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Ádvent 1. vasárnapja 
Hós 14,2-3.5-lOa

Mottó: „Szívből szeretni fogom őket" (14,5)

Exegézis

Kijelölt igerészünkben egy bűnbánati liturgiával találkozunk, melynek egyes elemeit szabadon alakítot
ták. A következő kisebb egységekre oszthatjuk: 2-3a; 3b—4; 5-9; 10a.

2 -Ja versek
Az „Istenedhez, az Úrhoz" kifejezés (2a) mintegy válaszol a 12,10-ben, illetve a Dekalógus előszavában 
olvasottakra, ahol Isten bemutatkozik. Legalább ilyen fontos az, amit a 3a-ban olvasunk. A törvény 
előírta, hogy senki ne jelenjen meg üres kézzel Isten előtt (Ex 23,15; 34,20). Itt viszont az az elképzelés 
jelenik meg, hogy áldozati állatok helyett (4,8; 5,6; 6,8; 8,13) szavakkal kell az embernek Isten elé áll
nia.

Jb-4. versek
Ebben az egységben találjuk azokat a szavakat, melyek minden bűn megbocsátásáért könyörögnek. Ez 
azonban megköveteli a bűn felismerését és annak megbánását. Ennek konkretizálásaként értendő a 4. 
vers, melyben az Isten elé járuló közösség kinyilvánítja, hogy nem Asszíriában bízik többé (vö: 5,13; 
7,11; 8,9; 12,2), és tartózkodik a bálványok tiszteletétől. Ebben Jahve egyedüli tiszteletének gondolata, 
illetve követelménye jelenik meg.

5-9. versek
A nép bűnvallására válaszoló isteni ígéret (a szokásostól eltérően) nem közvetlen megszólításként 
jelenik meg, hanem egyes szám harmadik személyben beszél Izraelről. De az ígéretben foglaltak lenyű- 
gözőek. Jahve orvosként gyógyítja népét (vö: 6,1; 11,3) -  mégpedig a hűtlenségből, harmat lesz Izrael 
számára (vö: Ézs 26,19), mely az élet lehetőségét jelenti. Az Izraelre alkalmazott képek -  mint a liliom, 
a Libánon fái, az olajfa, a szőlő stb. -  a Jahvétól jövő áldás nagyságát és gazdagságát emelik ki.

10a vers
A könyvet lezáró utolsó vers, mely a bölcsességirodalom szellemében íródott. Mintegy zárszóként illesz
tették a könyvhöz, amikor az már elnyerte végső formáját. Tehát már az olvasókhoz szól, és a könyv 
egészére utal vissza.

Az exegézis összegzése
Igénk központi mondanivalója egyértelműen Isten nagyvonalú szeretete, mely egyedül az ő jóindulatá
ban gyökerezik. Ugyanakkor az embernek is mozdulnia kell. Ez megmutatkozik abban, hogy igénk meg
térésre hívással kezdődik (2a), amit egy bűnbánati liturgiából származó rész követ (3. vers).

Hóseás számára „az ajak gyümölcse” a legnagyobb kultuszi adomány. Ez fogalmazódik meg az 50. 
zsoltárban is-. „Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd 
a felségesnek tett fogadalmaidat! Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te 
dicsőítesz engem.” (Zsolt 50,13-15)

14,6-9 vetekszik az Énekek énekének -  mintegy szerelmi éneknek -  a képi és gondolatvilágával. Hó-



seás könyvének egészén pedig végigvonul a nép hűtlenkedése, ami érthetetlen Isten szívből jövő szere- 
tetének és ragaszkodásának fényében.

Gondolatok az igehirdetéshez

Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mit viszünk magunkkal egy-egy istentiszteletre. Visszük magun
kon ünneplő ruhánkat, kezünkben énekeskönyvünket. Visszük szomorúságainkat, fájdalmainkat, félel
meinket és örömeinket is. De a bűneinket is, melyek ránk nehezednek. Igénk arra biztat minket, hogy 
vigyük magunkkal Isten elé a bűnbánat és a bocsánatkérés őszinte szavait: „Bocsáss meg minden bűnt, 
és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked!"

Az sem lényegtelen kérdés, hogy mit hozunk el magunkkal egy-egy istentiszteletről. A közösen ünne
pelt istentisztelet örömét, a közös éneklés boldogságát, egy-egy szíven ütő vagy megható prédikációt és 
így tovább. 2002 ádventjének első vasárnapján Isten csodálatos és minden emberi értelmet meghaladó 
ígéretét vihetjük magunkkal, és forgathatjuk szívünkben: kigyógyít minket a hűtlenségből, és elfordítja 
haragját rólunk.

Ádvent a bűnbánat, de egyben az örömteli várakozás ideje is. Mindkettőnek megvan a helye életünk
ben. Különösen ezen a vasárnapon. Megvalljuk bűneinket, és örülünk Isten szívből jövő szeretetének.

Péter Attila

Felhasznált irodalom
Deissler, Alfons, Zwölf Propheten (Hosea -  Jóéi -  Amos), Echter Verlag, Würzburg, 1981.
Wolff, Hans Walter, Dodekapropheton 1. (Hosea), Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1965.



Ádvent 2. vasárnapja -  Mal 3,13-18

Malakiás és könyve

Malakiás próféta könyve ott áll az Ószövetség kapujában, hogy még búcsúzóul továbbadja az Illés prófé
ta visszajöveteléről az örömhírt. Minden következő nemzedéket megszólít, hogy készüljenek az Úr nagy 
és félelmetes napja felé, és készítsék szíveikben az Úr útját.

Arról, hogy ki volt Malakiás, nincs semmilyen adatunk. A könyv első mondata mintha elárulná, hogy 
kiről van szó, mégis a homályba fúl próbálkozásunk, hogy kiderítsük, ki áll a név mögött. A „Malakiás 
által" számos bibliamagyarázó szerint ugyanis akként fordítandó, hogy „követem által”, vagyis nem fe
dezhetünk föl tulajdonnevet e kifejezés mögött. Hieronymus szerint Ezsdrás rejlik a sorok mögött. Töb
ben rövidre zárják a kérdést, s azt mondják, a szerző ismeretlen. Mások elmerészkednek addig, mint a 
héber kánon szerzői, hogy Malakiásról mint történeti személyről és e könyv szerzőjéről beszéljenek.

Minden valószínűség szerint a könyv Jeruzsálemben íródott, maga a tartalma is gyakran utal a város
ra s a szentélyre. E részek alapján állíthatjuk, hogy a templom állt, sőt az áldozatbemutatás is folyt, ami 
már elérte a visszaéléseinek korát is. A perzsa birodalomhoz tartozó Júdát helytartó irányítja. Ezen ada
tok birtokában is csak azt állíthatjuk egységesen, hogy valamikor Kr. e. 5-2. század között keletkezett, 
és azon gondok ellen küzd, mint Ezsdrás és Nehémiás (hatalmi visszaélések, a szövetség megtörése, ide
genekkel kötött házasságok).

Szóról szóra

Szóról szóra, versről versre haladnak a mondatok. Mindegyik egy-egy üzenet, egy-egy újabb ajándék. Isten 
hangja, a semmihez nem fogható Szó hangzik ezekből az embereken átszűrt, halandóságban fogant be
tűkből. Élet és halál, igazság és hamisság, elkötelezettség és elfordulás titka s értelme tárul fel bennük.

13. vers
Vakmerőén. Szemtelenül, kemény szívvel, hatalomból, erőből, fölbátorodva. Mint akinek nincs mitől fél
ni. Vagy mint aki nem látja, hogy ki előtt áll. Csukott, bezárt szemmel könnyű megállni és beszélni. 
Nincs más szem előtt, mint a sötét, az űr, a képzelet vagy a semmi.

Uralom a szemem és a látványt. A szempillák rejteke mögött az én az úr, aki befolyásolja s irányítja 
mind a valóságot, mind a tudatot. Vakmerőnek lenni azt jelenti hogy, nem veszünk tudomást a valóság
ról, és belefeledkezünk a teremtettségbe. Elfeledjük, s nem látjuk a születést, a célt, a mozgatót, megál
lunk a színnél, a formánál és az elágazásnál. Csak a vakmerő nem fél. Tudatlan, nem ismer önmagánál 
magasabbat. Betölti és elhomályosítja az énje. Nem érti, miért ne beszélne arról, amiről akar, miért ne 
teljesítené ki önmagát, és cselekedne vágyai és álmai szerint. Vakmerőek és sértőek vagyunk tudatlan
ságunkban, amikor nem hisszük el, hogy komoly a játék.

Ellenem beszéltetek. Az Úr ellen. A vakmerő a szeme előtti hályog miatt nem látja, ki ellen emelte fel 
a szavát. Persze mindez nem váratlanul történt. Az emberiséget már történetének kezdete óta jellemzi 
az Isten-vádlás, 1. Gen 3,11-13. Isten az, aki megteremtette az embert, ő az, aki ellátta azzal a génkész
lettel, amely hajlamossá teszi az elszakadásra, a bűnelkövetésre, a közömbösségre, sőt bűnének ünnep



lésére. S bár figyelmeztet, és erőt adhat az ígéret, hogy „a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, 
de te uralkodjál/uralkodhatsz rajta" (Gen 4,7), mindig könnyebb volt vádolni és hárítani, mint megküz
deni önmagunkkal.

Mondja az Úr. A vádló az, aki legjobban ismeri ezen ügyet. Nincsenek rejtve előtte a motivációk, a 
bizonyítékok, s a lelkek néma tanúvallomása is az ő birtokában van. Ki lehet a védő, ha a vádló maga 
a Teremtő?

Mit beszéltünk? S mégis kifakad a védő. Arcátlanul támad, provokál, bizonyítékokat követel. Talán 
volt valami? Talán hallott valaki valamit? Talán mondtunk valamit, vagy minden csak a gondolatok 
szintjén játszódott le, az élet tervezésében, az értékek kialakításában és felvállalásában? „Aki harag
szik..., aki kívánsággal tekint..., aki csak atyjafiát köszönti” (Mt 5), az nem méltó a követésemre -  
figyelmeztetett jézus. S arra hív minket: „ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tö
kéletes" (Mt 5,48).

14. vers
Hiábavaló. Hazug, csalfa, hamis, múlékony, képmutatás. Nem éri meg. Mérlegelünk. Egyre igényesebbek 
leszünk. Abba fogunk bele, aminek biztos vagyunk a kifutásában. Kétség esetén bele sem kezdünk. Má
ra már csak a kegyes keresztények jellemzője lett, hogy építkezésbe fognak, bár hiányzik a költségvetés 
9/10-e, netán házasodnak, anélkül, hogy évekig próbálták volna, megéri-e a drága esküvő s az ígéret?

Hiábavaló, esetleg nem úgy térül meg, amint elvárjuk? Adunk-e szabadságot Istennek arra, hogy 
meglepjen minket különleges ajándékaival? Elhisszük-e neki, hogy jobban járunk azzal, amit kapunk, 
mint azzal, amit remélünk? Utasítunk, esdeklünk, ostromlunk könyörögve, vagy kinyitjuk tenyerünket, 
elismerjük koldus voltunkat, s engedjük kiperegni szánkból, hogy „legyen meg a te akaratod”? Miért 
akartunk szolgálni: a nyereségért, Isten akaratának a beteljesítéséért, magunkért?

Az emberi élet legnagyobb tragédiáját jelenti az, ha rádöbbenünk, hogy mindaz, amiért eddig igye
keztünk, hiábavaló. Nem éri meg a belefektetett energiát, nincs jövője. Fontos azonban Istenre bízni az 
ítéletet. Ő mondhatja ki valamire egyedül, hogy az hiábavaló, mert nem igaz, mert képmutatás, mert 
büszkeség, mert csupán emberi erőfeszítés. Szintén ő mondhatja ki azt is, hogy ne csüggedj, megéri a 
fáradságot, bizonyulj hűnek akaratom teljesítésében, még ha hiábavalónak látod is. Amikor kétségessé 
válik, hogy nem hiábavaló e valami, akkor kell leginkább Isten akaratát keresni, az ő szavát meghal
lani, mert más nem ismeri a célt és a ránk bízott feladatokat.

Istennek szolgálni. Korunk nem kevés kihívás elé állít, amikor úton-útfélen arra biztat, hogy megta
nuljuk, miként irányíthatunk másokat, hogyan lehet a saját érdekünkben befolyásolni az eseményeket 
és kis átalakításokkal sikereket elérni. A szolgaság, a rabszolgaság, a saját akarat feladása és az Iste
nére figyelés, a másik érdekének a magunk elé helyezése egyértelműen vesztes és alkalmatlan társadal
mi megítélést von maga után. A gyengeség és a szolgaság felvállalásához hatalmas erőfeszítés kell, hi
szen a büszkeség nem enged könnyen.

Mint olvashattuk, mégis voltak, akik megpróbálták. Délcegen, tölgyként éltek, példát szolgáltatva, fi
gyelmeztetve, vezetve a helyes ösvényen. S várták, hogy eztán a megfelelő talajba ágyazódva, a kellő 
időben az esőt kapva, az emberek csodálatától övezve mint az igazság hírnökei mozdulatlanságba me
redhetnek. Van azonban villám, ínség, szélvihar és hatalmas csönd, mikor csak a földig alázkodó nád 
lehet példa, az Istenre mutató jel. Szolgálat, kitartás a kicsiny dolgok gyakori, végtelen és precíz végzé
sében, készenlét a Szentlélek vezetésére és meglepetéseire.

Isten előtt a legmélyebb alázat az egyetlen lét. Krisztus alázata, aki megüresítette önmagát, és szol
gai formát vett fel; az üres cserépedény alázata, mely azzal szolgál, hogy üres, hogy minden pillanat
ban készen áll Isten akaratának és ajándékainak a befogadására, hordozására.

Mi haszna? Úgy tűnik, hogy a beszélők reményei nem váltak valóra. Haszon -  legalábbis látható, rö
vid távú és jól jövedelmező -  nem érkezett. Nem tudták megmutatni, hogy megéri. A hűség, a szövetség 
élethosszig tartó feladat. Nem elég hétszer megbocsátani vagy hét évig szeretni, ott lenni, tenni, amit 
kell, hanem hetvenszer hétszer kell megfeszülni.

Teljesítettük, amit ránk bízott. Teljesítettük? Végrehajtottuk? Befejeztük? Elvégeztetett vagy végrehaj
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tatott? Szívvel vagy mechanikusan? Bizalommal vagy számítással? Örömmel, vagy behajtották raj
tunk? Tényleg azt teljesítettük vagy annak egy alapjaiban módosított változatát?

Gyászban jártunk. Szomorkodva, meghajolva jártunk. Gyászban, vagyis éreztük, hogy Isten kezében 
vagyunk, hogy ő, egyedül ő az élet-halál Ura és Királya? Gyászban, vagyis bizakodva? Gyászban, vagyis 
kiszolgáltatva, közel Isten szívéhez? Vagy inkább gyászban, vagyis feketében, könnyek nyomával az ar
cunkon, hamuszaggal? Gyászban, vagyis torz vonásokkal, mint aki számára megszűnt az élet, az érte
lem, az öröm? Megkented fejedet, megmostad arcodat, hogy ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki 
rejtve van (Mt 6,17-18)?

15. vers
Kevélyek, akik boldogok. Boldogok, akik kevélyek, mondja a közvélemény. Boldogok, akik gyarapodnak, 
folytatják. Boldog, vagyis üdvöt nyert és szerencsés. Vajon ugyanarról beszélünk, netán van földi és 
mennyei paradicsom? Van jézusi és profán kereszténység?

Kísértik az Istent. Ne vígy minket a kísértésbe -  könyörgünk. Mára gyakran elmarad e könyörgés, s 
helyébe lép a revans, az istenkísértés. Próbálgatjuk a határainkat, szinte észre sem vesszük, hogy már 
rég túlléptünk rajtuk. Egy gyors társadalmi korkép hamar felfedné, hogy naponta elkövetjük a Szentlé
lek elleni megbocsáthatatlan bűntettet, és Istent játszunk könyörület és felelősségvállalás nélkül.

Megmenekülnek. Nehéz a mostban élni s ugyanakkor az örökkévalóságra tekinteni. Nehéz a tapaszta
lat ellenében az ígéretre hagyatkozni; a vérző keresztfa alatt a feltámadásra emlékezni; a napi gonoszsá
gaikat büszkén vállaló emberek, rendszerek mögött meglátni az örök s mindenkire érvényes igazságot. 
Van igazság. Nem csak megmenekülés létezik. Az igazságot és az ítéletet magunkban hordjuk, tetteink 
tanúskodnak róluk. A tudatlanság, az igénytelenség, az előlük való menekülés nem ment fel minket, 
mert mindez csak időleges az örökkévalókkal szemben.

16. vers
Egymás között. Isten követése nem diadalmenet és nem magányos akció. Szükséges az Úr útmutatására 
való együtt hallgatás. Az egymás közötti legintimebb belső szoba. A gyónás, a bátorítás, a feloldozás 
szobája. A legtitkosabb kétségek kérdezésének helye, az Isten színe előtti közös megállás helye s a meg
látott reményekből túlcsorduló hála és magasztalás himnuszainak a helye.

Amikor nyilvánosan szólalnak meg az Úr követői, úgy illik, hogy kinyilvánítsák megbecsülésüket a 
munkálkodók felé, biztassák a bátortalanokat, felkarolják az erőtleneket, mindenkor a jóra törekedje
nek, mindenkor örüljenek, szüntelenül hálát adjanak és imádkozzanak (ITessz 5,12-18). Mindenkor a 
jóról s az igazról beszéljenek. S ha kétség tör rájuk, ha nyomja hátukat a kereszt súlya, ha elhomályosul 
fényük, és nem látják az utat, az illik, hogy összegyűljenek, és Isten színe előtt őszintén beszélgessenek.

A követés jelent kétségeket, de nem jelent megkeseredést; szól csalódásról, de nem szól rágalomhad
járatról; szól jóra vezetésről és feddésről, de öntelt panaszról soha. Van sötét éjszakája a léleknek, ami
kor letekintve csak egy pár lábnyomot talál a homokban, és semmi értelmét nem látja, hogy azt kövesse, 
akinek nem látja a nyomát sem maga előtt, sem maga mellett; de van megtartó, biztató és számon kérő 
ígéret is, hogy „én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28,20), akkor is, ha ez a most
ban nem nyilvánvaló a szemetek előtt.

Akikfélik az Urat, és megbecsülik a nevét. Félni és becsülni annyi, mint tisztában lenni azzal, ki is ő 
és miként kapcsolódik hozzánk. Mysterium tremendum. A félelmetes tökéletesség és átlátszóság. A sze
retet megrendítő ereje. Megrettenés a Jóságtól és az Irgalomtól. Félelem attól, ahogy a gyermeki egysze
rűség kirajzolja Krisztus arcát. Ez a titok az, ami megbecsülésre méltó. A titok, hogy a szeretet uralkod
hat, s a hit legyőzheti a világot.

Figyelt, és meghallotta. Ahol ketten-hárman összegyűlnek az Úr nevében, ott nem marad kérés s kérdés 
meghallgatás nélkül. Ott figyelő szemek örvendeznek a jóságért és igazságért gyötrődő embereknek. Nem 
hullik le egyetlen hajszál, egyetlen veríték- vagy könnycsepp anélkül, hogy az ne lenne számon tartva, 
nem száll el egyetlen szó, s nem iramlik el sóhaj s sikoly anélkül, hogy az meghallgatásra ne lelne.

Egy könyvbe emlékeztetőül. Isten figyel, meghallgat, és nem akar felejteni. Készül egy könyv, egy ma



radandó, mely Isten tulajdonát sorolja föl. A lapokon nevek állnak. Nem telefonkönyv lesz az, nem is 
listázás, hanem az emberiség nagy könyve. Életekből, történetekből, emberekből formálódik ki. A terem
tés jóságának a könyve lesz. A gonoszság elpusztul, s nemcsak kimúlik, de nyoma sem marad. Még any- 
nyi sem marad belőle, mint a kísérletek céljára kémcsőben őrzött, amúgy kiirtott halálos pestis vírusok
ból. Elfelejtődik, eltűnik, mint a sötétség a Nap világánál.

17. vers
Tulajdonommá. Isten birtokává lesznek. Kipróbált és bevált javakká. Nyilvánvalóvá válik, hogy kihez 
tartoznak, mert ott tündököl majd rajtuk a jel: Isten keze nyoma. Egy napon felnyitják majd a könyvet, 
s felhangzik a szó, az ige, a létrehívó; nevek töltik be a teremtett valóságot, hogy az Isten tulajdonát ké
pező emberek megírják az emberiség új történelmét.

jézus megkeresztelésekor szózat hangzott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörkö
döm" (Mt 3,17). Krisztus Jézus halálába és feltámadásába kereszteltetve (Róm 6,1-10) elhangzott a ne
vünk. Az Isten úgy szólított meg; gyermekem, enyém. Nem kisebb méltóságot és nem kisebb feladatot 
kaptunk, mint hogy Isten fiaiként és leányaiként éljünk, s megírjuk a jóság, az igazság, a szeretet, az 
Isten félelmének és nagyrabecsülésének történelmét. „Mert Krisztusban kiválasztott minket magának 
már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is hatá
rozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk di
csőséges kegyelmét" (Ef 1,4-5).

A napon, amelyet elhozok. Isten a legfelsőbb döntéshozó. Ő határozta meg az első napot, ő hozza fel 
naponként a napját jónak és gonosznak, ő hozza el az utolsó napot is. A tűz napja lesz az; kit meggyó
gyít, kit megéget (19-20. v.).

Könyörületes. Ha tűzön kell átkelni, csak a csoda segít. A csoda pedig maga az isteni könyörület. Mi
ért könyörül rajtunk újra meg újra? Miért emel magához Isten minket, méltatlanokat? Miért látja meg 
bennünk az értéket? Miért adott életet életünkért? Miért guggol mellénk, és világítja meg szent arcát raj
tunk? Mert és mégis. Ez a mysterium fascinans, a lenyűgöző, elámító nagy titok. Ha a hit ebbe a titok
ba bele tud kapaszkodni, a világ összes erői sem tudják megrengetni.

Fiához, aki tiszteli. Vannak fiák, akik igent mondanak, mégsem teszik meg. Vannak fiak, akik nemet 
mondanak, és mégis elindulnak. Vannak fiak, kik elfordulnak, szégyent hoznak, majd hazatérnek, s 
vannak, akik küzdenek, de a célegyenesben csalódnak és megkeserednek. Vannak, akik engedelmesked
nek, vannak, akik megtagadnak.

„Tiszteld apádat és anyádat, ahogyan megparancsolta neked Istened, az Úr, hogy hosszú ideig élhess, 
és jó dolgod lehessen” (Deut 5,16) -  hangzik a Tízparancsolatban. Mennyivel inkább kell tisztelnünk ak
kor Istent, aki megformált minket, aki gondot visel rólunk akkor is, ha már szüléink nem, aki az ígéret 
földje helyett örök lakást kínál nekünk jelenléte világosságában (Jel 21).

18. vers
Ismét. Ha van ismét, van valamikor is. Egyszer tudtuk, hogy van igaz, és van bűnös. Egykor ismertük 
a kettő idegenségét. Egykor, talán csak gyermekkorunkban. De akkor tudtuk. Amikor eljön a nap, akkor 
bizonyosság lesz ismét. Ma még csak tükör által látunk, homályosan, s a társadalom is mindent meg
tesz, hogy a dolgok még homályosabbá, még tolerálhatóbbá, még megszokottabbá váljanak. A megkü
lönböztetés képessége karizma, isteni ajándék, az értelmes élet kulcsa.

Látni fogjátok. Minden szemről lehull a hályog. Az is látja, ki nem akarja. A vakok látni fognak. Ki
finomult önbecsapási módszerek mondanak majd csődöt, amikor maga az Igazság (Jn 14,6) jelenik meg. 
Boldogok, akik akkor majd azt tudják mondani: hiszem, amit látok.

Különbség van. Ha ablakon át vizsgáljuk a világot, könnyen azt hihetjük, hogy a világ olyan, ami
lyennek látjuk. Holott az ablak torzít és piszkolódik. Holott az ablakot be lehet festeni, sőt a rajzokat el 
lehet maszatolni rajta. Csak az Isten kebeléről, csak a halál felől nézve a létet, csak a Szentlélek tüzében 
ismerhetjük meg igazán a világot, s láthatjuk meg, hogy van örök és van múlandó, hogy van igaz, és 
van hamis, hogy van értékes, és van bizsu, hogy van értelmes, és van értelmetlen.



Igaz és bűnös. Istent tisztelők és őt nem tisztelők. Mind az igazságunk, mind a bűnösségünk a kap
csolatainkban lesz nyilvánvaló. Igaz az, aki tiszteli, féli és becsüli Istenét, s aki meglátja Isten arcát az 
embertársaiban, és képes az életét adni értük. Bűnös az, aki nem tiszteli Istent, aki nem Istent tiszteli, 
aki embertársaiban csak a pótolható s helyettesíthető porhüvelyek tömegét látja, melyek annyit sem ér
nek meg, hogy bármit is változtasson az életén.

Vakmerő különbségtétel és a könyörület

Mindig érdekes azon morfondírozni, hogyan került be a rossz, vagy még inkább a személyes gonosz ab
ba a világba, amelyről Isten azt mondta: igen jó. Miért evett aztán az első emberpár a jó és a rossz tu
dásának a fájáról, ahelyett hogy az élet fája felé fordult volna?

Mi már egy adott helyzettel nézünk szembe. Mind a jó, mind a rossz szerves részét alkotja a minket 
körülvevő világnak. Sajnos, szinte egyiket sem lehet egyértelműen felfedezni. Minden összefügg min
dennel, egyetlen döntés az egész globális valóságot érinti. Mintha már nem lehetnénk biztosak, hogy 
egy jótékonysági akció nem okoz-e hatalmas károkat másutt.

Árnyaltabb lett mind a jó, mind a rossz. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy összemaszatolódtak. Korunk 
filozófiai és erkölcsi kérdése nem az: „hogyan válasszam a jót?”, hanem a „hogyan válasszam a kiseb
bik rosszat?”

Malakiás bátorít. Túlmutat a látóhatárunkon. Felemeli tekintetünket, hogy lássuk meg, ha képmuta- 
tóak, kevélyek, hamisak vagyunk; ha megelégedünk a látszatkereszténységgel, akkor Istent alázzuk 
meg, őt csúfoljuk, őt kísértjük. Arra vezet minket Malakiás, hogy érdemes kérdezni, érdemes összejönni 
és elgondolkodni a világ alakulásán, körforgásán, érdemes ragaszkodni Istenhez, aki közelebb áll hoz
zánk, mint saját szívünk. Érdemes kutatni a jót, az igazat, mindazt, ami örvendezteti az Istent, mind
azt, amit méltónak ítél arra, hogy belekerüljön a könyvbe, örök emlékeztetőül.

Nagy Szilvia



Advent 3. vasárnapja -  Ézs 51,1-6

Kortörténeti háttér

Advent 3. vasárnapjára kijelölt textusunk Ézsaiás könyvének középső, az ún. Deuteroézsaiásnak tulaj
donított részéből származik. A szerző személyéről keveset tudunk, de az biztosan elmondható, hogy a 
babiloni fogság (Kr. e. 587-538) idején élt, és írta könyvét, próféciáit. A Babilóniába deportált Izrael 
számára nagy megpróbáltatást jelentett egyrészt a templomtól, Isten jelenlétének helyétől való elsza
kadás és annak lerombolása, másrészt a szülőföld és a főváros, Jeruzsálem kényszerű elhagyása. Ezzel 
párhuzamosan azonban reménység is élt a népben arra nézve, hogy egyszer, talán rövidesen eljön az 
idő, amikor szabadon bocsátják a deportáltakat, hazatérhetnek Jeruzsálembe, és újjáépíthetik a lerom
bolt várost és templomot. Perikópánk ilyen ígéretet tartalmaz, egy új korszak kezdetét vetíti előre.

A perikópáról

Az 51. fejezet első része -  amely perikópánkat is tartalmazza -  az 1-8. versek, amelyet a magyarázók 
egységesen két részre osztanak:
1. rész: 1-3. versek
2. rész: 4-8. versek

A 2. rész a benne szereplő kulcsszavak alapján egyértelműen egy egységet képez, bár a felszólítások: 
„Figyeljetek rám” (4. vers) és „Hallgassatok rám" (7. vers) két részre osztják azt. Az igehirdetés alapjául 
kijelölt igeszakasz csak a 6. versig tart, ami a fenti felosztás alapján részben indokolható, de a szöveg- 
egység megtartása érdekében meggondolandónak tartom, hogy ne olvassuk-e fel a hátralévő két verset 
is, amely tartalmi kibontása és megerősítése a 4-6. versek üzenetének.

A szöveg részletes magyarázata

„A kommentárok messzemenően egyetértenek abban, hogy ez egy nehéz szöveg" -  írja magyarázatában 
Klaus Baltzer (434. o.). E mondat igazsága indokolttá teszi a szöveg részletesebb exegetikai vizsgálatát, 
hogy ezáltal valódi üzenetéhez kerüljünk közelebb. Az értelmezés nehézségét a sokféle szövegkritikai 
probléma és az Ószövetség számos hagyományára -  sokszor rejtetten -  történő utalás adja. A szöveg 
ezenkívül széles összefüggést ölel fel az ősidőtől egészen a jövőig.

Az első egység az első három vers, amelyben az Úr (mm) szolgája szól -  az 50. fejezet 10. verse erre 
a szakaszra is értendő -  mintegy kinyilatkoztatásszerűen az Istent keresőkhöz, Izrael legrégebbi hagyo
mányaira hivatkozva.

Az 1. versben problémát okoz az Urat keresők (mm ’Eípaa) kifejezés értelmezése, hiszen a ty'pa ige a 
keresést lelki (Istennel való megfelelő viszony) és fizikai (Istent „felkeresni" -  szent helyeket megláto
gatni) értelemben egyaránt kifejezheti. A megoldást valószínűleg Deut 4,29 adja: „De ha keresni fogod 
(fogjátok!) ott az Urat, a te Istenedet” ( i’n'PN mmTiN nts'o Qnts'pm), „megtalálod, ha teljes szívvel, lé
lekkel keresed" Cjttfar^Dai -pnyböD íKhm). Itt a keresés kifejezésére használt két ige (típn-Ehl) közül



a ttfpa egyértelműen fizikai értelmű, a lelki értelem kifejezésére a másik ige szerepel. Éppen e különb
ségtétel miatt feltételezhető, hogy a szöveg eredetileg zarándokokhoz szólt, akik az Istennel való talál
kozás reményében vándorolnak, és keresik fel a szent helye(ke)t.

A 1. versben szereplő kőszikla szó értelmezése sem egyszerű. A 2. versből kiindulva akár arra is gon
dolhatnánk, hogy a kőszikla, amelyből a nép egésze és egyes tagjai is „kivágattak”, maga Ábrahám. Az 
ősatya (és az ősanya) megnevezése és példaként állítása éppen a közös eredetre és a velük fennálló meg- 
szakíthatatlan kapcsolatra, eltörölhetetlen egységre való utalással ad bátorítást a fogságban lévő nép
nek. Üzenete így foglalható össze: „Minden élő izraelita Ábrahámnak, az ősi kősziklának egy darabja." 
(Fohrer, 143. o.). Ha azonban az értelmezéshez segítségül hívjuk Mózes énekét (Deut 32,4-43), akkor a 
szövegben többször megtaláljuk a kőszikla szót (32,4.15.18.30), mint Isten nevének szinonimáját (pl. 
Deut 32,18: „Kőszikládat, aki nemzett, elfeledted; elfeledted Istent, aki világra hozott!”). Ennek alapján 
az ézsaiási szövegnél is inkább ezt a jelentést mondhatjuk elfogadhatóbbnak, hiszen így jelen van benne 
Isten mint Teremtő, akinek mindenki létét köszönheti, de egyúttal az ősatyákra visszavezetett -  tehát 
sok más vallás alapítójától eltérően nem isteni -  származás hagyománya is.

A mondat második felében a mpn szó fordításánál fontosnak látszik a különbségtétel a kút és a cisz
terna között; a kút képében a vándorláshagyományt érezhetjük a háttérben. Érdekes, hogy vízről nem 
beszél, de bizonyosan erre történik utalás a szövegben.

A 2. vers a szakasz központi gondolata, fontossága a fent említett hagyomány hangsúlyozásán túl 
abban is áll, hogy ez az első mondat, amely egyes szám első személyben, biztosan az Úr szájából hang
zik el. Utal arra az ígéretre, amelyet Ábrahám kapott, és amelyhez három dolog tartozott: az utód(ok), 
az áldás és a föld (Gén 12 és 17). A föld ígérete Ézsaiásnál hiányzik, pedig az akkori ígéretben nagyon 
hangsúlyos volt. Most az elhívásra, az áldásra és az utódokra találhatunk utalást, mert ez az, ami a nép 
számára ebben az időben a leginkább fontos volt. Ha a szöveget zarándokokhoz szóló biztatásnak te
kintjük, érthető a föld ígéretének hiánya, hiszen a zarándoklét éppen az egy helyben maradást zárja ki. 
Számukra az Ábrahám-képből leginkább az áldás és a gyarapodás a fontos.

Az első részt lezáró 3. vers Isten ígéretét tartalmazza. A vers összekapcsolja a kezdetet, az Éden kert
jének idilli állapotát a boldog jövővel, amelyben az eredeti állapot a választottak számára újra helyreáll. 
Az eszkatologikus üdvkorszak még részleteiben ismeretlen viszonyait ismert elképzelések segítségével 
írja le, hogy elképzelhetővé váljanak. Sión, a választottak serege, azoké, akik ősatyjuknak ismerik el Áb
rahámot, mint az egész népet magába foglaló kifejezés jelenik meg a szövegben. A verset a nép reakció
járól szóló profetikus félmondat zárja: Isten cselekedetére a nép (Sión) magasztalással és zsoltáréneklés
sel, az öröm jelével válaszol.

A második részben folytatódik Isten jövőről szóló kijelentéseinek, tulajdonképpen kinyilatkoztatásá
nak leírása. Fel kell tennünk a kérdést, hogy kinek szól ez a kinyilatkoztatás. Az eredeti szövegben a né
pem pou) és nemzetem (iaiNbi) szavak szerepelnek, de az egyes szám első személyű suffixumot már 
sok egészen korai kéziratban is többes számúra módosították, amellyel nyelvtanilag egyeztették a főne
veket a többes számú igealakokkal, tartalmilag pedig univerzálissá tették a felszólítást és az ígéretet. A 
törvény (min) szívbe helyezése mint Isten cselekedete és az üdvkorszak jele itt különösen fontos szere
pet játszik, hiszen benne Isten összefoglalóan adja tudtul akaratát. Izrael számára ezért a törvény a ki
nyilatkoztatás összefoglalását, teljességét jelentette.

A 4b-5. versekben szereplő leírást egyesek a többistenhívő vallások istenvilágával állítják párhuzam
ba úgy, hogy e verseket, mint az ezekből a vallásokból jól ismert isteni udvartarás leírását, mint egy 
trónjelenetet értelmezik. A párhuzam valóban elgondolkoztató, kulcsa a ’nNO szó, amelyet talán így le
hetne fordítani: „nálamból". Igya fogalmak (4. vers: tanítás, törvény; 5. vers: igazság, szabadítás) Isten 
követeiként jelennek meg a szövegben, amelyek tőle jönnek a néphez. Nincs szó természetesen a poli- 
teista világkép átvételéről, de ez az értelmezés rávilágít arra, hogy Isten jelenléte e világban ezeknek az 
eszméknek a jelenléte által is megvalósul és felismerhetővé válik.

A szakaszt és egyben a perikópát záró 6. vers ugyancsak különleges és jelentős. Deuteroézsaiás ugyan
is az első az Ószövetségben, aki az ég és föld elmúlásáról beszél. Hasonló gondolatokat találunk még a 
következő bibliai helyeken: Ézs 50,9; Hós 13,3; Zsolt 68,3. Az e versben található meggyőződés szinte



szóról szóra jelenik meg újra Zsolt 102,26-28-ban: „Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed 
alkotása. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az 
öltözetet. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz, éveidnek soha sincs vége." Párban, egymással szembe
állítva szerepelnek az elmúló és a maradandó dolgok, amelyeket Isten cselekvése köt össze. Ni ég és a 

föld. elmúlnak, de Isten szabadítása és igazsága megmarad.

Meditáció

A textus alapgondolata és törekvése a fogságban lévő nép biztatása. Egyrészt konkrét embercsoportnak, 
konkrét helyzetben szól ez a biztatás. Olyan népnek, amelynek meg kellett tapasztalnia a legfontosabb 
lelki és anyagi értékek pusztulását, az elszakadást az azonos területen élő, azonos kultúrájú, azonos 
nyelvet beszélő emberektől. Olyan népnek, amelynek hadifogolyként kellett berendezkednie egy idegen 
országban, számára idegen nép között. A remény azonban élt, hogy Isten meg tudja szabadítani, ki tud
ja menteni még ebből a helyzetből is. Erről szól a szövegben elhangzó ígéret.

A 4. versben végrehajtott szövegbeli változtatás másrészt azt mutatja, hogy a textusunkban megszó
laló ígéretek sokkal tágabb ölelésűek is, hiszen nemcsak a fogságban lévő izraelitáknak szólnak, hanem 
a „népeknek”, azaz mindenkinek, aki hajlandó Istenre figyelni és magát az ő törvénye alá vetni. Ez a 
látszólagos önkorlátozás, amelyben az ember Isten törvényének betartására kötelezi magát, egy új kor
szak távlatát nyitja meg életében. Ez az a tény, amelyre az igehirdetésre való készülés során különösen 
figyelnünk kellene. Isten nemcsak a meglévő -  olykor hatalmas, egzisztenciális -  problémákra ígér és 
kínál megoldást, hanem többet ad, mint amit kérünk vagy remélünk (Ef 3,20). Ahogyan Izrael népének 
sem csupán a szabadulás ígéretét közvetítette a próféta, úgy nekünk is az lehet a tapasztalatunk saját 
életünkben -  és adjunk neki hálát érte, ha így van -, hogy Isten nagyobb távlattal cselekszik a mi 
életünkben is egy-egy számunkra kivételesen hatalmasnak tűnő probléma megoldásánál. Többet ígér 
ennél, az egész életünket akarja végigkísérni, s végül az üdvkorszak részesévé tenni mindannyiunkat.

Keresztény emberként elmondhatjuk magunkról, hogy hitünk épületében e korszak kezdetének első 
csírája valahol az alapoknál sarjad. Számunkra világos, hogy történt egy olyan esemény az emberiség 
történetében, amikor Isten újra megpróbálta eljuttatni szabadításának örömhírét minden emberhez -  
immár emberként, jézus Krisztusban. Ezzel megint többet adott nekünk, mint amire számíthattunk. 
Nemcsak egy újabb, Istentől küldött bizonyságtevő jelent meg közöttünk prófétai feladattal felruházva, 
hanem maga az Isten Fia, aki nemcsak hirdeti az üdvösséget, sőt nemcsak az utat mutatja felé, hanem 
önmagát adta, hogy ne legyen többé akadálya annak, hogy Isten országa -  amely bár eljön kérésünk 
nélkül is -  hozzánk is eljöjjön, s mi magunk személyesen is az üdvösség részesei lehessünk.

Ószövetségi textus -  ádventi igehirdetés

A következő vázlat csak egy a sok lehetséges közül. Ebben arra törekedtem, hogy ádventben -  amikor 
talán leginkább átélhetjük, hogy mit jelenthet az izraelita közösség várakozása arra, ami hitünk szerint 
már mögöttünk van -  megszólalhasson az ószövetségi szöveg üzenete. Isten ígérete, a Szabadító eljö
vetele már megtörtént, ránk is vonatkozik azonban az ígéret, amelyet Isten ebben az igében „minden 
népnek" adott.

1. Advent legyen újra felszólítás Isten szavának meghallására.
2. Isten ígérete többet és jobbat hoz számunkra legmerészebb gondolatainknál is.
3. Jézus Krisztusban az üdvkorszak számunkra -  hitünk szerint minden ember számára -  megkezdő

dött már, de csak ő az, aki a megkezdett úton tovább vezethet.
Wagner Szilárd
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Advent 4. vasárnapja 
Ézs 46,8-13a

„Lelkünk sóvárogva várja az Urat, mert őbenne örül a mi szívünk." A vasárnap bevezető igéjében fel
hangzó sóvárgás és öröm kap hangot az ünnep liturgiájában. így Jézus megszületésének ünnepére és 
végső eljövetelére tekintve határozza meg a vasárnap jellegét az Isten közelségéből fakadó öröm.

Gondolatok az exegézishez

Ézsaiás könyvének 40-55. fejezeteiben egy teljesen új hang szólal meg. Jeremiáshoz és Ezékielhez ha
sonlóan az ő ajkáról is Isten vigasztaló és bátorító kegyelmének üzenete hangzik: „Ne félj férgecske, ma
roknyi Izrael! Én megsegítelek -  így szól az Úr, a te megváltód, Izrael szentje.” (41,14) Deuteroézsaiás- 
nál alapfogalomként találkozunk az „Izrael szentje” kifejezéssel, ami nem csak annyit tesz, hogy Isten 
maga szent, “...hanem inkább azt mondhatnánk, hogy ő maga a szent, a szentség, vagyis: amit a világ
ban szentnek nevezhetünk, az mind azért szent, mert és amennyiben JHVH megszenteli.” (Buber, 252. 
o.) Ugyanakkor az „Izrael szentje” azt a szoros összetartozást is kifejezi, mely Isten és népe között a 
szövetségkötés által létrejött, másrészt viszont a aftp gyök utal az Isten és a nép közötti távolságra is 
(vö. Hausmann, 81. o.). Amikor második Ézsaiás átveszi ezt az alapfogalmat, akkor összekapcsolja egy 
másik, Istenre vonatkozó kifejezéssel: Izrael szabadítója. Eljött a szabadulás ideje. A babiloni fogság 
közepén, a Kr. e. 6. században lépett színre a próféta. A megtört nép számára nem csupán a szabadulást 
hozó jövő tárult fel, hanem a jelen is elfogadhatóvá vált szavai nyomán, hiszen ezt mondja az Úr: „Én 
megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas-zárakat leverem.” (45,2) A 
bálványimádás bolondság, a bálványok tehetetlenek és süketek a szükség idején-. „Én vagyok az Úr, 
nincs más!” (45,18) Az Úr az egyetlen szabadító. Az Úr szenvedő szolgájáról szóló beszéd kettős értel
met hordoz: a nép szenvedésére mutat a többi nemzetért, hogy majd általa ajándékozza meg Isten a vilá
got az üdvösséggel, ugyanakkor Jézusra, „... akiben Izrael, az igazi Izrael testet ölt, és akinek szenvedé
sében Isten valóban a világot váltotta meg” (Szathmáry, 220).

Igehirdetési alapigénk a 46. fejezet 8. versével kezdődik, melyben a nép hűtlenségéről beszél második 
Ézsaiás. Claus Westermann kommentárja azonban más egységben magyarázza igénket -  elhagyja a 8. 
verset, és a 9. verssel kezd. Ebben a versben azonban a hűtlenségre csupán a „nincs más” kifejezés utal. 
Érdemesnek látszik ezért nem csupán a nyolcadik verset nagyító alá vennünk, hanem a hatodik verssel 
kezdenünk.

A próféta itt újból és újból hangsúlyozza a bálványok tiszteletének bolondságát, hiszen azok alulról 
valóak, mivel egészen földi dolgokból készültek (arany és ezüst). Ezért csupán a földi dolgok szolgála
tában állhatnak. A bálványok földhözragadtságát groteszk módon mi sem bizonyítja jobban annál, hogy 
imádói kényük-kedvük szerint azt tesznek velük, amit akarnak: vállra veszik, helyére állítják, de onnan 
nem mozdul. Szükség esetén sem várható tőle több, mint hogy nem hall, nem válaszol, és nem ad sza
badulást, ha hozzá kiáltanak. Itt érdemes figyelembe venni, hogy éppen a babiloni fogság idején jutott 
kifejezésre: Isten nincs Jeruzsálemhez és a templomhoz kötve, hanem népével van, és meghallja a „ma
radék" kiáltását.



„Emlékezzetek és piruljatok" -  olvassuk a nyolcadik versben. A „piruljatok" kifejezés nem tűnik túl 
szerencsésnek, hiszen inkább a szégyenkezést, mintsem azt a többletet fejezi ki, amelyet az itt álló 
uránxnn hitpael alak jelent, amely az tf’N-ből (férfi) képzett ige. Inkább a „légy férfi”, „viselkedj értelme
sen" vagy a Julius Hirsch által javasolt „erősödjetek meg, és váljatok férfiakká" kifejezések tolmácsolják 
hitelesen az üzenetet. Ekkor a próféta kortársaihoz fordul: férfiatlan és gyermeteg viselkedés aranyból 
és ezüstből öntött bálványokba kapaszkodni -  ez a gyengeség vezetett Izrael hűtlenségéhez. Váljatok 
férfivá, és Istenre hagyatkozzatok, akivel szövetségben vagytok. Izrael népe korábban ebből a szövet
ségből élt, és ebből a szövetségből merítette erejét, de ennek a szövetségnek a bizonyosságát összezavar
ta a fogság: elrejtőzködött az Isten. Ebből ered a nép elkeseredése, a láthatatlanság miatt a látható után 
sóvárgott. A visszaemlékezés (9. v.) a jelenbe vetíti Isten szabadítását és hűségét, egyedül ő volt képes 
kihozni a népet Egyiptomból, a szolgaság földéjéről. Egyedül ő az Isten.

A múlt eseményei bizonyítják, hogy Izrael Istene az egyedüli és valódi Isten, mivel ő a szabadítás ese
ményét már korábban meghirdette. Míg az emberek úgy szólalnak meg, hogy számukra sok dolog rejtve 
van, addig Isten szava minden dolog tudatában hangzik fel (10. v.). Ő egy és ugyanaz: aki tervez, és aki 
a tervet véghezviszi. Mindent megvalósít (mp), ami neki tetszésére van -  tehát a számára fontos és ér
tékes ügyeket. Ilyen Izrael megszabadítása is.

„Emlékezzetek az ősrégi dolgokra!" Második Ézsaiás hitértelmezésének alapja, hogy amikor hallga
tóit az általa meghirdetett örömhír elfogadására szólítja, akkor a hitet nem úgy értelmezi, mintha azt a 
hallgatóknak saját erejükből, egyéni teljesítményként kellene felmutatniuk. A hitre történő felhívás sok
kal inkább az Istenről szerzett történelmi tapasztalatok megjelenítése. Ha ezeket a tapasztalatokat elfo
gadják, akkor szabaddá válnak a próféta által hirdetett örömhír elfogadására is. Ezért második Ézsaiás 
számára nem létezik a történelemtől elválasztott hit (vö. Westermann, 150. o.). Az Isten által eltervezett 
jövő előtti nyitottság, mely a történelmi tapasztalatok által szavahihetőnek és megbízhatónak tartja az 
Urat, igéjébe kapaszkodva a jelenné vált múltból tárul fel.

Így várhat Izrael ( a l l .  versben leírtak szerint) újat Istentől. A napkeletről elhívott saskeselyű, Círus 
személye is -  aki által Isten cselekszik a jelenben -  a múlt megjelenített távlatából válik az Úr csodálatos 
eszközévé. A nép, amikor Isten szavára hagyatkozik, és amikor ez a szó hitének alapjává és forrásává 
válik, akkor a hagyományában elevenen élő események nem kizárják, hanem éppen feltételezik az Isten 
szavába vetett hitet.

A 12—13a-ig terjedő versekben a konok szívűekhez szól a próféta, azokhoz, akik a próféták szavára 
sem hisznek. Ezért számukra messze van az igazság, pedig a következőkben éppen arról van szó, hogy 
az „közel van" és „nincs már messze". De nem csupán az igazság van közel, hiszen a héber npix jelen
tése a győzelmen túl az üdvösség közelségét is kifejezi. Mindezt Isten hozza el, bebizonyítja, hogy azok 
az istenek, akiknek a nép alárendelte magát tehetetlenek a történelemben, emberi csinálmányok. Ezért 
állítja második Ézsaiás próféciáiban szüntelenül szembe a népek isteneit az Istennel. Ezért nem létezik 
már két út, hiszen az Isten már előbb döntött, és az ember csupán elfogadhatja ezt a döntést. Valójában 
ő az első próféta, aki igazából prófétái: elhatározott és véglegesen eldöntött dolgokat jelez előre. (vö. Bu- 
ber, 256. o.) „Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik. A Sionon szabadulást 
szerzek ékességemnek, Izraelnek." Melyik gyermek ne látná be -  írja Luther hogy ezek a szavak: 
„máris megteszem", „elhozom”, „nem késik" mit is jelentenek?

Gondolatok az igehirdetéshez

Az ádventi időszak utolsó vasárnapján, karácsony előtt hatalmas erővel szólal meg második Ézsaiás 
próféciája. Nem az üdvtörténet nagy eseményeire koncentrál a próféta, hanem inkább a teremtő Istenbe 
vetett hitre támaszkodik. Isten a történelemben teremt. Hiszen az egyiptomi szabadulás, a honfoglalás 
és Isten mindenkori segítségének ígérete már feledésbe merültek. Mikor azonban perikópánk első versei
ben felmerül a kérdés, hogy a babiloni istenek hatalmasabbak-e, a próféta azt hirdeti, hogy Izrael Istene 
hatalmasabb náluk, sőt ő az egyedüli Isten -  aki cselekedni is képes népéért. Hiszen a 6-8. versek éppen



arról szólnak, hogy az aranyból és ezüstből öntött bálványok tehetetlenek, sőt a fejezet első versében 
arról van szó, hogy nem megszabadítanak a terhektől, hanem éppen ellenkezőleg: terhet jelentenek. Ezzel 
áll szemben Izrael Istenének munkája, aki megszabadít a terhektől, aki szabadító Isten. Isten szabadí- 
tása, az Úr ítélete Babilon felett nem csupán Izrael számára mutatja meg Isten föltétien uralmát, hanem 
minden nép számára nyilvánvalóvá teszi: Izrael Istene a világtörténelem egyedüli Ura. Szabadító Isten, 
olyan Isten, aki a történelemben teremt -  újat hoz elő -  és ezt a teremtést összekapcsolja a megváltás
sal. Azonban a küszöbön álló események szempontjából lényeges, hogy a népeknek, mint Círusnak, meg 
kell ismerniük őt: „Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, 
nincs más!" (45,22) Isten a „történelem nagy órájában" (Buber) a szabadság felé fog vezetni minden né
pet, mivel ő az egyetlen szabadító!

„Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik.” A 10. vers sorai Isten ígéreteinek hite
lességére és megvalósulásuk bizonyosságára mutatnak rá. A Zsidókhoz írt levél szerzője ezt a részt veszi 
át, mégpedig úgy, hogy Isten ígéreteinek változtathatatlanságára mutat, mely reménység a hit horgo
nya: „Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elha
tározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Így e két változhatatlan tény által, amelyekben lehe
tetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik odamenekültünk, hogy belekapaszkod
junk az előttünk lévő reménységbe. Ez a reménység lelkűnknek biztos és erős horgonya, amely behatol 
a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké.” 
(Zsid 6,17-20) Második Ézsaiás sorait úgy értelmezi a Zsidókhoz írt levél szerzője, hogy Isten ígéretei 
szilárd reménységet adnak, ugyanakkor ezt a reménységet Jézusra vonatkoztatja, akiben az igazi Izrael 
öltött testet, és akinek szenvedései által Isten valóban megváltotta az egész világot. Mindezzel együtt 
ádvent negyedik vasárnapján Isten eljövetelének és megváltásának három aspektusa kerül elénk: Isten 
szabadítást hozó eljövetele a fogság idején, Isten szabadulást szerző munkája Jézus által és Jézus Krisz
tus utolsó visszajövetele.

„S mi van ma otthon? Szinte felfoghatatlan pusztulás -  éhség -  halál. Nem tudom mi vár még rám, 
de köszönöm az Istennek minden napját a nyugalomnak, köszönöm az ásító unalmat, köszönöm az ab
lakon betűző napot, a szállongó hópelyheket, a déli tejszínhabos tortát, a ma reggeli vérsejtvizsgálatot. 
Hogy mindezt láthatom, hogy minderre még figyelhetek, s hogy gyűjthetem még az erőt a jövőben elkö
vetkező megpróbáltatások elviselésére. S köszönöm, ezerszer köszönöm a hitemet, hogy az Isten velem 
van, fogja a kezemet s átvezet, igen átvezet ezen a kifejezhetetlen borzalmon, ami ma a világ. Átvezet 
s talán -  ő tudja, miért. Ő tudja, mit vár még tőlem, miért tartott meg eddig, s miért fog talán ezután is 
megtartani. Ő tudja -  s ez nekem elég." Mezei Mária sorai ezek a Titok-füzetből, 1945. január 16-án dél
után jegyezte le őket, Ótátrafüreden. Az ádventi időszak emlékeztet és felidézi azokat az eseményeket, 
melyekben Isten közel jött az emberhez, szinte magunk előtt látjuk, hogyan ereszkedik térdre hozzánk, 
hogy fölemeljen magához, hogy magához öleljen. Ez a jó hír: Isten jön hozzánk. És ez a jó hír minden 
időben és minden egyes ember számára aktuális létezővé válik. Sőt számunkra, mai emberek számára
....a jó hír még jelentősebb, még örömtelibb felfedezést tartalmaz, még nagyobb vigasztalást nyújt, mint
első meghirdetésekor. Mert minél boldogtalanabbnak, magányosabbnak, elhagyatottabbnak érzi magát 
az ember, annál radikálisabb fordulatot hoz egész életünkben a jó hír, s annál mérhetetlenebb az öröm, 
amelyet nyújt nekünk. -  írja Szemjon Frank. -  Köszönöm a hitemet, hogy Isten velem van, fogja keze
met s átvezet.”

Deuteroézsaiás próféciája egyetlen utat kínál, nincs kettő, hiszen Isten döntött népe és az emberiség 
mellett. Amit elhatározott, azt be is teljesíti. Beteljesítette a babiloni fogság idején, és beteljesítette ígé
reteit Jézus Krisztusban. Isten szerető Atya. Házában mindig van menedék számunkra. Az ő érkezése 
nem sóvárgó álom tárgya, hogy valamikor el fog jönni, hanem az ember számára már megvalósult tény, 
jelenlét. Országa jelen van, lelki ház, szabad bejárással, ahol szabadítását naponként megtapasztalhat
juk.

Orosz Gábor Viktor
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Vízkereszt ünnepe -  Ézs 42,5-7

Kontextus

Ézsaiás könyve
Ézsaiás könyvét három nagy részre tagoljuk: 1. Ézsaiás (1-39. fej.); 2. Deuteroézsaiás (40-55. fej.y, 3. 
Tritoézsaiás (56-66. fej.)

Ezeket a könyveket azonos eszme hatja át, amíg az egyes nagyobb egységekben tartalmilag és formai
lag új és új elemek jelennek meg. Az egész mű üdvösséghirdetés Izraelnek. Ézsaiás (1-39) igehirdetését 
Izrael kemény kritikája jellemzi. Elítéli a szociális igazságtalanságot, a nép vezetőinek hitetlenségét, 
akik a JHVH-ba vetett hit helyett az emberi erőben keresik a biztonságot. A későbbi részekben a hangsúly 
az eljövendő üdvösség örömhíre felé tolódik. JHVH uralmának meghirdetése kerül előtérbe, amely a 
nemzetekhez is szól. Az üdvösség alapfeltétele pedig a hit, a bizodalom JHVH-ban, Izrael Istenében, a 
Sión Urában, aki megítéli népét, de nem pusztítja el. Az Ő ígéretei minden körülmények között érvény
ben maradnak és beteljesednek. Az 1-39., 40-55. és 56-66. fejezetek egyaránt JHVH-ról tanúskodnak, 
aki az ítélet ellenére is megtartja hűségét, s népét üdvösségre vezeti.

Deuteroézsaiás (40-55.)
A fogság idején Ezékiel mellett egy másik próféta is tevékenykedett, akinek igehirdetését Ézsaiás 40-55 
fejezeteiben gyűjtötték össze. Neve ismeretlen, ám mivel tanítását Ézsaiás próféta könyvéhez csatolták, 
ezért Deuteroézsaiásnak, második Ézsaiásnak nevezzük.

Deuteroézsaiás teológiájának két fókusza van. Az egyik: JHVH az egyetlen igaz Isten, a magát Izra
elben kijelentő erkölcsi lény, a Világ Ura. A másik pedig az, hogy az előző igazságnak túl kell lépnie Iz
rael határain, el kell terjednie az egész világon, hogy üdvössége a föld határáig érjen. Hogy miképpen 
valósítja meg ezt Isten? Izrael, a választott nép által. Azért azonban, hogy Izrael a küldetését végrehajt
hassa, ki kell szabadulnia egy új exodussal, és helyre kell állíttatnia. Ez a misszió és a pogányok meg
térésének feltétele. Meg kell azonban említenünk azt is, hogy ennek a könyvnek legfőbb jelentősége ab
ban rejlik, hogy Jézus a maga küldetésének lényegét Ézsaiás könyvéhez kapcsolja, egy próféta művében 
ismeri fel a maga szolgálatát. A zsinagógában, nyilvános szolgálatának legelején ezt a könyvet adták 
Jézus kezébe, s ő ebből olvasta fel a 61,1-2-ben található szakaszt (Lk 4,16-21). Olyan volt ez, mintha 
nem csupán emberi kézből vette volna át ezt az igét, hanem Isten kezéből. Abból, ahogyan felolvasott, 
nyilvánvalóvá vált, hogy magára vállalta az Úr Szolgája-énekekben lévő Szolga szerepét s mindazt, ami 
ezzel együtt járt, főként az Atya iránti engedelmességet. Ez volt a kereszthez vezető útjának kezdete. Ha 
valóban meg akarjuk érteni, ki ő, és miért jött, akkor ezt a könyvet el kell olvasnunk.

A textus (42,5-7)

Ez a szakasz az Úr Szolgája-énekek (Ebed-Jahwe-dalok -  EJD) körébe tartozik (42,1-7(8-9); 49,1-6; 
50,4-9(10-11); 52,13-53,12). Ezek az „énekek” nagyon sok vitának képezik alapját. Nem egyértelmű 
ugyanis, hogy mennyiben tekinthetők Deuteroézsaiás művének. Nyilvánvalóan felfedezhetőek az átdol
gozás és újraértelmezés nyomai. A legfőbb probléma azonban az, hogy 42,5-7 az EJD körébe tartozik-e 
egyáltalán, és amennyiben igen, akkor ki tekinthető az Úr Szolgájának?!



Mowinckel és Haller állt elő azzal a megállapítással, hogy ez az igeszakasz nem EJD, mert a 7. vers
ben olyan kijelentések vannak, amelyek szerintük nem vonatkozhatnak a fogoly Izraelre, hanem csakis 
Kyrosra (Círus). Ezért Kyros-igének is nevezik. North szerint 42,5-7(8-9) különálló rész, Izraelnek cí
mezve, amely egy független látomás lehetett, de beleszerkesztették az EJD kontextusába. A legtöbb bib
liakutató azonban EJD-nek tekinti ezt az igét.

Isten tökéletes Szolgája (42,5-7)
Az „Isten Szolgája téma” Ézsaiás gondolatmenetének egyik pillére, amely a könyv végkifejlete felé kö
zeledve egyre inkább előtérbe kerül. Deuteroézsaiás könyvének eddigi fejezeteiben is már számos utalást 
találhattunk rá. Először maga Ézsaiás szerepel az Úr Szolgájaként (20,3), majd utána a hűséges Eljá- 
kim, Ézsaiás „jobbkeze" (22,20). Később pedig Izrael népét emlékeztette Isten, hogy mint közösség, ők 
is az ő szolgái, hiszen rájuk is vonatkozik az ősüknek, Ábrahámnak adott elhívás (1. alább).

A 42. fejezet elején található kifejezés azonban („Ez az én szolgám...”) arra utal, hogy egy új és jelen
tős állomáshoz érkeztünk a téma kifejtésében. Sámuel hasonló kifejezést használt, amikor bemutatta a 
népnek „új” királyát Saul személyében (ISám 10,24), és Pilátus is hasonló szavakkal mutatta be a nép
nek Jézust a kihallgatásakor: „íme a ti királyotok” (Jn 19,14). Azonnal érezhetjük, hogy tetőponthoz ér
keztünk. Ézsaiás 42,1-9 az első abban a figyelemre méltó sorozatban, amelyben a „Szolga” személye 
különleges hangsúlyt kap, és ez csúcsosodik ki a tetőpontban.

Exegézis

42,5
H3K-.13 “lOK Qal Perf Sg 3 m szól, mondja
KID K"D Qal Part Sg m teremtette
orvaui ruta Oal Part Pl m kiterítette, kifeszítette
up-i upn Qal Part Sg m ad, tesz
□Dbnb pbn Qal Part Pl m járók(nak)

42,6
-pnsap tnp Oal Perf Sg 1 elhív, kiált
pintti ptn Hif Impf Sg 1 fogom
■pSKl T>] Oal Impf Sg 1 megőrizlek
■̂ riKi -|n3 Qal Impf Sg 1 teszlek

42,7
npab npa Qal Infin constr megnyisd
KDinb KS1 Hif Infin constr kihozd
Dt£T at£P Qal Part Pl m (fogságban) ülők

5. vers
Isten a történelem egyedüli és korlátlan Ura, a világ teremtője. A világ, a mindenség égre és földre tago
zódik. Nem öröktől fogva van, hanem az ő teremtői munkájának az eredménye, s nem tart örökké. Isten 
a kezdet és a vég, az első és az utolsó. A teremtés munkájának jelzésére a t rn  kifejezést használja, ami 
a semmiből való teremtésnek a kifejezése. Olyan óriási alkotás, hogy semmilyen emberi mértékkel nem 
mérhető. Ő minden jelenség okozó ura, tőle, Leikétől származik minden. Ha úgy akarja, csöndes munká
val, törvényeivel folytatja megkezdett teremtését, ha kell a tenger hullámait mozgatja meg, ha kell, ki
szárítja, vagy kettéhasítja, hogy övéi átmehessenek a tengerfenéken.



6. vers
A kijelentés magához Isten népéhez szól, s a Szolga pedig, akire utal, nem pusztán egy ideál, amilyen
né ennek a népnek kellene válnia, hanem egy valóságos személy, aki nem más, mint Istennek az ő gyen
geségükre és elbukásukra (42,1-4) adott válasza. A Szolga küldetése egyetemes jelentőségű. A Szolgáról 
mint a szövetség és a világosság hordozójáról esik szó. Mint teremtő, Isten ad leheletet minden ember
nek (42,5b). Sőt Isten, aki a világot megalkotta, egyben felelősséget is vállalt ennek a világnak a jólété
ért. Isten és az emberiség között szövetség jött létre, mely már magában a teremtésben is kifejeződik. Az 
ószövetségi vallás formai gerince a szövetség gondolata. Valószínű a jobb jövőt is egy új szövetség for
májában képzelték el. Deuteroézsaiásnál a szövetség egyetemessé tágult. Ez az új szövetség folytatása, 
kibontakozása a noahita egyetemes szövetségnek. Izrael kiválasztásának a miértje és a Dávidnak tett 
ígéret megvalósulása. Az egyetemes szövetség megokolásában közrejátszik az Ábrahámnak tett ígéret 
is (42,8 k., 51,2). Tehát régi kijelentését akarja megvalósítani (42,21), mert ő hű az ígéreteihez.

A néppel kötött szövetség és a nemzeteknek adott világosság magában a Szolgában ölt testet.

7. vers
A Szolga által valósulnak meg Isten tervei a világban azáltal, hogy megnyitja a vakok szemeit, és kisza
badítja a börtönből a sötétben ülőket. A Szolga megszabadítja az emberiséget a bűn pusztító és lealacso
nyító következményeitől, és visszaadja az embereknek valódi szabadságukat és méltóságukat, mely Is
ten gyermekeiként illeti meg őket. Meg kellett tehát szabadulniuk a fizikai értelemben vett fogságból és 
keserűségtől, a vakságtól és a lelki sötétségtől is. Szükségük volt valakire, aki meg tudta gyógyítani 
megromlott kapcsolatukat Istennel. Isten itt arra a személyre irányítja a figyelmüket, aki ezt majd elvég
zi értük. Maradéktalanul valóra kell váltania Istennek a saját népére vonatkozó tervét, és az Úrról, Izrael 
Istenéről szóló igazságot minden néppel meg kell ismertetnie.

Ez az ének az Úr szolgájáról minden ember számára örömhír, de elsősorban Izrael népe számára volt 
az. Isten gyógyító, megváltó műve velük kezdődött, és utána áradt ki a szomjazó világba (vő. Róm 1,6).

Gondolatok Ézs 42,5-7-hez

a teremtő Isten -  Ő keltett életre mindent, bennünket is. Felelősséget vállalt értünk. Felelősséget üdvös
ségünkért, életünkért, mindennapjainkért. A kenyérért, a vízért, a fedélért neki adhatunk hálát, mert 
nem természetes, hogy mindezek vannak! Nem feledkezik meg rólunk, nem szűnik meg szeretni ben
nünket. Nem csupán egy időre vagyunk az övéi, hanem véglegesen. Szüntelen gondol ránk. Ha megfe
ledkezne rólunk csak egy pillanatra is, az pusztulásunkat jelentené. Az emberek megfeledkeznek rólunk. 
Akivel jót teszünk, ellenünk fordul. Isten nem feledkezik meg soha. Nem az köti hozzánk, amit mi te
szünk érte, hanem amit ő tesz értünk.

Jogom a kezedet, megőrizlek -  Természetes, hogy amikor az Úr küldetéssel bíz meg, akkor nem enged 
egyedül az útra. Felvenni a harcot, véghezvinni a megbízatást: erőt próbáló feladat. Nevetséges lenne, 
ha Isten gyámoltalan, magányos embert bízna meg, és azután magára hagyná őt. Elképzelhetetlen len
ne, hogy Szolgáját, akit küld, ne ő vezérelné! Ne ő fogná a kezét, és mutatna utat neki. 42,1-ben világo
san kimondja: „Íme az én szolgám, akit támogatok..." Jó . Az Ószövetség a szószéken. Ev. Sajtóosztály, 
Budapest, 2001., 34. o.)

pogányoknak világosságává; hogy megnyisd a vakok szemeit -  Ez az ige mindenkihez szól. Mind
azokhoz, akik nem találják a kiutat. A vak ember sem képes megtalálni az olyan utat, amelyet nem is
mer. Még ha ismeri is, akkor is nehezen tud menni rajta. Ismeretlen útkereszteződésben vezetőre van 
szüksége az átkeléshez, különben talán soha nem érne át a túloldalra! Ugyanígy az Istent nem ismerő, 
önmaguk csapdájában vergődő emberek sem képesek megtalálni a helyes, biztonságos utat. Szükségük 
van a segítségre. Nekünk is, hiszen természet szerint valamennyien vakok vagyunk. Önerőből nem ta
láljuk meg üdvösségünk útját, csak ha az Úr Szolgája által rávezet bennünket. Mi nem is sejtjük, hogyan



érkezhet szabadulás a számunkra, az Úr azonban tudja, és terelget bennünket. Rá kell bíznunk utunkat, 
önmagunkat, és nem lesz szükségünk támaszul szolgáló botra vagy az akadályok áttöréséhez faltörő 
kosra.

fogoly, tömlöc, sötét -  Ez a világ sötét, mint az éjszaka. A Szolga azért küldetett, hogy világosságunk 
legyen, és ne maradjunk többé az emberiséget beborító, megbénító, fogságba ejtő sötétben. Sötétség... 
Naponta többször is felkapcsoljuk a villanyt, teljesen automatikusan, anélkül, hogy belegondolnánk, 
azért tesszük, mert szükségünk van rá -  a világosságra -, hiszen a sötétben nem látunk, csupán botor
kálni tudunk. Szükségünk van a fényre, de vajon ki életünk „villanykapcsolója"?! Isten elhívott Szolgá
ja. És a belévetett hit.

fogoly, tömlöc, sötét -  „elhagyott" -  A nyomorúság feneketlen mélysége tátong az „elhagyott" szóban. 
Mély fájdalmat és bánatot takar. Elhagyott valaki, aki becsületszavát adta, hogy kitart mellettünk. Elhagyott 
egy „igaz" barát, akiben oly’ sokáig megbíztunk. Elhagyott szeretett rokonunk, apánk, anyánk, mindenki. 
De milyen lehet az, ha valaki Istentől elhagyottnak érzi magát?! Ti, akik úgy érzitek, elhagyottak vagy
tok, halljátok meg az Úr szavát: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged." (Zsid 13,5)

Mónus Györgyi
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Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap 
4Móz 14,10b-23

Exegézis

A 14. fejezet szorosan kapcsolódik az előző részhez, amelyben Mózes JHVH parancsára kémeket küldött 
Kánaánba, hogy tanúsítsák az ország termékenységét, s ezzel mintegy igazolják JHVH nekik adott ígé
retét. Sajnos a kémektől kapott elrettentő hírek -  a kánaáni nép erejéről és vitézségéről -  nem várt ered
ményt hoztak, hiszen a nép ismét megmutatta, hogy képtelen bízni JHVH segítségében, s inkább saját 
gyengeségét hangoztatva fellázadt a vezetők és JHVH ellen.

Ebben a fejezetben olvashatunk arról a szörnyű tragédiáról, mely bemutatja, hogy Izrael Egyiptomból 
kivezetett népének zúgolódása, engedetlensége milyen következményekkel járt. Itt dönti el s jelenti ki 
ugyanis Isten szolgájának, Mózesnek azt a szomorú és visszafordíthatatlan határozatát, hogy válasz
tott népe, akit csodás jelekkel, isteni hatalmával kivezetett Egyiptomból (Józsué, Nún fia és Káléb, Jefun- 
ne fia kivételével), nem láthatja meg a neki esküvel megígért tejjel és mézzel folyó országot. Ezen a vég
leges isteni határozaton még maga Mózes sem képes változtatni, noha közbenjáró imádsága nem marad 
teljesen hatástalan, hiszen JHVH végül eláll a nép tervezett teljes kiirtásától.

10b vers
http TO3 -  5Móz 5,24 szerint JHVH mérhetetlen felségének, mindenek-felettiségének megjelenési for
mája, ami Isten láthatatlanságát, isteni mivoltát nem sérti, nem korlátozza, hanem lehetővé teszi szá
mára a földi ember előtt való megnyilatkozást, önmaga kinyilatkoztatását anélkül, hogy halállal kellene 
bűnhődnie annak, aki így látja őt. Izrael népe a nvr TD3-t először pusztító fűzként (rfotf tüto) élte át 
a Sínai-hegyen (2Móz 24,17), később egyszerűen tűzként jelenik meg előtte, ami betölti a felhők által 
fedett hajlékot (p»ö), a kijelentés sátrát. Megfigyelhető, hogy Isten ino-ja, vagyis hatalma, tekintélye 
különféle módon volt megtapasztalható a világban (pl. vihar, felhő, tűz, villámok formájában), s ez a 
hatalom akkor válik nyilvánvalóvá, amikor JHVH „megdicsőíti" magát, vagyis kijelenti hatalmát a tör
ténelemben.

tinó ‘j.ik  -  Isten szentségének megtapasztalása Izraelben éppúgy megtalálható volt, mint bármely 
más vallásban.

A szent olyan tapasztalati valóság, mellyel szemben az ember óriási félelmet érez, s megtapasztalja 
hozzá mért kicsinységét, halandó mivoltát (Rudolf Ottó ezt teremtményérzetnek nevezte el). Ezért ért
hető az ember azon igyekezete, hogy körülhatárolja azt a teret, melyben a szent kinyilvánította magát, 
vagy tartósan jelen van, hogy ezáltal védje magát -  és a szentet -  attól, hogy bármiféle módon kevered
jen a szent a profánnal (2Móz 19,12). Ha egy tárgy, hely vagy személy „megszentelődik", az azt fejezi 
ki, hogy el van különítve Isten számára, az ő tulajdona lett, mivel Isten az, aki minden szentség forrása.

Látható, hogy a szent olyan hatalomként jelenik meg, akitől óvakodni kell, de egyúttal tisztelni is, s 
ezzel magyarázható, hogy Izrael arra törekedett, hogy a szenttel való érintkezést a kultusz keretében 
gondosan, aprólékosan kidolgozott szertartási keretek között a lehető legpontosabban rendezze. így tett 
Mózes is akkor, amikor JHVH megparancsolta neki a unó ‘aiR elkészítését. A kijelentés sátra tulajdon
képpen nem is sátor, amint azt sokan gondolták, hanem egy kb. 15 méter hosszú, 6 méter széles és 5 
méter magas terület, s ennek hátsó részében helyezték el a Szentek Szentjét, 5x 5 x 5  méternyi kocka 
alakú helyiségben. Itt volt elhelyezve a szövetség ládája, és abban a Tízparancsolat két kőtáblája.



11. vers
A szerző itt egy hosszú párbeszédet vezet be, ami JHVH és Mózes között zajlik, s ahol Mózest ismét, mint 
a népért való közbenjárót vetíti elénk. Ez a rész emlékeztethet minket a jól ismert aranyborjú (2Móz 32) 
történetére, ahol ugyanilyen „szereposztást” figyelhetünk meg. Érdekes, hogy ettől kezdve már nem tesz 
említés a szerző Áronról.

’3 n » - u  -  „Meddig nem hisz bennem?” A hit az Ószövetségben az embernek Istennel
kapcsolatos magatartása, ahol a hangsúly az engedelmességre és a bizalomra esett. Különösen jó példa 
erre lMóz 15,6, ahol Ábrahám kétkedés nélküli hitét igazolja a szerző. Az Istenben való hit tehát azt je
lenti, hogy feltétel nélkül kell fogadni az ő szavait, bízni kell ígéreteiben, s meg kell tartani parancsola
tait. Aki hisz JHVH szavában, azt ő igaznak fogadja el, aki pedig nem, azt elveti (4Móz 20,12). Ezért 
akarja Isten elpusztítani Izrael népét, mivel a sok jel ellenére sem hisznek és bíznak benne, hanem csak 
saját gyengeségük foglalkoztatja őket.

12. vers
A bűn következménye a büntetés, a megtorlás, amely jöhet Istentől és az emberektől egyaránt. Az izra
elita törvénykezés számos büntetést ismert -  még a halálbüntetésen kívül is -  azokkal szemben, akik 
megsértették a fennálló jogrendet. Az erkölcsi rend fenntartásában igen nagy szerepet töltött be JHVH 
ítéletének kilátásba helyezése és érvényesítése is. A bűn és az azt követő büntetés éppoly szorosan ösz- 
szetartozott, mint az ok és az okozat vagy a fa és a gyümölcse.

A nru-gyök Hifii alakja ezeket jelenti: súlyos csapással megverni, megölni, meggyilkolni. Igen erős 
szava tehát ez a héber nyelvnek az ember által elkövetett bűn megtorolására.

A u n  szó pedig valószínűleg az asszír dibiri kifejezésből ered, melynek jelentése pestis, dögvész. (Ez 
egyébként igen gyakori volt az ókori időkben.)

Érdekes, hogy a Eim-gyök jelentése Qal-ban birtokba venni, örökölni; míg Hifiiben birtokba adni, örö- 
költetni, s Hifil-ben jelenti még azt is, hogy megsemmisíteni. Vagyis JHVH, aki tejjel és mézzel folyó or
szágot ígért örökségül Izrael fiainak, most az engedetlenség, hitetlenség és a lázadás miatt el akarja 
pusztítani őket.

Mózesnek viszont felajánlja Isten -  éppúgy, mint 2Móz 32,9 kk-ben -, hogy nagy és hatalmas (om) 
néppé teszi, vagyis megtartja a vele kötött szövetséget. Tulajdonképpen ugyanazokat az ígéreteket talál
hatjuk itt JHVH részéről Mózes felé, mint amiket annak idején az ősatyáknak tett (lMóz 17,5b). így te
hát Mózes mintegy második Ábrahámmá lesz, s az ősatyáknak tett eskü pedig -  miszerint magzataik 
örökölni fogják az országot -  teljesül.

13-16. versek
DHJtO matti -  „meghallják az egyiptomiak". Mózes mint népének hűséges pásztora, vezetője s egyben 
közbenjárója az önmegtagadás követendő példáját adja az emberek elé. Visszautasítja a neki és utódai
nak szánt dicsőséges jövőt (2Móz 32,10-14-hez hasonlóan), mégpedig azért, mert akkor az egész Izra
elnek ebben nem lehetne része. Ehelyett inkább arra kéri JHVH-t, hogy saját dicsőségére való tekintettel 
kímélje meg népének életét. A nemzetek ugyanis félreértenék Izrael megsemmisítését, azt hinnék, hogy 
Istennek nincs elég hatalma ahhoz, hogy ígéretét betartsa, s bevezesse a népet arra a földre, melyet már 
az ősatyáknak is megígért. Továbbá az egyiptomiak el fogják ezt mondani a kánaániaknak és más nem
zeteknek, és ők is gúnyolódni fognak Isten tehetetlenségén.

17-18. versek
ü ts  na N r‘r t r  nnin -  „és most hadd bizonyuljon nagynak az Úr hatalma”. Nyilvánuljon meg inkább 
JHVH isteni nagysága, hatalma a nemzetek szeme láttára azzal, hogy türelemmel van a bűnösök iránt, 
s az elkövetett bűnöket megbocsátja. Mózes azzal érvel, hogy a bűnös ember iránti irgalommal Isten ha
talma, isteni mivolta nem szenved csorbát, hanem ebben nyilatkozik meg igazán az ő hatalma. 

Montefiore azt mondta, hogy Isten győzedelmeskedik szeretete és szelídsége által az emberek balga



ságán és gyengeségén, és az emberek akaratuk ellenére végül kénytelenek követni és betölteni JHVH 
szent és magasztos céljait.

2Móz 34,6-ban azt találjuk, hogy Isten nűtfi -torral „nagy a kegyelemben és igazságban”, s ebből 
látható, hogy a kegyelemnek, szeretetnek meg kell előznie az igazságot. Még inkább szembeötlő itt a 18. 
versben to rr tm  „nagy a kegyelemben” kifejezés, hiszen az igazság szó itt teljesen hiányzik. Feltételez
hetően arra utal, hogy vannak esetek, amikor a szeretetet kell előtérbe helyezni s nem az igazságot.

■pu K03 -  „megbocsátja a bűnt”. Isten személyes kapcsolatba lép a bűnös emberrel, és helyreállítja 
vele a bűn által megromlott viszonyt, a tönkrement életközösséget. Ennek feltétele, hogy az ember a ma
ga részéről készen álljon erre töredelmes, megtört, alázatos szívvel.

Az Ószövetségben Izrael sohasem kételkedett az isteni bűnbocsánat lehetőségében, bár azt el kell 
mondani, hogy a bűnbocsánat mindig JHVH tetszésétől függött (lSám 3,18). Így tehát ez mindenkép
pen Isten irgalmának a műve, ami viszont nem jelenti egyértelműen a büntetés elengedését, amint ezt 
textusunk is fényesen bizonyítja.

ipa -  megvizsgál, megemlékszik, megbüntet, megszámlál, számon kér. Az ősi időkben a büntetés az 
egész közösséget sújtotta (kollektív büntetés), és az utódok éppúgy szenvedtek, mint az ősök, s a gyer
mekeknek viselniük kellett apáik bűneinek következményeit. Erről tanúskodik 2Móz 20,5 is. Ráadásul 
a nép egészének is szenvednie kellett tagjainak bűneiért.

19-23. versek
-[ion b>TD -  „szereteted nagysága szerint". Érdekes, hogy Mózes nem úgy kér bűnbocsánatot, hogy a 
népnek az erre való érdemtelenségét hangsúlyozza, hanem Isten szeretetét dicsőíti.

n m i n  nnsoo -  „Egyiptomtól egész mostanig”. A pusztai vándorlás eddigi tapasztalata, miszerint 
Isten mindig megbocsátott az ellene vétkező népnek, talán felbátorította Mózest arra, hogy most ismét 
ezt kérje tőle.

Az emberek között ez másként zajlik, hiszen ha valaki sokszor megbocsátott nekünk, akkor egy idő 
után már szégyelljük magunkat, hogy ezt kérjük tőle. Alapvetően zavarónak, nehéznek érezzük, ha bár
mit is kell kérnünk társainktól. Istenhez azonban nyugodtan fordulhatunk kéréseinkkel, hiszen ő soha 
nem zárja be az ima és a megbocsátás kapuit.

A bocsánat azonban nem jelenti azt, hogy Izrael minden bűnének büntetése alól feloldozást kapott, 
megmenekült, csupán annyit, hogy a teljes megsemmisítés elmarad, nem fog elpusztulni, hanem meg
marad a nép.

yiRrrbo'nR mm—idd ftboi ütem  obiRi -  „De életemre mondom és az Úr dicsőségére, amely betölti 
az egész földet". A szerző úgy véli, hogy csupán ideiglenes állapot az, hogy JHVH szentsége mindeddig 
csupán egy meghatározott kultikus területre (mit: bnt<) korlátozódott, s ezt fel fogja váltani az a végle
ges helyzet, hogy betölti az egész földet. Természetesen ennek hátterében Isten féltő szeretete áll. A féltő 
szeretet (nap) abban áll, hogy az egyetlen akar lenni Izrael számára, hogy tiszteletre és szeretetre tá
masztott igényét nem hajlandó senkivel sem megosztani. Ez tehát két dolgot jelent: 1) mm a nép felé 
fordul; 2) A népet nagy veszély fenyegeti, ha nem teljes szívvel adja át magát Istennek.

non -  Piel imperfectumban megkísért, próbára tesz, kísértésbe hoz jelentéssel bír. A „tízszer is" (O’ölia 
12)11 m) kifejezést lehetne szó szerint is venni, hiszen a pusztai vándorlás során a nép Isten általi meg
kísérlésének száma elérhette a tizet, de úgy vélem, itt inkább arról lehet szó, hogy többször, több 
alkalommal történt mindez. Érthetjük úgy is, hogy most már betelt a nép rossz cselekedeteinek mértéke, 
JHVH büntetésének okvetlenül jönnie kell. A jelen generáció, akik kijöttek Egyiptomból (Józsué és Káléb 
kivételével) ezért nem juthat be az ígért földre, s ez alól még Mózes sem kivétel.



Az igehirdetés felé

A pusztai vándorlás hagyományának átadása a nép életének alapvető fontosságú tényezőjévé vált, s ezt 
az is jól példázza, hogy az izraeliták „széder” este és a lombsátor ünnepen is erre emlékeznek. Tehát 
mintegy „beleégett” a nép tudatába ez az esemény.

Ha a pusztai vándorlásról szóló bibliai részeket egyszerre, folyamataiban olvassuk, akkor talán az 
érintett témák unalmas egyhangúságának nyomasztó érzése nehezedik ránk, hiszen folyton ugyanazok
ról a dolgokról van szó: éhség, szomjúság, fáradtság és az idegen népekkel való harc. A vándorló nép
nek szüntelen halálközeli élménnyel kell megbarátkoznia, megbirkóznia. S amikor úgy érzik, hogy nincs 
tovább, mindig történik valami csodás esemény, mely lehetővé teszi a továbbhaladást.

Természetesen mi, keresztények megértjük Isten reakcióját és haragját a nép örökös zúgolódása mi
att, s innen a 21. század elejéről talán még hajlamosak vagyunk el is ítélni Izrael népét a hitetlenség, 
Isten elleni lázadás miatt. Nem feladatom, és nem is kívánom védeni a népet, mégis ha belegondolunk 
abba, hogy ahol éheznek, ahol embereket szomjúság gyötör, ahol halálfáradtak, ott Istennel kapcsolatos 
minden teoretikus elmélkedés értelmét és hatályát veszti. Az ilyen helyzetekben csak olyan szavaknak 
van súlya, amelyek ehhez az elementáris szükséghelyzethez illenek. Ekkor egyedül Isten segítségének 
valósága a fontos. Úgy vélem, a szomjazótói nem lehet rossz néven venni, hogy majd eleped egy csepp
nyi vízért, és az összetörtektől sem, hogy kétségbeesnek. Textusunkban ugyanezzel a kétségbeeséssel 
találkozunk, melynek következménye ismét a Mózes elleni zúgolódás és JHVH elleni lázadás.

Most pedig hadd szóljak pár szót Mózesről is. Ő, akit akarata ellenére hívott el az Úr, és tett meg egy 
nép vezetőjévé, most ott áll egyedül és tehetetlenül Isten és a nép között, hiszen őt okolták az emberek 
a nehézségek miatt. Úgy érzi, egyedül van, és még az Úr is elhagyta.

Milyen sokszor történik meg ugyanez velünk is. Mi sem szívesen kerülünk két tűz közé. Amikor pedig 
ebben a reménytelen egyedüllétben Mózes Istenhez fordul, s vele beszél, akkor olyan szenvedélyes han
got üt meg, melyből egyértelműen kitűnik, hogy aggódik népéért. Igazi vezető hangja ez. Még Istennek 
is képes ellentmondani.

Ne gondoljuk, hogy az az ember, aki közvetlen, bensőséges viszonyban van az Úrral, aki egész életét 
Istennek szenteli, mindig, minden körülmények között kegyes, alázatos és türelmes tud maradni. Úgy 
vélem, nem lett volna belőle jó vezető, ha tényleg ilyen lett volna, mert akkor képtelen lett volna a népért 
könyörögni, a nép érdekeit képviselni Isten előtt.

Látni kell azt is, hogy ott, ahol egy ember életébe Isten beleszól, és ahol az ő szavát komolyan veszik, 
ott mindig kemény küzdelem alakul ki, ott mindig lennie kell lázadásnak, kudarcnak, kétségeknek és 
kísértéseknek is. Ez pedig Mózes esetében sincsen másként, hiszen a nép tagjaként mindezt ő is átéli.

Még egy utalás Mózes vezető mivoltára: Mózes mint népének hűséges vezetője, pásztora visszauta
sítja a neki szánt dicsőséget, s mindezt csak azért teszi, mert ebből Izrael népe nem részesülhetne, s így 
képtelen lenne hivatását maradéktalanul betölteni.

Kérdés, hogy mi képesek vagyunk-e hasonlóképpen közbenjárni Istennél és embereknél, s képesek 
vagyunk-e lemondani a minket megillető dicsőségről. Kérdés, hogy mi tudunk-e ilyen jó pásztorai lenni 
a gyülekezeteinknek.

Néhány szót még a bűnbocsánatról: a bűnbocsánat központi szerepet játszik Isten és az emberek kö
zötti kapcsolatban, s jelen esetben konkrétan textusunk megértésében.

Ez Isten szabad kegyelmi tette, s mindazon akadályok elvételét jelenti, melyek elválasztják az embert 
Istentől, s ily módon helyreállítja az Istennel való közösséget. A bűnbocsánat célja nem az egyes bűnök 
eltörlése, hanem a bűnös ember vagy nép megváltozása. Ahogyan a bűnismeretet megelőzi az istenis
meret, úgy a bűnbánatot is megelőzi Isten bővelkedő kegyelmének és szeretetének meghirdetése és 
megismerése (Róm 5).

A bűnbocsánatot az teszi szükségessé, hogy az Istentől elidegenedett, az ellene fellázadt ember nem 
élhet Isten bűn miatti haragja alatt, s az ember élete nem lehet teljes Isten megszentelő jelenléte nélkül 
(Zsolt 32,2-4). Látni kell tehát, hogy Isten nem a bűnös emberre haragszik, hanem magára a bűnre. Az



Úr nem gyönyörködik a bűnös halálában (Ez 18,32), hanem könyörületes, és megbocsátást ajánl fel né
pének. Jól példázza ezt az is, hogy egyszülött Fiát, Jézus Krisztust küldte el erre a világra mindannyiun
kért, engesztelő áldozatul (Jn 3,16). Még ha Isten olykor átmenetileg bünteti is az embert, akkor is bi
zonyosak lehetünk afelől, hogy javunkat akarja.

Szabó Ferenc
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Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap 
Péld 3,19-21.27-35

A Példabeszédek könyve és a „bölcsesség-irodalom”

Az ókori Izrael kultúrája nem volt egyedi jelenség, hiszen nagyon széles körben elterjedt kulturális tradí
cióhoz tartozott. A környező népekkel, különösen is Egyiptommal, Mezopotámiával és Szíriával állandó 
kapcsolatban állt. Izrael -  mint a nemzetek közösségének későn jövő tagja -  olyan kultúrákkal találko
zott, melyek már századokon keresztül virágoztak.

Az irodalmi típusok -  melyeket a Példabeszédek könyvében is megtalálhatunk -  eredeti nyomai az 
ókori közel-keleti irodalomban is fellelhetők. Az egyiptomi és mezopotámiai irodalom egyik típusa az, 
amelyet a mai kutatók bölcsességirodalomként említenek. Ezek között sok régebbi, mint az Ószövetség.

Egyiptomban a bölcsességkönyvek jellegzetes típusa volt az, amelyet „Intelmekként” ismernek. A ko
rai iratok a Kr. e. II. évezredből valók. Ezek egyike Amen-em-opet intelmei, melyet a Kr. e. 1000 és 600 
közötti időre datálnak, s mely irat közvetlen alapul szolgálhatott a Példabeszédek egy részéhez (22,17— 
24,22).

Ezek tanácsok és figyelmeztetések, melyeket az apa ad a fiának, és sajátosságuk, hogy a „fiam” frázis 
visszavetítődik a Példabeszédekben.

A másik feltűnő vonás az imperativusi formában levő: „tedd ezt", „ne tedd azt”, mely szintén gyakran 
megtalálható a Példabeszédekben.

A gondolkodás és irodalom alapvető jellegzetessége, hogy középpontjában az egyén sorsa áll. Tapasz
talati tudás, „életbölcsesség”, az etikai kérdések megfogalmazása, melyek tanácsokat adnak a világ
rendnek megfelelő, sikeres élethez.

Egyiptomban az isteni eredetű és változatlan érvényű világrendet -  MAAT -  keresik, s a megfelelő 
magatartásra szeretnének nevelni. Mezopotámiában ismertek a világrend, a szenvedés és igazságtalan
ság problémakörével foglalkozó írások.

A sokrétű kapcsolat lehetővé tette, hogy egymás bölcsességkultúráját megismerjék, írásműveiket egy
mástól átvegyék.

A könyv felépítése -  az I. gyűjtemény jellemzése

A Példabeszédek könyve 31 fejezetből áll. Nem egy szerző munkája, hanem több, eredetileg önálló gyűj
teményből álló mű. Az egyes gyűjtemények feliratuk alapján elkülöníthetők, de itt eltérés található a kü
lönböző kutatók véleménye között. (Hét, nyolc, vagy kilenc egységet különböztetnek meg.) Különböző 
eredetű és műfajú mondások találhatók benne. Kialakulásuk folyamata nem állapítható meg, s koruk 
is csak fenntartásokkal határozható meg. Radikálisabb kritikusok, mint C. H. Toy, arra a következtetésre 
jutottak, hogy a Példabeszédekből semmit sem foglaltak írásba Kr. e. 350-nél korábban. Ma egyre inkább 
egyetértenek a kutatók abban, hogy többségük a fogság előtti időből ered. A könyv (A. Meinhold és W. 
H. Schmidt beosztásában) kilenc gyűjteményből áll. Az egész megértéséhez az értelmezés kulcsát az el
ső, korban a legkésőbb keletkezett rész adja meg. Akét ősibb gyűjteményhez, a másodikhoz (10,1-22,16) 
és az ötödikhez (25-29) nem izraelita eredetű szövegek kapcsolódnak.



Az első gyűjtemény többségében teológiai jelentéssel gazdagított, hosszabb bölcsesség! beszédegysé
gekből áll. A felirat, az egész könyv bevezetője valószínűleg a végső redakció munkája.

Az 1-9. (N. E. B. felosztásában 1-7. és 8-9.) fejezet a bölcsesség tanításának koncepcióját mutatja 
be, amely nemcsak a sikeres életre vezetés praktikus tanácsait tartalmazza, de magának Istennek a jel
lemző vonása is, aki által egyedül el lehet ezt érni. A bölcsességnek ez a teológiai interpretációja a dátu
mozásban is megmutatkozik, ugyanis a legkésőbbi szövegként tartják számon. Ez lett a könyv kezdete, 
bár maguk ezek a fejezetek hosszú és komplex munka eredményeként jöttek létre.

Az eredeti összeállítás valószínű egy meglehetősen egyszerű könyv lehetett, mely talán egyiptomi In
telmekből és általános bevezetőből tevődött össze, folytatva a 10 rövid résznek a csoportjával (10 taní
tóbeszéd -  B. Láng és R. N. Whybray), ahol is lefektették az életmódnak azokat az alapelveit, amelyeket 
ha követtek, akkor az biztos útmutató lehetett a boldog és sikeres élethez.

Ehhez lettek hozzáadva a kiegészítések különböző fajtái, interpretálva az eredeti szavakat. Ezek így 
új megvilágításban mutatták be a tanítást, Ezáltal a bölcsesség ideája adott egy alapkoncepciót, és 
egyenlővé tette a tanítás szavaival. Így lesz minden igaz ismeret kiindulópontja és forrása JHVH. Ezen 
keresztül értékelődik minden más kijelentés.

Az I. gyűjtemény alapjául a tíz tanítóbeszéd szolgál (1,8-19; 2,1-22; 3,1-12.25-35; 4,1-9.10-19; 
4,20-27; 5,1-23; 6,20-35; 7,1-27), melyeknek közös jellemzője, hogy mindegyikben a mester szól a ta
nítványhoz. A bevezetésben a tanító megszólítja a tanítványt, hogy hallgassa meg tanítását. A közpon
ti rész a tulajdonképpeni tanítást tartalmazza, megformálásának nincs zárt formája, tiltást és fel
szólítást alkalmaz. A befejezés a bölcs és a balga viselkedés következményeire utal, de itt már második 
személyről harmadik személyre vált az intés. Egy ilyen beszéd található textusunkban is.

Figyelemre méltó, hogy a szövegekből teljesen hiányoznak a jellegzetes nemzeti ismertetőjegyek. Má
sutt az Ószövetségben alig van oldal, hogy ne találnánk hivatkozást arra vonatkozóan, hogy milyen 
kapcsolata van Izraelnek JHVH-val, vagy említést Izraelnek a történelemben betöltött szerepéről. A Pél
dabeszédekben mindezek hiányoznak. Istent gyakran említik a világegyetem uralkodójaként, de JHVH 
más jellemvonásai, mint az ő szeretete, szentsége, féltékenysége, Izrael kiválasztottsága, teljesen hiá
nyoznak.

A Példabeszédekben megjelenik címzettként a speciális nemzet helyett az egyén. Akárki lehet ő, hi
szen a tapasztalat, a tanács alkalmazható mindenkinél.

Ez az egyik nagy érdeme a könyvnek, mivel figyelembe veszi az ember egyéni életét, problémáit. Meg
szólítja mint individuumot -  ostobaságával és könnyelműségével együtt. S az ember bűnösként és vá
gyakozva megragadhatja a bölcsességet mint Isten attribútumát.

Exegézis

19-20. versek
JHVH bölcsességben (bölcsesség által) alapozta meg a földet, Értelemmel erősítette meg az eget...
Ez egy különálló költemény, mely az előtte lévő versekkel kapcsolatban van, s egy további teológiai 
lépést eredményez. A 13-18. versekig a bölcsesség végtelen értékéről és az emberiségről való gondosko
dásának jellemzőiről szól. Ezt követi a 19-20. vers, mely beszél a világot teremtő Istenről, a bölcsesség
ről és ismeretről, melyek ebben a folyamatban szerepet játszottak.

A szerkezetben szinonim szavakként szerepel nnzra (bölcsességben) és a n :u m  (ismeretben) szó, 
bár a föld és az ég jelenti a teremtés teljességét. Az igék együttes használata Istennel és a teremtéssel 
összefüggésben (alapozás és megerősítés) azt a benyomást keltik, mintha Istennek az attribútumai len
nének, vagy talán megszemélyesítenék a bölcsességet. (Toy, 1977. 71; Stecher, 1953. 425). Párhuzamos 
helyekként megemlíthető a Zsolt 104,24 és a Jer 10,12. Az, hogy a bölcsesség aktív szerepet játszott a 
teremtésben Istennel együtt, fontos szerepet játszott a bölcsességtradícióban.

A szerző állítja, hogy a bölcsességet Isten birtokolja a kezdet kezdeteitől. A bölcsességben alapozta 
meg a földet.



A föld teremtésének leírása ezekben a versekben a közös tradíciót követik. A föld egy lapos korong, 
alapján nyugszik, és pillérei tartják, melyek a föld alatti óceánból érnek alá. A föld lapos korongja fölött 
található a menny a szilárd félgömb kupolája, végül a kupolán lévő lyukak betömése és a föld felszínén 
a csapóajtók elkészítése akadályozza meg, hogy a mélység vizei és a magasság vizei elárasszák a földet. 
Ez a világkép található a Gén 1,6 leírásában is.

21-35. versek
Eredetileg a tíz tanítóbeszédnek a negyedik része a 27—31-ig terjedő versekből állt, megelőzve a 21-24. 
bevezető verseket, melyeket talán a 34-35. versek követtek. Ez rövid figyelmeztetéseknek a gyűjteménye 
a kedvességről és a barátságról.

Az előszó kiegészült a 25-26. versekkel, amelyek kijelentették, hogy védelem az aggodalomtól és 
ártalomtól a tanítás útján, az Isten által van. Ehhez hasonló hozzátétel található a 32-33. versekben is. 
A korábbi állapot az volt, amelyben a tanítás szavait azonosították a bölcsességgel, de nem ábrázolja 
az Istennel való érintkezést.

21-22. versek
A személy, aki utasításokat ad, olyan intelmekkel lát el, amelyek minden körülmény között megmente
nek. Rettegés és pusztulás előfordulhat, de a bölcs és becsületes védett lesz ezekkel szemben. Ezek a 
mondatok reflektálnak a nehéz és ijesztő világ szándékára. Ugyanis itt a bölcs és becsületes életnek 
szüksége van egy őrző emberre az életben folyamatosan jelen levő fenyegetések miatt. A bölcsesség és 
Isten együtt vannak jelen mint pártfogók az életben, s a bölcs ember ezáltal védelem alatt áll, bebizo
nyítva, hogy világnézete nem naiv optimizmus, hiszen ebben a fenyegetésekkel és nehézségekkel teli vi
lágban képes biztonságban és védelemben élni, de csak azért, mert védett.

Az itteni bevezetés különbözik a többi tanítóbeszéd bevezetésétől (1,8; 3,1-2), nem utal a tanítás sza
vaira „Fiam, ne felejtsd el tanításomat...”, hanem a fiú képességére és óvatosságára. A LXX valószínű
leg megőrizte az eredeti szöveget: „Őrizd az én tanácsaimat...”

23-26. versek
„Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg.” Fontos tanítás ez, melyet a tanító tanítványa 
szívére helyez, s mely a bevezetést egészíti ki.

Az életnek a fogalma: utazás, amely veszélyektől telített, de az Úr védeni fog. Ez ismétlődő eleme a 
Példabeszédek könyvének.

„Nem kell félned...” Nemzetközi folklórelem, hogy az ember nagyon fél. Naponta keletkezik a félelem 
érzete: a világtól, a körülményektől, az alvástól. Lefekvés előtt fohász hangzik el, hiszen a test pihen, 
de a lélek kontrollálatlan, s persze a körülöttünk lévő eseményeket sem tudjuk az alvás állapotában 
befolyásolni. De a bölcs embernek mégsem jelent mindez kétségbeesést, „Mert az Úrban bizakodhatsz.” 
Ha ez megszületik az emberben, a félelem egész más kategóriát jelent. Átértékelődik, s áttevődik az 
Úrhoz. „Már nem tőlem függ, hogy mi történik.” Milyen megnyugtató lehet ez az üzenet!

31-35. versek
Tiltást és tanácsot tartalmaz, tulajdonképpen a tanítás központi része, azon fontos dolgok felsorolása, 
melyektől óvni kívánja a mester a tanítványt, s útmutatásként szeretne a lelkére helyezni. A verseknek 
ezek a témái ugyanolyanok, mint a 1,10-19-ben olvasottak. „Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj 
nekik!...” „Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd!" „az Úr átka...” (33. vers) -  Ez 
a mondás a Deuteronómiumban is előfordul, de gyakran használatos Amen-em-opet-nél is, s itt nem 
szükségszerű, hogy kapcsolódjanak az Ószövetség vallásos tradíciójához.

35. vers: A héber szöveg szövegjavításával találkozunk itt, mivel a jelentése nem tiszta. „Dicsőségei 
örökölnek a bölcsek, az ostobáknak nő a gyalázatuk." A befejezés a balga viselkedés következményeire 
utal, s itt láthatjuk, hogy Sg 2-ről Pl 3-ra vált át az általános megállapításnál a szöveg.



Gondolatok az igehirdetéshez

Az üzenetet meghatározza a vasárnap témája: Isten akarata. Szembesít bennünket ez a vízkereszt 
ünnepe utáni 2. vasárnap a kérdéssel: Miért vagyunk a világon? Mi Isten akarata?

Isten soha nem követelte, hogy törvényét -  mint kívülről rákényszerített törvényt -  bárki is kövesse. 
Viszont, ha hozzá tartozunk, a hozzá fűződő kapcsolatunk alapja a hála és a szeretet kell, hogy legyen. 
Ha ez nem valósul meg, akkor nem szeretjük őt szívünk mélyéből, s csak a büntetéstől való félelem indít 
engedelmességre. S aki félelemből cselekszik, az nem szabad ember, és Istennel való kapcsolata csupán 
szolgai. Erről a kapcsolatról, és ennek a kapcsolatnak csodálatos voltáról hangozhat ezen a vasárnapon 
igehirdetésünk.

Hiszen az atyai akarat teljesítése nem teher, hanem eszköz, amely emberségünk kiteljesedéséhez, 
lélekben való nagykorúságunkhoz vezet el. „Fiam, ne téveszd ezt szem elől..." Találkozásra hív ben
nünket Isten ma is, ezen a példabeszédekben textuson keresztül is.

Rabbi Nachman von Bratzlaw (1772-1810) mesélte: „Egyszer volt egy jámbor suszter. Nem jutott 
neki több ebédre, mint egy darab száraz, kemény kenyérszelet. De amikor azt a kenyeret az asztalk
endőből kibontotta, s az imát elmondta, akkor ő úgy érezte magát, mint aki királyi asztalnál ül.

Az első harapást úgy ette, mintha tápláló leves lenne. Azután jött egy nagy falat, s az szétolvadt a 
nyelve alatt, mint egy szelet szaftos sült hús. Végül összegyűjtötte a morzsákat is. Hátrahagyott egy 
utolsó falatot, mintha pompás mazsolás süteményt fogyasztana.

Ezután a suszter megköszönte az Örökkévalónak a mennyei kenyeret, és visszatért mindennapi mun
kájához. Neki nem hiányzott semmi.”

Rabbi Nachman szerint ez a suszter bölcs volt. Jámborsága felnyitotta szemeit, megoldotta nyelvét, 
megtöltötte gyomrát, és kinyitotta szívét. Ott, a suszterpadnál felfedezte a király összes ételét. Minden 
el volt benne rejtve, amit Isten az embernek adni akart. Igen, mert ahogy ez a suszter, az Ószövetség 
Bölcse is kíváncsi a természet dolgaira, megcsodálja, s hite arra tanítja, hogy Isten hatalmas kezét lássa 
bennük, de mindenekelőtt arra kíváncsi, hogyan éljen ahhoz, hogy eljusson az igazi boldogságra. Min
den ember, aki ért mesterségéhez, megérdemli a bölcs nevet, de az igazi bölcs az, aki járatos az élet mű
vészetében. Ismeri a körülötte lévő világot, tudja fogyatékosságait, bár nem helyesli azokat; jártas a lé
lek ismeretében, de nem elégszik meg csak a megfigyelő szereppel.

Született nevelő, tanítványainak intelmeket ad, okosságot, mértékletességet a vágyakban, munkát, 
alázatot a hétköznapi életben, s hogy véleményét alátámassza, tapasztalatokra hivatkozik, de gondola
tainak forrása sokkal mélyebbről fakad, mint a tapasztalat.

Ez a Bölcsesség nem tétlen elv. Ott van mindenben, amit Isten tesz a világban. Jelen van a teremtés 
óta, Isten színe előtt játszadozott, s igazgatja a mindenséget. Nem meglepő, hogy ez a Bölcsesség min
dennél magasabb rendű kincset rejt az emberek számára, mivel Isten ajándéka.

„Légy szigorú önmagadhoz, de ne gyötörd természetedet. Bontsd le szeszélyeid sóvárgásaid, nem 
azért, hogy nélkülük nyomorogj, hanem hogy folyhass, mint a víz, és biztos lehess, mint az ég.

A szabály nem arra való, hogy beléje börtönözd magad; legyen lakószobád, szabadon ki-be járhass, 
dolgod szerint. A szabály mit sem ér, ha elhatározásszerűen viseled, ha komoran és konokul csörömpöl 
rajtad; a szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik, és finoman, hajlékonyán támogat.” (Weöres Sándor: A 
telj esség Jelé)

Szabó Julianna
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Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnap 
Ézs 61,1-2.8

Kontextus, háttér

Textusunk a prófétai könyv „Tritoézsaiásnak” tulajdonított harmadik egységének (56-66. fejezet) részét 
képezi. A Deuteroézsaiásnak nevezett, Ézs 40-55-ig terjedő szövegegységgel összehasonlítva alapvető
en három hangsúlykülönbséget látunk: 1. A prófétai üzenet nem a fogságban, hanem a hazatérés után 
hangzik el, Júda földjén. 2. Az örömüzenetben meghirdetett üdvkorszak nem kizárólag a nép fogságból 
való hazatérésére vonatkozik, illetve hegyeződik ki. 3. A szöveg nyelvezete is eltérést mutat; Deutero- 
ézsaiás kifejezései ugyan visszatérnek, azonban legtöbbször más tartalmi hangsúllyal.

Ézs 61,1 kk. a nagy egység: Ézs 56-66 „közepének" tekinthető, amely egy, a fogság után Júdába haza
tért próféta szavainak gyűjteménye. Az ismeretlen „Isten emberét" feltehetően szoros kapcsolat fűzte 
Deuteroézsaiáshoz, a „nagy vigasztalóhoz"; elképzelhető, hogy annak tanítványi körébe tartozott. 
Szándéka és küldetése az volt, hogy a hazatértekben elevenen tartsa a szabadulás elementáris tapaszta
latát, a remény örömüzenetét.

A szöveg keletkezési idejét a korai perzsa korszakba tehetjük, nem sokkal a fogságból való hazatérés 
idejére, a Kr. e. 539 utáni évekre. Jeruzsálem még romokban áll (Ézs 61,4), és a templom újjáépítése sem 
kezdődött el (60,13).

A szövegegység műfaját tekintve prófétai tanúvallomás, Isten követének proklamációja, aki az új kor
szakot nem csupán meghirdeti, hanem eljövetelét már látni is véli. Kérdés marad azonban, hogy Trito- 
ézsaiás mindazt a szolgálatot, amit e perikópa megjelöl, ténylegesen magára vállalja-e, vagy netalán egy 
utána jövő, másik ismeretlen követ szájába adja. A legkézenfekvőbb mindenesetre abból kiindulnunk, 
hogy olyan próféta szavait olvassuk, aki Istentől kapott küldetését hozza nyilvánosságra. A fogság előtti 
próféták elhívás-történeteivel ugyan nem hasonlíthatjuk össze ezt a proklamációt, azonban Ám 7,14 k. 
és Mik 3,8 abban az értelemben textusunk párhuzamának tekinthető, hogy a próféta e textusokban is 
Istentől kapott küldetésére hivatkozik azok előtt, akiknek végső soron üzenete szól.

Ézs 60-62 egységében a megváltott nép boldog jövendője kap hangsúlyt, ez a téma ugyanakkor meg
jelenik 65,17 kk.-ben, valamint 66,7 kk.-ben is. A héber szövegben a 61. fejezet egy önálló egységet ké
pez. Központi üzenete, alapgondolata a kegyelem (üdvkorszak) eljövetelének meghirdetése. Ilyen módon 
igehirdetési alapigénk jól beleilleszkedik Ézsaiás könyve végének gondolatmenetébe.

A fejezet első három verse egy szövegegység, 61,4-7 szintén összetartozik, a 8-9. vers egy JHVH szá
jába adott ígéretszöveg, amely a fejezet kontextusából kiemelkedik. 10-11-ben újra a próféta szól, egyes 
szám első személyben, hasonlóan az első három vershez. Nehéz kérdés ugyanakkor annak megállapí
tása, hogy meddig is ér el a fejezet egészét tekintve a követ prófétai proklamációja. A követ megbízatá
sának leírása összemosódik az üzenet tényleges tartalmával. Mindenesetre a 4. verstől kezdődő új gon
dolati egység már nem a küldetés, illetve meghirdetés témáját, hanem az „épít” (na) igével bevezetett új 
tartalmi egységet hozza, ilyen módon arra következtethetünk, hogy a prófétai bemutatkozó kijelentés 
61,1—3-ig terjed.

Alapigénk az első két verset és a nyolcadikat foglalja magában. 61,1-2 a prófétai kijelentés, a 8. vers 
azonban már JHVH szava és üzenete -  a két különálló gondolategység véleményem szerint nehezen il
leszkedik egymáshoz, mind nyelvi megfogalmazásában, mind pedig tartalmi hangsúlyait tekintve.



A textus felé

/. vers
A vers első fele az egész fejezet alaphangjának tekinthető. A „felkent” (non) követ küldetését, szolgálat
ra történő felhatalmazását Isten Lelke által kapja meg, JHVH kiválasztása révén és az ő ajándékaként. 
Izraelben felkent, vagyis Isten erejével rituális módon felruházott személy első renden a király volt, min
denekelőtt Saul és Dávid. A későbbi korokban papok is ilyen módon kapták meg legitimációjukat. Pró
féta felkenéséről csak egy helyen, 1 Kir 19,16-ban van szó.

A felkenés rítusa „rendelt” időben és helyen, valamint meghatározott személy által történt. E szöveg
ben semmi közvetlen információt nem kapunk erről a cselekményről. A mondatot: „felkent engem az 
Úr” átvitt értelemben kell vennünk; a felkenést végző személy Isten felhatalmazásából cselekszik. A fel
kenés témája a vers első gondolatával párhuzamos. A ]ir vonatkozó névmás (mivel, mert) teremti meg 
a kapcsolatot a két mondat között. A szöveg arra utal, hogy Isten Lelke által jelen van az emberben, akit 
küldöttének választ. A „Lélekjelenlét" az elhívott és elküldött személyes életének alapmotívuma.

A próféta egyes szám első személyben elmondott hitvallása, nyilatkozattétele Istentől kapott megha
tározottságában gyökerezik. „Rajta" (’bs) van az Úr Lelke. Ézs 42,1b szoros kapcsolatot mutat e mon
dattal, ott Isten szavaként jelenik meg a gondolat: „Lelkemet adtam rá" (vbi> vm ’nra). Ézs 49,1 kk. Ebed 
Jahve-énekében hasonló motívum szerepel: a szolga Isten által kapott mandátumát jelzi. Párhuzamként 
megemlíthetjük még Illés és Elizeus történetét, amelyben azt olvassuk, hogy az Illésben működő lélek 
Elizeusra szállt át (2Kir 2,15). A bibliai antropológia értelmében Isten a teremtéskor az emberbe lehelte 
lelkét (bár Gén 2,7-ben nem a nn, hanem a kissé szűkebb értelmű noos szerepel), azóta a Lélek benne 
lakozik, mint létének szerves része. Érdekes módon az ószövetségi szóhasználat szerint a felkenteken, 
kiválasztottakon „rajtuk” van a Lélek, és nem „bennük”.

Az első vers második fele a non „felkent" igéhez kapcsolódik. A szöveg továbbfűzi a gondolatot a 
kifejezéssel; az előző mondatban szereplő megállapítás megokolása következik. Ez az indoklás egyben 
a küldetés célját is megmutatja. A követ feladata messiási megbízatás; az örömhír továbbadása, a gyó
gyítás és szabadítás szolgálata. Ez a feladat meghacározza és betölti egész lényét, emberségét.

A nbö ige az ismeretlen küldött prófétai elhívását jelöli. Az üzenetet tovább kell adnia. A textusunk
ban infinitivusban álló itta gyök -  az ige egyedül Piélben fordul elő -  speciális jelentése a következő: 
örömhírt vinni. Az evangélium címzettjei az alázatosak (e i:b), a gyámoltalanok, szenvedők, szegények, 
akik egzisztenciálisan nyitottak az örömhír felé, és várják, szomjazzák a vigasztalást.

Az örömhír meghirdetéséből következik a messiás küldetésének másik eleme, a megtört szívűek be- 
kötözése, a gyógyítás szolgálata. A szív a héber szemléletmód értelmében az ember személyiségének 
centruma. A „megtört szív” (nb-'iEtzü) az emberi egzisztencia sérültségét, kilátástalan állapotát jelenti. A 
megtörtség a megalázottság fogalmával is rokon (1. Zsolt 51,19). A küldött a jó hír továbbadása révén 
lelki gyógyulást is hoz: reményt, örömöt, a szív gyógyszerét. Érdekes kép a szívek bekötözése: a költői 
megfogalmazás az ember teljes lényének, személyiségének helyreállítását fejezi ki. A gondolat Ézs 42,3- 
ra emlékeztet: a törékeny élet védelme megrepedt nádszál megóvásában és a füstölgő mécses „szolgá
latának" elfogadásában valósul meg.

A küldetés harmadik motívuma a foglyok (pontosabban a hazájukból elhurcolt hadifoglyok) számára 
a szabadulás meghirdetése. A raö gyök „fogságba vinni, fogollyá tenni” jelentése minden bizonnyal a 
babiloni száműzetés tapasztalatát tükrözi, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a próféta a még ott ma
radt honfitársaira (adósrabszolgákra?) gondolhat. A i m  eredetileg rabszolgák szabadon bocsátását je
lentette. A szabadulás gondolatának alapvető fontosságát a szerző azzal is nyomatékosítja, hogy egy 
tartalmilag párhuzamos mondattal kiegészíti, megtoldja előző mondatát. A szabadon bocsátás a börtön, 
illetve bilincs (mp) kinyitását (nps) jelenti (vö. Ézs 49,9). A „megkötözöttek" magyar kifejezése nem adja 
teljesen vissza a szó eredeti jelentését: inkább tömlöcbe vetett, bilincsbe vert emberekre kell gondolnunk.

E két párhuzamos mondat az örömhír továbbadásának hatását érzékelteti. Érdekes módon a LXX a 
vakok szemének megnyílásáról is beszél ebben az összefüggésben, mégpedig a két párhuzamos mondat 
közé illeszti be e gondolatát. Természetesen ezt veszi át Lukács is (Lk 4,18): a minőségi élet szabadság



bán leélt élet. Az igazi szabadság pedig Izrael számára Isten vele kötött szövetsége. A jó hír, amelyet a 
próféta hirdet ennek a felszabadított, JHVH számára szabaddá tett életnek a lehetőségét mondja el.

A vers egésze az örömhír lényegét hozza közel az olvasóhoz. Az evangélium a nép -  és ezzel együtt 
az egyes ember -  jelen nyomorúságából való megváltását, szabadítását jelenti, annak minden aspektu
sában és az emberi egzisztenciát átfogó tapasztalatában.

2. vers
A vers három gondolatból épül fel. Az első téma szorosan kapcsolódik az első vers központi mondaniva
lójához: a meghirdetett örömhír lényegében az Úr kegyelmének esztendejét jelenti. Ezzel a motívummal 
a próféta a szombatév és a jubileumév szakrális rendjéhez kapcsolódik (Lev 25). A szabadon bocsátás 
motívuma is köthető ide, mint az elengedés esztendejének lényeges eleme.

Deuteroézsaiásnál a fogság időszakának végére tekintő várakozásként jelenik meg az eljövendő üdv
korszak. „Harmadik Ézsaiás" továbbviszi ezt a motívumot, és kifejezésre juttatja, hogy a rehabilitáció, 
az újra haza- és hazára találás ideje „kegyelmi idő”. A yen kifejezés nem csak a kegyelem értelmében 
használatos, akaratot, tetszést is jelent. Isten esztendeje: a „szakrális idő” ezért a kegyelem aspektusa 
mellett JHVH akaratának megnyilatkozása is lehet. Isten kegyelmi akarata, szándéka abban nyilvánul 
meg, hogy népének távlatot ad, egzisztenciális támogatást és teljes rehabilitációt. A kegyelem esztende
je nem haladékot, türelmi időt jelent ebben az összefüggésben, hanem felszabadított emberi életet a ke
gyelem alatt -  Isten akarata és szándéka szerint.

így válik kicsit érthetőbbé a második gondolat: a bosszúállás napja, amelyet szintén hirdetnie kell a 
prófétának. A textus kontextusában, Ézs 60-62-ben teljesen egyedül áll ez a szószerkezet. Még arról 
sincs szó ebben az összefüggésben, hogy Isten népe ellenségeinek tetteit bosszulná meg JHVH. Ilyen mó
don nem gondolhatjuk, hogy a kegyelem esztendeje egyet jelent az ellenség elpusztításával. A fejezet 
második versének három gondolata között is „idegen testként” jelenik meg ez a motívum.

A kifejezés: rnbté? np] ot valószínűleg állandósult szókapcsolat, amely Isten beavatkozását jelenti a 
történelem menetébe. Isten napja az ítélet ideje; a fogság előtti prófétaság alapüzenetéhez tartozó gon
dolat most Tritoézsaiásnál hangzik fel. A kegyelem éve és a bosszúállás napja együtt alkotja az üzene
tet. Több exegéta arra gondol, hogy tartalmilag a cm (vigasztalás, könyörülés) szó illik ide, amely csu
pán egy mássalhangzóban tér el a np] (bosszúállás) szavától, és a vers harmadik tagmondatában elő is 
fordul. Ilyen módon elképzelhető lenne, hogy eredetileg ez állhatott a szövegben. Érdekes módon Lukács 
nem idézi ezt a bosszúállás napjáról szóló második gondolatot Lk 4 ,19-ben.

A harmadik gondolat egy befejezetlen mondat, amely a 3. versben folytatódik. A gyászolók vigasztalása 
tartalmilag jól illik az első vers második felében megjelenő messiási szolgálat motívumaihoz. A cm a szerető 
odafordulás a felebarát felé, Istennel kapcsolatban pedig kegyelmének szinonimája is lehet. A gyász, mint 
a nép életét kísérő valóság a fogság keserű tapasztalatát is megjeleníti. A nehezen gyógyuló sebeket egyedül 
az örömhír, a remény üzenete képes orvosolni. A kegyelem ideje az öröm valóságát hozza közel a múltját, 
veszteségeit sirató ember számára. Hasonló gondolat fogalmazódik meg a 30. zsoltár 12. versében is.

8. vers
A vers, mint már említettem, lazán kötődik 61,1-2-höz. A m vonatkozó névmással bevezetett mondat 
megtöri a prófétai proklamáció gondolatmenetét: itt most Isten szól, egyes szám első személyben. A szö
vegegység: 61,8-9 a prófétai megnyilatkozásra adott isteni feleletként, annak megerősítéseként fogható 
fel. A követ küldetésének alapja JHVH önkijelentése, kinyilatkoztatása, amely a vers első tagmondatá
ban két állítást foglal magába. A két Oal Participium alak JHVH viszonyulását jelzi két, a próféta szá
mára nagy jelentőséggel bíró kérdéshez. Isten szereti (cns) a törvényt (űsöq), tehát kitart népének adott 
rendelkezése mellett, és annak betartását szorgalmazza. Ugyanakkor -  kontrasztállításként -  gyűlöli, 
elveti (rá) a romlott élet alapvető megnyilvánulásait, így az álnoksággal elkövetett rablást (nVim bn). 
Childs az nbu) kifejezést az égőáldozat értelmében fordítja, ilyen módon a szókapcsolat az áldozattal va
ló visszaélést, a kultusz korruptságát is jelölheti (vő. Ézs 1,13).

A vers második mondata a munka jutalmát, bérét (nbas a bta igéből), illetve annak JHVH részéről



történő megadását juttatja kifejezésre. Nem utal konkrét személyekre a szöveg, és az sem világos, hogy 
mit takar a „jutalom" kifejezés: kettős tartalma szerint pozitív vagy negatív értelemben kell-e vennünk? 
Mindenesetre ezt az állítást megerősíti a rosa (bizonyosan, valóban) kifejezése, amely így mintegy JHVH 
esküjeként, fogadalmaként is értelmezhető.

A harmadik gondolat, amely egyben igehirdetési alapigénk utolsó mondata, JHVH örök szövetségére 
irányítja a figyelmet. A Dbiu m a  mint az Ószövetség egyik nagyon fontos terminus technicusa, Isten és 
népe egymáshoz fűződő viszonyának legalapvetőbb leírása, teológiai megfogalmazása. Isten szövetséget 
„vág" (ma), vagyis szövetséget szerez, illetve kezdeményez Izraellel, és ebben a kapcsolatban népe iránti 
maradandó és változatlan (megváltoztathatatlan) elkötelezettsége jut kifejezésre. A örök szövetség gon
dolata már Ézs 55,3-ban és 54,10-ben is megjelenik, majd Ézs 60-ban teljesedik ki tartalmilag, amikor 
arról olvasunk, hogy a világ népei felismerik Izrael különleges státuszát mint JHVH szövetséges népét.

A vers három témája közül ez a legutolsó gondolat adja összefoglalását Isten népével folytatott közös 
történetének, amely a törvény szeretetén és a törvényellenes gyűlöletén, valamint az emberi tettek meg
ítélésének, „bérezésének” gondolatán át eljut a végső teológiai kijelentésig, a szövetségtémáig. Wester- 
mann szerint 61,8-9 későbbi kiegészítés a szövegegységben. A kapcsolat mégis megteremtődik a prófé
tai proklamációval: szinte kivétel nélkül igaz minden Isten emberére, hogy teológiai üzenete, amellyel 
megbízója és felhatalmazója népéhez küldi, maga is felöleli ezeket az itt megjelenő témákat. Az isme
retlen próféta textusunkban szintén JHVH rendelkezéseit követve hirdeti az örömhír felszabadító üzene
tében Isten akaratát és elkötelezettségét népével szemben.

Az igehirdetés felé

Ézs 61 keresztény interpretációja tekintetében fontos megjegyezni, hogy a textust (a fejezet egyes verse
it) az Újszövetség 12 helyen idézi. A legnagyobb jelentőséggel az idézetek sorában Lk 4,17-19 bír. Itt ar
ról olvasunk, hogy Jézus a názáreti zsinagógában nyilvánosan felolvassa Ézs 61,1—2-t, amelyre műkö
dése kezdetén úgy tekint, mint messiási küldetésének programjára. Ez az idézet az „Úr kegyelmének 
esztendeje" gondolatával zárul, amely Jézus szolgálatának lényegére, Isten országának általa történő 
megvalósulására mutat rá. Az „elengedés esztendejének” ószövetségi tradíciója nyomán az eredeti, Is
tentől adott jó rend helyreállítása áll Jézus küldetésének centrumában. Nem véletlen, hogy minden 
szombat, szombatév (7. év) és jubileumév (50. esztendő) az „egyszervolt" paradicsom eredeti állapotá
ba való visszatérés igényét hordozta, és egyben ennek megjelenítését is célozta.

Az Ószövetség kontextusában e szövegegység azt beszéli el, hogy miként hirdette az örömhírt röviddel 
a fogság időszaka után hazatért honfitársainak, kortársainak egy ismeretlen „Isten embere". A fogság utáni 
zsidó gyülekezet mint Isten népe a neki adott ígéretek beteljesüléseként élte meg a rehabilitáció, az újra 
haza- és hazára találás lehetőségét, ajándékát. Deuteroézsaiás szavai nem a levegőbe hangoztak: JHVH 
irgalma és hűsége választott népe iránt kézzel fogható valósággá vált. A reménység, az embert próbáló bel
ső lelki küzdelmek nem voltak hiábavalóak, hiszen az új exodus és honfoglalás csodája bekövetkezett.

A tapasztalat néhány év munkája, útkeresése után azonban azt mutatta, hogy a várva-várt teljesség, az 
üdvkorszak mégsem köszöntött be. Az újrakezdés munkája a régi hazában nehéz és fáradságos küzdelem 
volt a mindennapok világában: külső és belső problémákkal terhelt lélekpróbáló idő. Haggeus, Zakariás, 
Malakiás sajátos prófétai hangon reflektálnak erre a korszakra, és Ezsdrás, Nehemiás is beszél mind
ezekről. Gondok, kétségbeesés, kilátástalanság: elfárad a hit, remény, a jövő távlatába és Isten jó tervébe 
vetett bizalom. Az örömteleneknek ezért hangzik fel újra -  felrázásképpen -  az örömhír, a remény üzenete.

A felkent, Isten által küldött és felhatalmazott követ belekiált a közöny, a csüggedés világába: szól a 
szegényekhez, a kilátástalansággal küzdőkhöz, az újra rabokhoz. Szolgálata és rendeltetése nem több 
és nem is kevesebb, mint az élet üzenetének közvetítése. Benne -  személyében és szolgálatában -  
találkozik a király és a próféta hivatala. Felkent és küldött egyszerre: „messiási-királyi” voltáról a szö
veg azonban több részletet nem mond el. Ki volt, ki lehet ő az Ószövetség szerint? Nincs válasz, alakja 
beleveszik a múlt ködébe. Tulajdonképpen nem is az ő személye a lényeg a textusban. Az igazán fontos



a küldetése: a szegények, megtört szívűek, foglyok felemelése, megajándékozásuk a minőségi, távlattal 
rendelkező, igaz élettel.

És ez az „életre szóló", életre hívó üzenet minden korban, minden ember számára érvényes. Hogy betel
jesültek-e az ígéretek? Igen és nem a válasz. Sok ígéret, reménység célba ért időközben. Voltak nagy pilla
natok Izrael történetében: szabadságharcok, szabadulások, győzelmek. És számtalan ígéret, remény betel
jesedése várat még magára. A régen élt névtelen követ idejében sem tört be az üdvkorszak teljesen és ma
radéktalanul a világ életébe. Sokak várakozása erre hiábavaló volt... Törékeny játékunk a remény. Azon
ban Isten irántunk való elkötelezettsége, hűsége -  az örök szövetség -  megtartó erő a próbák közepette is.

Mégis: a kegyelem esztendeje itt és most van -  kézzel fogható valóság. „Isten országa közöttetek van" 
-  mondja Jézus. És ezt az országot onnan lehet felismerni -  Keresztelő János kérdése nyomán is -, hogy 
vakok látnak, sánták járnak, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. Szabadulást, igazi csodákat 
élhetnek át emberek -  csüggedtek, reményvesztettek, elfásultak. Van örömhír a ma evangélikus egyhá
za, gyülekezetei, lelkészei számára is. Szól az üzenet, a vigasztalás, lelkesítés szava. Nagy szükségünk 
van rá. Újra és újra hallanunk kell és meg kell hallanunk -  végre. Felráz(hat) a tespedtségünkből, szem
besít azokkal az igazi, nagy kérdésekkel, hogy kit és hogyan várunk, mi és ki a mi igazi reménységünk, 
hogyan rendeztük be az életünket.

Vízkereszt után még bennünk él a „Megjelenés” újra átélt csodája: Jézus földre jövetele -  Isten ember
arcú szeretete. A mindig megújuló régi hang, amely két és félezer éven át hangzik már, mindig ugyanan
nak a megszólító, küldő Istennek az üzenete, aki kegyelmének esztendejében, itt és most is az örömhír 
életújító szavával vár mindannyiunkat.

Vázlat
1. A kegyelem esztendeje

-  Az elfáradó remény -  életünk útvesztői
-  A követ, mint reményhozó:

-  az ismeretlen, névtelen Isten embere
-  és akit ismerünk: Isten Fia

-  A mégis-reménység ideje -  ma, most, itt

2. Az örömhír dimenziói
-  a szegények evangéliuma
-  a felszabadító üzenet
-  a szövetség örök igéje

3. Lépcsőfokok
Követ -  a küldött és üzenete -  az örök örömhír
Követés -  a jó hír befogadása -  felszabadult élet
Követelés -  élet Istennel szövetségben -  Isten akaratának cselekvése
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Vízkereszt ünnepe után 4. vasárnap 
Gen 8,15-22

Elöljáróban

A vízkereszt ünnepe utáni 4. vasárnap igehirdetési alapigéje az özönvíz történetének befejező részéből 
való. Ezért először a vízözön témakörét vizsgálom meg. Ezután a szöveg exegézise kapcsán felmerülő 
kérdéseket ismertetem. A vasárnap egyházi esztendőben betöltött szerepéről és jellegéről is említést fo
gok tenni. Végezetül néhány, az igével kapcsolatos gondolatomat írom le, amely a textus vizsgálata kap
csán merültek föl bennem.

Történeti háttér, kontextus

A vízözön emléke és története a világ bármely táján fellelhető, függetlenül attól, hogy az adott terület 
lakói melyik kultúrkörhöz tartoznak. Ezek a mondák, mítoszok egy hatalmas pusztításról, pusztulásról 
számolnak be, amely majdnem eltörölte az egész emberiséget és minden élőlényt a föld színéről. Nem
csak a zsidó-keresztény hagyomány tesz említést egy kiválasztott emberről, aki családjával együtt átvé
szelte ezt a hatalmas katasztrófát, és az újjáformált emberiség ősatyjává lett. Ez a mítoszi elem számos 
más hagyományanyagban is megtalálható. Az özönvíz-mítoszok hősét mindig egy istenség választja ki, 
ő tudatja vele a közelgő veszélyt, és szólítja fel a bárka megépítésére. Ez az istenség gondoskodik arról, 
hogy ne csak a hős és annak családja maradjon életben, hanem az állatok minden fajtájából legyen túlélő.

A sumér, akkád, babilóniai, valamint a zsidó hagyomány özönvíz történetei közt nagyszámban találha
tunk megegyezéseket. A főhősök nevei hasonló jelentésűek (Zi-ud-súd-du, Xiszoutrosz, Utnapistim és Noé 
nevének jelentése: „meghosszabbított élet”), háromszor küldenek madarat, hogy tudomást szerezzenek 
arról, leapadt-e már a víz, a bárka egy hegyen köt ki, amelynek neve Ararát (babiloni változatban Urar- 
tu), az áradás elmúltával a túlélők áldozatot mutatnak be, amelynek illata kedves az istenség számára.

Ám a sok hasonlóság mellett néhány ezeknél sokkal fontosabb és lényegesebb különbséget is felfe
dezhetünk. A megannyi özönvíz mítosz politeizmusával szemben a Bibliában olvasható történet tiszta 
egyistenhitről tanúskodik, és az etikai tendencia is csak itt található meg ilyen markánsan. Máshol a 
vízözön oka nem az emberek erkölcsi romlottsága, hanem az istenek vitája és önkénye. A monoteizmus 
és az erkölcsi tartalom két olyan lényeges különbség, amely alapján kijelenthetjük, hogy a bibliai elbe
szélés döntő mértékben különbözik a föld bármely pontján lejegyzett vízözön mítosztól.

Az özönvíz történetét kettőség jellemzi. A jahvista és a papi szemlélet egyenlő hangsúllyal, mégis jól 
különválasztható formában beszél ugyanarról a témáról. Ez az elbeszélés egy korszak lezárása, és egy 
új korszak kezdete is. Egyszerre láthatjuk meg Isten szent haragját, amellyel a gonoszság ellen lép fel 
és a megmentő kegyelmét, amely az elpusztult világ túlélőit felhasználva újjá formálja, újjá alkotja és 
megáldja a földi életet.

A történet jahvista változata az Istent erkölcsi döntőbíróként mutatja be, aki az erkölcsi romlás és az 
emberi gonoszság megnövekedése miatt haragra gerjed, és beleavatkozik az emberi történelembe. Az 
özönvíz büntetését hozza a bűnösökre, de az igazakat nem hagyja elveszni. Az Úr nem árulja el a ter
vét Noénak, csak utasítja a bárka megépítésére. Noé kételkedés nélkül engedelmeskedik, ezáltal állja ki 
a hit próbáját. Az Úr a történet elején és végén is megállapítja, hogy az ember szívének szándéka go



nősz. Ez a megállapítás adja keretét a jahvista réteg vízözön történetének (erre az exegézisben szeretnék 
még kitérni).

A papi réteg is az erkölcsi romlással magyarázza a nagy katasztrófa bekövetkeztét, de a történetet 
kozmikus pusztulásként írja le. A jahvista feldolgozás így ír a pusztulás kezdetéről: „özönvíz lett a föl
dön", ezzel szemben a papi irat elbeszélésében ezeket olvashatjuk: „fölfakadt a nagy mélység minden for
rása, és megnyíltak az ég csatornái” -  ez a pusztulás az egész világot megsemmisítő folyamat, a káoszba 
való visszazuhanás. Isten azonban megkegyelmezett, és ebből a mélypontból kiemelte a teremtett világot. 
Az újrakezdés lehetőségét kínálta föl az emberiség számára. A teremtésnél mondott áldását megismé
telte, és újra az emberre bízta az összes élőlényt. Szövetséget kötött Noéval, amely minden nemzedékre 
vonatkozik, így egy sokkal nagyobb koncepció -  az üdvtörténet -  részévé válik ez az esemény.

A vízözön az őskeresztény hagyományban is megjelent. A korai időszakban Krisztust mint az új Noét 
említik, utalván arra, hogy Isten megőrizte őt, és általa egy új kezdet következett. A vízözönt a vérke- 
resztség előképének is tekintették, mondván, hogy az ítélet is olyan váratlanul fog elérkezni, mint a víz
özön Noé kortársaira.

Exegézis

Igénk első öt verse a papi irathoz tartozik, az utolsó három vers pedig a jahvista hagyományanyag 
része.

15. vers
Ez a vers vezeti be Isten parancsát, amely Noét a bárka elhagyására szólítja fel. A szöveg szóhasználata 
utal Isten személyes felszólítására iok1? ... dyi^k "n n  „szólt Isten ... mondván" -  ezzel a fordulattal 
találkozhatunk a Tízparancsolat bevezetésénél is. Ez kezdés hangsúlyozza az ezután következő monda
tok fontosságát.

16-17. versek
Isten először Noét és családját szólítja föl, hogy hagyja el a bárkát, ezután az állatok szabadon engedé
sére ad parancsot. Ennek a két versnek egy sajátos lüktetése van, ahogy Isten először felsorolja az em
bereket, azután az állatok minden fajtáját. Ez a felsorolás ünnepélyes hangvételt tükröz. Azzal, hogy Is
ten felsorolja az élőlényeket, a nevükön szólítja őket. Ez nem csupán „létszámolvasás”, hanem sokkal 
inkább az áldás egy formája. (Az ószövetségi korban úgy gondolták, ha valaki valaminek nevet ad, ne
vén nevez valamit, akkor az a birtoklás egy formája). Isten az egész élővilágot ismét a sajátjának tekinti, 
és ezért nem eltaszítja magától, hanem magához öleli. Isten a teremtéskor mondott áldását újítja meg, 
és újra benépesíti élőlényekkel a földet. Ebben a versben még csak az állatokkal kapcsolatosan hallunk 
az áldásról, de a papi irat következő fejezetében (9,1 kk.) már az emberrel való szövetségkötésről olvas
hatunk. Ennek a szövetségnek a része, a teremtés utáni áldás megújítása.

18-19. versek
Érdekes megfigyelni, hogy itt a felsorolás nem követi a 16. versben említett sorrendet. A Biblia héber 
szövegében azt láthatjuk, hogy a mondat első szava (p5) előtt nem áll 1, amely összekötné az előző 
mondattal. Ez a felsorolás megegyezik a 7,14-ben lévő felsorolással. Ez a sorrend megfelel a kor szoká
sainak, előbb említették a férfiakat és aztán a nőket, rang és életkor szerint. A 19. versben szereplő sor
rend sem egyezik a 17. versben írottakkal, ez is inkább a 7,14 szerinti felsorolást követi, amely a „tiszta
ság" alapján sorolja be az állatokat.

A papi elbeszélés szerkezetében is felfedezhetjük a keretes elrendezést. Az „ünnepélyes” be- és kivo
nulás bemutatására hasonló szavakat használ a szerző. Ezzel fogja körül a vízözön katasztrófájának 
elbeszélését.

Mielőtt tovább lépnénk a fejezet záró verseire, mindenképpen meg kell állnunk még egy pillanatra. A



papi irat és a jahvista réteg a vízözön történetét párhuzamosan beszéli el. A papi réteg a 19. vers után 
szakít ezzel a szerkesztési módszerrel, és nem tudósít Noé hálaáldozatáról. Ez feltehetőleg azért maradt 
ki ebből az elbeszélésből, mert nem illik bele a papi irat kultusszal kapcsolatos koncepciójába. (A papi 
irat Mózes kultusztörvényei előtt nem ismer el semmilyen áldozatot.) Mindez viszont nem jelenti azt, 
hogy ennek az elbeszélés-változatnak az üzenete csorbát szenvedne, hiszen a történet előző (8,15-19) 
és az azt követő része (9,1 kk.) is az Isten megújító és új kezdetet adó kegyelméről tanúskodik, éppúgy, 
mint a jahvista elbeszélés.

20. vers
Ebben a versben olvasunk először arról, hogy valaki oltárt épít az Úrnak. Az első, amit Noé tesz, miután 
megmenekült a katasztrófától, hogy hálát ad a Teremtőnek, hogy megtartotta őt és a bárka minden 
lakóját. Noé abból ad áldozati ajándékot, amit rábízott az Úr. Nem az értéktelenből, hanem a legértéke
sebb, „tiszta" állatokból áldoz fel. Égőáldozatot (n îsi) mutatott be, amely azt jelenti, hogy teljesen elé
gette az állatot, és nem tartott meg magának semmit a húsból, mindenestül az Istennek adta. Az özön
vízmítoszok nagy részében találunk arra utalást, hogy a nagy pusztulást túlélő hős áldozatot mutat be 
az őt életben hagyó istenségnek. De ezeknek az áldozatoknak az a szerepe, hogy lecsillapítsák a haragvó 
isteneket. Noé nem akarja „lekenyerezni" áldozatával Istent, hanem hálaadás és köszönet indítja az ál
dozat bemutatására.

21. vers
„megérezte a kedves illatot" -  ez a kép nagyon antropomorf, legalább annyira, mint a 7,16b-ben olvas
ható megfogalmazás: „az Úr pedig bezárta Noé mögött az ajtót". Ehhez hasonló képekkel nem találko
zunk a papi iratban, ez a stíluselem a jahvista rétegre jellemző. Ez az antropomorf ábrázolás is hason
lít a többi özönvíz elbeszéléshez, de itt is van egy lényeges eltérés. A szövegből egyértelműen kitűnik, 
hogy nem az áldozat miatt bocsát meg Isten, hanem saját akaratából. A jahvista elbeszélés nem egy 
befolyásolható, hanem egy kegyelméből fakadóan megbocsátó Isten képét rajzolja meg számunkra.

Az ember (din) bűne magával vonta azt, hogy a föld (noiN) is átkozott lett, ezt vonja vissza Isten. A 
6,5-ben ezt olvassuk: „az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz", itt 
pedig azt olvassuk: „gonosz az ember szív szándéka ifjúságától fogva". Isten ugyanazt állapítja meg az 
emberről az özönvíz előtt, mint az özönvíz után -  ez a megállapítás keretbe foglalja a jahvista elbeszé
lést. A vízözön sem változtatta meg az embert, nem tette jobbá, nem javított rajta. Isten mindezek elle
nére visszavonja a haragját, nem azért, mert az ember ezt kiérdemelte -  ha olyan igazak (pHU) lennénk, 
mint Noé, még úgy sem érdemelhetnénk ki ezt, hanem mert az Isten kegyelme ilyen hatalmas, és megbo
csátott az embernek. Isten mindezeken túl még megfogadja, hogy többé nem zúdít ilyen katasztrófát az 
emberekre. Ezáltal is életet ad az emberek számára.

22. vers
Ez a vers zárja le a jahvista vízözön-elbeszélést. Isten nem ígéri, hogy a föld örökké fog létezni, hiszen 
abban a megfogalmazásban, hogy „amíg csak föld lesz" utal arra, hogy egyszer vége lesz, de Isten azt 
megfogadja, hogy áldása mindvégig jelen lesz. A vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nappal és 
éjszaka olyan szópárok, amely a földi élet ritmusát adják, a föld „szívverését" jelentik, Isten ezeken ke
resztül adja tudtunkra áldását, amely életet jelent. A történet elején (6,7) a pusztulás, most pedig az élet 
ígérete szólal meg.

A vasárnap

A vízkereszt ünnepe utáni vasárnapok vezérgondolata „Krisztus dicsősége megjelenik a világban", a 4. 
vasárnap a témája „a teremtett világ Urát” helyezi figyelmünk középpontjába. Az oltár előtt felolvasan
dó ige: Jn 5,19-21



Néhány gondolatfoszlány

-  Milyen lehetett hosszú heteket, sőt hónapokat tölteni ott, abban a bárkában, és várni arra a pillanatra, 
amikor újra biztos, szilárd talajra léphetnek, és kitörhetnek a leszűkült „bárka-térből", és a bezártságból 
átléphessenek a szabadságba. Várni arra az üzenetre, amely a megoldást jelenti. Milyen volt az, amikor 
ez a várva várt üzenet megérkezett: „Jöjj ki a bárkából". Ez a szabadulás, a szabadság pillanata.

-  Isten a világ Ura, így nincs számára lehetetlen helyzet, hiszen a romjaiban heverő világot áldásá
val újjá tudja formálni. Mi is azt az áldást hordozzuk, amelyet Noé és családja kapott. Ez az áldás az 
élet ajándékában rejlik.

-  Noé első tette a megmenekülésük után az, hogy bemutatott áldozatával megköszöni Istennek, hogy 
túlélte a katasztrófát. Hálája abban fejeződik ki, hogy abból ad, ami a legértékesebb. A megmentett em
ber hálája ez, aki nem azért ad valamit Istennek, hogy ezzel kiengesztelje haragját, hanem mert megta
pasztalta szabadító kegyelmét.

-A z ember bárhogy is próbálkozik, önmagában képtelen a jót tenni; „gonosz az ember szíve szándé
ka ifjúságától fogva”.

-  Isten megbocsát az embernek, visszavonja haragját, de nem azért teszi, mert az ember ezt kiérde
melte, hanem az ő szeretetéből fakadóan. Ez az isteni szeretetből fakadó megbocsátás a kegyelem, 
amely Jézus Krisztusban válik teljessé.

-  Isten uralma és hatalma abban is megmutatkozik, hogy szüntelenül a megszokottnak tűnő dolgok
ban és történésekben is jelen van, ilyen például a napszakok és az évszakok váltakozása, a természet 
és az élet lüktetése.
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Vízkereszt ünnepe után utolsó 
vasárnap -  5Móz 18,15-20

Exegézis

Egy jellemző didaktikai módszer leírását olvassuk az elénk kerülő textusban és az előtte álló szakasz
ban. Az alapkérdés továbbra is változatlan: mire jut az ember önerőből (9-14. v.), és mire jut az Úristen 
által. A varázslás (nop), az igézés (ön], *i<zö) és minden ehhez hasonló tevékenység meg van tiltva, és 
mégis művelik, mit sem törődve a tiltással. Aki viszont az Úr szava szerint akar cselekedni, az hallgat 
a prófétára, de csakis a kiválasztottra.

A szöveg nagyjából a korai fogsági időszakra tehető -  bár előretekintésnek gondolhatnánk, mégis in
kább visszatekintés, amely mögött számos, a prófétai intézményre vonatkozó tapasztalat állhat. Szem
mel láthatólag érdekelte az akkor élőket a próféták alakja, személye, amely annak köszönhető, hogy e 
kiválasztottak mindig valamilyen jelentős történelmi esemény során léptek fel, és kihirdették az Úr aka
ratát. Ez a történeti visszapillantás igyekszik megtalálni a prófétaság gyökerét. Mózes halálával nem zá
rult le az isteni kinyilatkoztatás, hanem az Úr jóvoltából az ő nyomán új próféták támadtak.

Jellemző hatástörténeti adalék, hogy ezt a szakaszt zsidó magyarázók az utolsó idők prófétájáról szó
ló ígéretének tekintették, és ezt a szemléletmódot átvette az Újszövetség is (Mt 17,5; Mk 9,7; Lk 9,35; 
Jn 1,21; 6,14; 7,40; ApCsel 3,22; 7,37).

15. vers
A szakasz kulcsszava rögtön az első szó (tv333): a próféta. A próféta, aki mindenféle bűbáj vagy termé
szetfeletti képesség nélkül fedi fel a jövőt, mert az Úr szól általa. Ugyanakkor többféle prófétatípust is
merünk az Ószövetségből: van, aki eksztatikus állapotba kerül (pl. lSám 10,5-6.10-13), és van, aki 
csodát tesz (pl. 2Kir 4,32-35). Az itt szereplő prófétának azonban más jellemzői vannak: az első az 
„atyádfiai közül" (i'ntüo), azaz nem egy másik tradícióból, nem egy idegen közösségből jön, hanem Izrael 
népéből származik (vö. pl. Deut 17,15.20), akárcsak Mózes ('3do -  olyat, mint én, azaz mint Mózes). Mó
zes a prófétaság őstípusának tekinthető. Hós 12,14-ben a próféta konkrétan a tvm szót használja, ami
kor a kivonulás eseményére utal. Ugyanakkor von Rád szerint a tra3 szó anakronizmus lehet, nem csak 
ebben a 15. versben, hanem Ábrahám (Gén 20,7), vagy Mirjám (Ex 15,20) említésekor is, tekintve, hogy 
a kifejezést már igen korán elkezdték általánosan használni, így a valódi jelentése elveszett.

A másik fontos dolog a próféta kiválasztott volta, hiszen itt nem egy „prófétaiskola" egykori növen
dékéből lett szolgáról (mint pl. lSám 10,12-ben), vagy akár egy vallási intézményhez kötődő prófétáról 
(mint a templomi, ill. a palotában levő próféták lKir 22,6-ban) van szó, hanem olyasvalakiről, aki az is
meretlenségből lép elő prófétává az Úr akaratából (hasonló megfogalmazást találunk pl. Jer 29,15-ben is).

Harmadik fontos elem a segítségnyújtás az Úr részéről, aki -  hasonlóan a bírákhoz (pld. Bír 3,9.15) 
-  végveszélyben küldi el szolgáját, amikor már nincs más megoldás.

Végül a negyedik fontos szempont magának az elhívónak a személye (-pnbt< mm). így minden más 
egyebet kizárhatunk, és csupán két reláció marad, JHVH, aki ad, és Izrael, aki ezt elfogadja. Az Ószövet
ség prófétái közül leginkább Illés karaktere felel meg ennek a leírásnak (lKir 18,21-39; 19,10.14), de 
Ámósznál is felfedezhetünk hasonló ismertetőjegyeket (Ám 2,11; 7,12-16). A próféta mindig a jövő felé 
vezeti a népet, és megmutatja a helyes utat.

A vers végén a vaa ige a héber nyelvben egy ritka alakjával találkozunk (piraön a végén nun energi-



cummal). Ez a felszólítás nem csupán fizikai hallást jelent, hanem sokkal inkább engedelmeskedést, el
fogadást. A 14. versben szintén a dob ige szerepel: a népek, akik jelmagyarázókra és varázslókra hall
gatnak.

16. vers
Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy a prófétai elhivatás nem az Exodus-eseményben, hanem a Sínai-he- 
gyen -  ill. itt a Hóreb hegyen -  bekövetkezett teofániában gyökerezik. Az Úr szólt, és a nép -  ahogy ezt 
Deut 5,22 alapján feltételezhetjük -  hallotta a szavait. Ez a közvetlen kapcsolat viszont a szöveg tanú
sága szerint szinte elviselhetetlen terhet rótt a halandókra (vö. Ex 20,19).

17. vers
h í Úr eleget tett a nép kérésének (Ex 20,19; Deut 5,27), és nem szólt közvetlenül a néphez, csak köz
vetve. Deut 5,28-ban hangzik el bővebben ez a „dicséret” az Úr részéről, amelyet itt úgy olvasunk: „Jól
mondották" (nm -ró ű ’ű’n). A nép fogadalmat te tt:.... te mondd el nekünk mindazt, amit Istenünk, az
Úr mondott neked, mi pedig meghallgatjuk, és megtesszük azt” (Deut 5,27). Ezzel tulajdonképpen körül 
is írhatjuk a prófétai tisztséget: közvetlen kapcsolatban lenni az Úrral, és közvetíteni az ő akaratát.

18. vers
A vers szerint az imént felvázolt szerep valósággá válik egy olyan próféta személyében, akit az Úr jelöl 
ki erre az útra a nép fiai közül. Formailag megismétli a 15. versben elmondottakat, de mindezt már 
egyes számban. A nehezebben értelmezhető, bonyolultabb szerkezet (o'p' 'kd - ’nsa -p-ipo kq;) felol
dódik a sokkal könnyebben érthető -pos crrn« aipo nnb e'pt* tra  megfogalmazás által. Fontos kiemelni, 
hogy a próféta engedelmesen el is mondja a népnek, amit az Úr rábíz. Az isteni szó egyenlő az isteni 
akarattal, ily’ módon tehát a próféta szava mindig legitim interpretációja az Úr akaratának akár konkrét 
esetről van szó, akár általános rendelkezésekről, igaz, az írott törvény mindig érvényes, a prófécia pedig 
csak a maga idejében.

19. vers
Tulajdonképpen itt folytatódik a 15. vers gondolatmenete, ugyanakkor megmarad az előző versből az 
egyes számú forma. Érdemes összevetni a mondat szerkesztését a többi tiltással -  akár az előző fejezet 
2. és 5. vagy a 12. versével. Látható, hogy az ellenszegülést minden esetben megtorlás követi. Aki nem 
hallgat a próféta szavára, annak meg kell halnia, hiszen itt nem csupán Mózes beszél, hanem az Urat 
„idézi". A főszövegben ugyan nem szerepel a „próféta” szó, ugyanakkor a qumráni szövegekben például 
igen (tran -q t  író). Az engedetlenkedőket nem valamilyen bírói testület vonja felelősségre (vö. Deut 
17,12), hanem maga az Úr (ioaa Bíró ’ró).

20. vers
Hasonlóan a 15. vershez az előző szakaszban szereplő idegen praktikákra reflektál a szerző. Tehát létezett 
egy más fajta prófétaság is, olyan próféták, amelyek más istenek nevében szóltak (cnna cvró crá -qt író). 
Ez a vers egy tulajdonképpeni visszautalás a 13. fejezetre, ahol már esett szó az idegen próféták és Iz
rael viszonyáról. Ha újból kihangsúlyozzuk, hogy az Úr és a próféta különleges viszonyban vannak, ami 
semmi más kapcsolathoz nem hasonlít, akkor pusztán ebből a tényből következtethetünk egyedi voná
sok meglétére. A próféta szavahihetősége akkor marad meg, ha csak az Úr nevében prófétái. Itt utalha
tunk az ismert jeremiási párhuzamra jer 1,9-ből („Én most a szádba adom igéimet!"), vagy akár a 40. 
zsoltár 4. versére is: Nincs tehát más forrása a próféciának, csak az Úr! A törvény rendelkezik a legké
zenfekvőbb „kiskaput” illetőleg Deut 13 kk.-ben, és ugyanez az Újszövetségben, Mt 24,24-ben is hang
súlyt kap. Más istenségek nevében szólni vagy elbizakodottságból félre vezetni a népet valójában mind
egy, az ilyen próféta magát ítéli halálra (vö. Jer 14,15). Arról azonban nem tudunk meg semmit, hogy a 
megtorlás milyen formában következik be.

m áé



A prédikáció felé

Ezt az amúgy is különleges textust még különlegesebbé teszi az a tény, hogy a Vízkereszt ünnepe utáni 
utolsó vasárnapon kerül elő, mint alapige. Az Agenda a „dicsőséges Krisztus" gondolatának összefüggé
sébe helyezi. A megígért próféta Isten felhatalmazott követe, igéjének szószólója. Küldetése abban áll, 
hogy továbbadja az üzenetet, ő az összekötő az emberek világa és Isten között. Isten embereként cselek
szik, és tettein, élete szolgálatán láthatóvá válik, felragyog Isten dicsősége.

A szöveg feltételezett jelenében ugyanúgy érezhették azt a „próféta nélküliséget”, amit a ma embere 
érez -  csak nem így fogalmazza meg, de az alapérzés mindig ugyanaz: a mindenkori emberiség -  ha 
őszintén tekintett és tekint magára -  önmagát mindig a hiteles iránymutató emberre, útmutató szóra 
szoruló népként definiálta és definiálja.

A textus mögött egy hazájától, gyökereitől távol került nép egzisztenciális tapasztalatai húzódnak 
meg, amelyek az iránymutatás és vezetettség igényére, az igaz, Istentől származó ige realitásának és 
megélésének kérdéseire mutatnak rá. Vajon mit tesz az Úr a fogságban levő néppel? Illetve mi lesz konk
rétan velem, aki fogságban sínylődöm, és az életem a fogva tartóim kezében van?

A textus értelmében magának a prófétai intézménynek a létrejötte a nép félelmének köszönhető. Attól 
féltek, hogy a következő teofániát nem élnék túl, belehalnának, ha még egyszer hallanák az Úr hangját. 
Isten lénye és kinyilatkoztatása az ember számára a Szenttől való megrettenés tapasztalatával jár 
együtt. A véges nem fogadhatja be a végtelent -  Isten közelségének átélése együtt jár saját 
halandóságának tudatával, és ilyen módon halálfélelmet is kelt benne. A próféta személye áthidalja és 
csökkenti a távolságot Isten és ember között, és híd szerepével bizonyos tekintetben az ember 
félelmének is határt szab. Szolgálata és lénye azonban mindezek ellenére mégis mindig hordoz valami 
nyugtalanítót is önmagában -  a „felkiáltójel-élet" provokál, tiszteletet parancsol, távolságtartásra 
ösztönöz, és ugyanakkor arra késztet, hogy komolyan szembesüljünk az általa hordozott üzenet tar
talmával. A próféta az, akire felfigyel és akinek szavától összerezzen az ember. Van azonban valaki, 
akinek a hangjától többnyire nem rettentek meg (esetleg az árusok a jeruzsálemi templomban), sőt min
denki feljogosítva érezte magát arra, hogy gyalázza és megalázza.

Ennek a szakasznak az egyik lehetséges magyarázata szerint az Úr prófétát támaszt, aki közvetíti az 
ő akaratát, mindig egyet-egyet, amikor szükséges, hogy a nép ne varázslókra, és jövendőmondókra hall
gasson, hanem valóban az igére figyeljen. Ez azonban nem zárja ki azt az értelmezést, amivel az Újszö
vetségben találkozunk a már említett helyeken. Ez a jó néhány utalás kétség kívül arra enged következ
tetni, hogy az újtestamentumi idők embere számára nem is volt kétséges az e szakasz mögött megbúvó 
messiási ígéret megléte. A korai kereszténység számára ez a szöveg egyértelműen az utolsó prófétáról 
szóló ígéretet jelentette: A Próféta, aki -  akárcsak Mózes -  teljes hatalmával érvényesíti az Úr akaratát.

Jézus Krisztus megfelel a felsorolt kritériumoknak, hiszen a választott nép tagja, aki a mennyei Atya 
akaratát juttatja érvényre. Ugyanakkor nagy különbség, hogy a nép, akihez ő szól, már nem csupán Iz
rael, hanem Isten népe egy új értelemben véve, illetve tulajdonképpen a mindenkori emberiség. Ez az 
egyik fontos üzenet a ma embere számára. Nem szabad azonban megfeledkezni Mt 24,24-ről sem! Ha 
Jézus Krisztus a megígért Próféta, akkor komolyan kell venni az ígéret másik felét is: „őreá hallgassa
tok!” Ebben az esetben az engedetlenség megtorlását is hozzá kell értenünk a magyarázathoz. Talán 
könnyebb megérteni, hogy miféle felelősségre vonás a Krisztussal szemben engedetlen ember „jutalma”: 
nem a test múlandósága (vö. Róm 14,8), hanem az, hogy az ilyen ember esetleg nincs benne az élet 
könyvében (vö. Lk 10,20; Fii 4,3; Zsid 12,23; Jel 20,12; 21,27).

Lehet, hogy könnyebb lenne engedelmeskedni, ha Jézus Krisztus is mennydörgő égi hangon szólt 
volna, és az evangéliumok remegő térddel arcra boruló halandók reszkető kézzel megírt visszaemléke
zései volnának? Nem így történt. Az Újszövetség könyvei az örök élet reménységétől hajtott, boldog, de 
esendő emberek tanúságtételei az egyetlen evangéliumról, amely egy szelíd Krisztusról szól, aki a szere
tet parancsát hirdette. Nem passzivitásra ösztönöz, cselekvésre hív, akárcsak a próféták. Szavait csoda
tételek követik, akárcsak a prófétákét. Nem ő legitimálja saját magát, hanem az őt hallgatók ismerik el,



hogy amit szól és cselekszik, az Istentől van, akárcsak a próféták. Mindezt a Szentlélek által ihletett 
szerzők írták le, ahogyan a szakasz fentebb említett értelmezését is.

Törvényi rendelkezés a hamis próféták ellen, vagy az eljövendő idők prófétájának ígérete -  a két do
log nem tűnik kibékíthetetlennek. Egy biztos, Jézus Krisztus prófétai alakja e szakasz nélkül aligha ért
hető meg, bár Jézus merőben újat hozott. Bizonyos mértékig valóban olyan, mint Mózes, de Mózes nem 
kezdhette így a beszédét: „Bizony, mondom néktek..."

Súlypontok

-  „Prófétát támaszt... Istened, az Úr”
-  „Az én igéimet adom szájába...”
-  ..ha valaki nem hallgat igéimre,... azt én felelősségre vonom.”

Pethő Attila
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