitvallás -  Isten a mi atyánk, s Izrael az ő kedves fia -  ősi hagyományra, 
közös meggyőzésre utal vissza. (Deut 32,6; Hós 11,1) A téma már megjelent 63,16-ban: „Hiszen te vagy 
a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izráel nem törődik velünk. URam, te vagy a mi atyánk, 
ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk." Ahogyan az atya sem haragszik örökké, s nem hagyja gyer
mekét a bűnben, úgy bocsát meg Isten is népének. Az Isten, mint atya képe a szövetségi gondolatkör
ből ered: a választott nép Isten gyermeke. Ehhez a képhez kapcsol hozzá versünk egy, a teremtés-teoló
giához köthető képet: Isten, mint fazekas alkotott bennünket, nem pusztíthat hát el. Hasonlóan olvas
suk Zsolt 103,13-14-ben: „Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Ú r az istenfélőkhöz. 
Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk.”

Visszautal az 5. versre a kifejezés: ahogyan a nép egészében lett a rossz prédája, úgy az egész 
nép joggal könyöröghet Istenhez, mint atyjához és alkotójához. S mindnyájan Isten népének tudhatják 
magukat, együtt könyörögnek hozzá, hogy ne haragudjon ennyire, ne emlékezzen örökké bűneikre.

Teológiai hangsúlyok

A már elemzett tritoézsaiási probléma jelenik meg ebben a szakaszban: megszabadultunk, Isten haza
hozott bennünket -  és mégis, mintha még mindig fogságban lennénk, távol voltunk Jeruzsálemtől, s tá
volról vágyakoztunk Istenhez és az ő hajlékához. Most hazatérhettünk -  de Isten még mindig távol van.

A próféta a hagyományból kiemelt panaszdal szavaival győzködi Istent, enyhüljön meg népe iránt. 
Ugyanakkor a nép nevében elmondott imádság a szólni kíván a néphez is, rá akarja ébreszteni saját fe
lelősségére a jelen helyzetért. A bűnbánat, amire Tritoézsaiás hív, egyrészt mély önvizsgálat, a felszínes 
megoldások és magyarázatok, holt testet elrejtő tisztátalan köntösök elvetése. Másrészt, mint a könyv 
egésze világosan megmutatja, cselekvés is, nem csak fürdés tökéletlenségünk tudatában, nem lelki ma- 
zochizmus, hanem aktív formálása a bűnöktől megrontott, eltorzult viszonyainknak.

Ez a bűnbánat közös feladat is. Meglepő módon sok jeles exegéta (von Rád, Pauritsch, Vermeylen) látja 
úgy, hogy Tritoézsaiás a nép egy bizonyos csoportjához, hogy csak a valóban híveknek és kegyeseknek, 
vagy a kirekesztetteknek és szegényeknek szól a reménység meghirdetése. Ezzel szemben Westermann, 
Fohrer és mások álláspontja szerint a prófétai igehirdetés itt az egész néphez kíván szólni. Szakaszunk elem
zése, a „mindnyájan” kifejezés hangsúlyos háromszori szerepeltetése az utóbbi véleményt támasztja alá.

A szószék felé

Ez a textus döntés elé állítja az igehirdetőt. A gyülekezet igényeitől, hagyományaitól, saját igehirdetési 
stílusától függően két választása van. Vagy részesévé teszi a gyülekezetét az exegetikai munkának, meg
ismertetve velük a panaszdal, a tritoézsaiási szituáció és teológia összefüggéseit, vagy kiemel egy képet, 
motívumot a textusból, és ahhoz kapcsolja hozzá azt az üzenetet, ami a textus egészéből benne össze
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állt. Amit elkerülni javaslok, az az, hogy a szakasz minden verséhez, képéhez sorban mondjunk valami 
oda kapcsolódó gondolatot, s ezekből a függelékekből próbáljunk igehirdetési vázlatot kialakítani.

Mind egyéni, mint társadalmi szinten ismerős lehet nekünk a tritoézsaiási tapasztalat: az új kezdet, 
a szabadság nem jelenti minden probléma megoldódását. Egészen különböző szintű tapasztalatokat so
rolva: Úrvacsoráról hazafelé az ember azon kapja magát, hogy múlthéti sérelmein dühöng vagy rágódik. 
Belépünk valami régen áhított kapun -  egy diploma megszerzése, a családi ház felépülése, vagy akár a 
nyugdíj -  s szembesülünk azzal, hogy a várt szabadság helyett új külső és belső feladatok várnak. A 
rendszerváltás és az egyház új helyzete sem teljesítette be összes hozzá fűzött reményünket, sőt új prob
lémákkal is szembesített.

Igénk válasza először is az, hogy nagy reményeink bizonyos értelemben hamisak voltak. Az új kezdet 
nem a bűn lehetőségétől való szabadulást jelenti, hanem a jó lehetőségét; Isten minden szabadításával 
közös munkára is hív bennünket. Ennek a közös munkának -  ez igénk második fontos pontja -  része 
az önvizsgálat. A múltat el kell ismerni, komolyan kell venni, értelmezni és elemezni kell az elkövetett 
rosszat, s azt, ami kiszolgáltatott neki. Végül pedig, teszem hozzá immár az ige üzenetétől továbblépve, 
együtt kell énünk a múlttal, vétkeink emlékével, s néha a rá emlékeztető romokkal is.

Igénk közösségi panaszdal, közösségi bűnbánatra akar ébreszteni. A Biblia közösségi szemléletű vi
lágában természetes gondolat ez -  hiszen például a földtulajdona vagy az adósság sem egyéne hanem 
a családi közösségé volt. A korabeli világban, egy mezőgazdaságon alapuló közösségben nyilvánvalóbb 
is az emberek sokszoros egymásrautaltsága: a szegény a gazdag kapuja előtt éhezik, segítség vagy a go
nosztett hamarosan visszahat a cselekvőre is. A mi történelmi vagy jelenbeli tapasztalatainkban is sze
repelnek azonban közös vétkek. A kollektív bűn fogalmával annyiszor visszaéltek a 20. században, 
hogy egy időre teljesen tabuvá vált a használata. Talán ideje, hogy ezen a tabun túllépjünk. Vannak 
strukturális bűnök, melyekbe beleszületünk. A jótékonyságunk és áldozatvállalásunk szennyes ruha 
lesz a gazdagságunkat védő, nyomorúságot újratermelő világrend miatt. Környezetünkért érzett felelős
ségből lemondhatunk egy-két kényelmes vagy olcsó holmiról, de ennek eredményét elsodorja a Föld egy
re durvább kizsákmányolása. A közös bűnből nem lehet megszökni egy elkötött mentőcsónakon: csak 
a közösség megtérése lehet menekvés. Tritoézsaiás ezért dolgozik, és ezért is könyörög Istenéhez. Nem 
vár arra, hogy a nép leginkább felelős tagjai gyakoroljanak nyilvános bűnbánatot, hanem ő imádkozik 
a nép nevében. A megtérésnek, a közösség megtérésének kezdete annak felismerése, hogy közösen va
gyunk felelősek múltért és jövőért egyaránt.

Igénk erős képekkel írja le a bűnbe ágyazott létet: tisztátalanság, fertőző rossz, (a holttest érintése 
egy mediterrán országban nem csak kultuszi szempontból tisztátalan!) embereket száraz levélként sod
ró szél. Azonban ezeket a képeket igénkben és tritoézsaiás művében egyaránt a bátorító, erőtadó Isten
képek sokasága ellensúlyozza: Isten gyermekét mindenek ellenére elfogadó apa, munkáján türelmes 
szeretettel formáló fazekasmester vagy szobrász, a nép Istene. Erről az igéről könnyű letaglózó igehirde
tést írni, de igazabb egy komoly, őszinte, de reményt adó prédikáció. A reményt az ige abban látja, hogy 
kicsoda a mi Istenünk. Ezen a ponton kapcsolhatjuk prédikációnkba az oltári igét, melyben Jézus két 
további reményt sugárzó istenképpel ajándékoz meg bennünket, akik elveszettnek, szélsodorta levélnek 
érezzük magunkat.

Fontos motívuma igénknek Isten hallgatása, az imádkozó egy olyan Istenhez fordul, aki sem a nép 
életének szerencsés alakulásában, sem tűz- és füstoszlopban vagy prófétai látomásokban nem szólal 
meg már régóta. „Életünknek nagyobbik része Isten hallgatása.” -  mondta valaki. Tapasztalataim sze
rint minden istentiszteleten ül olyan ember, már sok éve nem érezte, hogy Isten valóban megszólalna 
felé. Érdemes megszólaltatni igénknek ezt az aspektusát is: a próféta makacs, lerázhatatlan, érvelő és 
könyörgő imádságát a hallgató Isten felé. Szabad és helyes így imádkoznunk nekünk is.

Végezetül néhány vers, segítségül: „Nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem, 
itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben.” -  írja Kosztolányi. Isten némaságáról 
szól Pilinszky Panasz és Berde Mária: Imádság imádságért c. verse. (Utóbbi megtalálható az Isten kezé
ben. Romániai magyar költők istenes versei. Castrum, Sepsiszentgyörgy, 1992 kötetben, 88. o.) Énekként 
is, versként is használható a Kínok árnyékéiból (432).



Vázlatok

I) Szabadon és mégis fogságban-élmény (elég erős ecsetvonásokkal, hogy motivációt adjunk a követ
kezők megértéséhez)

II) A tritoézsaiási szituáció és üzenet
III) Kiutak (egyéni és közösségi)
IV) Isten, mint apa, fazekas, pásztor, dénárját kereső asszony

Az általános könyörgő imádságot is külön megírnám, sorban megszólítva Istent a fenti neveken, és 
kérve segítségét magunknak, közösségeinknek.

I) Isten hallgatása
II) Miért nem merünk szólni hozzá? -  Kis, fonnyadt falevélnek érezzük magunkat? Szennyes ruhá

nak? (Félredobott piszkos zokninak?) -Bűntudat, félelmek -  jogosak, de mégis:
III) Ostromoljuk Istent! ígérte, hogy bocsánat vár nála. A megbocsátás volt a legfontosabb neki. Lehet, 

hogy Isten hallgatása nem némaság, hanem a szavunkra váró, figyelő csend.
Andorka Eszter
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Szentháromság ünnepe után
4. vasárnap -  lMóz 39,1-5

Kontextus, történeti háttér

Az Ószövetség egyik legszebb novellisztikus történetének egy része áll előttünk, hogy tanítson bennün
ket az Istennel való helyes kapcsolat kialakítására, és földi hivatásunk hűséges betöltésére. Gén 37-50: 
a József-történet az Ószövetség biográfiái közül irodalmilag a legtökéletesebb, és éppen ezért mind tar
talmában, mind kompozíciójában lenyűgöző szöveg. Több hagyományanyagot ölel fel a novella, ebből 
következően egyes elbeszélés-egységekben helyenként egyenetlenségek, törések is megmutatkoznak.

A József-történet hidat ver az ősatyáknak adott ígéretek és az Egyiptomból való kivonulás közé. (Lel
kipásztor előkészítő, 1969 május, id. Hafenscher Károly) A novella cselekménysora lépcsőzetesen épül 
egymásra. A 37. fejezet vége és a 39. fejezet eleje szerint József Egyiptomba kerül, sok viszontagságon 
át -  amelyről a 39-40. fejezet számol be -  eljut egészen a fáraó udvaráig, és ezzel karrierje csúcsáig (41. 
fejezet). A novella egy olyan emberi karaktert rajzol elénk, aki szenvedések, megpróbáltatások révén el
kényeztetett, „beképzelt” fiúból bölcs és felelős személyiséggé érett.

Alaptextusunk Józsefet Egyiptomi tartózkodása kezdetén mutatja. A 37. fejezet végére, 37,28.36-ra 
utal vissza 39,1: a közbeékelődő 38. fejezet Júda és Támár története nem illeszkedik az elbeszélés me
netébe. Gén 39,1-től kezdődik József felemelkedésének története, ez azonban nem állandó sikerekkel kí
sért, töretlenül előre haladó karriertörténet: mélységek és magasságok, kétségbeesés, küzdelem és legfő
képpen Isten vezetésének tapasztalata jellemzi.

Amilyen szituációkban Józsefet ábrázolták, az az akkori kornak a gondolkodásmódját, tanítását, ke
gyességét is érzékelteti. A József-történetek keletkezési idejét Salamon korára, ill. még későbbi időpont
ra teszik. (G. von Rád, M. Noth) Több teológus is megpróbálkozott már azzal, hogy meghatározzák Jó
zsef idejét a történelemben, de ez eddig még nem sikerült. A József-történetekből nem lehet kiolvasni 
azoknak a fáraóknak a nevét, akik még ismerték Józsefet, ill. akik már nem emlékeztek rá. Egyes elkép
zelések szerint József kora a Hükszosz időszakra tehető (Kr. e. 17. sz.), mivel egy sémi bevándorló csak 
ebben a korban emelkedhetett magas hivatali méltóságra a fáraók Egyiptomában. Mások viszont ezt 
cáfolni igyekeznek. (Pl. Donald Redford, A Study of the Biblical Story of Joseph c. művében azt állítja, 
hogy a történet egyiptomi elemei, és maga a fő cselekmény nem a Kr. e. 17. sz., hanem legkorábban a 
Kr. e. 7. sz. viszonyainak felel meg, így viszont nincs határozott történeti érvényük. M. Magnusson, Ásó
val a Biblia nyomában, 57. o.)

A József-novella kapcsolatot mutat a bölcsességirodalom alapgondolataival. E „bölcsesség-teológia” 
célja az volt, hogy istenfélelemre, a törvények megtartására, nemes és becsületes életvitelre tanítsák a 
fiatalokat. Így a képzésben részesült ifjak célul tűzhették ki maguk elé, hogy bölcs tanácsadói lehetnek 
adott esetben akár a királynak is. A következő Példabeszédek könyvében szereplő igék kapcsolhatók a 
József-történetben szereplő teológiai gondolatokhoz: „Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet 
akar, előbb legyen alázatos!” (Péld 15,33; 22,4); „Ha látsz ügyesen dolgozó embert, az a királyok szolgá
latába fog állni, nem marad az alacsonyrangúak szolgálatában." (Péld 22,29) Potifár házában a csábí
tásnak ellenálló József mintha erre az intelemre hallgatott volna: „A bölcsesség megment a más asszo
nyától, a hízelgő szavú idegen nőtől.” (Péld 2,16)

Felfedezhetjük a kapcsolatot a Dánielről szóló elbeszélésekkel is. Különbség köztük az, hogy amíg Dá
nielnél újra és újra hangsúlyozni kellett a hűséget az atyák ősi hitéhez, hagyományaihoz, addig József



nél ez még nem volt szükséges. Ez nem azt mutatja, mintha kételkedett volna az elbeszélő József hűsé
gében, hanem ez akkor teljesen egyértelmű volt. (G. von Rad)

Exegézis

1. vers
39,1 szerint József Egyiptomba kerül: az izmaeliták elvitték, magukkal vitték oda (tv  ige szenvedő, 
hofal alakja). Mindezzel a szöveg azt jelzi, hogy József akarata ellenére, külső kényszerből vált Egyiptom 
földjén rabszolgává. A 37. fejezet készíti elő sorsának ezt a fordulatát, amikor is szöveg szerint testvérei 
gyilkossági szándéka meghiúsul egyrészt Rúben közbelépése (37,21-22), másrészt Júda indítványa 
(37,26-27), harmadszor pedig az éppen arra járó midjániak közbeavatkozása (37,28) révén. A textus
ban két népcsoport: az izmaeliták és a midjániak együtt szerepelnek, ez okoz zavart, egyenetlenséget az 
elbeszélés menetében. Minden valószínűség szerint legalább két külön hagyomány egybe fűzéséről van 
szó ebben az esetben. 37,25 szerint Józsefet Júda javaslatára az izmaelitáknak akarták eladni, akik ka
ravánkereskedőkként arra jártak. Mielőtt azonban az üzletre sor került volna, 37,28 értelmében midjáni
ak találták meg a kútban az ifjút, akik 20 ezüst sékelért eladták Józsefet az izmaelitáknak. 39,1 szerint 
végül ezek az izmaeliták adták el őt Potifárnak: ez a kijelentés szinte szóról szóra megegyezik 37,36-tal. 
A közjáték: Gén 38 így lényegében a 37. és 39. fejezet közötti szoros gondolati kapcsolatot szakítja meg.

József rabszolgaként tehát az egyiptomi magas rangú ember házába kerül, akinek neve annyit jelent 
, mint „akit Re isten megajándékozott”. Tisztségét, hivatalát tekintve egyrészt ő a fáraó főembere, udvari 
tisztviselője (ono), de a szó maga eunuchot is jelöl. Másrészt Potifár a testőrök parancsnoka (araon -rá). 
Az izmaeli kereskedők neki adják el Józsefet, mint idegen rabszolgát.

2. vers
JHVH azonban Józseffel volt: (i)ov-nK mm vm). Érdekes megfigyelnünk a sorrendet: az első és alapvető 
motívum-, vele volt az Isten. Ebből következik az összes többi előrelépés: szerencsés ember lett, ura há
ziszolgájává lépett elő (39,4a), majd a többi szolga felügyelője lett (39,4b), és végül minden munkáján 
az Úr áldása volt (39,5). Isten védelméből, jelenléte révén válik József szerencséssé (n-bxo / nbx particí- 
piuma): úgy is mondhatnánk „mázlistává" -  ez a motívum az egész József-novellán végigvonul. József
re addig testvérei irigykedtek, most szolgatársai tehették ugyanezt. Isten jelenléte, vezetése József egyip
tomi tartózkodásának elején már abban nyilvánvalóvá válik a 2. vers értelmében, hogy Potifár házában 
teljesített szolgálatot: ez mindenképpen kiemelt pozíciót jelentett. Isten jelenléte az áldás összefüggésé
be tartozó gondolat. Az ősatyák történetében leghangsúlyosabban Jákobbal kapcsolatban szerepel Isten 
vezetésének, védelmének gondolata: Genezis könyvének összefüggésében így az apát és fiút köti össze 
ez a mély emberi tapasztalat és teológiai téma.

J. vers
Potifár látta (ntn), felismerte, hogy József szerencséje nem egyszerűen a saját ügyességéből fakad, ha
nem mert az Úr vele volt (tik mm). Isten jelenlétét nem lehet megokolni, megindokolni: vagy valóság az, 
vagy nem adatik meg. Az egyiptomi ember meglátja József sikereiben Isten kézzelfogható segítségét, tá
mogató jelenlétét. Egy idegen, más vallású ember számára is felismerhetővé válik tehát JHVH hatalma. 
József minden tettében, mindenben, amihez csak hozzá fogott (r© ma iök) megnyilvánult az áldás -  mai 
szóhasználattal talán azt mondhatnánk: arany keze volt. Érdekes párhuzamnak tekinthető Deut 2,7, 
amelyben Mózes Izraelnek a következőt mondja: „Megáldotta kezed minden munkáját az Úr."

4. vers
Az előbbiek egyenes következményeként ível tovább József karrierje. Megnyerte Potifár jóindulatát: 
a v]’3 in kxo szófordulat gyakori a héberben, és szószerinti fordításban azt jelenti, hogy „valaki kegyet/ 
kegyelmet talál valaki szemében". Ebben a kifejezésben ott tükröződik az emberi egymás mellett élés re-
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alitása, amely Potifár és József esetében kölcsönös megbecsülést is jelent. József először a házban lesz 
szolga, majd „házfelügyelővé", „házmesterré” (írn-b nps) nevezi ki őt Potifár, és egész vagyonának ke
zelését rábízta, szó szerint „kezébe adta" (vra ro). József szolgaként elérte mindazt, amit valaki ebben 
a társadalmi helyzetben elérhetett, megbízhatóságával, rátermettségével ő maga is bizonyította, hogy Is
ten vele van, munkálkodik általa is. Szinte teljes függetlenséget, valamint döntési, rendelkezési szabad
ságot élvezett.

5. vers
5a elismétli 4b gondolatát. József a fáraó főemberének „fő emberévé" lesz. Mindez pedig azért következik be, 
mert Isten megáldotta őt. JHVH áldása nyomán Potifár egész háza áldásban részesült (nsan rm-ns mrr inán). 
A vers értelmében Potifár vagyona, házában és a mezőn lévő összes birtoka József áldása nyomán gyara
podott, attól kezdve, hogy az idegen rabszolga a házába került. Hasonló gondolatot találunk a Jákób- 
narratívában, ahol Lábán és háza részesül Jákob révén áldásban (Gén 30-31). Az áldás expanzív valósá
ga kézzel foghatóvá válik: József életén és szolgálatán keresztül eléri szűkebb és tágabb környezetét.

Az igehirdetés felé

„Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt; 
az Úrnakfélelme távol tart a rossztól. ” (Péld 16,6)

Általában irigyelni szoktuk azokat, akiknek jobban megy a soruk. De azt a munkát, lemondást, azt a 
fáradságot, igyekezetét, szorgalmat és kitartást már nem irigyeljük tőlük, amivel ezt a jobb életet elérték. 
(Természetesen csak a becsületes munkával megszerzett javakra gondolok.)

Isten látja az ember minden igyekezetét, mulasztását, hanyagságát és becsületességét is. Őt bárhol és 
bármikor segítségül hívhatja a benne bízó ember.

Érdekes, hogy a József-történetekben sohasem merült fel az a kérdés: vajon az Isten ott, a távolban 
is ott van-e népével? Hallja-e könyörgéseiket? Látja-e nyomorúságukat? Józsefnél teljesen természetes 
volt az, hogy az Úr vele volt.

Honnan tudta ezt Potifár is? Csak onnan, hogy József bizonyságot tett róla. Beszédével, cselekede
teivel szüntelenül arról tanúskodott, hogy Isten ad neki erőt, áldást, és jó előmenetelt.

Jézus tanítása is erre a bizonyságtételre bíztat: „Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is 
vallást teszek az én mennyei atyám előtt.” (Mt 10,32)

H. Kosak úgy látja, hogy a József-elbeszélésekben kevés szó esik Istenről. Csupán 1 Móz 45,5 és 50,20 
említi Istent. Mégis, végig az érződik a történetben, hogy a háttérben ő cselekszik, minden rejtett szál 
ott fut össze a kezében, és mindent jóra vezet. Azonban ezt előre nem lehet látni. (Wegweisung in das 
Alté Testament, 57. o.)

Mi már tudjuk, de a József-történetek szereplői az elbeszélések szerint előre még nem tudták, hogy 
Isten az emberek minden rossz tervét is képes jóra fordítani, ill. hogy Istennek mindennel van terve az 
embert illetően. Semmi sem történik véletlenül, és semmi sincs Isten tudta nélkül.

Józsefnek át kellett élnie a teljes megaláztatást, kiszolgáltatottságot, miközben állandóan ott lebegett 
előtte az álmaiban látott kép: egyszer még a testvérei, sőt, még az apja is leborul majd előtte. Isten ve
zetésében bízva hagyja, hogy az események úgy történjenek vele, ahogyan történniük kell.

„Józsefről már eleve úgy gondoskodott az Úr, hogy egy jó házba került. Ott rövid idő alatt kiérdemelte 
azt, hogy felelősségteljes feladatokat is rábízzanak. Ennek a szemmel látható előretörésnek egyetlen elő
mozdítója volt: az Úr. Az ő szerepét, József hozzá fűződő viszonyát kihangsúlyozza ez a rövid szakasz 
is. A fő hangsúly mégsem Istenen van, hanem az általa megáldott Józsefen, akiben egy végtelenül okos, 
jó megjelenésű, rendes és bölcs, szép külsejű fiatalembert ismerhetünk meg. lSám 16,18-ban az elbe
szélő ugyancsak ezekkel a jelzőkkel látta el a Saul udvarába kerülő Dávidot. Ez tehát azoknak a fiatal
embereknek az ismertetőjele, ideális képe, akikkel az Úr van.” (G. von Rad)



Semmi lázongást, semmi vádaskodást nem fedezünk fel Józsefnél Isten ellen, pedig nem hintón vit
ték őt rabszolgának. Az Úrtól kapott bölcsességgel élve elfogadta sorsát Isten kezéből, és szeretettel, Is
ten és apja iránti hűséggel végezte a rá bízott feladatokat. Biztos vagyok benne, és erről tanúskodik az 
Ószövetség több története is, hogy aki nagy hittel és reménységgel várja Isten áldását, az meg is kapja 
azt. Hogy ez nem megy mindenkinek simán és zökkenőmentesen, az tény, de az események vége mindig 
az áldás. Isten áldása pedig az Ószövetségben is mindig jót jelent: gazdagon megáldott munkát, nagy 
családot, termékeny földet és jól szaporodó állatokat, védelmet az ellenséggel szemben, biztonságot ín
séges időkben, éltető esőt a kiszáradt földnek, békét és békességet, nyugalmat és tökéletes harmóniát. 
Akik értékelték Isten minden cselekedetét, még a büntetését és dorgálását is, azok azt látták meg ebből 
is, hogyhogy szereti őket Isten, törődik velük, nem mondott le róluk, nem fordított hátat nekik.

Mekkora fordulat játszódott le József életében is! Elkényeztetett gyermekből rabszolgává lett, majd 
háziszolgává, később felügyelővé, azután kegyvesztett börtönlakóvá, onnan kikerülve pedig megint 
egyenesen felfelé ívelt a pályája egészen a fáraó után következő tisztségig. Mi ez, ha nem Isten gondvi
selése, végtelen kegyelme, szeretet és hűsége a benne bízók iránt?

Vajon a keresztény ember mennyire bízik még Isten áldásában? Jézus nem azért jött, hogy érvénytelen
né tegye a törvényt, vagy eltöröljön minden olyan szabályt, amelynek következménye esetleg egy jobb 
élet, a naponkénti áldás, a jó előmenetel és a látványos boldogulás. Ő azért jött, hogy beteljesítse atyja 
akaratát, hogy számunkra is világossá tegye: mennyi mindent köszönhetünk Istennek, mennyi minde
nért áldhatjuk és magasztalhatjuk mi is nevét.

Ezen a vasárnapon elhangzik az aranyszabály oltár előtti igeként (Mt 7,12). Szépen összecseng ez az 
ószövetségi igével, hiszen mindkettő arra tanít bennünket, hogy Isten a becsületes, örömmel és jó szán
dékkal végzett munkára hív el bennünket, és ő ezt a munkát megáldja. Mindenkinek a kapott talentu
mok szerint kell elszámolnia az Úr előtt.

Jézus példamutatásra szólít fel bennünket. Az áldás ígéretében is tulajdonképpen ez van. Isten áldása 
soha nem a tétlenségen és a lustaságon van (kivétel: késedelmes a haragra!), hanem azon, aki aktívan 
részt vesz az ő akaratának teljesítésében.

Áldás alatt az Ószövetség mozgásba hozó igéket, csodatévő erőt, életerőt ért, ami mozgásba hozza, 
tettrekészségre hívja az embert. (Cramer)

Isten áldásának elnyerése minden hívő ember előtt egy reménysugár. Ezzel semmit nem veszünk ki 
Jézus kezéből. Hiszen a megváltás műve, bűneink bocsánata, örök életünk, üdvösségünk mind-mind tő
le és általa lehetséges csupán. Viszont azzal, hogy vágyódunk Isten áldására, kifejezzük Istenben való 
teljes bizalmunkat és Jézushoz való ragaszkodásunkat.

Koskai Erzsébet -  Varga Gyöngyi
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Szentháromság ünnepe után
5. vasárnap -  Ézs 6,1-8(9-13)

Kortörténeti háttér

Ézsaiás próféta Kr.e. VIII. században tevékenykedett Júdában, Jótám (Kr.e. 756-741), Áház (Kr.e. 
741-725) és Ezékiás (Kr.e. 725-697) uralkodásának idején. Ebben az időben Asszíria új erőre kapott, s 
III. Tiglatpilezer (Kr.e. 745-727) vezetésével az egész terület meghódítására törekedett. Kiterjesztette 
Asszíria határait, s megindította támadásait Szíria-Palesztina ellen (végső célja természetesen Egyiptom 
meghódítása volt). Bár Szíria-Palesztina kis államai egymással való szövetségre lépésükkel megpróbál
tak gátat vetni az asszír terjeszkedésnek, mégsem sikerült megvédeni területi integritásukat. Izrael és 
Damaszkusz királyai Pekach és Recin egy asszír-ellenes koalíciót hozott létre, s követelték Júda kirá
lyától (Áház) is, hogy lépjen be, de ő ezt megtagadta, s így kitört az ún. szír-efraimita háború (Kr.e. 
734-732), melynek kapcsán Pekach és Recin Júda ellen vonult, hogy másik királyt ültessen a trónra, de 
Áház -  Ézsaiás javaslata ellenére -  III. Tiglatpilezerhez fordult segítségért. Asszíria Izraelt és Damasz
kuszi asszír provinciává tette, s lakosait kitelepítve új emberekkel népesítette be ezt a területet.

Júda ezzel a szövetséggel megmenekült ugyan a kitelepítéstől, de szuverenitását már nem őrizhette 
meg maradéktalanul. A jeruzsálemi templomba bekerültek az asszír istenszobrok, s Júda királya még az 
asszír kultuszt is köteles volt bevezetni. Ez súlyosan érintette a JHVH-kultuszt és szabad utat engedett 
a vallási szinkretizmusnak. Ebben az időben lépett fel Ézsaiás próféta, aki a mindenkori és mindenek 
feletti JHVH-hitet hangsúlyozta, valamint azt, hogy csak egyedül JHVH (aki a történelem ura) képes arra, 
hogy megsegítse Júda népét, csak a Benne való hit által maradhat fenn az izraeli nép.

Exegézis

1. vers
Ézsaiás elhívás élménye döntő momentum a próféta életében, mely az ő prófétai munkásságát alapvető
en meghatározta. Szükséges a kezdetekhez visszakanyarodnunk, ha szavait és prófétai alakját meg 
akarjuk érteni. Elhívását természetfeletti látomások, víziók és audíciók által mutatja be, melyeknél in
kább az audíciók vannak túlsúlyban. Nagyon tartózkodóan, visszafogottan írja le az Úrral való találko
zását, hiszen az ószövetségi szemlélet szerint Isten látása halált hoz az embernek (Ex 33,20). Ebből ki
folyólag a próféta nem magát JHVH-t ábrázolja, hanem pusztán isteni palástjának szegélyéről beszél, 
mely betölti a templomot. Ézsaiás azt is meglátja, ami egyébként rejtve marad az emberi szemek elől: 
JHVH valóságosan jelen van a templomban (bovi).

A templommal kapcsolatban gondolhatunk egyfelől a jeruzsálemi templomra, másfelől pedig JHVH 
mennyei templomára, ahol Őt az isteni lények (pl. kerubok) szolgálják.

A korabeli felfogás szerint Isten dicsősége a szentek szentjében jelenik meg a szövetség ládája fedelén 
lévő kerubok között. Ezért tévesen azt gondolták, hogy Isten meglehetősen kicsi. Salamon viszont a 
templomszentelő imádságában már azt hangoztatta, hogy egyetlen templom sem elég nagy Istennek, 
sőt még az egek sem képesek arra, hogy Őt befogadják (lKir 8,27)

Ézsaiás nem a szövetség ládáján látta az Urat, hanem egy királyi trónon (cn sód). Ez azt szimbolizál
ja, hogy JHVH valóban Izrael királya.



Uzzijá király halálának említésével valóságos kontrasztot teremt a próféta Isten és az ember között. 
JHVH, mint szuverén úr, folytonosan uralkodik magasított trónjáról, miközben a földi királyok állandó
an váltják egymást, megszületnek és meghalnak.

A palástjának említésével Ézsaiás mintegy megerősítette Őt isteni és királyi mivoltában, akinek temp
lomi jelenléte arra utal, hogy -  bár gyűlöli az üres vallásosságot (Ézs 1,11-15) -  továbbra is azt akar
ja, hogy a nép vegyen részt a templomi istentiszteleten, hiszen a templom és az ott bemutatott áldoza
tok Isten, Izrael népével kötött szövetségével kapcsolatos igazságos bánásmódját szimbolizálták.

2. vers
A szeráfok (C’sio) ún. repülő sárkányok (Ézs 14,29; 30,6), akik Izraelt védelmezték a külső vesze
delmektől. (Feltehetőleg a *pz> (égni, megégetni) ige gyökéből ered (többes számban áll), s erre utal az 
is, hogy az egyik szeráf égő szenet vett le az oltárról Ézsaiásnak (6. vers), hogy azzal tisztítsa meg 
bűneitől.)

Az t> bDon c' idu kifejezés hangsúlyozza, hogy miként a földi uralkodók jelenlétében is mindenkinek 
csak állni volt szabad, egyedül a király ülhetett, ilyen értelemben-, amíg Isten trónusán ül, addig szolgái 
(szeráfok) mellette állnak (a pozíciójukból adódóan magasabbak, így vannak „Felette").

A szeráfokat kígyó testtel, emberi arccal, lábbal és madár szárnyakkal (hattal) ábrázolták. Arcukat 
azért takarták el, mert még nekik sem szabadott Istenre tekinteni (ez is mutatja Isten iránti alázatukat, 
s az isteni majestast). A lábuk befedése utalhat egyrészt az Isten iránt elkötelezett szolgálatukra, más
részt pedig a szeméremrészek elfedésére is, hiszen ]HVH nem olyan, mint a kánaáni istenségek, akiket 
kultikus prostitúcióval tiszteltek, hanem szent, hozzáférhetetlen és megközelíthetetlen. A szemérem el
takarása egyébként a nemiség és a bűn érzése közötti ősi kapcsolatot szimbolizálja.

J. vers
A „szent” szó háromszoros ismétlése (Trishagion) a jeruzsálemi kultusz liturgiájának alkotórésze volt. 
A mennyei lények imádata mintaként szolgálhat a földi gyülekezet számára, hogy így kell az Urat szol
gálni. Ezen kívül a Trishagion a mindenek feletti, a teljes isteni szentséget jelképezi, hiszen a hármas 
szám a teljesség száma.

rrnos mm (Seregek Ura) Isten kultikus neve, ahol elsősorban mennyei lényekre lehet gondolni -  a sze
ráfok képviselik a mennyei sereget (c'oon sas) -, s egyúttal JHVH mindenható erejére utal Ézsaiás ezzel 
a kifejezéssel. Isten uralmát nem csupán meghatározott vízió által lehet megtapasztalni, hanem éppen 
a teremtés által válik nyilvánvalóvá és kézzelfoghatóvá (Zsolt 97,5-6).

A dicsőség (tód) az isteni kinyilatkoztatásra utaló kifejezés, mely fény, tűz és vihar kíséretében mani
fesztálódik (Ez 1,4-28). Az Izraellel kötött szövetség idején Mózes is megtapasztalta Isten dicsőségét a 
Sinai-hegyen (Ex 24,16-17), annak ellenére, hogy az izraeliek szemében emésztő tűznek tűnt JHVH di
csősége. Ahogyan a „szentség” Isten misztériumának megközelíthetetlenségét, úgy a „dicsőség” az Ő 
történelemben és a természetben való manifesztációját fejezi ki.

4. vers
A próféta látta, hogy a templom megremeg, majd megtelik füsttel. Ámosz prófétánál (Ám 9,1) hasonló 
olvasható, amikor a küszöbök megrendüléséről ír (küszöbök -  c’so -  nagy alapkövek voltak, melyeken 
az ajtók álltak). A remegés (Ex 19,18) Isten jelenlétének erejét jelezte. Kérdéses, hogy honnan jött a füst; 
néhányan úgy tartják, hogy az oltárról, mások azt állítják, hogy a szeráfok szájából, elképzelhető azon
ban az is, hogy a magasztalások által sűrűsödött össze így a levegő, s ez tűnt úgy, mintha füst lenne. 
Valójában azonban inkább azt feltételezhetjük, hogy keverednek itt a víziónak és a teofániának az ele
mei, s talán ez a vers egy földrengésre utalhatott. Ezt alátámasztja az is, hogy a füst gyakran összefüg
gésben áll a tűzzel, ami pedig egyértelműen a teofánia jele. Még ezek alapján sem állíthatjuk biztosan, 
hogy a teofánia valóságosan meg is történt, hiszen vízióról van szó.



5. vers
A szentséges Istennel való találkozása alkalmával Ézsaiás megtapasztalta elesettségét, jelentéktelensé
gét (teremtményérzet), s ráébredt elveszettségére, egyszóval rádöbbent arra, hogy bűnös ember, hiszen 
senki nem állhat meg Isten előtt, hacsak nem alázattal. Ő tudja, hogy JHVH jelenlétében hallgatni kell 
és a találkozás alkalmával mintegy átélte szörnyű végzetét: „Jaj nekem!" Ez a fajta rémület va
lamiképpen szintén a teofánia eleme (Gen 32,31; Ex 3,6; Bír 6,22), ami a szupranaturálissal való emberi 
találkozás természetes velejárója volt. Ézsaiás ekkor döbbent rá, hogy -  annak ellenére, hogy korábban 
jajt kiáltott (ítéletet hirdetett) a nemzetnek (Ézs 5,8-23) -  ő is Isten ítélete alá esik, mert tisztátalan. 
JHVH szentségének tisztasága mellett az emberi bűn tisztátalansága még nyilvánvalóbbá válik. Az ajak 
tisztátalansága valószínűleg a próféta hajlamait és tetteit éppen úgy jelképezte, mint szavait, hiszen az 
ember beszéde valamiképpen tükrözi gondolkodásmódját, s szorosan kapcsolódik tetteihez. Ézsaiás 
azonban itt nem csupán magára gondol, hanem népére is, ők is elvesznek bűneik miatt. Isten közelében 
fájdalmasan döbben rá arra, hogy tisztátalansága az, ami igazából Istentől elválasztja. Csupán Isten 
kegyelmében bízhat az ember, mert bűnei miatt nem állhat meg senki az Úr előtt.

6-7. vers
Az isteni kegyelem tulajdonképpen Ézsaiás prófétának adott bűnbocsánatban realizálódott, mely Ézsaiás 
bűnvallása után következett be. Az egyik szeráf megérintette a próféta ajkát az oltárról levett parázzsal 
-  vagy a templom előterében lévő égőáldozati oltárról van szó, vagy pedig a szentek szentjében találha
tó illatáldozati oltárról -, s ez azért fontos, mert a tűzzel való érintés jelképezte a próféta vétkének (bű
nének) az eltávolítását, hiszen ismerjük a mózesi törvényekből a különféle fémek tűz általi megtisztítá
sát (Num 31,22kk). Amit a mennyei templomban a szeráf Ézsaiással tesz, az tulajdonképpen a földi 
szentélyben a pap által történő szolgálat visszatükröződése. A bűnbocsánati aktus (sün, Piel) szimboli
zálja egyúttal az isteni megbocsátás lehetőségét, melyhez a bűnös ember a maga részéről semmivel sem 
képes hozzájárulni, kieszközölni, csupán könyöröghet érte, reménykedhet benne. Természetesen az egész 
nemzetnek JHVH bocsánatára lenne szüksége, hiszen Júdának éppúgy el kellene ismernie bűnösségét, 
mint Ézsaiásnak, de -  vele ellentétben -  erre nem hajlandó. Bár a papok által mutattak be áldozatokat a 
templomban, mégis szükségük lenne Isten „tüzére” (oltárról vett parázs), hogy az ő életük is megtisztuljon.

8. vers
Miután a próféta megtisztult képessé vált arra, hogy Isten eszköze legyen, hirdesse és végrehajtsa az Úr 
akaratát, s immár a vízióból következhessen az Istennek tetsző misszió. Ézsaiás csupán a megtisztulás 
által vált képessé arra, hogy meghallja és megértse JHVH szavait, hiszen igaz prófétai szolgálatot csak 
elhivatottságból, szíwel-lélekkel, s megtisztultan végezhet az ember, s talán ezzel a történettel kívánta 
igazolni Isten általi elhivatottságát, prófétai mivoltát.

Az Úr kérdése: „Kit küldjék el, ki megy el követségünkben?” (i]‘r - j ‘r  'n i nbstc ttok), nem a Szenthá
romságra utal, mint az sokan feltételezik, hanem az itt található plurális majestatis (Db) azt mutatja, hogy 
Ézsaiás idejében élt még az az elképzelés, hogy Istent mennyei udvartartás veszi körül (lKir 22,19), 
akikkel ismerteti az Úr az Ő akaratát.

Ézsaiás Jeremiástól és Mózestől eltérően, önként vállalja azt a nehéz szolgálatot, melyet az Úr elvár, 
nem akarja megtagadni azt. Tudta, hogy az egész népnek ugyanúgy kell bűnéből megtisztulnia, mint 
neki, s ő Júda és Jeruzsálem iránti felelősségtudatából adódóan azonnal jelentkezik, kész szolgálni az 
Urat: „Itt vagyok, engem küldj!”.

Meditáció

Napjainkban az istenélmény, az Istennel való találkozás, Isten önkinyilatkoztatása úgy tűnik már kive
szett az emberi gondolkodásból. Isten misztériumát, szentségét, mindenek felettiségét mindinkább az 
ember autokratizmusa, profánsága, önistenítése váltotta fel. Ézsaiás próféta Istennel (majestas) való



találkozását, vízióját korunkban sokan -  gyakran még mi, keresztyének is -  megmosolyogják, hiszen 
az emberre nagyon jellemző a „tamáskodás”. Fenntartásokkal kezelünk minden szokatlan, természetfe
letti eseményt, s sok esetben csak akkor vagyunk képesek elfogadni azokat, ha mi magunk is megta
pasztaltuk, vagy saját szemünkkel láttuk. Minden szupranaturális eseményt és dolgot megpróbálunk 
logikus magyarázatokkal, észérvekkel igazolni, bebizonyítani, s valamiképpen „tudományos módon” is
mert tényekkel alátámasztani. Elképzelhetetlennek, hihetetlennek tartjuk azt, hogy az Úr látomások út
ján nyilatkoztassa ki magát az embereknek, mintegy közvetlenül szóljon valakihez.

Mi, „mai modern emberek”, akik a tudományok, felfedezések, találmányok korában élünk, és infor- 
máció-dömping néha már-már eltemet bennünket, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy nincsenek 
csodák, természetfeletti hatalmak, mert a tudomány relatíve mindent meg tud magyarázni. Nem va
gyunk már fogékonyak az ókori és középkori elképzelésekre, és inkább mosolygunk rajtuk, mintsem hi
telesnek fogadjuk el őket.

Valahogyan így vagyunk ezzel a textussal is, amikor szeráfokról és kerubokról, szinte meseszerű lé
nyekről olvasunk. Túl irracionális számunkra, és valamelyest talán hihetetlen is.

Van azonban más irracionálisnak tűnő isteni csoda is, ami viszont a keresztény hit alapja. Attól füg
gően tekintheti bárki kereszténynek magát, hogy ezt a csodát elfogadja-e, vagy sem. Ez a csoda jézus 
Krisztus feltámadásának ténye.

Ézsaiás bűnbocsánatáról is szól a textus. Tudjuk, hogy a bűnbocsánat mindig központi szerepet ját
szik az Isten és az ember közötti kapcsolat történetének megértésében, s Istennel való közösség helyreál
lításának lehetőségét nyitja meg. Annak ellenére, hogy a bűnbocsánat gyakran kapcsolódik -  mint 
Ézsaiásnál is -  a bűnbevallás, könyörgés, közbenjárás és főleg a bűnért való áldóozat gyakorlatához, 
mégis a tényleges bűnbocsánat Isten szabad kegyelmi tettén múlik, teljesen Tőle függ.

Bár a próféta bűnei bocsánatát egy szeráf közvetítésével kapta meg, számunkra a bűnbocsánat köz
vetítésének és elnyerésének mégiscsak egyetlen módja van: Isten egyszülött Fiának értünk hozott áldo
zata által.

Még egy gondolat húzódik meg ebben az igeszakaszban: „mit tehet az az ember, aki felismerte az Is
ten hatalmát, csodáját és bűnbocsátó kegyelmét?”. Egyetlen dolgot: Ézsaiással együtt elmondja azt a 
mondatot, hogy „Itt vagyok, engem küldj!".

A vasárnap témája az, hogy Isten hív bennünket (is) -  mint ahogyan Ézsaiást is elhívta annak ide
jén. Nemcsak cél nélkül kell ennek a hívásnak engedelmeskednünk, hanem konkrét terve van Istennek 
az ember életével, ugyanis a Róla való bizonyságtételre hív el bennünket.

Szabó Ferenc
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Szentháromság ünnepe után
6. vasárnap -  Ézs 43,1-7

Exegézis

A vizsgált szakasz lazán kapcsolódik az előző gondolati egységhez, amely leírja a nép engedetlenségét. 
Ennek az engedetlenségnek kemény büntetés a következménye, ami ellen nem lehet tenni, és amit nem 
lehet kivédeni. Az Isten tomboló haragját egyedül maga Isten fékezheti meg! A textus ennek a megren
dítő eseménynek a folyamatát tárja elénk ebben a tartalmilag zárt szövegrészben, amelyet Begrich 1963- 
ban megjelent tanulmánya óta az üdvösség-orákulumok [Heilsorakel -  ugyanígy ide tartoznak még a 
Deutero-Ézsaiási részek közül Ézs 41,8-13; 41,14-16; 44,1-5; 55,4-6) közé sorolnak.

1. vers
nyr -rarró -  Ezzel a formulával számtalanszor találkozhatunk a prófétai igehirdetésekben. Ebben a for
mában (rnn- -íg r̂rD nntn) viszont csupán nyolcszor fordul elő a héber szövegben (2Sám 7,8; Ézs 43,1; Jer 
18,11; 32,36; 42,15; 44,7; Hagg 1,5; IKrón 17,7). Talán felesleges is megjegyezni, hogy az Úr szava 
mindig valamilyen döntő fordulatot hoz, hiszen már maga a teremtés is a szó által történt, ahogy a kiny
ilatkoztatás összes többi formájánál is döntő szerepe van az Igének, nrm -  ez jelenti az új kezdetet, az 
új lehetőséget, és egyben hirdeti az ínséges időszak (Ézs 40,2) végét is.

tnTfbK -  A szerző egy olyan ősi formulát használ, amely még az Izrael története előtti időből származik. 
Ezt kiáltották, hogy a rémületében isteneihez kiáltó népet megnyugtassák. Ezáltal ugyanis a nép tudni 
vélte, hogy imái meghallgatásra találtak. Nem csupán bátorítás, hanem erő a félelem leküzdéséhez!

A sorsfordulat, amelyet az üdvösségről szóló vigasztaló szavak (lb, 3a, 5a) fejeznek ki, már megtör
tént, azzal, hogy JHVH népe felé fordult! Az „új szó” arra alapoz, amit már régóta tud Izrael népe, hiszen 
a fogságban élő kis csoportok voltak az igazi szellemi örökösei az ősök hagyományának, és ők reprezen
tálták a tulajdonképpeni Izraelt. Az Isten általi közvetlen megszólítottságnak remek példáit találjuk a 
próféták elhívás-történeteiben. Ha megnézzük Jeremiás elhívásának történetét, akkor kiderül, hogy ott 
is szerepel üdvösség ígéret, igaz, ez a prófétai tisztre vonatkozik. Ez a történet is utal a próféta terem- 
tettségére, és az egyént önálló individuumként kezeli (Jer 1,5). Isten, mint teremtő (Ézs 44,24), formál 
jogot arra, hogy a teremtménnyel rendelkezzen. Maga a névadás egy nagyon lényeges eleme a megbí
zásnak (ld. még Ézs 44,28; Ézs 45,1). Hasonlóképpen fontos a szolgálatba állításkor a bátorítás, ame
lyet még megerősít a bátorító szavak megismétlése Jer 1,19-ben.

2. vers
Istenről nem mint teremtőről beszél, hanem mint az elemek (Zsolt 66,12), és a történelem uráról (Zsolt 
91; Zsolt 121). Ő mindeneknek ura, Izrael megmentője (Ézs 40,12-31). Hiszen a próféta elsődleges tö
rekvése, hogy a nép számára bebizonyítsa: semmi nem térítheti le Izraelt a haza vezető útról, mert ez 
az Úr akarata. Az ószövetség több ízben utal arra, hogy az Úr a kiválasztottai érdekében hatalmat gya
korol az elemek felett. A víz feletti uralmára vonatkozóan lehetne hozni a jól ismert csodatételt: a Vörös
tengeren való átkelést (2Móz 14,21). (Elgondolkodtató az is, hogy van-e kapcsolat a tűz és a víz feletti 
uralom említése, és az Exodus eseménye (tenger szétválasztása, felhő- ill. tűzoszlop) között? Bizonyí
tékként van-e ez feltüntetve Izrael számára: az Úr egyszer már kiszabadította a szolgaságból!) A tűzzel



kapcsolatos csodák közül különösen is idevágó szakasz Dán 3, ahol -  utalva a kiemelt szerepükre -  az 
ott szereplő három személyt a Biblia a „felséges Isten szolgáinak” (Knbrp- 'niigy) nevezi (Dán 3,26).

3. vers
Az előző versek tulajdonképpeni magyarázatát adja meg a 3b-től 7-ig terjedő szakasz. A 3. versben sze
replő nevek alapján nehéz kideríteni, hogy a próféta milyen konkrét politikai változást láthatott maga 
előtt. Tény azonban, hogy az itt szereplő birodalmak bármelyikében bekövetkező forradalmi változások 
nagyban befolyásolták a választott nép hazajutási esélyeit. JHVH pedig éppen ezeket a változásokat ígé
ri meg. Ráadásul a szolgaságból való megváltás egyik furcsa esetével állunk szemben. Egyéb esetekben 
a kiváltás -  vagy akár nevezhetjük megváltásnak is -  pénzzel vagy áruval történik. Itt viszont egész or
szágokat kínál fel JHVH a fogságban levő Izraelért. Erre a rendkívüli váltságra utal vissza Ézs 45,13.

4, vers
Az itt szereplő kijelentések erőteljesen hangsúlyozzák Izrael kiválasztottságát. Ez a jelentéktelen apró 
nép a legkedvesebb JHVH szívének. A vers tartalmilag hasonló az előzőhöz, csak itt általánosan fogal
maz, ami jelen esetben fokozás értékű. Ugyanúgy végig megtalálhatók a nép és JHVH közötti személyes 
kapcsolatot kifejező megfogalmazások (pld. pk), és az egész szabadság gondolat ezen a kiválasz
tottságon alapszik. A szerző végig igéket használ (np\ mo, nna) a nép és az Úr viszonyának érzékelteté
sére, és nem jelzőket -  ahogy ezt a magyar szöveg sejtetni engedi -, érzékeltetve ezzel JHVH cselekvő vol
tát, azaz nem pusztán az érzelmek szintjén nyilvánul meg az Úr szeretete, hanem a cselekvés szintjén is.

5-6. vers
Az előző két vers kizárólag a babiloni fogságból való szabadulásra utal. Az 5. és 6. vers viszont már a 
szétszóródott népre vonatkozik, és megjövendöli a világ minden részén élő Izrael egységét. Mindemellett 
a szöveg a Deutero-Ézsaiási szakaszok tendenciáját követi. A Jákob-Izraelnek szóló vigasztalást egy ál
talános érvényű ígéret követi, amelynek alanyai a fiák és leányok, az Úr pedig ezáltal atyai szerepben 
jelenik meg előttünk.

7. vers
Ez a vers nem csupán a gondolati egység lezárását jelenti, hanem az előző versekben kezdődő fokozás 
is itt éri el a csúcspontját: ’pto tnp-n bb -  „mindenki, akit nevemről neveznek”. Újra előkerül a név, ami 
ismét csak az Úrhoz tartozást erősíti meg. ’Dt?) wn mrr pk -  írja a próféta Ézs 42,8-ban, azaz a ctp ebben 
az esetben egyenlő a mrr-val. A „nevemről neveztetnek” (Nifal Part.) a lehető legmegtisztelőbb megne
vezés, amit a teremtmény kaphat. Cselekedhetünk az Úr nevében -  bár ez egy nagyon messzire vezető 
kérdés -, részesei lehetünk az Isteni tervnek, és ha Őrá gondolnak, akkor ránk is gondolnak, mert hozzá 
tartozunk.

A teremtő Úr teremtményhez való viszonya is ebben a versben kerül végleg tisztázásra. A teremtés, 
valamint a névadás mozzanatára történő utalás keretbe foglalja az elmondottakat, megerősítve ezzel az 
Úrhoz tartozást, sőt, új értelemet kap maga a teremtés is, ami jelen esetben nem a világ kezdetére utal, 
hanem az egyén teremtmény voltát hangsúlyozza.

Preparációk Ézs 43,1-7

1 -m  Q Perf Sg 3 m tnp Q Perf Sg 1
tna Q Part Sg m + Sg 2 m suff 2 -díj 0 Impf Sg 2 m
í r  Q Part Sg m + Sg 2 m suff 0 Impf Pl 3 m 4- Sg 2 m suff
nt 0 Impf Sg 2 m Q Impf Sg 2 m
bw 0 Perf Sg 14- Sg 2 m suff TO Ni Impf Sg 2 m



WÖ' Hi Part Sg m+ Sg 2 m suff 6 10R Q ImpfSg 1
F 0 Impf Sg 1 F 0 Impf Sg 1
T ' 0 Perf Sg 2 m tóo 0 Impf Sg 2 f
-Q3 Ni Perf Sg 2 m R-Q Hi Imp Sg f
DÜR 0 Perf Sg 1 + Sg 2 m suff 7 Rip Ni Part Sg m
F Q Perf Sg 1 R-Q 0 Perf Sg 1 + Sg 3 m suff
RT 0 Impf Sg 2 m TS' 0 Perf Sg 1 + Sg 3 m suff
R13
mp

Hi Impf Sg 1
Pi Impf Sg 1 + Sg 2 m suff

non 0 Perf Sg 1 + Sg 3 m suff

A prédikáció felé

Látva a saját „újrakezdéseinek csődjét" a ma embere talán már nem is mer ígérgetni, csak megy előre a 
semmibe, mondván: az életet könnyebb élni, mint elfogadni! Azt, hogy ez mennyire nem szerencsés, 
mindnyájan tudjuk. Ugyanakkor persze jogos az aggodalom-, az ember önmagában képtelen az „új kez
detre”! Vagy visszaesik, és újra megtalálja a „rég bevált önmagát”, vagy úgy érzi, új úton jár, mert eleget 
tud tenni sok kívánalomnak -  soknak viszont nem! Mégis ismerjük az újrakezdés egy érthetetlen, és irra
cionális formáját: az Új ember felöltözését, vagy másként, az Isten népébe való betagozódást. Ehhez nem 
fűződik kicsinyes ígéret, és nem elég hozzá a puszta felismerés -  szükség van az Igére (Róm 10,17) -, 
ráadásul nem engedi meg a visszaesés lehetőségét sem (Gál 4,9; Zsid 6,4-6). Az irracionális elem ismét 
az Istennel való kapcsolat. Tapasztalati úton nem lehet alátámasztani az újrakezdés valóságát. Mert mi 
az újrakezdés: megismételni valamit annak reményében, hogy másodszorra, vagy sokadszorra sikerül? 
Talán kicsiben működik, hiszen van sikerélményünk, de mi van azzal a legnagyobb kategóriával, ami 
mindent magában foglal? Mi van magával az élettel?

Próbáljuk meg kizárni az irracionális elemet, mi marad? Az ember megfogalmazva a célját, elindul 
egy általa helyesnek vélt úton, és elvben minden energiáját ennek szenteli -  csak a gyakorlat mutat 
mást, és a cél sem olyan egyértelmű! Talán túlzottan cinikusnak tűnik ez a gondolatmenet, de tulajdon
képpen az ateizmus egyik bumerángja az, hogy nem tud mit kezdeni az irracionális elemekkel, az ész 
pedig nem tud jobbat ezek helyett -  és ez így is van rendjén! Mindemellett az újrakezdés lehetősége rop
pant fontos, sőt elsődleges, de annak sikeressége csak Isten ereje által valósulhat meg. Egyszerűen meg
fogalmazva: ha Isten nem teszi lehetővé az újrakezdést, akkor nincs is újrakezdés. A Deutero-Ézsaiási 
szakaszban szereplő ígéret azonban arról szól, hogy az Úr megadja a lehetőséget. Ő valóban képes 
végleges döntést hozni, és megfékezni a féktelen haragját. Ez ténylegesen egy új kezdet! És szükség van 
az isteni kegyelemre, mert az előző fejezet (42,14-25), és a következő tartalmi egység (43,8) tanúsága 
szerint a nép önmagában képtelen a változásra!

Érdekes a második versben szereplő szembeállítás.- sem a tűz sem pedig a víz nem tehet kárt az Úr 
kiválasztottaiban. Ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni JHVH -  sokszor teofániához kötődő -  elemek 
feletti uralmát. Elképzelhető, hogy szándékos ennek a két őselemnek a szembe állítása, hiszen két óriási 
erőről van szó. A víz alapvetően uralja a teremtett világot. Az ókorban pedig még nagyobb jelentősége 
volt az éltető víznek -  a jelentős korabeli civilizációk mind a nagy folyókhoz kötődnek. A tűz szintén 
olyan erő, amely az emberiség fejlődését döntően befolyásolta. Mitológiai jelentőségét szintén felesleges 
taglalni, elég csak a Prométheusz-mítoszt említeni.

A következő gondolati egység szintén megmozgatja az ember fantáziáját: „embereket adok helyetted, 
életedért nemzeteket.” -  mint egy fogolycsere. Az istentelen népek, mint a bűn szolgái, megkapják a 
„bűn zsoldját", míg Izrael népe visszakerül az Úrhoz? Ezt az eshetőséget sem lehet kizárni, bár nekünk 
nincs jogosultságunk (csak lehetőségünk) arra, hogy egyeseket csak úgy kárhozatra ítéljünk, mert ez is
teni hatáskör. Ami mégis furcsává teszi ezt a közlést, az a csere. Miért szükséges a választott népet a 
kiemelt szerepén túl még kiváltani, hiszen az Úr tulajdonképpen önmagával köt egyezséget. Talán ez is 
része lenne annak az eseménysorozatnak, amely által az Úr megmutatta mérhetetlen hatalmát a világ



nak, és a választott népnek? Hiszen a kor jelentős birodalmait említi, amelyek a szöveg tanúsága szerint 
teljes egészében alá vannak rendelve az Úr hatalmának. Ha úgy akarja, akkor egyszerűen leveszi a sötét 
bábukat a tábláról, és csak a világosak maradnak. Ha pedig úgy akarja, visszarakja a sötét bábukat. 
Valójában ez nem játék, és mi sem vagyunk játékszerek! Itt egyetlen lényeges mozzanat van, és az nem 
a klasszikus „jó-rossz” párharc, hanem az, hogy az Úr mindenképpen összegyűjti az Ő népét, és ezt sen
ki sem akadályozhatja meg!

Megkerülhetetlen az a kérdés, hogy ez az Izraelnek szóló jövendölés hogyan hat a mában, hiszen itt 
világosan a babiloni fogságból való kiszabadulás ígérete hangzik fel! Mégis a ma embere is találhat ben
ne vigasztalást, nem is beszélve annak a tendenciának az érvényes voltáról, ami a Deutero-Ézsaiási sza
kaszokat egyébként is jellemző általános érvényű kijelentésekben nyilvánul meg. Az egész szakaszban 
domináns a kiváltás ill. megváltás képe, amely előképe lehet Krisztus megváltói munkájának: ahogyan 
a választott népet Isten kiszabadítja a szolgaságból, úgy fogja megszabadítani mindazokat a bűn szol
gaságából, akiket dicsőségére teremtett. Hiszen Isten nem csupán nemzeteket adott az övéiért, hanem a 
saját Fiát sem kímélte. A „most" nekünk is szól -  Isten felajánlja az újrakezdés lehetőségét! De nyugodtan 
magunkénak érezhetjük a keresztelési textusként felhangzó személyes megszólítottságot is -  „ne félj, 
mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” -  ezekből kell táplálkoznia az Új embernek.

Súlypontok

• „De most” -  új kezdet, új lehetőség, amelyet az Úr kínál fel
• „Ne félj!" -  bátorítás, Isten mindig mellettünk áll
• „neveden szólítottalak” -  személyes megszólítottság
• „mindenkit, akit nevemről neveznek" -  közösségre érvényes megszólítottság
• „drágának tartalak, és becsesnek” -  Isten cselekvő szeretete
• „Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek" -  egység

Pethő Attila
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Szentháromság ünnepe után
18. vasárnap -  3Móz 19,1-3.11-18

A vasárnap

A vasárnap mottó ja: Szeretetben!
A bevezetőzsoltán a 85. zsoltár versei adják, melyek első szavai békességért fohászkodnak. A békesség 
magában foglalja az Istenbe vetett bizalmat, az imameghallgatást, a kegyelmet (vagyis a megbocsátást). 
A békesség társadalmi meglétét a hűség és az igazság, igazságosság gyakorlása, értékként elismerése 
teszi láthatóvá. Textusunkhoz kapcsolódik ott, hogy maga a Tízparancsolat, és a Tízparancsolat köve
telményei tulajdonképpen Isten kegyelmi, vagyis megbocsátó, újrakezdést adó és megtartó ajándéka. 
Ennek célja Isten népének a megsegítése. Válasz a könyörgésre, melyek megtartása Istenhez hűséget, a 
szomszédhoz, az embertárshoz pedig igazságos kapcsolatot eredményez. Megtartása békességet ad, 
mert Isten útmutatásainak a követését jelenti. Nem elbizakodottságra serkent, hanem szentségre.

A bűnvallásban újra és újra rádöbbenhetünk, hogy mind a békesség, mind a hűség, mind az 
igazságosság, mind minden isteni parancsolat megtartása a szeretetben gyökerezik. Fel kell ismernünk 
Isten szeretetét, s úgy kell szeretnünk szomszédainkat, ahogy Isten szereti őket. Isten szeretetét kell kör- 
behordoznunk, kiábrázolnunk a világban.

A textus

Mózes harmadik könyvét minden valószínűség szerint a fogság után állították össze. E feltételezést tá
masztja alá 3 Móz 26,43-44 kijelentése is. A könyv tehát egy fokozatos fejlődés eredményeként jött létre.

Számos szövegrész Mózes korabeli vallási szokásokra s követelményekre utal. Paul Heinisch szerint 
az 1-7 és 11-22 fejezetek eredete egészen a mózesi korig nyúlik vissza, ami nem azt jelenti, hogy Mózes 
írta volna, vagy hogy akkoriban jelenlegi formájukban léteztek volna.

Mózes harmadik könyve Ceremóniakönyv, Agenda, ami főleg vallási szolgálattevőknek íródott. Bár a 
Szentírás szerves részét képezi, ritkán vesszük figyelembe rendelkezéseit, s elintézzük azzal a félmon
dattal, hogy olyan ősi héber rituálékról és törvényekről szól, amiket „Krisztus betöltött". Mielőtt hozzá
látnánk textusunk elemzéséhez, fontos bevallanunk, hogy Mózes harmadik könyve egy olyan bibliai 
könyv, melynek megértéséhez és szimbolikájához elveszte(ge)ttük a kulcsot.

A Leviták könyve a templomi rítusokról és isteni törvényekről ír. Templomi rítusokról az Újszövetség
ben is olvashatunk (és itt érdemes fellapozni textusunk főbb újszövetségi párhuzamait 3 Móz 19,18-ról: 
Mt 5,43; 19,19; 22,39; Mk 12,31; Lk 10,27; Róm 19,9; Gál 5,14, és arról, hogy a „szeretet" betölti a tör
vényt: Róm 13,10; Gál 5,14), mégpedig az alapján, hogy az igaz templom nem az, amit emberkéz épí
tett. Testünk a templom, és fel vagyunk híva igaz istentiszteletre és szentségre, hogy a Szent, az Isten 
szállást vehessen bennünk.

Textusunk a „Szentség Törvénye” című gyűjtemény része. Középpontjában az ember kapcsolatainak 
(Istennel és szomszédaival) és viselkedésének a szentsége áll. A legtöbb mondat etikai jellegű és szoros 
párhuzamban áll a Tízparancsolat egyes parancsolataival.



1. vers
Úr Mózes korában Izrael népe újonnan fedezte föl, hogy ki az Isten, hogy hatalmasan irányítja sorsát, 
kihozva Egyiptomból és vezetve kiválasztott népét az új haza, az ígéretek földje felé. Az Úr, vagyis az 
Atya most népéhez, gyermekeihez beszél. Isten Mózessá beszél közvetlenül, majd rábízza ennek az üze
netnek a továbbadását. Isten az emberekkel szorosan együttműködve, az emberekért száll síkra. Isten
nek mindenkire különleges üzenetek hordozását szeretné bízni, bár sokan nem vállalják az Istenre fi
gyelés, az Istennel folyamatosan élő kapcsolatban levés és a többi ember szolgálásának felelősségét. 
Mózesként Isten minden keresztényt elhívott az élet üzenetének és értelmének a továbbadására.

2. vers
Izrael,fiainak egész közösségéhez Isten parancsa Izrael egész népéhez szól: legyetek szentek. E parancs 
alól egyetlen keresztény sem jelent kivételt lévén, hogy a kereszténységet Új Izraelnek valljuk. A szentség
re hívás egyenlő az Istennel való életközösségre hívással. A szentség az Isten szeme előtt vállalt lét, ami
kor Isten akarata lesz a mindennapi élet élésének a vezérlő elve.

Szent Isten szentsége szolgál mind az egyéni, mind a közösségi élethez példaként. A Szenthez, aki 
maga a végtelen igazságosság és tisztaság, tisztelettel vegyes félelemmel közelit az ember. A Szentben 
megtapasztalja a hivő a mysterium tremendum és a mysterium fascinans egyidejű jelenlétét (ld. Rudolf 
Ottó), ami elvarázsolja, csodálattal és rettegéssel tölti el (Zsolt 96,9; Ézs 8,13). Isten szentségének an- 
titézise az emberi tökéletlenség (Mt 5,48). A szentség, a tökéletesség az Isten akaratának való feltétel 
nélküli alávetettség és engedelmesség.

A szentségre hívás nem egy költői felkiáltás, hanem egy megvalósításra váró feladat. Isten a Terem
tőnk, az Atyánk, tisztában van a képességeinkkel, s ezért amikor szentségre hív el kell gondolkoznunk 
azon, hogy talán több lehetőség rejtőzik bennünk, emberekben, mint amennyit be merünk vallani ma
gunk előtt. Isten a bűnös és elbukó voltunk ellenére is képesnek tart bennünket a szent életre, sőt el is 
várja azt tőlünk.

J. vers
A Tízparancsolat harmadik és negyedik parancsolatát találjuk textusunk harmadik versében. A Tízpa
rancsolathoz képest itt fordított, felcserélt sorrenddel találkozhatunk. Az emberek, vagyis a szülők el
sőbbsége utalhat arra, hogy a szombat van az emberért, nem pedig az ember a szombatért. Egy másik 
utalás a jézusi példázathoz kötődik (Mt 15, 3-6), jelezve, hogy a szülők iránti tisztelet és kötelesség 
előnyt élvez a kultuszi jótékonykodásokkal és előírásokkal szemben.

A tisztelje szót akárfélje  ként is fordíthatnánk. A félje azonban nem rettegést, vagy meghunyászko- 
dást jelöl, hanem annak felismerését, hogy míg minden ember arcán fölsejlik Isten arca, úgy a szülőkén 
különösen súlyt kap Isten nevelő, vezető, tanácsoló, óvó és ítélő jelenléte. A szülők Isten földi képvise
lőiként jelennek meg az ószövetségi textusok túlnyomó többségében, aminek az emberi pszichében gyö
kerező alapjairól számos alapos pszichoanalitikus tanulmányt olvashatunk. Bárkik legyenek is az em
ber szülei és bármilyen tulajdonsággal és értékkel rendelkezzenek is, tisztelettel és felelősséggel tartozunk 
értük. Ez egyike legfontosabb emberi kötelességeinknek.

Nyugalomnapjaimat -  A nyugalomnapok tulajdonképpen a szombatok megtartására vonatkoznak. A 
pihenésnek, a hétköznap megtörésének, az ünneplésnek kiemelkedő jelentősége van kapcsolatunkban 
Istennel. Az alapot ehhez is Isten példája szolgáltatja. Látnunk kell azonban, hogy a pihenésnek is a 
munka adja meg az értelmét, s a munkának is a pihenés adja meg az értelmét. Érdemes meglátni harmó
niát az elhagyhatatlan és szétválaszthatatlan párokban, ahol egyik a másikat viszi előbbre, teszi teljes
sé, értelmessé és célravezetővé.

11. vers
A lopás, hazugság, csalás ellene szól a szövetségi etikának. Amennyiben létjogosultságot nyernek és be
kerülnek a mindennapi érintkezés világába csak előítéletet, bizalmatlanságot és utálatot eredményez
nek. Vajon hogyan vonatkoztathatjuk e verset magunkra s a korunkra, amikor hirdetés és kedvcsinálás
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nélkül nincs semmi? Vajon e vers azt jelenti, hogy egy üzletember, vagy egy ügynök „az igazat, a teljes 
igazat és csakis az igazat" mondhatja?

A lopás, a hazugság sok formát vehet föl. Minél civilizáltabbak leszünk, annál kifinomultabbá vál
nak módszereink is. A lopás, hazugság, megcsalás kikerült a személyes kapcsolatok hatóköréből és 
rendszeres gonoszként behálózza a népek sorsát és a boltok kínálatát egyaránt. Mindez természetesen 
nem menti fel az egyes embert egyéni bűnei alól, sőt aktív társadalmi, politikai, környezetvédelmi, gaz
dasági stb. felelősségvállalásra készteti, amennyiben nem akar maga is a rendszeres gonosz részévé, 
használójává és élvezőjévé válni.

12. vers
Hamis esküvés Isten nevére -  A hamis esküvés Isten nevének a profanizálása. A hamis eskü Isten nevét, 
amiben az erőnk van, ami maga a megtalált drágagyöngy odaveti a sárba a disznók elé. A hamis eskü
vés felér egy templomgyalázással.

Hamis eskü a hamis életvitel. Sokan hívják magukat kereszténynek, sokan a maguk módján keresz
tények, vagy istenhivők, de életük épp szavaik ellenkezőjét bizonyítja, azt hogy nem keresztények, s 
még a maguk módján sem. Ha hamisan vesszük magunkra a Krisztust követők, az Isten akarata szerint 
élők nevét, semmivel sem vagyunk különbek azoknál, akik azt mondogatják: „Istenuccse”. Nekünk, ke
resztényeknek nem csak saját jó hírünkre kell vigyáznunk, hanem Atyánkéra is, nehogy miattunk káro
molják az Istent.

13. vers
Kjelebarát tulajdonképpen a szomszéd, a (hitben) testvér, a teremtett voltában Isten arcát az arcán hor
dó társunk, aki nem azért adatott mellénk, hogy kihasználjuk. Kincseit, értékeit akkor ismerjük fel, és 
akkor tudunk velük élni, akkor tudjuk használni őket, ha azok megosztásra kerülnek. A rablás, a ki
zsákmányolás, a rejtett önzéssel (ki)csalás megmérgezi a vágyott s tulajdonná lett javakat, s élvezhetet
lenné, lelkünkre rendkívül káros hatásúakká teszi őket. A felebarát nem az, aki félig barát, hanem az, 
aki a másik felünk, a másik ember: akinek ha fáj valami, nekünk fáj, akinek ha öröme van, nekünk van 
örömünk.

A napszámos szegény. Az aznapi bére életkérdés számára, ezért nem tűrhet egy napot sem annak át
adása. Nem a nálunk jóval szegényebb (anyagi és lelki szempontból is értve) a megfelelő ember arra, 
hogy szívességre kérjük, hogy rajta példát statuáljunk, hogy egy új életstratégia kipróbálására biztas
suk. Kevese van, de arra naponként szüksége van; ha elvesszük bár kicsinek tűnhet a vesztesége, mégis 
rámehet az élete. Fontos a megkülönböztetés képessége.

A kereszténység nem a meggazdagodás, a ha-Istenben-hiszek-jóra-fordul-sorsom bűvöletében él. A 
kereszténység tudja, hogy elég neki az Isten kegyelme, hogy nincs olyan kevese, amit ne tudna megosz
tani valakivel, hogy a másik ember az őhozzá érkező Krisztus, nem szorul hát rá a másikat megalázó, 
kisemmiző módszerek alkalmazására.

14. vers
Az ókori Közel-Keleten a nyomorékokat, mozgássérülteket kivetette magából a társadalom, vagy kihasz
nálta őket. Izraelben felelősen kellett velük bánni, mivel ők is Isten képét hordozták magukon. Süketet 
ócsárolni, átkozni, vakot elgáncsolni, vagy tévútra vezetni egyikei a legnagyobb bűnöknek mint ártatla
nok elleni merényletek (Mt 5,22).

Isten a süketek Istene, Isten a vakok Istene, Isten a gyengék Istene. Isten a szegények, az elesettek, 
a kiszolgáltatottak pártját fogja, mert ők elég alázatosak és merészek ahhoz, hogy Istenben és egyedül 
Istenben merjenek reménykedni és Belé vessék minden bizalmukat. Nem véletlenül lettek az elesettek, 
az árvák, a bénák stb. annyi isteni ígéret részesévé. Jézus eljövetelekor rajtuk keresztül, a gyógyítások 
által fedte fel messiási voltát és a vakokat, a bénákat stb. a messiási ígéretek részesévé tette (Mt 11,2-6). 
Nem az egészséges jómódúakat, hanem a kisemmizetteket és megalázottakat érte az a megtiszteltetés, 
hogy felragyogjon rajtuk Isten fénye, és jelei legyenek Isten országa eljövetelének és jelenvalóságának.



15. vers
A gazdasági szempontok figyelembevétele nem lehet érv jogtalanságok elkövetése mellett. Az ember fö
lötte áll körülményeinek és csupaszon áll Isten előtt, ezért nem lehet egy embert pozíciójával, hatalmá
val, befolyásával, gazdagságával stb. jellemezni, sem azokat értékessége vagy értéktelensége bizonyíté
kának beszámítani. Az ember legfőbb jellemzőjét emberségének a minősége, s a másokkal kialakított 
kapcsolatainak a milyensége adja meg.

16. vers
A rágalmak emberek emberekről alkotott véleményét képes pillanatokon belül átalakítani (akiről például 
elterjed, hogy homoszexuális, sosem tudja tisztázni magát, s kitaszítja magából a keresztény társada
lom). A rágalmak egész népek, vagy birodalmak önképét, önmeghatározását, vagy a többi néppel való 
kapcsolatát teheti tönkre vagy lehetetleníti el. Az élet és a becsület védelme alapvető isteni parancs. 
Mind az élet, mind a becsület elvétele ugyanis visszafordíthatatlan és helyrehozhatatlan.

17. vers
Gyűlöl ni csak a gonoszt, a gonoszságot lehet. A szomszédért, az embertársért érzett felelősség magában 
érti a szív és az ész pozitív hozzáállását is. Gyűlölni azt jelenti kettős gyilkosságot elkövetni. A gyűlölet 
ugyanis nem csak a másik lassú és „civilizált” megölése, hanem az egyénben ható aktív önpusztítás is; 
a gonosz tettek szülőanyja a gonosz gondolat s indulat.

Az ember társas lény. Senki sem vonhatja ki magát a saját és a társadalmat érintő felelősség alól. Tet
teink és döntéseink érintik a szomszédunkat, a szomszédunk tettei és döntései érintenek minket is, s a 
kettő pedig kihatással bír a szélesebb társadalomra is (ld. pénzünkkel/vásárlásainkkal is szavazunk). 
Felelősek vagyunk egymásért. E felelősségért még számon leszünk kérve, és e felelősséget ajándékba 
kaptuk. Ez az őrálló tisztét jelenti (Ez 3), ami nem egyenlő a díszegyenruhás felvonulással és a titkos- 
rendőrséggel sem.

Fedd m eg- A hallgatás nem feltétlenül alázatos szenvedés, vagy tűrés, lehet bűnrészesség is. A fele
lősség a másik komolyan vételét jelenti, a másik javának az akarását. Érdemes azonban megtanulni a 
feddés módját is, ami nem azonos a szidással, a veréssel, a hibák szétkürtölésével. A feddés szeretetből 
indulhat csak és tapintatban kell járjon. Sosem nézhetjük csak a szálkát a másik szemében, látnunk kell 
az embert is, aki hordozza a szálkát a szemében, sőt, eggyé kell válnunk vele; ha látjuk a szálkát, az 
nem ad elégséges okot és alapot, csak akkor mehetünk oda feddeni, ha nekünk is fáj az a szálka.

18. vers
A bosszúállás és haragtartás isteni tulajdonság („enyém a bosszúállás’’). Ebből kifolyólag nem tanácsos 
az embernek bennük gyakorolnia magát. Az ember feladata a dolgok nyílt tisztázása és rendezése. A 
bosszúállástól és haragtól ugyanis megittasul az ember, s ezzel csak növeli a bűn nagyságát. Isten az, 
aki elég bölcs, szerető szívű és szent ahhoz, hogy tudja a bosszúállás és a harag idejét és mértékét. Is
tenbe vetett bizalmunk alól életünk e két területe sem lehet kivétel.

A jó szomszédi kapcsolat alapja: szeresd embertársadat, m int magadat'. Az irgalmas samaritánus pél
dázatával ellentétben, ez itt csak Izraelre vonatkozik. Ennek oka az ősi pedagógiai elv, hogy először a 
saját házunk táján kell rendet raknunk, először a kicsinyen kell hűnek bizonyulnunk, hogy aztán sokat 
bízzanak ránk. A fejezet 34. verse viszont rámutat arra, hogy a jövevényt is úgy kell szeretni, mint a 
szomszédot, sőt „mint magatokat, mert jövevények voltatok Egyiptomban".

Egyedülálló rendelet. Mélységes emberszeretet és embertisztelet csendül ki belőle. Az Isten sokra ér
tékel bennünket, minket és önmagunk szeretetét teszi meg kapcsolataink mértékévé. Ilyen hatalmas 
szeretettel és tisztelettel küldd minket a többi ember közé, akik szintén Isten szeretetét és nagyrabecsü
lését hordják magukon.

Én vagyok az Úr! Az élet minden mozzanata és területe Isten fennhatósága és rendje alá tartozik.



Az áttekintő összegzés

Némely felszólítás magától értetődőnek tűnik, vagy jelentés nélkülinek hat, míg mások alapvető erkölcsi 
kérdésekre adnak választ. Mialatt néhányuk gyerekesnek, vagy homályosnak látszik első pillantásra, 
érdemes meglátni, hogy legfőbb törekvésük a világrend szentségének a fenntartása mind fizikai, mind 
erkölcsi értelemben. Ezért az, hogy helyileg az Ószövetségben és nem az Újszövetségben találhatóak, 
még nem jelent okot arra, hogy kétségbe vonjuk érvényességüket.

A rendelkezések sokszínűségét, ahogy magukba ölelik az istentiszteleti, az erkölcsi és a szociális élet 
különböző területeit magyarázza, hogy a hit, a szent élet nem csupán a rituális előírások megtartását 
jelentette, hanem a mindennapok életvitelét, az emberi kapcsolatok minőségét, az élet istentiszteletét. 
A rendelkezésekből és a 19,1-ből nyilvánvaló, hogy nem csupán emberi ész által kitalált törvényekkel 
állunk szemben. Másrészt nem véletlenül fordítanak gondot a rendelkezések a részletes ismertetésre és 
magyarázatra. A rendelkezések isteni kinyilatkoztatott volta mellett szerepet kap azok ésszerű és min
den ember számára megismerhető volta. Szoros a kapcsolat a kinyilatkoztatott és a természeti (termé
szetes ésszel felfogható, kikövetkeztethető) törvények között, univerzálissá téve ezzel egy kis vallási 
csoport törvényeit.

Az élet megtartása, ápolása, minőségi javítása jelenti a kiindulópontot. Isten rendelkezései nem teher 
viselésére hívnak, hanem megmutatják, hogyan érdemes élni az életet. Jörg Zink megfogalmazásában a 
Tízparancsolat s az isteni rendelkezések azt mondják e l : „ha rendezett a viszonyod istennel és embertár
saddal, akkor így és így fogsz cselekedni” (Zink, 7). Ez ok miatt sosem kérdés, hogy az ember, az élet vé
delme, jobbítása, Isten közelébe vivése és a szeretet cselekedetei előnyt élveznek a rendelkezések betű
szerinti megtartásával szemben, hiszen a rendelkezések is ezek megvalósítását és fenntartását célozzák.

Krisztus tökéletesen betöltötte a törvényt. A másik ember Krisztusává válni a keresztény ember elhí- 
vottságát, kiválasztottságát, lehetőségét és kiváltságát jelenti.

Nagy Szilvia
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Szentháromság ünnepe után
19. vasárnap -  lMóz 1,26-28.31

Perikópánk az ember teremtésének papi elbeszélése. Az exegéták többsége abból a feltevésben indul ki, 
hogy a szöveg az emberről tesz kijelentést. Ha azonban a teremtéstörténet egészében vizsgáljuk textu
sunkat, kitűnik, hogy a hangsúly Isten cselekedetére kerül: Isten az, aki teremt. Isten teremti az embert, 
azért, hogy a többi teremtményen uralkodjék. Isten úgy teremti az embert, hogy az kapcsolatban áll
hasson vele. Ebben mutatkozik meg az embert minden más teremtménytől elhatároló különbség is.

Igénk közelebbi vizsgálata során, három olyan kérdéskört emelünk ki, melyek a perikópa meghatá
rozó és gyakran vitatott üzenetét problematizálják. Mi célja van Istennek az ember teremtésével? Mit je
lent a képmás, illetve a hasonlatosság? Továbbá a férfivá és nővé teremtés kérdéskörét.

Exegézis

Az ember teremtése egykor önálló elbeszélés volt, a világ teremtéséről szóló elbeszéléssel történetileg ké
sőbb kapcsolták egybe. Ez megmutatkozik a teremtés eddigi eseményeitől való eltérésekben. Mindenek
előtt abban, hogy míg közvetlenül az ember teremtése előtt az állatokat a földnek adott parancsszó (rróv) 
által alkotja meg Isten, addig a papi iratban egyedül álló módon az embert elhatározása által teremti. 
Itt mindenféle földi anyag és eszköz igénybevétele nélkül, szabadon teremti őket -  ezt hangsúlyozza a 
27. versben a ten szó háromszori leírása is. Ez a különlegesség mutatkozik meg abban az állításban is 
-  tehát Isten döntésében -  hogy embert teremtsen, ami az emberi egzisztencia különleges voltára utal: 
.... az ember nem úgy teremtetett, mint a többi teremtmény, bár közéjük számíttatott és közéjük helyez
tetett” -ír ja  Luther Márton (WA 42,41,37) A többes szám „Teremtsünk...” nem Isten mennyei udvartar
tására utal, sem a Szentháromságra, hanem az ember teremtésének ünnepélyes voltára (plurális delibe- 
rationis).

A textus magyarázata során szinte mindig arra a kérdésre keresték a választ, hogy mit jelent az ember 
Istenképűsége, tehát abból a feltevésből indultak ki, hogy az ige az emberről tesz kijelentést. A textus 
azonban nem az emberről, hanem Isten tettéről beszél. Ezzel függ össze az a mindmáig tartó vita, mely 
az imago Dei különböző értelmezései körül alakult ki.

Az eredeti szövegben két kifejezés található. Az egyik szó a'bx, (Sept. dxwv, Vulg. imago), ami képet, 
képmást, jelent, de szobor, dombormű is lehet. Az ókori Keleten az uralkodó szobra, amelyet egy bizo
nyos pontra elhelyeztek, azt jelentette, hogy a környező területek az ő uralma alá tartoznak. De érdekes 
a szó lMóz 5,3-ban történő megléte is, ahol abban az értelemben fordul elő, hogy a fiú atyjának képe, 
ahol is a szoros rokoni kapcsolatra kerül a hangsúly. A másik kifejezés a mm (Sept. úpoíwpa, úpoíwaiq, 
Vulg. similitudo), amely hasonlóságot, másolatot, de modellt is jelenthet. E két fogalom értelmezésére a 
sokféleség jellemző. Jelentésük megkülönböztetése legmarkánsabban a keleti orthodoxiában él tovább. 
Itt az imago az, amit az emberiség a bűneset után is megtartott, viszont similitudot elveszítette, tehát 
erre törekednie kell. Azonban a legelterjedtebb értelmezés a következő: a teremtő egy teremtményt te
remt, aki neki megfelel, akit képes megszólítani és aki meghallja őt. Tehát az istenképűség nem az em
ber kvalitására utal, hanem az Istennek történő megfelelés állapotára.



Az élővilágban az ember uralkodik (nn) az élőlények felett és ő az, aki azt a parancsot kapja, hogy 
hódítsa meg (ráo) a földet. Fontos a célhatározói mondatszerkezet figyelembevétele. Az a döntő különb
ség, hogy az ember uralkodik a földön, de különlegesen is az állatok felett, Isten és ember egyedülálló 
viszonyán alapul, tehát azon, hogy az ember Isten képmása. Ez semmi esetre sem jelenti a többi teremt
mény leigázását és a föld kizsákmányolását, hanem azt, hogy az ember éppen ebben az uralomban bi
zonyul embernek. A 28. versben Isten áldása az ember ezen mandátumára vonatkozik. Sőt, ha az imago 
Deit megbízatásnak és az ember feladataként értjük, akkor ez a bűneset után is megmaradt.

A papi irat az imago Deit a kétnemű emberiségben határozta meg: „Férfivá és nővé teremtette..." En
nek következtében az ember lényegéről nem beszélhetünk úgy, hogy közben megfeledkezünk kétnemű- 
ségéről. Tehát az ember teremtettségénél fogva közösségre teremtetett Isten képmásaként. A 27. versben 
az Tik és az hk egymásutáni említése, igazolja azt a tényt, hogy itt az emberiségről van szó. Ez a rész 
nem említi, hogy a férfi valamiképpen uralkodna az asszony felett, vagy birtokolná őt, hanem ellenkező
leg: a nő ugyanúgy mint a férfi ember.

Az igehirdetés felé

Az ember meghatározása mindig is az egyik legrejtélyesebb feladatnak bizonyult a történelem során. 
Annál rejtélyesebbnek -  írja Gerhard Ebeling -  minél inkább ki akarja kényszeríteni az ember a látható 
és a láthatatlan, az állat és az emberi egységét azzal, hogy racionalizálja önmagát, vagy éppen ellenke
zőleg: irracionalitásba menekül. Az uralom és a meghódítás szavai, ha csupán az emberi ráció alakít
ható anyagává válnak, könnyen értelmeződnek át önkényuralommá és leigázássá. Az ember Isten kép
mása. Éppen ebből az állításból származik transzcendens nyitottsága, tehát az a képessége, hogy Isten 
által megszólítható és Isten megszólítására választ adni képes lény. Nem csupán „eszes lény”, hanem 
Isten képe. Azért kapta értelmét, hogy bölcsen uralkodjék a világ és az élőlények felett. A teremtésnek 
nem csupán produktuma, hanem a teremtés faktora is egyben.

Az emberi élet ideje a teremtéssel és a születéssel kezdődik. A Szentírásban Mózes első könyvében 
található teremtéstörténetek mellé, az emberi élet létrejöttének olyan magyarázatai is kerülnek, melyek 
az egyén születését Isten teremtő tevékenységének egységben látják (Zsolt 139; Jób 10,8-12). Azonban 
lMóz 1,26-28 úgy beszél az ember teremtéséről, hogy az a mi értelmünk számára nem megragadható. 
Hiszen mi a nemzés és a születés relációjában gondolkodunk az ember életének kezdetéről. Ezek a kije
lentések egy transzcendens igazságot kapcsolnak össze személyes tapasztalatokkal. Luther Márton Kis 
Kátéjában az első hitágazat az ember teremtmény-voltának egzisztenciális magyarázatával kezdődik. 
Nem teoretikus ismereteket nyújt, hanem az ember mindennapi tapasztalatából indul ki: „Hiszem, hogy 
Isten teremtett engem...” Az ember köré koncentrikusan sorakoztatja fel Isten adományait, miközben az 
ember testi lelki tulajdonságaival áll a középpontban (test, lélek, szem, fül, értelem, érzék). Akár egy ko
rabeli földműves, akinek az a dolga, hogy megművelje földjét. Vagy ahogyan Hegel mondta: a „szükség
letek rendszerében” álló ember. De Isten nem csupán megtartja és ellátja minden jóval az embert.

„Creare est semper nóvum facéré." A teremtés mindig az új előhívását jelenti. Isten továbblép a pusz
ta megtartáson. Hiszen Luther Márton szerint sem csupán azáltal munkálkodik, hogy a teremtményt 
megtartja, hanem azáltal is, hogy őt megváltoztatja és meg is újítja.

Egy régi zsidó történet meséli el Jeremiás és Szira, tudós apa és tudós fia történetét. Együtt tanulmá
nyozzák a Széfer jecirahot. A könyv segítségével, betűkombinációk felhasználásával embert teremtenek 
és homlokára a következő feliratot vésik: „ihvh elohim emeth", azaz „Jahve Elohim Igazság". Csak
hogy a gólem, a fölirat hatására életre kell, megkaparint egy kést és az emeth szó elejéről levakarja az 
ominózus alefet. A fölirat ekkor azt jelenti, hogy Jahve Elohim halott. Jeremiás rettentően megijed, ám 
szerencsére kiderül, hogy a gólem csupán példálózni akart. Arra kívánta felhívni figyelmüket, hogy a te
remtés művét tilos megismételni, mert ilyen szörnyűségek sülnek ki belőle. Teremtsünk embert! Nem 
csupán a premodern idők gyakori jelszava volt, hanem posztmodernnek nevezett napjaink szlogenjévé 
is vált. Az emberi szervezet megjobbításának szándéka korunkban frontálisan találkozik a modern or



vostudomány lehetőségeivel. Egy olyan társadalomban, ahol a „fit and fun” az ember életvitelének maxi
májává válik, kérdés, hogy ez mennyiben felel meg a Biblia tanításának. Hiszen keresztény olvasatban 
az ember nem megjobbításra szorul, hanem megváltásra.

Az ember társas lényként való teremtése post lapsum: áldás és átok lett egyben. Nem feltétlen a szexiz
mus értelmében, hanem Sartre-ral szólva, azért, mert a másik tekintete az ígyléthez rögzít és azáltal, hogy 
tárgyiasít, megfoszt a transzcendenciától. Az objektív tekintet, vagy Róbert Spaemann megfogalmazá
sában: „Az így rám vetődő tekintet a koncentrációs tábor orvosának tekintete.” De vajon milyen lehet 
az elveszített, az odaát felejtett pillantás? Nem olyan-e, mint az édesanyáé, ki éppen újszülött gyerme
kére tekint? Istenképűség. Emmanuel Levinas nem a pillantás, hanem a másik, illetve az arc fogalmát 
állítja elénk. A tekintet találkozik egy másik tekintettel és ebben a találkozásban elérhető az abszolút, 
mégpedig feladatként. A tekintet találkozásában benne rejlő feladat: „Ne ölj meg!” „Csak akkor nyílik 
meg számomra az ész és az igazság szférája, amelynek segítségével képes leszek önkritikus és objektív 
megismerésre, ha alávetem magam annak az igénynek, amely a másik szemében, a védtelen arcban 
nyilvánul meg."

Az ember több, mint tömeglény. Az ember nem rabszolga, nem katonai eszköz, nem politikai hatal
mak marionett-bábuja. Az ember Ember. Az ember többre hivatott, több annál, mint amiről tudomása 
van. Isten képmásaként, az ember Isten titkának a helye. Arra hivatott, hogy uralkodjék, hogy Isten vilá
gosságát tükrözze a világban. Mint Isten titkának helye, meghallja, amit Isten mondani kíván, ezáltal 
Isten munkatársává válik: Isten általa kíván uralkodni a földön. Ennek az uralomnak a tökéletlensége 
nem Isten teremtésében, hanem az ember bűnbeesésében keresendő. Az ember bűnbeesésének elbeszé
lése egyrészt világosan tárja elénk a bűn okát: az ember fölülbírálta Isten akaratát. Másrészt Isten gond
viselésére mutat paradox módon a kiűzetés leírásával: az ember nem ehet az örök élet fájáról, hiszen 
így örökre bűnben maradna. Az ember számára száműzetésének világa, nem csupán megerőltető mun
kát, kiszolgáltatottságot jelent, hanem ez a világ Isten megváltó munkájának a színtere is egyben. Csak 
ez az egy világunk van. A földön csak egy emberiség él.

Orosz Gábor Viktor
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Szentháromság ünnepe után
20. vasárnap -  Ézs 5,1-7

Mottó: „Mit kellett volna még tennem...?" (Ézs 5,4)
Exegézis

1-2. vers
Első hallásra úgy tűnik, hogy a próféta csupán egy szerelmes éneket kíván előadni. Nem csoda, hogy 
sokan szívesen hallgatnak egy olyan szerelmes éneket, ami a héber költészet egyik legkiválóbb darab
ja. Egyébként is jól illik a 7 napig tartó sátoros ünnep emelkedett hangulatához.

Az énekből megtudjuk, hogy a szőlőskert kedvező helyen fekszik. A pttí p  ppn kifejezés olyan hegy
csúcsot vagy hegyoldalt jelöl, melynek talaja nagyon termékeny. A szőlőskert gazdája is megtett min
dent a sikerért: felásta, megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot épített, 
sajtót is vágatott benne. Hogy lehet az, hogy a jó szőlő helyett vad szőlő termett? (A mioto rothadt, 
használhatatlan szőlőszemeket jelent.)

A szőlő gyakran használt szókép a szeretett lényre, a kedvesre vagy a menyasszonyra. (Énekek 8,12) A 
próféták gyakran használják a házasság motívumát arra, hogy megjelenítsék Isten és népe viszonyát. Gon
doljunk Hóseás nem minden problémától mentes, de sokatmondó házasságára (Hós 1-3) vagy Jeremiásra, 
aki azt az utasítást kapja, hogy ne vegyen senkit feleségül (Jer 16,lkk). Akik Ézsaiást hallgatják, egyelőre 
még nem tudják, hogy a sikertelen és csalódott udvarló maga Isten, a hűtlen menyasszony pedig népe.

3-6. vers
A 3.versben fordulat következik -  nem csak az ügyet illetően, hanem formailag is. A szerelmes éneket 
törvényszéki beszédmód váltja fel. Jeruzsálem lakóinak és Júda férfiainak döntést kell hozniuk arról, 
hogy ki a hibás: a szőlőskert gazdája vagy a szőlőskert. Az történik, ami Dáviddal történt, amikor Nátán 
példázatát hallva önmaga fölött hoz ítéletet, Nátán pedig kíméletlenül szembesíti ezzel mondván: „Te 
vagy az az ember". (2Sám 12,7) Ézsaiás prófétánál az eset egészen egyértelmű: a szőlőskert gazdája 
mindent megtett, így ő nem lehet hibás. De vajon tudják-e Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, hogy ők a 
szőlőskert, Isten pedig a szőlőskert gazdája?

A vádbeszéd elhangzott, a döntés megszületett. Most már a büntető intézkedéseknek kell sorra kerül
niük. A szőlőskert gazdája megteszi a maga intézkedéseit. Megparancsolja a felhőknek, hogy ne adjanak 
esőt (6b). 5b szerint elhatározza, hogy lerombolja a kerítést (iroróo) és kidönti a kőfalat (mj). Sőt el
hangzik ez a súlyos mondat is: „Hagyom, hogy elvaduljon.” (6a) Nehéz eldönteni, mi a nagyobb bünte
tés és ítélet: valakinek jól láthatóan ártani vagy valakit magára hagyni.

Legalább ennyire fontos az, amit -  bár csak egy fél versről van szó -  4a-ban olvasunk. „Mit kellett 
volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem?” Jól összehasonlítható ezzel az, amit Hóseás 
könyvének egyik isteni beszédében találunk: „Mit csináljak veled Efraim, mit csináljak veled Júda?” 
(Hós 6,4) Döbbenetes, hogy az övéiért mindent megtevő Isten mennyire kínlódik övéi hűtlensége láttán.

7. vers
Ebben a versben egy héber szójátékot találunk (asaD/nsöD; npix/npia), melyet a magyar fordítás is követ: 
„Törvényességre várt és lett önkényesség, igazságra várt és lett kiáltó gazság”. Azt, hogy Ézsaiás itt mire 
gondolt, megtudhatjuk többek között az ezt követő jajkiáltásokból (5,8-24). A nép hűtlen lett, ami Is
tenben mélységes csalódottságot okoz.



Készülve az igehirdetésre

Sokszor okoz nekünk gondot, hogy mit hirdessünk: törvényt vagy evangéliumot, ítéletet vagy kegyel
met. Igehirdetéseinket néha újraolvasva látjuk: némelyik nagyon ítéletesre sikerült, némelyik pedig olcsó 
kegyelmet hirdetett. Lehet, hogy a hozzáállásunkkal van baj, amikor a kettőt szétválasztjuk vagy egye
nesen szembeállítjuk egymással. Inkább úgy van ez, hogy a törvénnyel és az ítélettel való szembesítés 
elengedhetetlen része az evangélium és a kegyelem meghirdetésének.

Textusunk szerint Isten a jog és az igazság Istene. Bőven ad, de követel és számon is kér. Akik Ézsai- 
ást hallották, nyilván megdöbbentek. Áldozatok bemutatásával és hálaadással ünnepük a 7 napig tartó 
sátoros ünnepet, miközben Isten szembesíti őket azzal, hogy ez még mindig nem elég. Ézsaiás szavai
ban a jól ismert prófétai valláskritika jelenik meg.

A törvény hirdetése és az ítélet lehetőségének felvillantása lehet szabadító evangélium, hiszen dolga
ink végiggondolására biztat és a megtérést sürgeti. Megértet velünk valami nagyon fontosat: Úgy me
hetünk Istenhez, amilyenek vagyunk, hiszen ő elfogad minket. De nem jöhetünk el tőle úgy, amilyenek 
korábban voltunk.

Nagyon feszítő kérdés, hogyan hajtja végre Isten az ő ítéletét. Igaz, hogy a szőlő gazdájának vannak 
nagyon konkrét intézkedései (5. v.). Ám legfenyegetőbb tette, hogy felhagy a szőlőskert gondozásával és 
magára hagyja. (6. v.) A következmény szükségszerű: a szőlőskert elvadul és olyan lesz, mint környe
zete. Akit Isten elhagy vagy Istentől elhagyatva érzi magát, csak magára hagyatkozhat. És aki csak ma
gára hagyatkozhat, az úgy ahogy van, elveszett és elveszettnek is érzi magát. Egyetlen esélye, hogy ke
resi Isten közelségét.

Nem lehet elmenni afölött, hogy Isten mennyire elkeseredettnek és csalódottnak érzi magát. Volt ben
ne valami nagy várakozás és elvárás. A „ípn = és remélte" kifejezés mutatja, mennyire várt a szőlőskert 
gazdája arra, hogy szőlője jó gyümölcsöt hozzon. Ez a várakozás megjelenik a 4. versben, sőt a 7. vers
ben a már említett büntető intézkedések után is. A kontextusból kitűnik, hogy a várakozás be nem telje
sülését mélységes elkeseredés és csalódás kíséri: Isten szeretete nem kapott viszonzást. A próféták ige
hirdetésében egyébként is gyakran megjelenik Isten csalódottságának motívuma illetve annak hangsú
lyozása, hogy Isten túlságosan nagy elvárásokkal volt övéivel szemben.

Ószövetségi textusokkal kapcsolatban újra meg újra felvetődik az a kérdés, hogyan hozhatjuk Jézus
sal kapcsolatba. Jelen esetben leginkább Lk 19,41 jöhet szóba, mely arról tudósít, hogy Jézus sír Jeru
zsálem felett: „Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta...” A világ ura könnyeket ejt, ami a 
féltés, a fájdalom, a szomorúság és bizonyos értelemben a gyengeség jele.

A síró Jézus Isten oldalán áll. Mert sokszor érezhette úgy, hogy ő, mint Isten szeretetének hozója, cső
döt mondott. Keresztútjának vége felé közeledve bejelenti: „Nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek 
ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában." (Mt 26,29) De az 
a Jézus, aki igazi szőlőtőként mutatkozik be (Jn 15,1) ítéletet helyez kilátásba azok számára, akik nem 
maradnak őbenne. (Jn 15,2.6) Lehet-e véletlen, hogy éppen ebben a fejezetben övéit barátainak nevezi 
és újra szívükre helyezi a szeretet parancsolatát? (Jn 15,12-17)

Isten sokszor és sokféleképpen bizonyította szeretetét irántunk -  nem csak az üdvtörténet nagy esemé
nyeiben, hanem hétköznapjaink apró történéseiben is. Isten velünk szemben érzett mélységes csalódá
sa tehát érthető és jogos. A kérdés: hogyan szólaltatjuk meg Ézs 5,1-7 üzenetét a minket hallgatók előtt.

Gondolatok az igehirdetéshez

Ézsaiás „ünnepet ront”. Áldozatbemutatás és hálaadás történik az ünnepen. Abból indulhatunk ki, hogy 
mindenki, aki ott van, komolyan veszi az ünnepet és örül, hogy ott lehet. Amikor Ézsaiás elkezd beszél
ni, mindenki valami szépet és kellemeset kíván hallani. És nyilván mindenki megdöbben azon, amit 
hall: Isten törvényességet akart és önkényesség lett belőle, igazságra várt és kiáltó gazság, amit lát. 

Mai istentiszteletünkön Isten bizonyos értelemben ünnepet ront. Mi együtt éneklünk, hálát adunk,
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megköszönünk, dicsőítünk és bűnt is vallunk. Miközben mi ezt tesszük, az Isten kérdez: „Mit kellett vol
na még tennem, amit meg nem tettem? Tudatában vagytok-e annak, mennyi mindent tettem értetek? 
Számba vettétek-e valaha, hogy ti mennyi mindent nem tettetek meg, amit meg kellett volna tennetek? 
És mennyi mindent megtettetek, amiért bizony kár volt!”

Ha végiggondoljuk mindazt, amit eddig tettünk és mindazt, amit eddig nem tettünk meg, bizony szo
morú a leltár: fölösleges erőlködések, elmulasztott lehetőségek, az Isten által kínált lehetőségek semmi
be vétele és saját ötleteink vagy vágyaink túlságosan is komolyan vétele. Bizony, nem csodálkoznánk 
azon, ha Isten ítéletével végígverne rajtunk. Mint ahogyan azon sem, ha rólunk lemondva magunkra 
hagyna minket.

Ám éppen ez az a pont, ahol átélhetjük: az Isten nem adja fel és nem mond le rólunk. Ahogyan Ézsai- 
ás annak idején megszólalt, úgy kell az általa közvetített üzenetnek ma is megszólalnia. Ünneprontó- 
nak tűnik ez az üzenet, mert szembesít minket Isten ítéletének lehetőségével. Valahol mégis örömhír, 
mert arra sürget, hogy végiggondoljuk dolgainkat. Ez pedig kimunkálhatja bennünk, hogy kétségbeeset
ten kapkodjunk az Isten után.

Nagyon szomorú, amikor valaki bennünk mélységesen csalódva hátat fordít nekünk. Egy egyetemi 
hallgató megígérte egyetemista társának, hogy segít neki a költözésben, de elaludt. Amikor társa mérgesen 
felébresztette, csak ennyit mondott: „Most már igazán nem kell segítened" -  majd vállvetve elrohant. Ő 
pedig utánament és bocsánatot kért tőle. Jó volt hallania a választ: „Végül is az embernek tudnia kell 
megbocsátani”. Ezek után egymást komolyan véve és egymásnak örülve nyugodtan megreggeliztek.

Kicsit hihetetlennek, már-már csöpögősnek tűnik ez a történet. Pedig van ilyen. Nem csak ember és 
ember között történhet ilyesmi, hanem ezt olykor az Isten is megteszi. Számonkér és mélységesen csa
lódva hátat fordít, hogy mi utána rohanjunk.

„Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem?" -  kérdezi ma az Isten? Kérdése 
nem vár ügyetlenkedő és esetlen emberi válaszokra. Inkább egy nagyon őszinte emberi kérdést kíván vi
szonthallani: „Mit kellett volna tennünk, amit nem tettünk meg? És mit kell tennünk azért, hogy hoz
zád közelebb kerüljünk?”

Péter Attila

Felhasznált irodalom
Herntrich, V, Dér Prophet Jesaja, Kapitel 1-12, Das Alté Testament Deutsch, Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen 1957 
Kwaschik, J., Evangelische Predigtmeditationen 1987-88/1, Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1987, 99-103



Szentháromság ünnepe után
21. vasárnap -  Jón 3,1-10

Egy irodalmi dráma

Ez a prófétai könyv egy nagyon speciális darabja az ószövetségi könyveknek. Narratív drámai formában 
megfogalmazott prófétai novella, briliáns párbeszédekkel, kitűnően ábrázolt karakterekkel.

Bár a történet egy prófétáról szól, ha mélyebben megnézzük, azt láthatjuk, hogy sokkal inkább Istenről 
szóló traktatus. Az elbeszélő személye ismeretlen, bár a név visszavezethet bennünket a VIII. századba, 
II. Jeroboám idejére, amikor Jónás, Amittai fia, gát-héferi próféta előre meghirdette a király győzelmeit 
(2Kir 14,25). Ennek viszont ellentmond az a tény, hogy a szerző nem ismerte a kortörténeti körülmé
nyeket (Ninive nem II. Jeroboám korában, hanem a Kr.e. VII. században lett az Újasszír Birodalom fővá
rosa). Amikor az elbeszélés született, Ninive már nem létezett. A szerző már csak a nevet ismeri, kortör
téneti vonatkozások nélkül említi. Sokkal inkább egy városállamként, mintsem birodalmi fővárosként 
áll előttünk. A király név nélkül szerepel, s csak Ninive, s nem a birodalom királya. A szereplők, esemé
nyek típusokat képviselnek, s nem konkrét személyeket, helyzeteket.

A könyv olyanokhoz szól, akik ismerik a szövetséget, a közösséget.
A szerző célja egyrészt a befelé forduló nép felszólítása, hogy töltse be küldetését, másrészt pedig fi

gyelmeztetése, hogy Istent nem kötik ígéretei, különösen az ítéletre vonatkozóak nem, Ő mindvégig 
megőrzi szabadságát.

„Az a motívum, mely szerint az üdvözülhet, aki meghallja és megfogadja az Úr szavát, függetlenül 
attól, hogy milyen etnikai csoporthoz tartozik, jelentős lépésnek számít azzal a tendenciával szemben, 
amelyet a palesztinai judaizmus egyes csoportjai képviseltek: vagyis azzal szemben, hogy ők minden 
körülmények között el akarták magukat szigetelni a szomszédságukban élőktől. Ezzel a motívummal 
azonban még nem meríthető ki a mű gondolatisága, amely -  a többi között -  azt próbálja világossá tenni 
Izrael előtt, hogy az Urat nem kötik szükségképpen ígéretei vagy fenyegetései, s hogy azok semmi esetre 
sem gépiesen következnek be: amikor ugyanis megváltoznak azok a körülmények, melyek nyomán ígére
tek vagy fenyegetések születtek, akkor megvalósításuk módja változhat, sőt el is töröltethet.” (Soggin, 375)

Szokatlan ez a nyíltság a pogányok irányába, de ez a szerző didaktikai szándéka, hogy Isten egyete
mes üdvözítő akaratát megmutassa.

„A könyv szerkezete művészien van tervezve, ugyanis két olyan részből áll, amelyek pontosan meg
felelnek egymásnak: Jónás a hajón és Jónás Ninive előtt. A pogányok mindkét esetben sokkal példasze
rűkben viselkednek, mint Jónás. Ők voltak azok, akik a vihar alatt magukhoz ragadták a kezdeménye
zést, és megdorgálták Jónást helytelen viselkedése miatt; és milyen örvendetesen alakultak a dolgok Ni- 
nivében! Ők egyszerűek és átlátszóak Isten előtt; Jónás viszont gondokat okoz és lelke bonyolult. Ott vá
lik ijesztővé, ahol hitbéli dolgait hitvallásszerű, kultikus szavakba önti.” (von Rad II, 247).

Ez az elbeszélés formájában adott tanítás rávilágít, hogy Isten megbocsátó szeretete és irgalma határ
talan. Az üdvösség nem etnikai hovatartozástól, hanem Isten igéjének meghallgatásától, megtartásától 
függ. Még a gyűlölt ellenség, Ninive lakói is részesedhetnek Isten bocsánatában, ha bűnbánatot tar
tanak.
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Exegézis

3,1 -Ja  versek 
mtí -  másodszor
mm ion -  az ÚR szava. Ezek a szavak emlékeztetik az olvasót az első eseményre. Ez az eset annak par
alleljeként szolgál.

Az Isten ismét megszólítja a prófétát, s cselekvésre buzdítja. Az ÚR beszéde másodszor hangzik el a 
vonakodó Jónásnak, azért, hogy továbbadja, eljuttassa a címzettekhez. Mert az isteni szót nem kiváltsá
gosok kapják, mint valami rendkívüli tanítást, amit el kell rejteni. Olyan átadandó üzenet ez, amelyet 
mindenképp el kell mondani, át kell adni.

Az isteni szó, az életet szabályozó törvény. De ez nemcsak az emberek értelméhez intézett üzenet, ha
nem valóság, hatalom.

A szó erővel történő felruházása nem volt ismeretlen az ókori Keleten, amely szinte mágikus módon 
fogta fel a szó szerepét. így válhatott a történelem Isten ígéreteinek beteljesedésévé és ezt figyelhetjük 
meg a teremtésben is.

Isten szava tehát olyan tény, amely előtt az ember nem maradhat tétlen, felelősségteljes feladat vár 
rá. Felelős Isten előtt küldetéséért, amelytől emberek sorsa függ, s ha el akar menekülni előle, Isten újra 
visszaviteti, nem kerülheti el e nehéz, s legtöbbször hálátlan feladatot. Persze nemcsak a szóvivőnek van 
jelentős szerepe, hanem a hallgatónak is, hisz állásfoglalásra készteti, s ezzel meghatározza további 
sorsát.

mp Q Imp Sg 2 m indulj 
-|b 0 Imp Sg 2 m menj
A prófétát elindítja az Isten, s egyben feladatára is rámutat, mint ahogy ez egyszer már elhangzott az 

1,2-ben: „Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott,” Ninive gonoszsága visszavezetődik 
az 1,2 folytatásában: „mert feljutott hozzám gonoszságának híre!" A második üzenet egyszerű megha
tározása küldetésének, már nincs indoklás: „és hirdesd nekik az üzenetet (prédikálj), amit mondok ne
ked." Ez a prófétai beszéd tipikus formája, egy bevált formula az üzenet továbbadása esetén. Ez a verzió 
alkalmas arra, hogy a próféta a feladatot megértette, 

cp’ felkelt
-fri 0  Part hogy elinduljon (és azután elindult) 
mrt' im a az ÚR szava szerint
Ez az az idő, amikor Jónás hirtelen engedelmeskedett és elindult. A próféta végre elfogadta küldetését 

és cselekedett.

3b-4 versek
Ez az első epizód, amely megörökíti Jónásnak a prédikációját.
Feljegyződik, hogy Ninive egy nagy város volt, három nap kellett a bejárásához. Az elbeszélő érzékeltet
ni akarja a város óriási méretét. Ninive hatalmas, nemcsak a Palesztinában élőknek, hanem Isten sze
mében is. Egynapi járással a próféta esetleg a külvárosi területekre juthatott el, s nem a város közepéig. 
(Három napi bejárás 60-80 km-t jelentett, bár az ásatások szerint a fallal körülvett város átmérője 5 km 
volt.)

S ebben a nagyvárosban Jónás megáll és hirdeti az ítéletet: 
cr c'jotk na -  Még negyven nap
roan; m:n Ni Part Sg f -  Ninive elpusztíttatik. Kemény és visszafordíthatatlan szavak ezek! 

Nélkülöznek minden empátiát és szeretetet. Csak Isten ítéletét hirdetik meg, elhagyják az indokot, a vét
kek megnevezését, s azt, hogy az elhangzó ítélet nem feltétlenül utolsó szava Istennek. Nem található 
benne semmilyen személyes érzelem, nem várja a város megtérését, sőt mintha alig várná a város el
pusztulását. Csak a 40 napos határidő az, ami valamiféle reményt adhat a hallgatóknak. 40 nap, mint 
amennyit Mózes volt a hegyen, mikor a szövetség igéit kapta.

„Mózes negyven nap és negyven éjjel volt az Úrnál. Kenyeret nem evett, vizet sem ivott.” Ex. 34,28
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Vagy amikor a leírás a nép engedetlenségéről, s annak következményéről beszél.
„Azután odaborultam az ÚR elé, és ugyan úgy, mint először, negyven nap és negyven éjjel nem ettem 

kenyeret és nem ittam vizet, mindama vétketek miatt, amelyet elkövettetek, és azt tettétek, amit rossz
nak tart az ÚR, hogy bosszantsátok őt." Deut 9,18

5. vers
Az elhangzó isteni üzenetre a hallgatóknak válaszolniuk kell, bizalomteljes fogadtatásban kell részesí
teni az ÚR szavát. A niniveiek reagálnak a kezdetben vonakodó próféta fenyegető prédikációjára. Elfo
gadják az Isten szavát, hiszik jelentőségét és levonják a következményeket önmaguk számára. Bűnbá
natot tartanak, s őszinte szándékukat szokásaik, viselkedésük formájában is kifejezésre juttatják. Böj
tölnek és zsákruhát vesznek. Mert az emberi válasz külső és belső magatartásváltozás, mely magában 
foglal hitet, reményt és szeretetet. Hitet, hogy az elhangzó szó Isten szándékának kinyilatkoztatása, re
ményt, hogy az Isten megváltoztathatja ítéletét, s szeretetet, amely az eltévelyedett életeket helyes útra 
vezérli.

6. vers
A király válasza tipikusan emberi magatartást mutat. Megalázza magát, zsákruhát vesz, és hamuba ül. 
Ezek a gyász jelei, melyek a megbánás rituáléjának felelnek meg. A gyászkötény a megdöbbenés és 
kilátástalanság jele, az Úrhoz intézett segélykiáltás megnyilvánulása.

A közösség Istennel való kapcsolatát megszakítja az emberek bűne, legyen az közösségi, vagy egyéni. 
Ezért bűnbánati szertartással kell Isten bocsánatáért folyamodni. Ezek a böjtölés, ruhák megszaggatása, 
zsákruha öltése, hamuba ülés, mely szertartásokat a ninivei népnél és királyánál láthatunk.

A megtört szív áldozata ez, mely Isten bocsánatáért könyörög.

7. vers
A királyi rendelet kihirdeti a totális böjtöt, mely az állatokra nézve is kötelező érvényű lesz. Nem kap
nak ételt és italt.

Az ember mellett a teremtett világ többi tagja is az alázat magatartását kell, hogy felvegye, mert így 
tudja Isten szavát, üzenetét befogadni, ha Atyára teljesen ráhagyatkozik.

8. vers
nptro cmbK-bK Istenhez erővel 
iaö' Q Impf Pl 3 m térjenek meg 
runn wim tí'K férfi a rossz útjáról 
oonrrpi és az erőszakról 
crrs33 kezeikben
Gyász és böjt, s könyörgés Isten irgalmáért az ítélet megváltoztatására. Ezen felül a királyi rendelet az 
élet megfordítására is törekszik, a jó útra való visszatéréssel, erőszakról a békére. Nem más ez, mint 
igazi böjt.

Igazi böjt, mely Istennek tetszik, mentes a formalizmustól, a felebarát szeretetével párosul és az igazi 
igazságosságot keresi. Kitárja a szívet a belső igazságosságnak, kifejezve az ember alázatát ura előtt.

„Mossátok tisztára magatokat! / Vigyétek el szemem elől / Gonosz tetteiteket! / Ne tegyetek többé 
rosszat! / Tanuljatok jót tenni, / Törekedjetek igazságra, / Térítsétek jó útra az erőszakoskodót! / Védjétek 
meg az árvák jogát / És az özvegyek peres ügyét!" (Ézs 1,16-17) 
irrr-D Q Part Sg m Ki tudja? 
mö’ Q Impf Sg 3 m fordul 
cnn Ni Perf Sg 3 m és megbán 
3öi Q Perf Sg 3 m és elfordul 
pina lángoló haragjától 
i3i« sbi 0 Impf Pl 1 és nem veszünk el



Nincs meg a biztosíték Isten válaszára. De a puszta lehetőség, hogy Isten el fogja fogadni szívük vál
tozását, reményt ad a niniveiek számára.

Ki tudja?... Talán...
A megbánás és a megtérés nem jelenti automatikusan a büntetés elengedését is.

10. vers
Ez az idő Istené, aki cselekszik. Ninive életvitele, ami kivívta az ítéletet, megváltozott.
Tehát Isten a cselekvés útjára lép. Ez kizárólag az Isten útja. Válaszol bűnbánatukra és kérésükre, hogy 
büntetésüket engedje el. Megváltoztatja döntését.

Ez a cselekedete nem azt jelenti, hogy ő igazságtalanul elnéző mindenkivel szemben, hanem ahogy 
az emberek elfordultak a bűntől, hogy Istenhez forduljanak, ő is elfordult az ítéletről a könyörületre.
Ez hasonlít Jóéi próféta beszédéhez, melyet Jeruzsálemről hirdetett:
„De még most is így szól az ÚR: / Térjetek meg hozzám teljes szívvel, / Böjtölve, sírva és gyászolva! / 
Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, / Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! / Mert kegyel
mes és irgalmas ő, / Türelme hosszú, szeretete nagy, / És megbánja még a rosszat is." (Jóel 2,12-13) 

Emberileg és jogilag nem lehet igazolni a megbocsátást, de Isten szíve nem az emberé. Egyáltalán 
nem akarja a bűnös halálát, hanem megtérését. Ez az Isten mindig kész arra, hogy elálljon a rossztól, 
amellyel a gonosz várost megfenyegette, ha megtér. Isten kinyilvánítja azt, hogy ő Mindenható, kinek a 
megbocsátás a sajátossága.

Jónásnak meg kell tanulnia, hogy Isten más népek bűnbánatakor is ugyanolyan könyörülettel cse
lekszik.

Egyházi esztendő kontextusa

A Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap már az egyházi esztendő végének közeledtére hívja fel fi
gyelmünket. Járjunk elhivatásunkhoz méltóan! A hit harcában! -  hangzik felénk a felszólítás.

Isten örök igéjére építhetünk akkor is, ha hitünk harcában erőtleneknek bizonyulunk. Isten szenved 
attól, hogy az ember távol van tőle. Szeretne kuszáit életeket helyrehozni, téves utakon haladókat visz- 
szafordítani. Textusunk sokszor használja a műi igét, melyet általában a megtérés szóval fordítunk. Ha 
eredeti jelentését megnézzük, nagyon színes jelentéstartalommal találkozhatunk: visszatér, visszajön, 
visszafordul -  Q, visszahoz, útba igazít -  Pi, visszaállít -  Ho. Talán azt is mondhatjuk, hogy az eredeti 
állapotot állítja vissza.

Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, hogy az Istennel való életközösség létrejöhessen, hallásra van 
szükség. Isten hozzánk szóló szava az, amit meg kell hallanunk. Ez a szó, ige -  mn'~m -  a hit egyetlen 
forrása ma is.

Amennyiben ez a hallás megtörtént, az Istennel való kapcsolat is megkezdődött.
„Meggondoltam utaimat, a te bizonyságaidhoz térítettem lábaimat.” Zsolt 119,59
Ha Isten szól, alkalmat ad arra is, hogy az ember válaszoljon. S a feladata az, hogy válaszoljon rá. 

A niniveiek azonnal feleltek neki, s nem mérlegeltek, nem várakoztak, hanem Istenhez mentek, csele
kedtek.

Az igehirdetés elé

„Emlékszem egy tizenhárom évvel ezelőtti -  fiatal francia lelkésszel folytatott -  beszélgetésre Ameriká
ban. Felvetettük azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mit is akarunk a mi életünkkel. Ekkor azt mondta 
nekem: Szent szeretnék lenni (lehetségesnek tartom, hogy az is lett), ez akkor mély benyomást tett rám. 
Mégis ellentmondtam neki körülbelül így: Szeretnék megtanulni hinni. Sokáig nem értettem meg ennek 
az ellentétnek a mélységét. Azt gondoltam, hogy tudnék tanulni hinni, amennyiben megkísérelnék va



lamiféle szent életet folytatni -  amint ezen kísérletet a Követés című könyvben leírtam. Ma látom ennek 
a könyvnek a veszélyeit, mégis máig is ragaszkodom ehhez a könyvemhez.

Késeibb megtapasztaltam -  s máig is tapasztalom hogy az élet teljes evilágiságában tanulunk meg 
hinni. Ha egészen lemondtunk arról, hogy magunkból valamit csináljunk -  legyen az akár egy szent em
ber, akár egy megtérő bűnös, vagy egy egyházi jelentős személyiség, akár egy igaz, vagy nem igaz em
ber, akár egy beteg, avagy egészséges -, én ezt nevezem evilágiságnak. Evilágiság ugyanis: azt jelenti, 
hogy a feladatok, a kérdések, a sikerek, az eredménytelenségek, tapasztalatok, tanácstalanságok teljes
ségében élünk -, és ekkor egészen Isten karjaiba vetjük magunkat." -  olvashatjuk Bonhoeffer 1944. jú
lius 21-én megfogalmazott levelében (10. o.).

isten végtelen szeretetére másként nem felelhetünk, mint teljes odaadással, s engedelmességgel. Mint 
az elbeszélésbeli pogány város lakói.

Mi is történt ott?
Jónás elég rövidre fogta prófétai üzenetét, a város egyharmad részének megmondta, amit eredetileg 

kellett volna: „Még negyven nap és Ninive elpusztul!”
Ebben a könyörtelen bejelentésben mintha nem is érdekelné a prófétát Isten megtérésre hívó eredeti 

szándéka. Nem foglalkozik azzal, hogy Isten őt azért küldte, hogy a fenyegető veszélyt hirdetve jobb út
ra térítse a népet. Talán nem is érdekli őt, hogy mi lesz a következmény, csupán szeretné minél rövidebb- 
re fogni a mondanivalót, minél hamarabb „letudni” a rábízott feladatot. Nem ismerős? így tudjuk mi is 
látszólag Isten szolgálatában állva szándékait meghazudtolni.

A pogányok viszont nem várt magatartást tanúsítanak. A félvállról elmondott üzenetre is megtérnek. 
„Böjtöt hirdettek és zsákruhát vettek"-, a bűnbánó megtérés lényegeként, az Istenhez forduló hittel és a 
rossz útról való visszatéréssel.

Maximosz a Hitvalló, keleti egyházatya ezt úgy érti, hogy „Isten ügye a szorongattatások közepette 
is diadalmaskodik: mert nemcsak Ninive királya, hanem a pogányok istentelen társadalma is kivetkőzik 
bűneiből, hogy vezeklő zsákruhát öltve megvallja Istent.”

„Ha Ninivét mindnyájunk lelke szempontjából fognánk fel, úgy mondhatnánk, hogy a nagy város 
mindnyájunk lelkét jelenti, amelyhez bűnbeesésünk miatt elküldi Isten az ő igéjét, aki az életre vezető 
megtérést hirdet." -  folytatja Maximosz. (Orosz L: Jónás jele / Athanasia 1.)

isten őszinte megtérést kíván tőlünk, hogy szakítsunk a bűnnel. Ő ismeri erőtlenségeinket, csügge- 
désünket, türelmetlenségünket, de szeretete és kegyelme megtart bennünket.

Persze kérdés, hogy igei felhívására hogyan reagálunk, miként cselekszünk. Tudunk-e visszafordul
ni úgy, ahogy a niniveiek tették?

Engedelmeskedtek és cselekedtek. Kiléptek eddigi életmódjukból, a régit mindenestül otthagyták, s 
határozott lépéseket tettek.

„Hinni csak ebben az új, az engedelmesség által teremtett helyzetben lehetséges.
Ezt az első lépést úgy kell szemlélnünk, mint külső cselekedetet, amely az egyik életmód másikra tör

ténő fölcserélése. Mindenki megteheti ezt a lépést. Az embernek szabadsága van rá... Az első lépést dön
tő fontosságúnak tekintik az evangélikus hitvallási iratok is: Miután a szinergista félreértés veszélyét 
alapvetően elhárították, lehet és kell is helyet hagyni annak a külső cselekvésnek, amelyet a hithez kö
vetelnek; ez itt a templom felé vezető lépés, amelyben az üdvösség igéjét hirdetik. Ezt a lépést teljes sza
badságban lehet megtenni.” (Bonhoeffer, 27)

Szabó Julianna
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Szentháromság ünnepe után
22. vasárnap -  Gen 50,15-21

Versről versre

15. vers
Figyelemreméltó a aorn irtó; kifejezés: Ugyanannak a bwv igének két (hifii) alakja, előbb egy infinitivus, 
majd egy imperfectum-alak. Ez a kifejezés a rossz értelemben vett megfizetés, visszafizetés értelmében 
használatos, de az igetörzs jelentésmezeje magában foglalja a „megtérés, térítés”, illetve a „viszontszol
gálat” értelmet is. Az egész szakaszt jellemzi majd ez a kettősség: ambivalens értelmű kifejezések hasz
nálata a nyelv szintjén is megjeleníti azt a gondolatot, hogy egy rossz szándékkal elindított, tragikus
nak tűnő esemény Isten akaratából jóvá és áldássá lehet.

Ugyanakkor textusunk a rosszat sokszorosan, nagyon határozottan néven nevezi. A nynirbo kifejezés 
jelentése istentelenség, gonoszság, szerencsétlenség, csapás. (Ld. Gen 6,5; Zsolt 107,34; Num 11,15 
stb.) A héberben ez a legkeményebb szó a rossz megjelölésére. (Scharbert, 300) Itt nem rossznak tűnő 
cselekedetekről, félreértésekről van szó, hanem kőkemény aljasságról.

16. vers
A vers egyfajta feszültségben van a 18.-kal: vajon valóban csak küldöttek útján követik meg a testvérek 
Józsefet? wri (mx Pi Imperf masc Pl 3 + i consecutivum) értelme elsődlegesen parancsoltak, üzentek, de 
egyesek a „köszöntötték” jelentést is elképzelhetőnek tartják -  feloldva ezzel az ellentmondást. A Sep- 
tuaginta (uapeyévov-ro) és a szír fordítás a „megközelítették" kifejezést hozzák, mely a s in  lehetséges 
héber szövegvariánsra utalhat. (Ruppert, 189) Bár e variáns valószínűleg az érdes, ellentmondásos szö
veg későbbi kiigazításaként született, létezése ráirányítja a figyelmet a szöveg említett belső ellentmon
dására, melyet már az ókori olvasók is észleltek.

A vers fő kérdése azonban: valóban adott ilyen utasítást Jákob, vagy a csak a fivérek próbálnak az ő 
postumus védelmével takarózni? Ha valóban megtörtént az említett beszélgetés: vajon miért nem ad hírt 
róla Gén elbeszélése? Ha hazudnak a fivérek, vajon József átlát-e ügyeskedésükön?

17. vers
A tco a különösen gazdag értelmű acn ige alakja. Az ige minden jelentése valamiképpen a szó erejével 
véghezvitt cselekedetekhez kapcsolódik, jelen esetben a „feltámaszt, felegyenesít, megbocsát" értelem 
uralkodik.

Preparáció során gondot jelenthet a kifejezés, a sokszorosan rendhagyó hkb akb ige Qal Imperfec- 
tum alakja: sírva fakad. József sírásának többféle okát adták exegéták: sírhat a testvérek bizalmatlan
ságán, a szavaik felidézte keserű emlékeken, vagy apjuk halálán.

Szembeötlő a fivérek furcsa érvelése: nem közvetlenül hivatkoznak az őket Józseffel összefűző rokoni 
kapcsolatra, hanem a család közös Istenére mutatnak. Ezt értelmezhetjük úgy, hogy tudatában vannak: 
eljátszották testvéri jogaikat, lehetséges azonban az is, hogy Gén 50,17 jelenlegi formájában tudatosan 
tágítani akarja a szöveg, s ezzel a megbocsátás üzenetének horizontját: nem csak a vértestvéreknek kell 
megbocsátaniuk egymásnak, hanem azoknak is, akik egy Isten szolgái.

A furcsa megfogalmazásnak még egy hozadéka van: a családi, háztartási viszonyokat, s istenkapcsola
tot kifejező szavak bősége. Ez egész szakaszunkra nézve igaz és meghatározó is: a szereplők viszonyaik
ban, mint apa, testvér, gyermek jelennek meg, s ezeknek a viszonyoknak az újraértelmezésével küzdenek.
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18. vers
Már az előző versben imádságos hangon szólalnak meg a fivérek. Itt cselekvésük is az Istenhez forduló 
emberé: az arcra borulás Istennek kijáró tisztelet kifejeződése (ld. Lev 9,24 Num 16,22 Bír 13,20 lKir 
18,39). Ebben a jelenetben még egyszer beteljesedik

19. vers
József reakciója tehát nem csak a fivérek szavaira, hanem egész attitűdjükre reagál: „Talán Isten helyé
ben, rangjában, pozíciójában (nnnn) vagyok én?" Szavai Jákob kitörését visszhangozzák, aki „haragra 
gerjedt Ráhel ellen, és így szólt: Talán Isten vagyok én, aki megtagadja tőled a méh gyümölcsét?” (Gén 
30,2) a mi szemünkben egészen különböző problémákról van szó: ott a mindenhatóságról, itt az ítélke
zésről, ott képességek, itt jog határairól. A megfogalmazásbeli azonosság azonban azt sejteti, hogy a 
szerkesztő szemében a két helyzet valamiképpen azonos: az igaz ember tudja, hogy sem életet adni, sem 
elvenni nem az ő dolga, a család és a választott nép fennmaradásának nem ura, csak sáfára.

20. vers
József válaszának 19b-beli első részében elutasítja a helyzetnek a fivérek félelmei szerinti értelmezését: 
nem Isten ő, hogy megbüntesse a vétket, vagy kegyelmet gyakoroljon. A 20. vers tartalmazza József sa
ját értelmezését: minden, ami történt, Isten akaratából jóra fordult. Nincs tehát ok a bosszúvágyra, hi
szen még a fivérek gonoszsága is a jó eszközévé lett az Isten kezében. Ezt húzza alá a non ige ambiva
lens értelmére alapozott szójáték: „Ti rosszat terveztetek, koholtatok ellenem, de Isten jóra tervezte azt.” 
Az új magyar fordítás kiemelkedően szerencsés, természetes szöveget hoz létre, de reprodukálja a szó
játékot: „ti rosszat terveztetek -  Isten terve jóra fordította".

A vers második fele Isten cselekvését írja le: teremtő módon cselekedett (ntor), hogy sok népet éltessen 
(mn Hitp Inf). Kérdés, kik értendők itt a nyna „sok nép” alatt: csak Jákob családja, az egyiptomiak is, 
vagy talán mindazok, akik Egyiptomban élelmiszert vehettek? Csak a hétévi ételről van itt szó? Vagy ar
ról is, hogy a fivérek rosszindulatát Isten az Ábrahámnak adott ígéret szolgálatába állítja: az így meg
mentett család által nyer áldást a föld minden népe? Az igenévi szerkezet nem lezárt múltra utal, nem 
már befejeződött cselekvésre, inkább olyasmire, aminek beteljesedése folyamatban van: a sok nép életét 
menti meg Isten a testvérek gonosz tervét jóra fordítva.

21. vers
bobps a bio ige Pilpél imperfectuma, jelentése: „felállítalak, felsegítelek”, s ennek elvont kiterjesztésekép
pen: „életben tartalak eltartalak, gondoskodom rólad" (ld. pl. Zsolt 41,11; Deut 22,4). József Isten művé
ben, életadó cselekésében vesz részt. A Septuaginta a szavak megválasztásával is fokozza a kapcsolatot: 
20b-ben és 21-ben egyaránt a 8ion-pa<t>w<; ige szerepel: Isten gondoskodik a népekről, József a testvérei
ről és az ő kisgyermekeikről.

A fivérek körülményes óvatossággal, hírvivők által, apjuk tekintélye mögé rejtőzve közelítették meg 
Józsefet. József ezzel ellentétben egyenesen hozzájuk szól, „beszél a szívükhöz” hangsúlyozza a szöveg. 
A félelem és bűntudat elszemélytelenít, a megbocsátás azonban mindig személyes odafordulás.

Forráskritika, szövegösszefüggés, teológiai hangsúlyok

A szakasz forráskritikai szempontból igencsak vitatott. Egyes kutatók a 16. és 18. vers közti, már em
lített feszültséget nyomán próbálkoznak a különféle anyagok elkülönítésével. Legtöbbször E-nek tulaj
donítják a 15-17 és 19-20. verseket, J-nek a maradékot. (Ruppert, 192) Mások a szakasz egészét egy 
késői szerkesztő munkájának vélik, mely tartalmában a 45. fejezet kibékülési jelenetére, illetve a bölcses
ségirodalomból vett megfogalmazásokra alapoz. (Westermann, idézi Schmidt, 213) A forráskritikai meg
közelítés tehát ennek a szakasznak az esetében kevés biztos eredménnyel, teológiailag értelmezhető ész



revétellel kecseget. Annál gyümölcsözőbb annak megértése, milyen szerepet játszik ez a textus a tágabb 
irodalmi összefüggésben, milyen szándékkal helyezte ide az elbeszélés szerkesztője.

A József-elbeszélés drámai csúcspontja kétségtelenül a testvérek kibékülésének jelenete a 45. fejezet
ben. Ezt követi a Jákob családjának Egyiptomba költözését leíró 45-46. fejezet, mely szükséges átveze
tés az Exodus felé. Ezt követi az ősatyák történetén végighúzódó apai áldás-téma lezáródása. Itt igen 
korai, valószínűleg kihagyhatatlan anyagokat építettek az elbeszélésbe a hajdani szerkesztők. Végül Já
kob, majd József halálának és temetésének történetét olvashatjuk. Ez a sokféle elbeszélő anyag azon
ban elterelheti a figyelmet a lényegről. Ezért szükséges itt 50,15-21, mely még egyszer hangsúlyozza: 
nem a kényelmes egyiptomi élet, sem Jákob halála, de még csak nem is az áldások átadása jelentik a 
konfliktus feloldását, hanem a megbocsátás és kiengesztelődés, a nemzedékek óta ellentétekkel küszkö
dő család megbékélése.

József szavai -  ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt -  nem csak Jákob fiai 
számára értelmezik újra mindazt, ami Józsefet érte: az olvasó is ilyen fényben láthatja az egész történe
tet. A megbékélés, a történtek újraértelmezése még nagyobb távlatot nyer, mint 45,5-7-ben: ezek a sza
vak, Mózes első könyvének utolsó fejezetében, értelmezését adják az ősatyák minden viszontagságá
nak, sőt az őstörténetének is. Pontosan ez az a séma, amit az Őstörténetben ismétlődni láttunk. Az em
ber rosszat tervez -  ruhát akar magának, függetlenséget, égre törő tornyot -  de Isten maga kezd új meg 
új módon cselekedni az emberért, és új terveibe beleépíti még azt a rosszat is, amit az emberek tettek: 
bőrruhát készít nekik, szabadságot ad nekik az Édenen kívül, nyelvekkel ajándékozza meg az emberi
séget, kiválaszt egy családot, akik által a föld minden népe áldást nyerjen (12,3). Itt nyer értelmet a 20. 
vers utolsó tagmondata: a „sok nép" életének megmentése még folyamatban van. A jó, amit Isten az 
emberek rossz terveiből kihoz, még nem teljesült be egészen.

Egyes magyarázók feleslegesnek tartják a testvérek másodszori bocsánatkérését, azonban annak hát
terén, amit a korabeli családi viszonyokról tudunk, van létjogosultsága a kérésüknek. Az ókori mediter
rán világban az apa halála után vagy több különálló gazdasági egységre oszlik szét a család, vagy 
együtt maradnak a fiak, s az elsőszülött fiú lesz a családfő, az ő felelőssége a családtagok eltartása, s 
az igazságos rend megőrzése. A testvérek tehát gesztusukkal elismerik József elsőszülötti, családfői stá
tusát, s egyben kérik, hogy az életközösséget ne bontsa fel, ne „vegye le a kezét" róluk. Sőt, elfogadná
nak egy alacsonyabb státust is, a háztartásfőhöz tartozó, védelme alatt álló, de mélyen alárendelt -  de 
szabad -  szolgákét. József pedig valóban új vállalást tesz, amikor vállalja az elsőszülött felelősségét 
bátyjaiért. Akik valamikor megtagadták a vele való testvéri közösséget, és rabszolgává tették őt, azokat 
most testvéreinek nyilvánítja. (A narráció támogatja ezt, hiszen mint „testvéreire” utal rájuk még leggo
noszabb tetteik idején is.)

A textusunkat uraló család-szókincs magában rejti azonban a félreértelmezés veszélyét is: könnyen 
azt hihetjük, itt kizárólag individuáletikai kérdésekről, mégpedig családon belüli konfliktusokról van 
szó. Pedig amikor József történetéből a Tóra része lett, már távol múltnak számított az az idő, amikor 
ugyanazon Isten szolgái közeli rokonok is voltak. József története azonban a kiengesztelődést hivatott 
szolgálni

A József-történet gondolatvilága a bölcsességirodalmi tradícióhoz is kapcsolódik. József a bölcs ember 
típusa. A kettős indoklás amivel testvérei félelmeit eloszlatja, a bölcs mondásokat visszhangoz: „Az em
bernek az értelme terveli ki útját, de az ÚR irányítja járását." (Péld 16,9, ld. még Péld 16,1; 19,21; 20,24) 
„Ne mondd: Ahogy ő bánt velem, én is úgy bánok vele, megfizetek mindenkinek cselekedete szerint!” 
(Péld 24,29, ld. még Péld 20,22, Sir 28,2-3) Ezeken a mondásokon keresztül még pontosabban megért
hetjük textusunk logikáját: a bölcs ember, aki Isten uralma alatt tudja a maga és mások életét, az tud 
megbocsátani. És fordítva: a ha vágyakozunk megbocsátani, a sorsunkra vigyázó Isten iránti bizalom 
adhat erőt és teret erre.



Egy intertextuális kapcsolat: Lk 15,11-32

A lukácsi elbeszélés több szinten is kapcsolódik a József-történethez. Az első azonosság a családi kap
csolatokra utaló szavak sokasága. Lk 15,11—32-ben is az apa, fiú, testvér szavak teremtik meg az elbe
szélés terét, és rajzolják ki feszültségvonalait. (Az idősebb fiú például így utal öccsére: „ez a fiad”, míg 
az apa „testvéred”.) Mindkét történetben a testvérféltékenység és az aggódó, gondoskodó szeretet ereje 
mérődik össze. Egyértelműen irodalmi függés áll fenn a két „szolgának ajánlkozás" között is. A fentiek
nél mélyebb teológiai kapcsolatot jelent, hogy mindkét történet a maga módján hangsúlyozza: a bünte
tés vagy megbocsátás Isten joga. Az egyik testvér nem taszíthatja el a másikat büntetésképpen. S aho
gyan Gén egy újrakezdő, az emberek érdekében fáradhatatlanul próbálkozó Isten képét festi elénk, úgy 
a jézusi példázat is Isten újrakezdéséről tanúskodik.

A szószék felé

Egy többszereplős elbeszélés, mint textus, mindig tág teret nyit meg az igehirdetés előtt. Ez a szöveg
rész lehetőséget ad arra, hogy a megbántott, sebeket hordozó emberre és a megbocsátás lehetőségére 
összpontosítsunk. Lehetőséget ad arra is, hogy a bocsánatkérés és a bocsánat elfogadásának dinamiká
járól prédikáljunk. Vagy kombinálhatjuk a kettőt, akár egyszerre követve végig a megbocsátás folyama
tán megbocsátót és bocsánatkérőt, akár külön-külön véve őket szemügyre. (Döntésünk attól is függhet, 
hogy hogyan közelítettük meg a 21. vasárnap témáját és igéjét, az Isten előtti bűnbánatra hegyeztük ki, 
vagy beszéltünk a felebarátainkkal szemben érzett bűn tudatáról is.)

Három olyan motívumot látok történetünkben, melyek a megbocsátással kapcsolatos megfontolása
inkból gyakran kimaradnak. Az első az, hogy bocsánatkérés és megbocsátás nem légüres térben törté
nik: a testvérek függenek Józseftől, elutasítása az éhhalálukat is jelentheti. Ilyen kényszerek között pró
bálnak mégis egy hiteles és őszinte bocsánatkérést megfogalmazni, s ilyen háttéren kell Józsefnek bíznia 
szavaik komolyságában. A legtöbb bocsánatkérést mi sem egyenrangú, tőlünk független távoli ismerő
söknek kell elmondjuk, hanem olyasvalakinek, akire rászorulunk, vagy akivel, ha megbocsátunk ha nem, 
napról napra együtt vagyunk, s ilyen helyzetekben is kell megbocsátanunk. Igaz ez individuális szinten, 
de igaz társadalmi, világpolitikai téren is: szorongató szükségünk van a kiengesztelődésre -  miközben 
viszonyainkat régi és új egyenlőtlenségek teszik sokszorosan aszimmetrikussá.

A másik fontos motívum József sírása. A megbocsátás folyamatában József kimutatja a fájdalmát, 
gyengeségét, azt, hogy, ő is rászorult a kiengesztelődésre, testvéreinek szeretetére. A megbocsátás nem 
vihető végig az erő pozíciójából, aki megbocsát fel- és elismeri sebezhetőségét -  s ilyen értelemben is ke- 
notikus aktus.

A harmadik fontos elem a múlt újraértelmezése. A kiengesztelődés azt is jelenti, hogy kilépünk meg
szokott, kényelmesnek tűnő áldozat-szerepünkből, hogy az eseménysort, melyet elidegenített tőlünk az 
átélt rossz, visszaépítjük, beledolgozzuk az élettörténetünkbe, a kapcsolataink történetébe. Figyeljük 
meg, hogy amikor megbocsátunk, hányszor elmeséljük magunknak vagy másoknak is az eseményeket, 
hogyan keressük a történtek elfogadást segítő új interpretációját! A kölcsönös kiengesztelődés pedig úgy 
következik be, hogy a történteket közösen értelmezzük újra, építjük be a kapcsolat történetébe.

Ha a bocsánatkérésre tesszük a hangsúlyt, beleütközünk egy problémába, ami textusunk spektrumán 
kívül esik: mi a teendő, ha nem hisznek őszinteségünkben, ha nehezen megfogalmazott, remegő bocsá
natkérésünket elutasítással fogadják? Hogyan viseljük el ezt a helyzetet, anélkül, hogy kegyes fensőbb- 
ségtudatot építenénk ki magunkban, vagy újabb ellenségeskedésbe csúsznánk?

Mindenképpen igehirdetésünk központjába kerül a megbocsátás józsefi indoklása. Itt el kell kerül
nünk egy csapdát: nem szabad azt az olcsó vigaszt sugallnunk, hogy minden rossz, hántás, sérelem, 
ami csak ér bennünket, valami égi automatizmusnak köszönhetően javunkra válik. Ez egyszerűen nem 
igaz, tapasztaljuk napról napra. Az ellenünk elkövetett gonosz tettek, embertelenségek, a felénk meg-



nyilvánuló közöny vagy rosszindulat rombolják testünket-lelkünket, veszélyeztetnek bennünket, s az 
ejtett sebeket hosszan hordozzuk. Nem azért kell megbocsátanunk, mert az isteni kegyelem valamiféle 
titkos védőpajzzsal látna el bennünket, melyről lepattan a rossz. Még kevésbé arról, hogy az ellenünk 
elkövetett rossz isteni akarat, egy javunkat szolgáló terv része lenne. De nem is erről van szó textu
sunkban. a testvérek gonoszsága ellenétes volt Isten akaratával. De az Ő ereje, segítsége által, rá figyelve 
jóra fordítható még az ellenünk elkövetett rossz is. József helyzete viszonylag egyszerű: ő a megbocsátó 
szavakat a történet egyértelmű jóra fordulása után mondja ki. A textus mégis olyanokhoz szól, akik még 
nyögik a rossz következményeit, és így próbálnak megbocsátani az őket megbántóknak. A történet erős 
bizakodást akar ébreszteni a hallgatóban: Isten segítségével jóvá alakítható az ellenünk elkövetett rossz. 
Ha pedig vétkeink, másokat máig nyomorító szeretetlen tetteink emléke nyom, ez a történet a remény 
jele: a rossz, amit elkövettünk, Isten kegyelme által, s azzal együtt munkálkodva jóvá alakítható.

Vázlatok

I. A megbocsátó oldaláról (József szempontjából olvasva a történetet)
1) Megbocsátás és kiengesztelődés -  mennyire szükség van rá körülöttünk, mennyire rászorulunk.
2) A megbocsátás folyamata, a három motívum részletezve, átgondolva
3) Isten az, aki

a) erőt ad, vágyat ébreszt a megbocsátásra
b) teret ad az újraértelmezésre, bizalmat, reményt, hogy jóra fordítható a rossz
c) utat mutat a megbocsátás felé (Lk 17, Isten megbocsátása, Krisztus)

Éneknek javaslom a 365-öst: Jézusunk, kérünk, szenteld meg lelkünket, hogy megbocsássuk mi is a bű
nöket...

II. A bocsánatkérő oldaláról (a fivérek szempontjátfigyelve)
1) A bocsánatkérés akadályai: hatalmi viszonyok, félelem hogy őszintétlennek tűnünk, sértettségek lán

colata.
2) Bocsánatkérés és megbocsátás önmagunknak
3) Isten újrakezdi velünk, emberekkel. Erőt ad, hogy kitartóan és gyengéden megkövessük azt, akit meg

bántottunk. Remény: segítségével gyógyíthatóvá lesz a seb, amit mi nem tudunk beforrasztani.

III. A gyónási kérdéseket követve is végiggondolhatjuk textusunkat -  különösen, ha úrvacsorára is sor 
kerül az istentisztelet keretében.

Andorka Eszter
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Szentháromság ünnepe után
23. vasárnap -  5Móz 30,8-10

Kontextus, történeti háttér

A Tóra kompozíciójában a Deuteronómium Mózes utolsó napjának „jegyzőkönyve", amelyben a nagy 
vezető Móáb földjén mondott búcsúbeszédét olvassuk. 1,1.5 (5,1) értelmében Mózes ezekben a beszé
deiben a törvény magyarázatát mondja el.

A Deuteronómium hosszú folyamat eredményeként nyerte el végleges tartalmát és formáját. A jósiási 
reform (Kr. e. 622) során összekapcsolták a már meglévő anyagokat (törvények, rendelkezések), mind
ehhez az idők folyamán további redakciók csatlakoztak. A könyv szövegében a fogság idején és az azt 
követő időszakban lecsapódott teológiai reflexiókat is megtaláljuk.

A könyvben négy nagyobb szerkezeti egységet különböztethetünk meg a feliratok (1,1; 4,44; 28,69; 
33,1) alapján. Ezek a következők: 1. 1-4; visszatekintés, pareinézis egész Izraelnek; II. 5-28: a Tóra (a 
deuteronómiumi törvény); III. 29-32: a szövetség igéi (rituális szövegek, Józsué beiktatása); IV 33; Mó
zes áldása. A 30. fejezet, amelyből alapigénk való, a könyv 3. feliratához: 28,69-hez kapcsolódó, a szö
vetség megtartására vonatkozó intés részét alkotja, amelyben az élet és a halál két útja áll Izrael előtt. 
A szöveg szerint Mózes döntésre szólítja fel Izrael fiait; a választott nép sorsa azon áll vagy bukik, hogy 
engedelmes-e JHVH és az ő rendelkezései iránt. Ez az életet és távlatot adó engedelmesség az egész 
könyvet átszövő gondolat. 27,9-28,68 az áldás és átok kettős lehetőségének feltárásával megalapozza 
Deut 30 élet-halál gondolatmenetét. 30,1 utal is az áldás és átok igéire, amelyek Izrael számára világos 
alternatívát jelentenek a kettő közötti választás szabadságával.

30,1-10 29,21-28 nyomán a jövő felé fordítja az olvasó tekintetét. A Deuteronómium történet-teoló
giai karakterű kompozíciójában a nép az ígéret földjének határán várakozik, hallgatva Mózes intelmeit, 
hogy ezután végre elfoglalhassa Istentől ajándékba kapott lakóhelyét. Az élet és halál, az áldás és átok 
két útja, mint két választási lehetőség, áll Izrael előtt. A szöveg azonban már feltételezi az ítélet végbeme
netelét, amely az engedetlenség következményeként várt a népre. A textus a fogság keserű tapasztalatá
nak hátteréből -  mint a honfoglalás közvetlen előzményeire való visszatekintés és reflexió -  fogalmazza 
meg az engedelmességre és a megtérésre való felhívás üzenetét. A gyökértelenség, az Istentől elhagyatott- 
ság érzése, mint átok nehezedik a fogságban élőkre. Az új kezdet, az áldás ígérete azonban még ebben 
a helyzetben is, minden történelmi és egzisztenciális tapasztalat ellenére, határozottan kifejezésre jut. Ha 
Izrael megtér Istenéhez, akkor jóra fordítja sorsát az Úr. (Deut 30,2-3) Összegyűjti szétszóratott népét, 
és választottal birtokba vehetik-a második honfoglalással, újra -  az országot, atyáik földjét (4-5). Ennek 
az ígéretnek a megerősítéseként hangzik a 6. vers bíztatása a JHVH és népe közötti szövetség megújítá
sáról (a szív körülmetélése), amely radikális belső megújuláshoz vezet (vö. Jer 31,33k; 32,39-41; Ez 
36,24-27). Erre a gondolatra épül rá alapigénk, amely az engedelmességre és annak gyümölcseire, életet, 
távlatot adó konzekvenciáira mutat rá. A textushoz közvetlenül kapcsolódó szakasz; 30,11-14. Az a mély 
és reményt adó gondolat jut kifejeződésre benne, hogy mindaz, amit Isten ígér, felkínál, és mindaz, amit 
népétől vár, nem elérhetetlen. Az ige közel van, kézzel fogható, megérthető és megélhető: az ember számá
ra ezért válik megvalósítható rendelkezéssé. A 15. verstől újra az élet és a halál két útja helyeződik a 
szakasz mondanivalójának középpontjába. Izrael Isten-kapcsolata JHVH szeretetének fundamentumára 
épül, és csak ezen épülhet újjá. A nagy prédikáció (Deut 29-31) lényegében egy mély hitvallás JHVH hű-



sége mellett, aki népe megtartójaként az áldás és a jövő ajándékozója. Ezért válik fontossá és életbevá
góvá a felhívás: „válaszd az életet!" (19b)

Exegézis

8. vers
A vers 30,2-re reflektál tartalmában. A sg. 2-ben megfogalmazott kijelentés erőteljes felhívásként is ér
telmezhető: „meg fogsz térni, és hallgatni fogsz JHVH szavára." Amo ige Q impf. alakját a „megtérsz”, 
„meg fogsz térni” szóval fordítjuk; ez a kifejezés azonban az 1992-es magyar protestáns Biblia-kiadás
ban nem szerepel a mondatban, mivel a ma „újra, ismét” időhatározó jelentését veszik alapul a fordítás
ban. A fogalom a deuteronómiumi terminológia egyik alapvető kifejezése. Megváltozást, visszafordu
lást, a kiindulóponthoz való visszatérést, megújulást jelöl. Mindez JHVH és népének szövetségi kapcso
latában úgy jelenik meg, hogy Izrael Istenhez és rendelkezéseihez való visszatérése nyomán JHVH maga 
is odafordul, visszafordul népéhez. A fogság mély emberi tapasztalatává válik a visszatérés, megfordu
lás teológiai terminus technicusa. Ez a prófétai igehirdetés alapüzenetével egybecsengő gondolat Deut 
30,8-ban további pontosítást nyer.

A megtérés gondolata mellett további fontos követelmény a JHVH-ra való figyelés, a rajta és akaratán 
orientálódó élet (mm bipn rom), valamint a parancsolatok megtartása (vmxn-bo-ns rröi). Izrael Isten irán
ti szeretetét, engedelmességét e három, JHVH által támasztott igény teljesítésével mutathatja ki. Ahhoz, 
hogy Izrael meg tudja tartani a rendelkezéseket (rrcta konkrét parancsolatot, utasítást jelent), hallania 
kell Istene szavát (Izrael hitvallásában, a „Smá”-ban is erről van szó), és meghallgatnia, megértenie, 
hogy mit kíván és mit vár el tőle JHVH. A jövő távlatának, az áldásnak és életnek ez a garanciája. A mó
zesi autoritás nevében megfogalmazott intésben a parancsolatok, amelyeket az élettől és népétől búcsú
zó ember tár hallgatói elé, mindenekelőtt JHVH parancsolatai. Izrael nem Mózesért és Mózes miatt kell, 
hogy megtartsa azokat, hanem egyedül Isten rendelése és akarata értelmében.

Azon túl, hogy Izrael megtartja a törvényt, lényegében a Tóra (a szó maga tanítást, útmutatást jelöl) 
tartja meg őt -  és mindebben Isten szeretete és hűsége nyilvánul meg. Isten fordul feléje újra és újra, 
hogy választottjaként megőrizze az átok, a halál fenyegető valóságával szemben az Életre. Izrael számá
ra nincs más életre vezető út: éppen ezért lesz természetes és magától értetődő, hogy cselekedje JHVH pa
rancsait. így az imperatívusz helyett elegendő hangsúlyt hordoznak a kijelentő módban álló igealakok.

9. vers
Ez a vers az Izrael számára elkövetkezendő boldog jövőt mutatja be: az áldás valósággá válását, a tel
jes, harmonikus földi életet. Mindezeknek a plasztikus képeknek hátterében ott áll Izrael Isten-kapcsola
tának kiegyensúlyozottsága, amely a JHVH-nak való engedelmesség révén válik valósággá. Ez a verti
kális síkon megvalósuló rendezett viszony kézzel fogható eredményt, hatást mutat a hétköznapi egyéni 
és közösségi élet horizontális síkján. A vers első fele visszautal 28,1 la áldás-megfogalmazására, amely
nek szinte szó szerinti megismétlését adja. Az áldás Isten szerető gondoskodásának jele, annak egyenes 
következménye. A -irr ige hifii alakja a bőségben való élet, a földi javakhoz, haszonhoz jutás gondolat
körét öleli fel. JHVH azzal ajándékozza meg a hozzá hűségeseket, hogy áldásának konkrét megnyilvá
nulását tapasztalhatják életükben. Az áldás az élet sűrűjében, hétköznapi történések során válik kézzel 
foghatóvá: az emberi munka sikerében, a családi élet harmonikus rendjében, gyermekek születésekor és 
felnövekedésük során, a föld ajándékaiban: a mező termőerejében, és az állatok ivadékaiban. Az áldás 
tehát az élet mélységét és szélességét egyaránt átfogja. A vers második felében az áldás valósággá válá
sának indoklását olvassuk: Isten újra örömét leli (tcnó) abban, hogy jót tegyen az emberrel, ahogy az atyák
ban öröme telt, és ezért betölti javaival, áldásaival életét (Zsolt 103,5). JHVH öröme az ember iránta való 
hűsége, engedelmessége (8. v.). Isten ezt az örömét pedig ajándékozó gazdagságában nyilvánítja ki.

Ez a vers 28,63 gondolatára is reflektál, és pozitív módon fogalmazza át azt a megállapítást, hogy 
Isten Izrael hűtlensége esetén örömét leli népe elpusztításában. Ez az átok 30,7 szerint már Izrael ellen



ségeit sújtja. A vers kapcsán meg kell említenünk Jer 32,41 -et is, mint gondolati párhuzamot. A jeremiá- 
si „vigasztaló könyvecskét” (30-31) követő prófétai tett: Jeremiás földvásárlása a reménység kifejezésre 
juttatásának egyik legszebb példája az Ószövetségen belül. Ennek következményeként olvassuk 
32,37kk-ben Isten ígéretét népe újjáteremtéséről, a szövetség megújításáról. Az itt megjelenő témák 
alapigénkben sorra nyomon követhetők.

10. vers
Alapigénk utolsó verse szorosan kapcsolódik 30,9-hez, és azzal egy gondolati egységet alkot. A 9. versben 
elhangzó ígéret feltételeként fogalmazódik meg a 10. versben az Izrael iránt támasztott igény Isten részé
ről. A ’o vonatkozó névmással bevezetett mondatban újra megjelennek a 8. versben már kifejezésre jutta
tott gondolatok. Ha hallgat Izrael JHVH szavára, megtartja törvényeit és rendelkezéseit (np, rrcso), és meg
tér (ma) Istenéhez teljes szívvel és lélekkel. Mindössze annyi eltérést mutat 30,10 a 8. vershez képest, hogy 
a sorrend felcserélődik: a megtérés fogalma itt a mondat végére kerül. A két vers ilyen módon keretét adja 
30,9 áldás-gondolatának. A három verset átfogó szerkesztés egy zárt, önálló egységet teremt. A vers kap
csán 30,2-vel is gondolati párhuzam vonható. A „teljes szíveddel és lelkeddel" (-jiösj-bom 1225-522) kife
jezés az ember Isten-kapcsolatát teljes egzisztenciájának összefüggésébe helyezi: a megtérés nem kül
sőség, felszínes rituálé; a döntés és elkötelezettség JHVH mellett a teremtmény lényének legbelsejéből 
fakad. A nagy hitvallás (Deut 5,5) összefüggésében is találkozunk ezzel a szókapcsolattal: ott a JHVH 
iránti szeretet minőségét jelzi. A 10. vers utal a megírt törvénykönyvre, mint Izrael gyülekezetének alap- 
dokumentumára, amely abszolút tekintélyként a nép és benne az egyes ember megmaradásának, életé
nek elengedhetetlen feltétele, és Isten megvalósuló ígéretei felé vezető útja.

Az igehirdetés felé

A Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap elhivatásunk összefüggésében a két világ polgáraiként élt 
élet gondolatára fekteti a hangsúlyt. Az egyházi esztendő vége felé közeledve Isten igéje a vele való kap
csolatunk felülvizsgálására, elkötelezésünk megerősítésére indít. Földi életünknek az ad értelmet, hogy 
Isten-távlatunk van. Az itt és most naponkénti döntéseiben, harcaiban egyetlen szilárd, biztos pont Isten 
jelenvalósága, szeretete és hívása. Elhívása az áldás és az élet útjára.

Deut 30 az emberi döntés szabadságát hozza közel hozzánk: választhatunk az élet és a halál útja kö
zött, rajtunk áll, hogy az áldás vagy átok valóságát tapasztaljuk-e meg. Izrael számára történelmi és eg
zisztenciális tapasztalattá vált mindkét lehetőség. Nincs ez másként a mi életünkben sem. Isten úgy te
remtette meg az embert, hogy megajándékozta az egyik legnagyobb és legnagyszerűbb kinccsel: a sza
badsággal. Nem marionett-bábot, hanem az emberségében és emberségéért felelős, szuverén lényt alko
tott. Ez az ember nagy lehetősége és nagy kísértése is egyben. Dag Hammarksjöld írta: „Isten nem hal 
meg azon a napon, amikor többé már nem hiszünk egy személyes Istenben, de mi meghalunk akkor, 
amikor az életünket már nem ragyogja be a csodálkozásnak az a naponta megújuló, állandó sugárzása, 
amelynek a forrása minden értelmen túl van.” Isten mégsem hagyja magára az embert döntésében: meg
mutatja magát, útmutatóvá, élet-jellé válik, hogy benne, és egyedül benne találjuk meg létünk, boldog
ságunk értelmét.”

Mi a kapcsolópont egy 2500 éves, zsidó közösségnek szóló intelem, és egy mai magyar evangélikus 
gyülekezet felé hangzó igehirdetés között? Mi teremthet hidat két kor, két kultúra emberei, két hit kö
zött? Inkább így kell kérdeznünk: Ki az összekötő és az összeköttetés? Isten szándéka az emberrel év
ezredek óta nem változott: azt akarja, azon fáradozik, hogy megtérjen és éljen. Őt válassza: az áldás 
forrását és az Életet.

A magyar „megtérés" szó bennem egy idős falusi ember mondatát is felidézi, aki reggel, földjére in
dulva így búcsúzott: „estére megtérek." A szó „megtérés” azóta számomra a hazatérés gondolatával 
kapcsolódik össze: visszatérni oda, ahonnan indultam, ahol a gyökereim vannak, ahol várnak rám, ami 
az otthonom. Jézus programbeszédében, amelyet az emberért járt földi szeretet-zarándoklata kezdetén



mondott, is visszacsenghet ez a gondolat: „Térjetek meg, mert elközelített Isten országa!” (Mt 4,17) Isten 
országa: mindannyiunk otthona, amely ránk vár a hazatalálás örömével...

Ez az öröm pedig kettős: az Ő öröme és az enyém. Isten öröme minden apró, hétköznapi döntés mellet
te, szeretete mellett. Minden válasz, amely egy váratlan felismerés, egy pillanat alatt szívbe hatoló hívás 
nyomán megérlelődött igen. Isten öröme az egyetlenegy megtérése, hazatérése a kilencvenkilenc közül. 
Az ő öröme az ember teljes szívvel és lélekkel való ragaszkodása az őt előbb szerető, hozzá már előbb 
ragaszkodó Istenhez. Még akkor is, ha próbák, szenvedések nehezítik számunkra ezt a kapaszkodást.

Isten örömmel cselekszik jót mindannyiunk életében: az ő életeleme az áldás. A legnagyobb jótétemé
nye jézusban, az áldások áldásában érte el a világot, mindannyiunk életét. Benne közelített el Isten or
szága, az otthonunk.

Ezen a vasárnapon újra hangzik a hívás: döntésre, az igen megerősítésére, a vele és benne vállalt kül
detés megélésére. Tanítványként, emberként, Emberként. És mindez a növekedés útján, a megtérés na
ponként felvállalt késztetésében és csodájában. Az egyedüli, tényleges haladás a szeretetben való növe
kedés. Az egyedüli változás, amiért érdemes küzdeni, a szív változása.

Vázlat

-  Kiindulópont: Isten azt akarja, hogy megtérjünk és éljünk: ma és 2500 éve egyaránt
-  Megtérés: az igen vállalása -  szabadságunk, mint ajándék és kísértés
-  Az élet útja: megtérés és hazatérés -  az áldás
-  Isten öröme

Varga Gyöngyi
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Óév este -  Zof 2,1-3*

Kortörténeti háttér

Zofóniás próféta korának megismerésénél vissza kell mennünk a korban, egészen a Kr. e. VII. század
ba, amikor is elmondhatjuk, hogy az Asszír Birodalomtól való függés még teljes mértékben éreztette 
hatását.

Júda Asszíria vazallusa lett, hatalmas adók terhelték, s be kellett vezetni az asszír állami kultuszt és 
fel kellett állítani Assúr főisten szobrát a templomban.

Áház júdai király nem szegte meg Asszíriának tett esküjét, de fia, Hizkijja idején megváltozott a hely
zet. Kezdetben ő is hű volt az apja által kötött megállapodáshoz, de mindent megtett, hogy visszasze
rezze az ország politikai és vallási függetlenségét. Kr. e. 713-711-ben nyílt lázadásra került sor, melyben 
Asdód, Móáb, Edom, júda vettek részt, s melyet az asszírok (II. Szargon) levertek. Még egy hasonló ki
törési kísérlet zajlott le Hizkijja idején, Kr. e. 705-ben, amely véres megtorlással zárult. Kr. e. 701-ben 
Szanherib Szíria-Palesztina ellen vonult, s legyőzte a lázadókat. Hizkijja Jeruzsálembe vonult vissza, az 
asszír uralkodó ostrom alá vette a várost, míg végül Júda királya behódolt Szanheribnek, s magas adó
kat fizetett. Látható, hogy lázadó, nemzeti politikája kudarcot vallott. Utódai Manassé és Ámon hűsége
sek voltak az asszír birodalomhoz, hisz ez létérdekük volt. Politikai függés, kivetett adók befizetése, hi
vatalos asszír állami kultusz határozta meg ebben az időben Júda életét.

A vallási élet területéről elmondható, hogy az asszír kultusz mellett a kánaánita szokások is szaba
don terjedtek, megtalálható volt az égitestek tisztelete, a gyerekáldozatok szokása, s mindemellett az Úr 
tisztelete rendkívüli módon háttérbe szorult.

Ámont, aki gyilkosság áldozata lett, fia, Jósiás követte a trónon. Uralkodásának első időszakában 
nem történt változás politikai, vallási téren, de Assur-ban-apli uralkodásának utolsó éveiben, s halálát 
követően, megkezdődött az Asszír Birodalom szétesése, s ezt használta ki Jósiás. Fokozatosan vissza
szerezte az ország függetlenségét, vallási reformot hajtott végre, s megtiltott minden JHVH-hittel ellen
kező vallásgyakorlatot.

Zofóniás a vallási reformot megelőző időszakban működött Jeruzsálemben. Feltárta a kor bűneit, fi
gyelmeztette azokat, akik Milkom ammonita istent az Úrral azonos módon imádták, rámutatott a veze
tők idegen szokásaira, fenyegető szavakat mondott azok ellen, akik a pogány szokásokat követték. S a 
rövidesen bekövetkező Úr napjáról beszélt, amelyen Isten ítélete valósul meg. Bár a próféta a megtérés 
feltételével lehetségesnek tartja a menekülést, a könyv alaphangja az Úr napjának, a harag napjának 
kísérteties képeinek drámai jelentését adja elénk.

A próféta személye

„Az Ú r igéje szólt Zofóniáshoz, Kusi fiához, aki Gedaljá fia, Amarja fia, Hizkijja fia volt, Jósiásnak, Ámon 
fiának, Júda királyának idejében.” -  olvashatjuk Zof 1,1-ben.
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* Az Ószövetség a szószéken című melléklet I. részéből kimaradt igehirdetési előkészítő.



Ezzel a bemutatkozó formával találkozhatunk Hóseás, Jóel és Mikeás könyvében is. Nincs több infor
mációnk, csupán egy hosszú genealógia és az uralkodó király neve.

Zephanja: nevének jelentése „az Úr védelmez”, de eredeti jelentése talán egy hitvallás, „A Zephan az 
Úr". Zephan egy kánaánita istenség volt, aki nevét a Zaphon hegyéről, az istenek lakhelyéről kapta. A 
zsidó szóhasználatban északot is jelenthetett.

Eredetére vonatkozóan azt lehet tudni, hogy apja Kusi, ami etiópot jelent. Zofóniás élete alatt volt egy 
etióp „Ebed-melech” a palotában, aki megmentette Jeremiás életét, és elfogadta Isten ígéretét (Jer 38, 
7-13 és 39, 15-18).

Exegézis

Kijelölt textusunk a próféta könyvén belül az első nagy szerkezeti egységhez sorolható, mely a 1,2-2,3 
között található részt foglalja magába.

Fenyegető prófétai mondások hangzanak el Júda és Jeruzsálem ellen.
A próféta meghirdeti az Úr napjának eljövetelét, s ennek kozmoszt megrendítő hatását vázolja föl. 

Ennek a napnak fenyegető közelsége alkalmas arra, hogy Júdát és Jeruzsálemet megtérésre szólítsa fel.
<tfop gyújtsd össze magad -  Az eredeti szó jelentése és nyelvtani használata nagyon szokatlan a szá

munkra, mivel a qss a széna, szalma, vagy tűzifa összegyűjtését jelenti. Ebben az összefüggésben meg 
kell említeni, hogy a 1,18 -bán szereplő tűzre is gondolhatunk.

-jós] sh njn a nép nem engedelmeskedő -  Te engedetlen nemzet! -  hangzik a megszólítás a jeruzsále- 
mi lakosok felé. Az isten emberei általában a nép és nemzet szót (goj) az idegen népekre értik, s a 
pogányokkal kapcsolatban használják, de ebben az esetben szándékosan kerül egy szintre Jeruzsálem 
más nemzetekkel, mint ahogy ez a 3, 1-7-ben is látható lesz.

=103 -  Ez a szó visszautal a 1,12-re, ahol az Úr így találja az embereket, hogy azt mondják maguk
ban: „Nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat." Megbünteti az Úr azokat, akik nem csinálnak semmit, mert 
úgy érzik, úgysem lesz következménye. Ők nem hiszik, hogy az Úr fog csinálni valamit. De a próféta 
megpróbálkozik a lehetetlennel, s megpróbálja felrázni a népet. Háromszor ismétli el, s hívja fel a figyel
met a várhatóra, az eljövendőre. Mielőtt! Az törvény napja... Az Úr égető (izzó) haragja... Az Úr ha
ragjának napja...

mán Előtt, mielőtt, az előtte lévő időben... -  Felszólításként, sürgetően hat a szó, hogy szedje össze 
magát a nép, csináljon valamit, mielőtt a kritikus nap elérkezik, 

pn rnb Végzés (ítélet, törvény, igazság) születik... 
dv Mint polyva ment át a nap.
A két kép közül az egyik az asszonyhoz hasonlítható, aki várja, hogy elérkezzék a szülés ideje, mely 

bármelyik pillanatban bekövetkezhet, de neki készen kell lenni. Ez az út vár a jeruzsálemi népre is, hogy 
az Úr napjának eljövetele bármelyik pillanatban várható, de mielőtt ez itt lesz köztük, van lehetőség ar
ra, hogy a hamis biztonságérzetből magukhoz térjenek az emberek.

Külön kell említeni az Úr napjával kapcsolatos várakozásokat. Ahol az Úr napjának várásáról olvas
hatunk a prófétáknál, ott megtalálható az Úr személyes eljövetelére való utalás. Bár az ószövetségi szö
vegek között nincs sok szöveg, mely kifejezetten az Úr napjáról szólna. (Összesen 16 szöveghelyről be
szélhetünk, s ezek közül kulcsfontosságú Ám 5,18-20 és Zof 1,7-18)

A mi textusunk a következő fejezetben található, de nézzük meg, hogy mit ír G. von Rad erről az első 
fejezet alapján: „Zofóniás szövege Jahve napjáról bizonyára az egyik legfontosabb szöveg a Jahve nap
jához kapcsolódó képzetkörről rendelkezésünkre álló szövegek közül. Formai szempontból azért bonyo
lult a szöveg, mert folyamatosan váltogatja az események semleges bemutatását és a közvetlenül Isten 
szájából elhangzó mondatokat. Mégis bizonyára tévedés volna, ha a szöveget kis egységekre osztanánk, 
ez ugyanis mégiscsak egy egység. Találhatunk benne egy beszámolót Jahve napjáról, amelybe helyen
ként különféle mondásokat illesztettek. Számunkra az egység a fontos. Ez a bemutatás látszólag egy ki
áltással kezdődik, amely azt hirdeti, hogy eljön Jahve napja. Ezt a napot az áldozat ünnepének nevezik,



s az ünnepet Jahve rendezi meghívottainak... Hogy itt háborús eseményről van szó, mutatja a szöveg 
folytatása is: Jeruzsálem minden városrészéből kiáltozás és jajgatás hallatszik majd. A pusztulás napja 
lesz ez, a sötétség és a ború napja, kürtszó és riadó hallatszik majd az erős városokba. S akkor az em
berek megijednek, rémületbe esnek; és ez abban nyilvánul meg, hogy 'botorkálnak, mint a vakok’; nem 
menekülhetnek meg, mert az ÚR felindulásának a tüzében a föld el fog pusztulni.” (von Rad: 115.o.)

Félelmetes kép, félelmetes üzenet.
Hogy lehet válaszolni erre a fenyegető képsorra?
A próféta válaszol: Keressétek az Úrat!
A héber szövegben öt szó (öt sor) kezdődik 3 (bét) betűvel. Három sorban a „mielőtt” szavában és ket

tőben a „keressétek” szóban. Ez a két szó a domináns: „mielőtt az a nap" és „keressétek az Úrat”. Mert 
van lehetőség visszafordulni Istenhez, van mód keresni az Úrat.

A felszólítás mindenkihez szól Júdában. Az alázatosakhoz, akik a héber nyelv használatában nem 
mások, mint a szegények és a szelídek.

S hogyan kereshető az Úr? -  Keressétek az igazságosságot! Keressétek az alázatosságot! S akkor ta
lán...

Zofóniás könyve nemcsak az Úr ítéletét hirdeti, hanem azt is, hogy az embernek oda kell állni az Úr 
elé, s el kell ismernie tettekben is akaratát. Az Úr napja így, minden fenyegetése ellenére sem a pusztu
lás, hanem az üdvösség irányába mutat. Ezért tárja fel a menekülés útját, a menekülés lehetőségek fel
tételét. De az üdvösség adománya megtérés esetében is csak Isten irgalmának következménye, mert az 
ember cselekedetei nem kényszeríthetik őt, aki minden körülmények között megtartja szabadságát. Ezért 
hangzik feltételesen a felhívás, ha keresik az Úr akaratát, akkor talán megmenekülnek a harag napján. 
Az Úr előtti helyes magatartás egyedül az alázat, vagyis az Ő erejére és hűségére való hagyatkozás.

Az igehirdetés elé

Az év utolsó napja, utolsó órái. Ilyenkor óhatatlanul végigpörgetjük mindannyian az elmúlt időszak ese
ményeit, élményeit, szép vagy fájdalmas történéseit. S egyfajta várakozással tekintünk a holnap felé. 
Fogadalmak és esküdözések hangzanak el, mit, miként fogunk folytatni, vagy éppen abbahagyni. S 
ebben a feszültséggel teli időszakban szólít meg bennünket Zofóniás próféta. Belekiált fogadalmaink, 
esküdözéseink közé, és újra figyelmeztet, helyes magatartásra szólít fel.

„Szedd össze magad, szállj magadba...” „mielőtt bekövetkezik az ítélet, mielőtt rátok tör az Úr izzó 
haragja, mielőtt rátok tör az Úr haragjának napja!"

Féljünk? Rettenjünk meg? Oly sok úgyis körülöttünk a rettegésre, félelemre okot adó hír, történés, 
hogy mindannyian azt várjuk, hogy egyfajta feloldást, agressziómentes megnyugvást kaphatunk a mai 
estén. S ehelyett mintha a híradások képsorai jelennének meg ismét előttünk, médiák szalagcímeinek 
olvasását folytatnánk.

Még itt sincs megnyugvás? -  kérdezhetnénk.
Pedig pontosan a megnyugvásra, az Úr hoz való megtérésre mutat rá ez a prófétai szöveg. Jön az Úr 

ítélete, elkerülhetetlenül felénk tart, de van lehetőségünk a menekülésre. Tegyük félre gőgünket, ön
erőnkben, okosságunkban való bizodalmát, s legyünk alázatosakká. Az Úr hoz való kapcsolatunkat 
nem lehet, hogy gőgünk hassa át, s magabiztos értékelésünk, mely az Úr napja érkeztekor minket men
tesít az ítélet alól. Mi is ítélet alatt állunk, nekünk is oda kell állnunk az érkező Úr elé. Nem lehetünk 
oly önteltek, mint Jeruzsálem lakosai, akik rosszul értelmezett istenismeretükben azt gondolták, hogy 
őket az Úr megmenti, s szívüket ez a fajta gőg járta át. Pedig nagyon közeli eseményről szólt a próféta, 
amikor is az Úr megtorolja népe bűneit, Júda és Jeruzsálem vétkeit.

Ezzel a rossz istentisztelettel párosult az élet minden területén tapasztalható romlott emberi magatar
tás. S a próféta rámutat, hogy ez átjárja az egész népet, a társadalom minden rétegét. Láthatjuk, hogy 
vallási, erkölcsi téren teljes szétesés jellemzi Júdát és Jeruzsálemet.

Nem ismerős a számunkra? Mennyit beszélünk vallási, erkölcsi romlottságról, s arról, hogy miként



lehetne ezt orvosolni! Helytelen istenismeret, rossz istentisztelet, életünket átszövő korrupció, hatalom
keresés, csalás és mindenen keresztül való érvényesülés. Történelmi, kulturális, gazdasági katasztrófák, 
„világégés”. Talán nem kell nagyon erőltetnünk a szövegben található ábrázolás, s napjaink eseményei 
közötti párhuzamot. S mi is kétségbeesetten tehetnénk fel a kérdést: Hogyan lehet válaszolni ezekre a 
dolgokra? S a válasz ugyanúgy előttünk áll, mint ahogy Zofóniás kortársai elé tárta: „Keressétek az 
URat mind, / akik alázatosan éltek a földön, / és teljesítitek a törvényt!”

Szinte programként értékelhető ez a felhívás a számunkra is. S talán még erősebbé válik az év utol
só napján. Hisz nemcsak ítéletről hallhatunk, hanem arról is, miként lehet megmenekülni az Úr eljöve
telekor az ítélet alól.

Áhítjuk-e úgy ezt a napot, mint az első keresztyén gyülekezetek, akiknek imája és köszöntése ez volt: 
Marana-Tha! Vagy félnünk kell annak a napnak az eljövetelétől, amikor mindenre fény derül, amikor 
egyedül az Úr hatalma és fensége ragyog csak? Az a nap már félig itt van, de érkezőben is van. Itt van, 
mert az Úr ítél és üdvözít, ma, itt és most. És eljön, mert az idő halad a végső beteljesedés felé. Ne csal
juk meg önmagunkat hitegetéssel, a felszólítás eltolásával, mert a remény, a hűség az Úr nagyságában 
beteljesül.

Szabó Julianna
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