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Előszó

Kedves Olvasó!

Bizonyos előre nem látott nehézségek ellenére újra elkészült egy füzet, amely reménység szerint sokak 
számára hasznos információkkal és impulzusokkal szolgál majd az igehirdetések előkészületeihez.

E füzet létrejöttében kivételesen sok teológiai hallgató működött közre. Örömömre szolgál, hogy belő
lük, motivált fiatalokból egy kis munkaközösség jöhetett létre. Azt szeretnénk, hogy könyvtárunk egyre 
bővülő szakirodaimának feldolgozásával a teológiai munkát azok számára is gyümölcsözővé tegyük, 
akik kevésbé előnyös feltételek mellett dolgoznak. A közös bibliai exegetikai munka révén gyakran adó
dott lehetőség elmélyült teológiai beszélgetésre, eszmecserére, kritikai észrevételek, megközelítések meg
osztására. Mindez, úgy gondolom, fejlődést, előrelépést eredményez, és hosszú távon beérő gyümölcsö
ket terem.

Külön köszönöm azok munkáját, akik a most hiányzó állandó munkatársak helyére való gyors „be
ugrásukkal” lehetővé tették, hogy a füzet megjelenésében ne legyen fennakadás.

A Szentháromság ünnepe utáni utolsó vasárnapra nem készült igehirdetési előkészítő; ezért sem 
szerkesztőt, sem kiadót, sem szerzőt nem terhel felelősség.

2003. április 7.
Hausmann Jutta



Nagycsütörtök -  Jer 31,31-34

A szövetség szíve

Nagycsütörtökön új törvény lépett életbe, és új szövetség köttetett. Testünk testéből, vérünk véréből 
újonnan teremtetett; az asztalközösség intimitásán túl egy testté lettünk Isten Fiával. Eljött az az idő, 
ütött az az óra. Megtisztított, példát adott, s azt mondta, hogy boldogok leszünk, ha ezeket nemcsak 
megismerjük, de immár elvehetetlenül tudjuk, s ezen isteni szövetségi elveket életünk mozgató és dön
téshozó alapjaivá tesszük.

Exegézis

31. vers
Eljön az az idő: A kifejezés eszkatologikus. Az új szövetség egy eszkatologikus ígéret. Megvalósulásának 
időpontjáról, időpontjairól megoszlanak a vélemények: már igen, még nem, többször is, egyszer sem. Je
lenvalóvá válása a hithez kötött. Isten ígéreteinek a csodája, hogy a hitben élő és jelen valósággá válik 
mind a múlt, mind a jövő. Isten ígéreteinél nem az idő, hanem a hittényező játszik szerepet. Az az idő 
mindig ott és akkor jön el, ahol a hit biztosítja az átjárót.

És Júda házával: Lehetséges, hogy ez pusztán egy betoldás, ugyanis a 33. versben Júda háza már 
nincs megemlítve, bár az Izrael háza magában foglalhatja mindkettőt. A kérdés természetesen az, hogy 
ki jogosult magát Júdának, Izraelnek tekinteni, s mennyiben folytatása az új szövetség a réginek.

32. vers
Nem olyan szövetséget-. A korábbi szövetség magát a szövetséget, vagyis a Sínai-hegyit jelenti, nem pe
dig a deuteronómiumit, vagy valamelyik másik, az ószövetségben említett szövetséget.

Pedig én voltam az Uruk/Férjük: A héber szó, ’Fi’psa ba’alti szintén előfordul 3 ,14-ben. Isten mint a 
nép férje jelenik meg. A LXX alapján sok tudós helyesbíti a szót ’flbaa g a ’a/ti-ra, s fordítja a következő 
módon: „ezért én megutáltam őket" (14,19). Amennyiben ez utóbbi megállapítás helyes, úgy e szakasz 
minden bizonnyal a babiloni fogságra utal.

33. vers
Ilyen lesz /  ilyenné teszem-. Ugyanezen igét találtuk már a 31. és 32. versben is, mely szó szerint azt 
jelenti, hogy „vágni" (rro) A J, E és D ezt az igét használja a szövetségkötésre.

Törvényemet a belsejükbe helyezem-. Jeremiásnak sok mondanivalója akadt a gonosz és öntörvényű 
szívről (3,17; 7,24; 9,14; 11,8; 13,10; 16,12; 18,12; 23,17 -  bár ezek nagy része a betoldásokban talál
ható) és a szív gonoszságairól és gyöngeségeiről (4,14; 5,23; 17,9).

Szívükbe írom be-. 17,1: „Júda vétke föl van írva vasból készült íróvesszővel, rá van vésve gyémánt
heggyel szívük táblájára és oltáraik szarvára.” Azok a szívek nem tiszta lapok, melyekre az új szövetség 
betűi kerülnek, ezért lehet egyoldalú az új szövetség, hiszen Júda népe nem tud mást ajánlani, mint bű
neivel teleírt szívét. Csak az köthet új szövetséget, ki fölül tudja írni a bűn betűit. A törvénynek, hogy 
hatékony legyen, a szívekbe kell írva lennie s nem kőtáblákra, mint a Tízparancsolat. A törvény arra 

v a n  h o g y  m értéke és gerince legyen az embernek, nem arra, hogy néha megnézze benne az arcát, aztán



elmenjen és elfeledje. Jeremiás gondolatai itt nagyon közel járnak Ezékielnek az új szívről szóló (Ez 
11,19; 18,31; 36,26) és Jánosnak a megújulásról szóló tanításához.

Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek-. A szövetségkötés alapformulája: Yahweh, Izrael szövetsé
ges Istene, Izrael pedig az ő kiválasztott népe (lásd még 7,23; 11,4; 24,7; 30,22; 31,1; 32,38; Lev 26,12; 
Ez 11,20; 14,11; 36,28; 37,23). Jeremiás könyvében kiváltképp a deuteronómiumi szerkesztő használta 
előszeretettel e formulát.

34. vers
Mindenki ismerni Jog engem-. Hóseás fektetett nagy hangsúlyt Isten ismeretére (Hós 2,20; 4,1.6; 5,4; 
6,6), de Jeremiásnál is találhatunk hasonló részeket (2,8; 4,22; 9,3.6.24; 22,16). Jósiás leírásában 
található az ezt leginkább kifejező rész (22,15-16). Az ígéret az, hogy minden ember úgy ismeri majd 
Istent, mint a próféták: közvetlenül és bensőségesen. Az új szövetség a prófétaság gondolatára épít, 
mégpedig az eddig egyszeri és különleges megsokszorozására, hogy minden hívő elérje a prófétai 
tudatosságot, és része legyen a prófétai tapasztalásban. Egyetemes papság új istenismeretben és antro
pológiában. Megismeri az Urat, tehát pontos, első kézből származó, személyes tapasztalattal rendelke
zik. Mintha házastársi kapcsolatban lenne vele: benső, test, értelem, szellem, lélek, akarat, mind érintve 
van. Egy ilyen kapcsolatban a múlt megbocsáttatott, sőt elfelejtetett. A jelen számít és a jövő, mely felé 
együtt mennek.

Megbocsátom bűneiket-. Az új szövetség nem bűntelenséget ígér, hanem a bűnök bocsánatát. Helyre
állítja ezáltal a kapcsolatunkat Istennel, amely semmissé lett, hiszen számtalanszor megtörtük a régi 
szövetséget.

Az új szövetség három cikkelye

1) És visszatér Teremtőjéhez a nép. A visszatérés képei nem ugyanoda való visszatérésről szólnak, hanem 
a visszatérésről a Forráshoz (ld. Ézs 43,19). Út a mélyebb hazatérésbe. A régi istenképek és hiedelmek 
elpusztulnak. Istent nem kötik a mi elképzeléseink és meglátásaink, hiszen ezek csupán behatárolt és 
vak látásunk termékei, amelyek előítéleteken és részleges megfigyeléseken alapulnak, és azon a kísér
tésen, hogy általánosítsuk meglátásainkat, és azokat megtegyük Isten végtelen titkainak a mértékévé.

Mielőtt Jób látta Istent (Jób 42,5), az volt az előfeltételezés, hogy az embernek el kell tűnnie, meg kell 
semmisülnie Isten nagyságának a fényében. S valóban az eltűnő istenképek és az előtűnő Isten között 
ott vár a terror pillanata, amikor az ember, akinek szeme láttára tűnik elő a „valami új", egyedül áll Isten 
előtt. Jeremiás ismerte e pillanat erejét. Ez a paradox pillanata, amikor csak az nyeri meg az Istent, aki 
elengedi a saját tákolmányú istenképeit, és fölvállalja a félelmet az istentelenségtől. A következő pilla
natban ugyanis maga Isten mutatja meg magát, és maga Isten jelenti ki az ő akaratát. Ekkor elértük a 
Forrást, és nem kell többé repedt falú víztározók mellett laknunk. Az új szövetséget nem lehet véglegessé 
tenni, nem lehet formába önteni, mint a kőbe vésett törvényeket, amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból. 
Mózes új fejezetet nyitott, most egy még újabb jön, Isten Lelkének fejezete. Naponként kell kutatni, na
ponként kell zörgetni.

2) A második cikkely nem egy nagy ívű mozdulat, mégis nehezebb az elfogadása: nem emlékezünk a 
korábbi dolgokra. Tillich is felhívja a figyelmünket arra, hogy új teremtetett, de nem a régiből, nem a ré
gi legjobbjából, hanem a régi halálából. Aki pedig az újat teremti, az túl van régin és újon, az az Örök
kévaló. A múlt mindenesetre velünk van, bár a hátunk mögött. Ami számít tehát, emlékezésünk módja, 
milyenje, formája (2,2; 23,22).

A 33. versben már ott van a Lélek elkerülhetetlen, de előre meg nem jósolható eljövetele. Jeremiás 
agóniájának előre nem látható gyümölcse lett ez a rész a Lélek eljöveteléről és a kegyelem útjairól. Hir
telen az új megérkezik, nem akkor, amikor mi a legkevésbé is várnánk, hanem éppen amikor a legke
vésbé hiszünk bármifajta jó irányú változásban. Hirtelen, ahogy a régi elbukik, és már nem tud tovább



maradni, értelmek mélységei nyílnak meg bennünk, amelyeket korábban nem ismertünk, sőt nem is sej
tettük, hogy lehetségesek.

3) Megbocsátás. A megbocsátás mögött szeretet, a szeretet mögött tudás. A szeretet mindig új, min
dig friss, örök időkig. A tudás, az ismeret nem valami kívülről jövő, ezoterikus vagy formális dolog; ez 
a tudás a szív mélységes vágyából és Isten utáni remegéséből fakad (lásd 20. v.) és kapcsolatából az Is
tennel, akit csak e tiszta szív ismerhet meg.

Evangélium az Evangélium előtt

Textusunk a Vigasztalás könyve Jeremiásnál, messiási próféciák gyűjteménye, az Ószövetség egyik 
csúcspontja. Az új szövetség létéről, illetve ígéretéről csak itt esik szó az Ószövetségben.

Jer 17,1 megmutatja, hogy mi volt ezelőtt Izrael szívére írva: a bűneik. El lehet-e tűntetni a szívbe vé
sett bűnöket? Ki lehet-e törölni belőle, mint bőrből a tetoválást? Vagy csak fölülírhatók, de mindig ott 
marad a nyomuk, hegük? Vagy ott van, de már nem számít, mert mindenek megújulnak, és Isten lesz 
minden mindenben?

Az új szövetségre a bűn miatt volt szükség. Az ember ugyanis már nem képes megtartani a szövet
séget, amikor természetessé válik a bűn és mindennapivá az Istennek hátat fordított lét. Föl sem tűnik 
már, hogy valami nincs rendjén. Ha pedig valami tényleg nem jó, akkor az biztos nem a mi hibánk. A 
31. fejezet szövegösszefüggésében (lásd 31,29-30) Izrael a számonkérés és a megszégyenítés játékát 
játssza: hibáztassuk a szüleinket azért, amiért ide kerültünk, ahol vagyunk. Holott az Úr megmondta, 
hogy mindenki a saját vétkeiért felel.

A régi szövetség is az emberek bensejébe van helyezve (Róm 1,19-21); tudták eddig is, hogy mit jelent 
a lét Istennel szövetségben. Mi hát a különbség, ha a mostanira tekintünk? A választ megkapjuk Róm 8-ban: 
a különbség a Lélek és a személyes istenkapcsolat. Az új szövetség és Isten akarata az egyén, az indivi
duum szívébe lett írva, nem „csupán” a nép közössége lesz a letéteményese. Nincs kibúvó, nincsenek kőbe 
vésett parancsolatok, nincs más, aki megmondja, nincs máshová, mert belénk van vésve vesszőstül és 
iótástul. Testünk a Szentlélek temploma, Isten lakhelye, szívünk a Szövetség Ládája. Egyetemes papság.

Kérdéses persze, hogy mennyire lehet tökéletes az istenismeretünk, és mennyire marad homályos 
(lKor 13,12), és menyire magyarázzuk a saját szánk íze szerint a homályt. Szükségünk van-e tanítókra, 
lelkészekre, prófétákra, és ha igen, akkor mennyiben kell, hogy más legyen a szerepük, mint az ószö
vetségbeli elődeiknek? Irányítanak, oktatnak, vagy felfedezik velünk együtt a szívünkbe rejtett írást? 
Megváltozott a papság és annak szerepe is; új törvények kellenek hát (Zsid 7,12).

A tiszta szívűek meglátják az Istent. Ez az istenismeret alapfeltétele. A bűnös ember nem tudja betöl
teni a törvényt. Az új szövetség nem bűntelenséget, hanem bűnbocsánatot ígér. Megmentett bűnösök le
hetünk. Krisztusért, Krisztus által, Krisztusban be tudjuk tölteni a törvényt, és be is kell töltenünk.

Az új szövetség még nem mindenkié, csak azé, aki hisz Krisztusban (Jn 1,12). Az új szövetség még 
nem mindenkié, csak azé, aki hisz Krisztusban? Van-e jogfolytonossága az ószövetség népének? Kik Iz
rael és Júda fiai? Izrael egyenlő Isten kiválasztott népével. (Róm 11,17k; Ef 2,11-13; 3,6; Róm 9,6-7; 
Gál 3,6-9.29; Jn 10,16.) Jézus betölti e próféciát (Mt 26,28; Lk 22,20; lKor 11,25; 2Kor 3,6; Zsid 
8,8-9.28; Róm 11,25-26).

Van különbség a régi és az új törvények/szövetségek között:
-  Isten garantálja az új szövetség sikeres beteljesülését. A „ne tedd", „tedd a következőket" helyett 

az jelenik meg, hogy „Én szövetséget kötök", „Én a szívükbe írom", „Én megbocsátom".
-  A kegyelem szövetsége, de nem univerzalizmus az új sem, hiszen akik elutasítják azt, megítéltet

nek, s a pokolra jutnak.
-  Az új szövetség az emberek bensőjéből fakad. A Szentlélek képessé tesz s vágyat ébreszt az ember

ben, hogy megtartsa azt; engedelmeskedik, mert úgy akarja. Isten az, aki kicseréli a szívet.
-  Bensőséges istenkapcsolatot jelent az új szövetség. Minden egyes embernek meg kell tapasztalnia 

a személyes kapcsolatot Istennel, hogy az új szövetség részese lehessen.
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-  Az ószövetség sosem volt véglegesnek szánva, mindig ott volt az újnak az ígérete (Id. Deut 30,1-6). 
Az új szövetséget nem lehet megtörni. Az örökkévalóságig tart. Isten vállalta a megtartását; ő a ga

rancia a meglétére. Krisztus halálában és föltámasztásában van az alapja.
jeremiás a börtönből írja mindezeket. Tragikusnak mondható, hogy mi is törvények után kutatunk, 

hogyan éljük a keresztény életet. Szeretnénk biztos rácsok mögött tudni magunkat. Holott a Szentlélek 
magasabbra tette a mércét és szabadságra hívott el bennünket, Isten fiainak szabadságára.

Kérdés, hogy Jézus volt-e az egyetlen lehetőség, hogy betöltessék a textusunkban olvasható prófécia. 
Lehet, hogy a hazatérés a babiloni fogságból is már e prófécia betöltése volt. Ennek ellenérve viszont 
az, hogy ha a prófécia a babiloni fogságból való hazatéréssel töltetett volna be, maradt volna nyoma. 
Ehelyett azt találjuk Ezsd 10,2k-ben, hogy Babilonból nem valami újba, hanem éppen a mózesi törvé
nyekhez tért vissza a nép. Ráadásul a fogság után is ajánlottak föl vétekáldozatot, ami arra utal, hogy 
a vétkek nem lettek eltörölve, sőt elfelejtve sem (lásd Zsid 10,15-17).

További helyek további értelmezésekhez: Más ószövetségi helyek az új szövetség alatt a régi törvény 
betöltését értik: Hós 2,14-23; Ez 33,21-39,29; Ez 40-49; Ézs 40-66. Az új szövetség ígérete: Gal 3,29; 
Ef 1,13-14; Titusz 3,4-7; lPt 1,3-6; Jel 21,4-7.

Rozs-Nagy Szilvia
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Nagypéntek -  4Móz 21,4-9

Textusunk kontextusa a pusztai vándorlás. Ennek elbeszélését Mózes könyveiben lépten-nyomon tarkít
ják a nép engedetlenségéről és lázadásáról szóló „közjátékok”. A redaktor ebbe a részbe is beillesztett 
egy elbeszélést a nép pusztai engedetlenségéről és lázadásáról, melynek során Isten haragja ismét csak 
Mózes közbenjárásának köszönhetően enyhült meg.

Exegézis

4. vers
■po-D’. -  A fordítások Vörös-tengerként próbálják visszaadni jelentését, s ez érthető, hiszen már a LXX- 
ban is ilyen formában találjuk (OaXacKjav epuOpav). Nem valószínű azonban, hogy a szövegben említett 
Vörös-tenger megegyezik a mai Vörös-tengerrel. A szövegben említett tenger héberül ugyanis rjl0'0’, 
magyarra így fordítható: Nádas-tenger, Sás-tenger. A mai Vörös-tengerben azonban nincsen nád.

Izrael vándorlása ekkor már a végéhez közeledett, hiszen 4Móz 20,1 szerint Izrael a 40. évben ismét 
megérkezett Kádesba. A 4Móz 33,38 pedig arról tudósít, hogy Áron főpap felment a Hór-hegyre, és ott 
halt meg a 40. esztendőben. A térképen látható, hogy Hór-hegye Kádes mellett van, Izrael tehát 38 évnyi 
fenyítést szenvedett el a pusztában hűtlensége és engedetlensége miatt. Most pedig, hogy másodjára indult 
el a nép Kádesből, szintén nem egyenesen Kánaán felé vette útját, hanem -  hogy békét tartson Edóm- 
mal -  a Sás-tenger keleti öble felé (Ecjón Geber) került (4Móz 21,4), s csak innen fordult észak-kelet felé.

D»n"033 "íSjpm (isp) -  unatkozik, elcsügged, türelmetlenkedik jelentéssel bír Qal alakban. Érthető a 
nép reakciója, negatív hozzáállása, hiszen rendkívül sivár, köves, homokos terepen vonult. Nehezen bír
ták már az emberek a nehézségeket, a fáradalmakat. Az a tudat is nagyon rossz hatással volt rájuk, 
hogy ismételten eltávolodtak Kánaántól, és nem tudták, mikor érik el azt megint.

5. vers
„Isten és Mózes ellen’’ -  Izrael népe még az eltelt 40 év ellenére sem tanulta meg azt, hogy panasz és 
zokszó nélkül kövessék és hajtsák végre Isten rendelkezéseit. Éppen ezért hangzik el sokszor a pusztai 
vándorlás során a nép ajkáról a számon kérő mondat Mózes és az Úr felé: Miért hoztatok el bennünket 
Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában?

(megromlott étel) -  A szó csak ezen a helyen fordul elő a Bibliában, s Gesenius egy növény ne
vét feltételezi ennek hátterében.

A manna a nép szemében hitvány, nyomorúságos eledelnek tűnhetett az egyiptomi ízletes ételekhez 
képest. Leszólták azt a mannát, amit maga Isten adott eledelül a népnek. Érdekes, hogy ezt a pusztában 
vándorló nép által megutált, megunt, bp'bp-nak mondott mannát a későbbi hagyomány már „mennyei 
kenyérnek" mondja (Zsolt 78,25; Zsolt 105,40; Jn 6,31 kk). (A hagyomány szerint a mannából 
valamennyit egy edényben tároltak a Szövetség Ládájában.)

6. vers
O’Enöri n’wnan (tüzes kígyók) -  Olyan mérges kígyók voltak, melyek marása gyulladást okozott, s az 
így keletkezett fájdalom érzése a tűz által okozott égető kínhoz hasonlíthatott. Nem tudjuk egyértelműen
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beazonosítani, hogy milyen kígyók lehettek ezek, hiszen a Szentírás nem mond semmi közelebbit róla, 
pedig a héber nyelv a kígyóknak legalább 5 fajtáját különbözteti meg. (Ld. Keresztyén Bibliai Lexikon 1. 
kötet 56. oldal.) Mégis nagy valószínűség szerint viperafélék lehettek, hiszen számos fajtájuk található 
meg Palesztinában, a Sínai-félszigeten és Észak-Afrikában.

7-8. vers
A fenyítés indította a népet arra, hogy felismerjék az Úr elleni újabb vétküket, megvallják bűnüket, és 
Mózes által Isten bocsánatáért esedezzenek.

sD»n i in  ntö'o (és imádkozott Mózes a népért) -  A Midrás (Tanchuma Chukkat XIX.) azt
mondja: „Ha valakitől bocsánatot kérnek, azt nem szabad kegyetlenül visszautasítani. A nép beszélt 
Mózes ellen, de midőn bajba jutottak, Mózes mégis szívesen megbocsátott nekik és imádkozott megmen
tésükért.”

r|ni£> (tüzes kígyó) -  Isten megparancsolta Mózesnek, hogy készítse el a tüzes kígyók képmását. Fel
tűnő, hogy itt egyedül a rgö szó szerepel, néhány antik változatban pedig rézkígyóként említik. A 
kifejezés az azonos radikálisokból álló igéből származik, és égni, elégni, égetni jelentéssel bír.

Összefüggés fedezhető fel Ézsaiás 14,29-cel, hiszen ott is ez a szó szerepel, de ott „repülő sárkány” 
jelentéssel. Valószínűsíthető, hogy valamiféle démontisztelet állhatott a háttérben. (Az ókori arabok hie
delemvilágában szerepelt ez a repülő sárkány, akit a pusztában tiszteltek és áldoztak neki.)

Ha valaki az izraeliták közül -  akit megmartak a kígyók -  rátekintett erre a póznára felfüggesztett 
kígyóra, meggyógyult. Párhuzam vonható jános evangéliumával, ahol ezt olvashatjuk: És ahogyan Mó
zesJelemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is Jelemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök 
élete legyen őbenne. (Jn 3,14-15)

Érdekes, hogy a textus elején még az DvfrK szót használja a szerző (4Móz 21,5), a 6. verstől pedig 
már ismét az nrp szerepel. Ugyanez látható a mérges kígyók esetében is. Egyszer O’Entön o’tömn, 
másszor tóim Valószínű, hogy két forrás is fennmaradt, és a redaktor szerkesztette őket egy történetté.

9. vers
ntö'm töm (rézkígyó) -  Itt a szöveg már egyértelműen rézkígyóról beszél, hiszen a ntö'm (5Móz 8,9 sze
rint) bányászott rezet jelent. Lehet azonban egy másik értelmezése is a ntö'm töm-nek. Értelmezhetjük 
fokozásként is, úgymint kígyók kígyója, vagyis a legnagyobb, a legfőbb kígyó.

iram  (rátekintett) -  Itt ezt nem úgy kell érteni, mintha a rézkígyónak valamiféle mágikus hatalma 
lett volna, inkább úgy, ahogyan a Misna is mondja: „Mindaddig, amíg az izraeliták a magasba tekintet
tek és alávetették szívüket Mennyei Atyjuknak, meggyógyultak; de ha elfordultak Tőle, elpusztultak.”

A rézkígyó a megmentés jelképe volt, s ezért évszázadokon keresztül őrizték, mint tiszteletreméltó 
tárgyat.

A kígyó, mint szimbólum a vallástörténetben

A szimbólum olyan jel, amely a köznapi, megszokott jelentésén túl rendelkezik egy sajátos, másodlagos 
jelentéssel is. Minden kultúra használ szimbólumokat az emberiség kezdete óta, a barlangrajzoktól 
kezdve egészen a mai reklámokig. A jelek és jelentéseik a különböző korokban és kultúrákban hasonló 
alakban jelennek meg.

A kígyó a Bibliában 9 különféle elnevezésben szerepel. Ezek közül leggyakoribb a nahas (tömj ki
fejezés. A Szentírás egyes helyein szimbolikus értelemben fordul elő. Ezek a szimbólumok/szimbolikus 
jelentések azonban korunk embere számára már magyarázatra szorulnak, hiszen az ókori keleti népek 
vallási felfogásából erednek, és bizonyos fogalmi háttérismeretet igényelnek.



Kígyó az ókori Keleten
A Kr. e. III. évezredből származó sumér dokumentumok számos vallási eszmét őriznek, melyek egy jóval 
korábbi korszakból hagyományozódtak, míg végül írásba foglalták őket. A Közel-Keleten élő népeknél 
is megtalálható, de először mégis sumér nyelven íródott le az az elképzelés, miszerint az istenek minden 
Újév alkalmával előre meghatározzák az elkövetkező 12 hónap sorsát. Ezt a rendet azonban mindig 
igyekszik megzavarni valami. Nem mehet minden az eltervezett, tökéletes rendben, hiszen a Nagy Kígyó 
szüntelenül fenyegeti a világot az őskáoszba való visszataszítással. Fenyegetését azonban nem tudja 
beváltani, mert az istenek minden Újévkor újjáteremtik a világot. A sumérok számára tehát a kígyó, 
mint egyfajta démon, mint a Rossz ősképe jelenik meg.

Az egyiptomiak sok mindent átvettek a sumér kultúrából, de hamarosan egy rájuk szabott álláspontot 
alakítottak ki, legfőképpen a Mezopotámiától eltérő földrajzi adottságaik miatt.

Az ókori egyiptomi állatkultusz kb. 30 különféle állatot tisztelt, ezek közül az egyik legjelentősebb a 
kígyó volt. Amennyire féltek tőle, olyannyira próbálták is különböző mágikus praktikákkal megnyerni 
a jóindulatát, hogy -  miután marása által képes a pusztításra -  minden gonosszal szemben megvédje 
őket. A népi gondolkodásban tehát kettős szerepben jelent meg: egyrészt mint ellenség, akinek a hara
pásától még Ré isten sem menekült meg, másrészt mint a templom és a ház védelmezője. Ez a kettős 
szerep a legveszélyesebb egyiptomi kígyót, a kobrát (= Ureusz) jellemezte. (Feljegyzések szerint több 
családnak házi kígyója is volt, amit tejjel itattak.)

Kánaánban a kígyót kultikus tisztelet övezte, Baalnak és a hozzákapcsolódó termékenységi 
kultusznak volt a szimbóluma. A pogány őslakosság számára az élet és az üdvösség állata.

Mint tudjuk, a kánaániak kultusza különösen veszélyes volt Izrael számára, hiszen minden idegen 
népcsoport (sémiták, hurrik, filiszteusok), amely Kánaánba érkezett, rövid idő alatt teljesen elfelejtette 
saját ősi vallását, feladta korábbi kultúráját, és átvette a kánaániak kultuszát.

Az eddigiekből tehát az derül ki, hogy a kígyó, mint szimbólum a keleti embernél mindenképpen va
lamiféle sajátos jelentéstartalommal bírt. Mitikus lénynek, az istenek világába tartozónak tartották. 
Amikor a Biblia szerzői a kígyót szerepeltették, olyan általánosan ismert szimbólumot használtak, hogy 
annak jelentése az akkori ember számára semmiféle értelmezési nehézséget nem okozott, nem volt 
szükség semmiféle többlet-magyarázatra.

Kígyó a Bibliában
A kígyó a Bibliában először az őstörténetben szerepel. A bűnbeesés elbeszélésében nem mitikus létező
ként, hanem Isten- és emberellenes rosszként tűnik fel. Mibenlétét a kinyilatkoztatás csak később tisz
tázza, pl. a Bölcs 2,24-ben: A sátán irigysége révén azonban a világrajött a halál, és akik vele tartanak, 
azok megtapasztalják azt.

Mózes 2. könyvében jelenik meg ismét a kígyó, amikor Mózes a botját kígyóvá változtatja. (2Móz 4,2 
kk.) Az egyiptomi kígyóbűvölők olyan katalepsziás állapotba tudták hozni a kígyót, hogy az bottá me
revedett. A fáraó emberei valószínűleg ismerték ennek technikáját, ezért tudták olyan könnyen utánozni 
Mózest.

A 4Móz 21,4-9-ben (vö. Bölcs 16,5-7) a rézkígyó gyógyító ereje abból a népi elképzelésből származik, 
hogy a kígyó birtokolja a gyógyítás adományát (vö. a görögöknél Aszklepiosznak, a gyógyítás istenének 
szimbóluma a kígyó volt). Mózes itt (éppúgy, mint Aszklepiosz) gyógymódként alkalmazta azt az egyéb
ként megszokott eljárást, hogy ti. hasonlót hasonlóval gyógyít (kígyómarást kígyóval, kutyaharapást 
szőrével).

A rézkígyó itt a keresztre feszített Krisztus előképe: És ahogyan Mózesfelemelte a kígyót a pusztában, 
úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz annak örök élete legyen őbenne. (]n 3,14-15). 
Vagyis aki jézusban hisz, az megszabadul a lelki haláltól.

A rézkígyó további sorsáról annyit tudunk, hogy Izrael fiai bálványként kezdték tisztelni, tömjéneztek 
neki, és Nehustánnak nevezték mindaddig, amíg Ezékiás király kultuszi reformja során össze nem 
törette (2Kir 18,4).

A kígyómarás, kígyóméreg olyan veszedelmet jelentett, amitől féltek az emberek, s ezért jelenik meg



olyan sokszor a Szentírásban a bűn büntetéseként, illetve a bűn jelképeként is. Pl: Mint a kígyó elől, 
menekülj a bűntől, mert megharap, ha a közelébe kerülsz. Fogai olyanok, mint az oroszláné, elrabolja ve
lük az ember életét. (JSir 21,2) (Vő. még Zsolt 58,5-6; Zsolt 140,4; Ám 5,19; Péld 23,31-32.)

Az Ószövetségben a romlás erőit testesíti meg a Leviatán, amely mint gyors tengeri kígyó, tengeri sár
kány jelenik meg (Ézs 27,1; Jób 26,13). Ebben az értelemben feltehetőleg a föníciai mitológia hatására 
került a Bibliába. A kígyó és a sárkány alakja nemcsak a Bibliában, hanem a mitológiában is gyakran 
keveredik, és nem választható egyértelműen külön egymástól. A sárkány szerepe szintén az istenellenes 
erő megjelenítése, mint ahogy a Jelenések Könyvében is ilyen értelemben szerepel.

Utak és kerülőutak

Nézzünk egy kicsit utána a rézkígyó történetnek! Izrael úton van a szolgaságból a szabadság felé. Ezen 
az úton, a pusztában tapasztalta meg ismét a nép az Istenével kötött szövetséget, JHVH-val való szemé
lyes kapcsolatát. Ezt a nagylelkű isteni tettet (szövetségkötést) azonban gyorsan elfelejtette Izrael népe. 
Történetünkben ugyanis „bizalmatlansági indítványt” tesznek -  mint már annyiszor az út során -  Mó
zes és az Úr ellen: „Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból?"

Vajon a szolgaság nem volt-e jobb, mint elfogadni Istennek azt az ígéretét, hogy a szabadságba ve
zet?! -  gondolkodhatott el Izrael népe. A visszapillantás, visszatekintés azonban tulajdonképpen nem 
reális, hiszen a múlt utólag mindig megszépül, és dicsőségessé válik.

Isten ekkor közbeavatkozott. Ahhoz, hogy ígéretét, melyet Izrael népének adott, be tudja tartani, 
pusztulást, romlást hozott Izraelre. Csak így tudta szavatolni, hogy ő nem a levegőbe beszél, hogy sza
vának súlya van. Itt nem bosszúról vagy megtorlásról van szó, hanem arról, hogy Izrael végre célhoz 
érjen, eljusson a hőn áhított szabadságra.

Tény, hogy a játékszabályokat Isten állítja fel, s azok nem alakíthatók Izrael népének kénye-kedve 
szerint. Isten az eltervezett célt így vagy úgy, de mindenképpen eléri; s ezt még az emberi lázadások, zú
golódások, zendülések sem hiúsíthatják meg -  legfeljebb késleltethetik.

Isten büntetésekor Mózes mint közbenjáró lépett fel Isten és a nép között. Ő képviselte Izraelt Isten 
előtt, és Istent a nép előtt. Isten meghallgatta a könyörgést. Ő parancsolta meg Mózesnek, hogy készít
sen rézkígyót, hogy aki arra rátekint, életben maradjon. Mózes tette (a fentebbi párhuzamból következő 
jelentése mellett még) azt jelképezte, hogy a halált okozó kígyó legyőzve, tehetetlenül oda van szegezve 
egy fára, vagyis nem árthat többé senkinek.

Tapasztaljuk, hogy ember tervez, Isten végez. A tapasztalatok ösztönözhetnek, de egyúttal meg is bé
níthatnak. Betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála, munkában való sikertelenség rányomják bélye
güket életünkre.

Nem lehetnek Isten útjai olyan kerülőutak, melyek végül mégis a célhoz vezetnek? A szenvedések, 
melyek bennünket érnek, vajon nem a kegyelmet tükrözik? Hiszen a szenvedés, a fájdalom űz, hajt min
ket, hogy rápillantsunk a keresztre.

Útmutató gondolatok

Elképzelem a szituációt: mérges kígyók veszik körül Izrael népét. Az emberek kézzel-lábbal és félelemtől 
eltorzult arccal védekeznek, próbálják védeni magukat, családjukat, egymást a kígyómarás ellen.

A nyomorúságban lévők közül néhányan segítségért folyamodnak a felállított kígyóhoz. Tettüket si
ker koronázza. Másokat -  akik nem tekintenek a rézkígyóra -  megmarnak az ott tekergő csúszó-má- 
szók, s azok ordítanak az égető fájdalomtól és a halálfélelemtől. Azt hiszem, mindannyian magunk elé 
tudjuk képzelni ezt a stilizált képet.

A kígyók mindig valamiképpen felkavarják lelkünket, kedélyállapotunkat. Nincs igazán olyan ember, aki 
közömbös marad irántuk. Nem véletlen tehát, hogy a vallástörténet olyan kiemelkedő helyet biztosít nekik.



A kígyók nem csupán a vallástörténetben, de a pszichológia kifejezés- és értelemvilágában, és a pszi
choterápia területén egyaránt meghatározó szerepet játszanak. Ha ezen a területen vizsgáljuk történe
tünket, akkor a bűnnel való érintkezést példázza számunkra. Mit is jelent ez? „Megváltás" lehetséges, 
ha merünk egy „kígyót" -  saját bűnt, vétket, hibát -  előhozni, elővenni, felszegezni, s arra rátekinteni. 
Abban a pillanatban, amikor elismerjük, kimondjuk: „Igen, ez így volt, vétkeztem!", megtisztulunk, is
mét jól érezzük magunkat, mert megválunk bűneinktől, tiszta lesz a lelkiismeretünk. Így olyan egész
ségessé tehetjük magunkat, mint amilyenek korábban voltunk.

Ahhoz, hogy ezt megtehessük, szükségünk van Istenre, szükségünk van jános evangélista útmuta
tására („És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, 
hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne."), szükségünk van Jézus keresztjére, mert lelkünket, lel
kiismeretünket megtisztíthatjuk ugyan Isten és Jézus Krisztus keresztje nélkül is, de látnunk kell, hogy 
így Isten előtt még nem leszünk igazzá. Sajátos technikáink nem tesznek minket Isten előtt tisztává. 
Egyedül Jézus Krisztus keresztje által, Isten szabad kegyelmi tettéből igazulunk meg, és szabadulunk 
meg bűneinktől.

Nagypéntek központi mondanivalója tehát éppen abban mutatkozik meg, hogy Jézus Krisztus mind
annyiunkért halt kínhalált ott a keresztfán. Ha pedig vesszük a bátorságot és a fáradságot, hogy ráte
kintsünk -  úgy, mint egykor az izraeliták ott a pusztában akkor bizonyosak lehetünk afelől, hogy Is
ten meghallgat és meggyógyít, kigyógyít bűneinkből.

A János evangéliumából vett idézetet éppen ezért nem szabad a 15. verssel befejezni, hanem hozzá 
kell vennünk a 16.-at is, mert a központi mondanivalót ebben találjuk: Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Szabó Ferenc
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Nagyszombat -  Ézs 25,8-9

Exegézis

A 24-27. fejezetek külön egységet alkotnak a proto-ézsaiási részen belül -  ez az ún. apokaliptikus töre
dékek gyűjteménye. A keletkezési időt illetőleg megoszlanak a vélemények a tudósok között, annyi bizo
nyos, hogy a szövegrész a könyv legkésőbb keletkezett szakaszának tekinthető (Kr. e. 4. sz. körül). Az 
apokaliptikus elemeken túl kései keletkezésre utal a fejlett angelológia is. Ez a négy fejezet korántsem 
nevezhető egységesnek. A kutatók szerint legkevesebb négy profetikus liturgiából álló „profetikus kan
tátáról" van szó, ami ellensúlyozza Ézsaiás próféta ostorozó szavait. A szerző nem véletlenül öntötte li
turgikus formába ezeket a szavakat, hiszen az ószövetségi istentiszteletben fontos szerephez jutottak a 
liturgikus elemek, amelyet nem csupán a szertartást végző papok, hanem a próféták, a kórus és maga 
a gyülekezet is használt, így nem meglepő, hogy itt is ezzel a formával találkozunk, amelyben a prófétai 
kijelentés és a közösségi válasz folyamatosan váltakoznak (hasonló részek pl.: Ézs 33,1-24; Jer 3,21— 
4,2; 14,2-15,2; Mik 7,8-20). E nagyobb egységen belül külön figyelmet érdemel a kijelölt textus számos 
vitát megért első mondata. A szerző az Ószövetségben szinte egyedülálló módon szembesíti az olvasót 
az utolsó idők végével. A koronázáshoz kapcsolódó lakoma képe több helyen is megtalálható az Ószö
vetségben: lSám 11,15; 1 Kir 1,25. Továbbá, összefüggésben Ézs 24,23-mal a leírtakat lehet a szövet
ségkötésre való visszautalásnak is tekinteni (2Móz 24,11). Egy „eszkatologikus lakoma” gondolata a 
későbbi idők emberére is lelkesítőleg hatott, mégis a kései apokaliptika meglehetős távolságtartással ke
zelte ezt az eseményt, jóllehet, mégsem mondott le róla. Hasonló gondolattal találkozhatunk a qumráni 
közösség irataiban is (IQSa II 17-21), igaz, itt a résztvevők nem a népek, hanem a „világosság gyerme
kei". Lukács evangéliumában (Lk 24,24-30) Jézus is használja a lakoma képét, de még ennél is érdeke
sebb a Máté által közölt jézusi intés (Mt 8,11) az ősatyákkal való közös lakomáról.

8. vers
mnb mán ita : -  mindenképpen a szakasz kulcsmondata, melynek értelmezése kihat az összes többi vers
re is. Sokan megkérdőjelezi, hogy eredetileg is ehhez a vershez tartozott, és későbbi betoldásnak tartják. 
Az eltakart arcok és a könnyek a gyász jelei, de vajon kiket gyászolnak, a halottaikat, vagy konkrétan 
a csatában elesetteket, azaz általános érvényű-e ez a határozott kijelentés?

Kezdve mindjárt a ubn (itt: Piel perf. sg3m) igével, roppant sajátos a szóhasználat mind ebben a vers
ben, mind pedig az előzőben, ennek jelentése ugyanis elnyelni, mohón benyelni. Kevésbé tűnik azonban 
furcsának, ha megvizsgáljuk a szó többi előfordulási helyét (2Móz 15,12; 4Móz 16,32.34; 26,10; 5Móz 
11,6; Zsolt 106,17; Jer 51,34; Jón 2,1). Tulajdonképpen minden esetben valamilyen módon a halál té
maköréhez kapcsolódóan használja az Ószövetség ezt az igét. Itt mindjárt érdemes megvizsgálni a mn 
kifejezést is, ugyanis más, pontosabban gazdagabb a jelentése, mint a magyar megfelelőjének. Halott
nak tekintendő, vagy másként fogalmazva a Seolban (bwi) van az az ember, akit gyógyíthatatlan beteg
ség gyötör. A halál tulajdonképpen minden, ami az életet akadályozza, minden, ami az ember életterét el
veszi, ami a boldogságára tör, és nem utolsó sorban az, ami Isten és ember közé áll! Utóbbi döntő jelen
tőséggel bír, hiszen a fejezet Jahve uralkodásáról szól, amely hatalom nem ismerheti a korlátokat! Ily 
módon a halál „elnyelése" szinte természetes következmény, sőt, nem csupán a halált, hanem vele együtt 
a gyászt is „elnyeli" az Úr hatalma. Érdemes emlékeztetőleg röviden utalni a babiloni és kánaáni mito
lógiára is, amely érdekes vallástörténeti adalék lehet a Sion-hegyen történt eseményekhez. Ugariti szö
vegekben olvasható Mót (aki sok helyütt a halál istene) és Baal harca. Mót azzal fenyegette Baalt, hogy
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felfalja (elnyeli), de a történet végén Anat istennő végez Móttal, majd Baal ennek köszönhetően kel új 
életre, és lesz az eget kormányzó istenné. A másik vonalon Marduk is győztesen került ki a régi és az 
új istenek harcából, amikor megölte Tiamatot, és szétszakítva az istennő testét megalkotta az égboltot, 
valamint a szárazföldet, véget vetve ezzel az őskáosznak. E régi tradíció felelevenítésének is tekinthető 
a számunkra furcsa szóhasználat. A szó jelentésével játszva így azt lehetne mondani, hogy a halállal 
ugyanaz történik, amit a halál művel az élettel. Ez alapján tehát lehet -  és kell is -  egy általános érvé
nyű kijelentésről beszélni, hiszen a halál kétségkívül mint hatalom szenved vereséget, és ezt nem csu
pán Izrael tapasztalhatja meg, hiszen a szerző népekről (o'oyn) beszél, és egész földről (f^rrbo). Feltá
madásról ugyan nincs szó konkrétan (a következő fejezetben viszont van), arról azonban igen, hogy 
Jahve üdvtervét semmi nem akadályozhatja meg!

A nab szó fordítása örökké, ugyanakkor felmerülhet az a lehetőség, hogy a nx; arámul győzelmet is 
jelent, valamint még néhány kódex (A, 0) is ezt a jelentést szorgalmazza, sőt lKor 15,54-ben is ezt talál
juk. Ez az értelmezés valószínűleg az arám nyelvű zsidóknak köszönhetően kerülhetett a görög fordí
tásokba. Ugyanakkor a páli értelmezés szerint ez a mondat -  kiegészülve a hóseási idézettel (Hós 13,14) 
-  fontos próféciát rejt, ami Krisztus visszajövetelével teljesedik be, ez pedig a teljes diadal a halál felett.

Az Úr letörli (nno) a könnyet minden arcról (trs'bo). Meglepő visszafogottsággal szól a szerző Izrael 
üdvösségéről. Nincs meg az a sorrend, ami megvan Pálnál, sőt mindez inkább megfordulni látszik: elő
ször a pogányok, és csak aztán Izrael. Azonban mégsem olyan szempontból érdekes a megfogalmazás, 
hogy Izrael esetleg háttérbe szorulni látszana, hiszen nyilvánvalóan az Ószövetség nem ismer olyan jö
vőképet, amelyben az Isten Népe nem jut döntő szerephez, hanem mert nincs szó az atyák földjére való 
visszatérésről. Erre vonatkozólag magyarázatul szolgálhat az, hogy a szakasz olyan körülmények kö
zött született, amelyekben ezt már nem tartották elsődleges célnak. Ami viszont jelen van, és szenved 
tőle a nép, az a szégyen (nsnn). Mint a hasonló természetű fogalmaknak (pld. bo, nsn, ©u), ennek is van 
egy szubjektív, és egy objektív jelentése: egyrészt a megkülönböztetettség, a lenézettség érzése, másrészt 
a tényleges hátrány, a diszkrimináció. Nehéz rekonstruálni, hogy e mögött a fogalom mögött ténylege
sen milyen tartalom húzódhat meg, mennyiben táplálkozik a fájdalom a hazátlanságból, és mennyire a 
diaszpóra helyzetben levő zsidóság elleni támadásokból, egy valami azonban bizonyos: az Úr letöröl 
minden könnyet, és megszüntet mindent, ami szégyenletes.

9. vers
Az első tagmondatra vonatkozólag némely fordítások (Qa, s) egyes számú, második személyű alanyt fel
tételeznek (mom). Ugyanakkor nem lehet megállapítani, ki lehetne konkrétan ez a „Te". A mondat értel
me sokkal inkább általános alanyra utal. A hálaének jelen idejű felütéssel kezdődik, de a n;n szót ebben 
az esetben nem fenyegető szavak követik, hanem épp ellenkezőleg, a reménység teljesedik be: íme, itt 
van a mi Istenünk! Ahogy az előző versben is a „halál elnyeletése", mint hirtelen bekövetkező, váratlan 
és mindent elsöprő módon jelent meg, úgy itt a mn viszi tovább ezt az erőteljes dinamizmust. Isten népe 
nem hiába bizakodott (mp Piel perf. pll), nem hiába szenvedte el a gigantikus katasztrófát (hiszen ne 
feledjük, ebben a fejezetben már az apokalipszis legvégső stádiumának epizódjai zajlanak), a segítség 
megérkezett [m  Hi impf. sg3m+pllsuff.) -  és ez által a jövő is biztossá vált! Az itt szereplő hálaadó for
mulának számos párhuzama lelhető fel az Ószövetségben (lMóz 49,18; Zsolt 9,15; 13,6; 14,7; 16,9; 
21,2; 25,5; 40,2; Jer 14,22; Hab 3,18).

„Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.” (lKor 15,26)

A teremtett világ legnagyobb ellentéte az élet és a halál között feszül. Sokkal mélyebb jelentése van en
nek az örökösnek tűnő harcnak, mint amit a jelen korunk „mítosztalanításon" átesett embere képes fel
fogni. Ma a halál tabutéma, aminek említése nem fér bele a jólléti társadalmak rendszerébe, ahol min
denki boldog, egészséges és fitt. Nagyjaink sírjai sokszor gondozatlanul állnak, és a szellemi örökségük



re egyre kevésbé van igény, sokkal inkább arra, amire „már úgysincs szükségük". De nem csupán a min
denki számára „nagyokra” várhat e sors, hanem saját családtagjainkra is, sőt még ránk is.

Nehéz olyan körülmények közepette az elmúlásról beszélni, ahol az ember szinte kiszakad az életből, 
és a kórház magányában kénytelen megélni a „diadalt” a halál felett. Nincs, aki a kezét fogja, és útjára 
bocsássa, egyszerűen „elnyeli" a halál. Pedig a halál nem ekkora hatalom! Olyan hatalom csupán, amely 
elenyészik az evangélium fényességében! És nem csupán az ember halandósága, hanem maga az e mö
gött álló hatalom semmisül meg, azaz minden ami az élet ellen tör, és ami Isten és az ember közé áll. 
Ezt azonban csak hittel lehet elfogadni. Az Istenbe vetett bizalom nélkül a múlandóság valóban terhes 
tudás, amiről jobb hallgatni. Pedig az ember nagyon vágyik a halhatatlanságra. Az egyes kultúrák né
pies mondavilága mind „kifőzte" a maga „örökélet-elixírjét”. Ma pedig a mitologikus hősök helyét a tu
domány vette át. Mindenki és minden a romolhatatlanság és a tökéletesség felé törekszik, és teszi mind
ezt a Teremtő nélkül, rettegve mindentől, ami az elmúlással fenyeget, hiszen senki nem tudja, mit hoz 
a jövő. Pedig nem attól kell félni, aki a testet megölheti, hanem attól, aki a lelket (Mt 10,28).

De Isten nem kárhoztatta az embert örök nyugtalanságra. A benne bízók tudják, mit hoz a jövő. Nem 
csupán az egyéni sorsukat bízhatják rá, hanem mindenkiét, aki benne reménykedik. Isten világossá tet
te számunkra, hogy végleg diadalmaskodni fog a halál felett, sőt ennek jelét is adta, hiszen Krisztus fel
támadt a halálból, és azóta is szüntelenül követésre hív mindenkit.

Már az exegézis során is említésre került lKor 15,54, ahol Pál apostol utal a vizsgált textus első mon
datára. Pál is hálaadással folytatja: „hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk jézus Krisz
tus által!” Rettegés helyett nekünk is bátran hálaadásra nyílhat az ajkunk, mert Isten nem hagyja el
veszni az ő népét.

Nagyszombat ünnepét a sír nyugalma hatja át, az áhítatos csend, és a békesség. Nagy esemény van 
készülőben.

Súlypontok

• teljes, mindent elsöprő diadal a halál felett -  Isten örök királysága nem ismer korlátokat
• az Úr eltöröl mindent, ami az ember számára terhes
• szüntelenül reménykedjünk, és örüljünk szabadításának

Pethő Attila
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Húsvét vasárnapja -  Jón 2,1-11

„Az idegenség hermeneutikájának egy paradigmája”

„Óh bár adna a Gazda patakom 
sodrának medret, biztos utakon 
vinni tenger felé, bár verseim 
csücskére Tőle volna szabva rím 
előre kész, s mely itt áll polcomon, 
szent Bibliája lenne verstanom, 
hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan 
bujkálva, később, mint Jónás a Halban 
leszálltam a kínoknak eleven 
süket és forró sötétjébe...”
Babits Mihály: Jónás imája

„A Jónás könyve a Biblia legismertebb szövegei közé tartozik. Ismertsége olyannyira túlnőtt forrásain, 
hogy a »férfi a cethalban« története még azoknak is ismerős, akik soha nem olvasták a Bibliában, és 
már egészen messze kerültek elődeik hitétől. Az ilyen fokú ismertségnek az a hermeneutikai következ
ménye, hogy az idegenség elsődleges tapasztalata teljesen feloldódott egy másodlagos ismerősségben: 
egy közvetlen megértés illúziójában, amely számára az időtlen történet minden archaikus eleme magá
tól értetődővé vált. Annyira magától értetődővé, hogy végül már nem maga a történet, hanem éppenség
gel azoknak a hite tűnik idegennek, akik »naív« vagy dogmatikus hozzáállással azt igaznak tartották! 
Maga a természeti csoda és ennek legkirívóbb esete, a hőst Isten parancsára elnyelő, három nap és há
rom éjjel magában tartó, majd végül kiokádó tengeri szörny is ebben az evidenciában részesült. Míg a 
felvilágosult értelem ezen először megütközött, a keresztény dogmatizmus pedig a természetfölötti rea
litást vette védelmébe, mára ez a vita is megszűnt: mindenki tudja, és ezt a tudást a teológus is hasz
nálja, hogy a vallás kezdeti korszakában -  akárcsak később a mesében is -  a csodálatos tapasztalata 
nem kivételt, hanem szabályt jelentett."1

S most itt áll előttünk ez a textus, melyet általában átlépünk, kihagyunk, nehéznek találunk. Egy 
zsoltár, mely nem szükséges a mi Jónás-történetünkhöz, egy hálaadó ima, amely nélkül a mi „cethal- 
történetünk” még lehet teljes egész. S közben ott a kérdés, hogy vajon mai igehallgatóknak, nekünk, 
mit üzen ez az irodalmi mű, s azon belül is ez a Jónás-zsoltár.

Jónás jele

Jónás könyvének második fejezetében csak az 1-2. és a 11. vers található prózában, a 3-10. vers pedig 
egy hálaadó zsoltár, vagyis költői szöveg. Persze a két főszereplő JHVH és Jónás marad továbbra is.

Az elbeszélés fonala a 1,15-höz kapcsolódik, ahol az 1,4-ben található JHVH mint a természet ura je
lenik meg, aki célja elérése érdekében Jónással kapcsolatban ezeket az erőket használja: „Az ÚR azon
ban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést
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szenvednek." (1,4)- „Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe; a tenger háborgása pedig megszűnt.” 
(1,15) A zsoltárrész 4-8 verseiben ezekre a dolgokra pillant vissza.

A történet az első fejezet végéhez kapcsolódik azzal, ahogy az első versben JHVH egy halat küld, aki
nek meg kell mentenie Jónást. Ennek a l l .  versben láthatjuk a folytatását, ahol is ismételten parancsot 
kap a hal, hogy Jónás a partra kell, hogy kerüljön.

A cethalcsoda idegensége filológiailag feloldható, hiszen azt látnunk kell, hogy Jónás nem azért me
nekült meg, mert jobb belátásra tért, és ismét Urához fordult, hanem azért, mert JHVH így akarta. Az ő 
nevelési útjához kapcsolható ez a cselekedet. Ő akarta így.

A kettő között találunk egy hálaadó zsoltárt, ami későbbi beillesztés lehet, melyet a Jónás-novellához 
kapcsoltak. Ebben azt láthatjuk, hogy nem felel meg a hal gyomrában tartózkodó Jónás helyzetének. Hi
ányoznak belőle a könyvre jellemző arameizmusok, szókincse, stílusa eltér az egész mű szövegétől. Az 
örvénylő tengerként megfogalmazott nyomorúság alkalmassá tette arra, hogy a tengerbe vetett Jónás 
imája legyen. A kutatók ezek alapján (H. W. Wolff 1977; H. Schüngel-Straumann 1975) arra következ
tettek, hogy ez későbbi betoldás a könyv szövegébe.

A zsoltárt vizsgálva, a következő kritériumokat találhatjuk meg:
1. Ezékiás király hálazsoltára, felgyógyulása idején: Ézs 38,9-20 -  ez a forma, egy korábbi struktúra 

meglétét mutatja.
2. A segítségül hívás meghallgatásának motívuma, amelyek olvashatók a Zsolti8,7; Zsolt 118,5; és 

a Zsolt 138,3-ban is.
3. Következő egységként lehet kezelni a Jón 2,4-7 részt, mely a megmenekülés leírása.
4. A megmentés ismerete a Jón 1,7c; l,8b-ben található, mint egy újabb kritérium.
5. Az utolsó egység a köszönetmondás, melyet a Jón 2,10 tartalmaz.
így elénk tárul a Jónás-zsoltár felépítése, s azt tapasztalhatjuk, hogy formailag beilleszthető a zsoltár

irodalomba, és nemcsak beilleszthető, de más zsoltárokkal összehasonlítható, ahol is ezek a részek 
szintén felfedezhetők.

Hogy miért fontos ezt a megállapítást figyelembe vennünk? Nézzük meg azt a kapcsolódást, ahogy 
az ókeresztény egyházi szertartásban találkozik ez az „eltévedt zsoltár” más zsoltárokkal, és épül be a 
keresztényeknek Krisztus feltámadását valló hite!

„Szent Iréneusz az eretnekek ellen írt hitvédő művében (AH.I11,20-Sch211,383) úgy mutatja be »Jó- 
nás jelét«, mint a föltámadás jelképét: Isten nem azért engedte meg az ember bukását, hogy az »a nagy 
szörnyeteg által elnyeletve teljesen elvesszen«, hanem mert már előre így készítette el az eljövendő meg
váltást, melyet az ige által, »Jónás jele« révén vitt végbe, azok javára, akik együtt tudtak imádkozni 
Jónással. -  Isten ugyanis azt akarta, hogy az ember megkapja tőle váratlan meglepetésként az üdvös
séget, aztán föltámadjon a halálból, s így Istent dicsőítve mondja el Jónás próféta szavait: »Szorongatá- 
somban az Úrhoz kiáltottam, Istenemhez, aki meghallgatott engem a halál torkából...«” (2,2 -  LXX).

Nem véletlen tehát, hogy a rövid bibliai könyvet az egyház a legszentebb szertartásokban: a húsvét 
előesti virrasztás és a többi vasárnap hajnali zsolozsmáinak keretében olvasta fel. A keleti és a nyugati 
zsolozsma kialakulásában egyaránt kulcsszerepe lett ennek az ószövetségi könyvnek. A 2. fejezet pedig 
már egyes korai Biblia-kódexekben is bekerült a Zsoltároskönyvet kiegészítő ódák gyűjteményébe, ame
lyek az egyház leggyakoribb imáinak számítottak.”2

„Az ima mondanivalóját pedig a hozzákapcsolt bizánci költemények közül is talán legjobban a ke- 
resztfelmagasztalás ünnepének 6. ódája juttatja kifejezésre. „A tengeri szörny gyomrában Jónás tenye
reit kereszt alakban kiterjeszté, az üdvösséges kínszenvedést jelképezvén, majd harmadnap kiszállván, 
dicsőséges föltámadását ábrázolta a testileg keresztre szegezett Krisztus Istennek.”3

Vizsgáljuk meg ennek fényében ezt a szövegrészt, és keressük meg azt az utat, mely az „idegenség 
paradigmájával” közeledőket is elvezetheti a húsvéti feltámadáshoz!

A 2,7c versrészlet a Zsolt 30,4 és a Zsolt 40,3 feleltethető meg. -  „de te kiemelted életemet a sírból,
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7 ó, Uram, Istenem!" (Jón 2,7c) -  Mi más is végső soron az élet, mint gyötrelmes küzdelem a halállal? 
Minthogy a halál élménye ilyen visszhangot kelt az emberben, lehetetlen egyszerű természeti jelenséggé 
lefokozni. A halál nem lehet értelmetlen. Olyan erőszakosan mond ellent az élnivágyásnak, hogy bün
tetésként nehezedik az emberre. Az embernek nincs hatalmában megmenteni önmagát a haláltól: ehhez 
Isten kegyelme kell, egyedül ő az élő, lényege szerint. Mikor tehát a halál hatalma bármilyen módon is 
megnyilvánul az emberen, nem tehet mást, mint Isten felé kiált. A reményt táplálhatja, hogy Isten „nem 
hagyja a lelkét a Seolra szállni”, hogy kimenti lelkét az alvilág karmaiból. Amikor megmenekül a vesze
delemből, hálát ad Istennek, hogy megszabadította. És mielőtt még hitének látóhatára túlterjedt volna 
a jelen élet korlátain, már tudja azt is, hogy az isteni hatalom nagyobb a halálénál. Első lépés afelé a 
remény felé, amely a halhatatlanság horizontjává tágul.

A 2,8a összecseng a Zsolt 107,5 verssel, „amikor elcsüggedt a lelkem, az Úrra gondoltam” (Jón 2,8a) 
-A z imádság az életből indul ki, az ember különféle helyzeteiből. Érezni a magány szavát, az elkesere
dettség fájdalmát, az Istenhez folyamodó kiáltást.

A 2,8b a Zsolt 18,7 verssel, „imádságom eljutott hozzád, szent templomodba.” (Jón2,8b) -  A könyör
gő kiáltások akkor szakadnak föl, amikor a hit próbára tevődik. Vajon kudarcot vall-e Isten szándéka? 
Meghallgatásra talál-e a könyörgés? Minthogy a könyörgő nem mond le arról, hogy Istennel éljen, várja, 
hogy Isten irányítsa élete útján.

A 2,9 és a Zsolt 31,7 kapcsolható össze. „Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, / azok elhagyják 
jótevőjüket.” (Jón 2,9) -  Élet-halál harc folyik a bálványok ellen, de most már JHVH híveinek lelkében. 
Azért, hogy elismerjék, hogy a bálványok semmik. A bálványimádás nem egyszer s mindenkorra túlha
ladott magatartás, különböző formákban újra és újra visszatér.

A 2,10 pedig a Zsolt 50,14-gyel feleltethető meg. „De én hálaéneket zengve áldozok neked, / és amit 
megfogadtam, teljesítem. / Az Úrtól jön a szabadulás!” (Jón 2,10) -  Az élet feladataival, és veszélyeivel 
szembenálló embernek támaszra van szüksége, amelyre számíthat. Ahhoz, hogy a szorongás meg ne bé
nítsa, hanem kitartson és reménykedhessék, bizalomra van szüksége. De kiben bízzék?

A kérdés kezdettől fogva felvetődik, és Isten megadja rá a feleletet, amikor arra szólít fel, hogy csak 
őbenne bízzék. Ez azt jelenti, hogy az ő bölcsességére bízza magát az ember, s lemond arról, hogy a ma
ga értelmében bízzon. A Teremtő gondviselésére, mindenhatóságára támaszkodhat, mert minden az ő 
műve égen és földön, az embernek tehát nincs mit félnie a teremtményektől.

A hálaadásnak megvan a klasszikus irodalmi sémája, jól mutatja a hálaadás természetét, azt, hogy 
egy isteni megnyilvánulás kelti fel. A műfaj azonos, a szókincs azonos hagyományhoz igazodik, Isten 
művének visszhangjaként. Az érezhető, hogy JHVH minden egyes jótéteménye egy megvalósulóban lévő 
történelmi folyamat része. Ez együtt halad a kinyilatkoztatással, mintegy visszhang az emberi szívben.

Az egyházi esztendő kontextusa

Húsvét. A Messiás valóban eljön.
A cethal csodája tipologikus, „Jónás próféta jeleként” való értelmezésével született, ami azok számára, 
akiknek „van szeme a látáshoz”, már nagyobbról értesít: „az Emberfiá(ról), (aki) a föld belsejében (lesz) 
három nap és három éjjel”, mint azt Krisztus maga (Mt 12,38-42) az ószövetségi szöveg értelmezője
ként az érteden írástudókkal és farizeusokkal szemben interpretálja. Az idegen elsődleges ellenállását a 
tipologikus exegézis megszünteti; az ókeresztény történeti tapasztalat másodlagos idegenségéhez tarto
zik, amely a korábbi eseményt jelként a harmadik napon feltámadó Keresztrefeszítettre vonatkozónak 
látta. Isten múltbeli beavatkozása azt engedi remélni, hogy a jövőben döntő módon beavatkozik. A vég
leges üdvösség megjelenik, mint új teremtés, teljes győzelemként a rosszon. Isten küldötte, akinek a fel
adata a világnak ez az átalakítása, nem más, mint a Messiás, akinek eljövetelét a zsidók minden húsvét 
éjjelen várták. Persze Istennél van a küldendő Messiás beavatkozásának módja és ideje.

S a Messiás valóban eljön. Másként, mint várták, másként, mint az elképzelésekben élt. Olyan szava
kat mond és olyan cselekedeteket hajt végre, melyek megváltoztatják a Messiás-várás értelmét, „ő pedig



így válaszolt nekik: Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a 
Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Em
berfia is a föld belsejében három nap és három éjjel." Mt 12,39-40 A halottak feltámadásának ez a be
jelentése érthetetlen marad még a tizenkettő számára is. Nem értették meg, hogy ez magára Jézusra vo
natkozik. Szükségük volt a húsvéti tapasztalatra, hogy elvezesse őket a hithez, amely reményük alapja 
és irányának meghatározója is lesz.

„Jónás jele”, mely a feltámadó Krisztusra irányítja a figyelmet. A kérdés, amelyet a mai olvasó számá
ra további kérdést tartogat, így hangozhatna: „Hogyan lehetne -  teoretikusan szólva -  Istent elgondolni, 
ha azt akarná korunk számára demonstrálni, hogy mennyire más lehet az autoritás? Hogyan lehetne -  
gyakorlatiasabb fogalmazással -  megtörni egy túlbuzgó pártember dogmatizmusát, és konszenzust lé
tesíteni, ha a fegyelmezettségre vagy az értelemre való hivatkozás csődöt mond?" (Jauss, 395)

Ebben a pillanatban kerül elénk a zsoltárszakasz. Mélyebbé, érthetőbbé teszi ezt az üzenetet. Azok 
számára is közel kerülhet, kik már rég elidegenedtek tőle. Hírül adja Istennek a halál fölötti diadalát, 
amikor megszabadítja és kiragadja hatalmából az embert. Mert ez a dráma az emberi élet legelején kez
dődött, az ember vétke folytán belépett a világba a halál. S jelenléte ebben a zsoltárban is oly erősen ki
fejezésre jutó érzése objektív valóságot tükröz. Önmagunkban könyörtelenül ki vagyunk szolgáltatva 
hatalmának.

Hogyan valósulhat meg tehát a remény távlata, amelyet az Írások nyitnak meg? „Az Úrtól jön a sza
badulás" -  hangzik az üzenet. Krisztus megszabadít a halál hatalmából, magára veszi a halál állapotát, 
meghal értünk, s diadalmaskodik.

Honnét van Krisztusnak ez az üdvösséges hatása? Szembeszállt az emberi nem ősi ellenségével, és 
legyőzte. Ettől a perctől fogva megváltozott az emberek és a halál viszonya. A győzedelmes Krisztus 
megvilágosítja azokat, akik a halál árnyékának völgyében ülnek, megszabadította őket a bűn és a halál 
törvényéből, amelynek rabszolgái voltak. Végül pedig az idők végén az általános feltámadás lesz dia
dalmának ragyogó beteljesedése. Akkor a halál mindörökre megsemmisül. Ettől a pillanattól a halálnak 
már más értelme van az új emberiség számára, amely meghal Krisztussal, hogy örökké éljen vele.

Ez hálaadásra kell, hogy fakasszon bennünket, Isten művének visszhangjaként. Ezt megtehetjük a 
Jónás-zsoltár segítségével, ahol megtalálhatjuk a kiállott veszedelem leírását, a szorongatásból való ki
áltást és az ÚR nagyszerű tettének felidézését. Feleletet adhatunk arra a kegyelemre, melyet az ÚR Krisz
tusban adott. Mely „Jónás jeleként” mutatkozott meg, a tökéletes kegyelem kinyilatkoztatásaként és leg
nagyobb ajándékként a számunkra.

Szabó Julianna
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Húsvét 2. napja -  Ézs 52,7-10

A szabadulás örömhíre

Az előttünk álló igerész az Ószövetség és a Biblia egészének legszebb és legköltőibb szövegei közé tar
tozik. Úgy tekinthetjük, mint az azt megelőző nagyobb költemény (51,9-52,3) reszponzóriumát, mely
ben lényeges motívum az ujjongás. Az 51,9-52,3-ban olvasható költeményben hirdeti Deuteroézsaiás, 
hogy vége a nép szenvedésének. Erre válaszol ujjongva kijelölt igeszakaszunk.

A 9. és 10. vers hasonló záródal, mint ahogyan azt megfigyelhetjük 42,10- 13-nál. Hasonló a felépí
tése és a szókészlete is. A kijelölt szakasz minden eddigi záródalnál továbbmegy, mert nem csak ujjon- 
gásra hív, hanem az örömhír felhangzásában annak megvalósulását látja. Deuteroézsaiás itt költőien 
leírja, ahogyan a győzelmi hírt hozó megjelenik. Elkerüli a fogságban lévők visszatérésének részletes le
írását, és elsősorban Isten tettére koncentrál.

Az 52,7-10-ben felhangzó üzenet párhuzamba állítható 40,9—11-el. Érdemes e kettőt összevetnünk. 
Míg 40,9-1 l-ben JHVH pásztor, aki maga előtt terelgeti szelíden a nyáját, 52,7-10-ben király. Mindkettő 
olyan ősrégi cím, melyet Istenre használtak. 52,7-10-ben nem csupán királynak nevezi JHVH-t, hanem 
a király dicsőítésének folyamatát is megjeleníti: a király legyőzte ellenségeit (10a v.), bevonul városába 
(8. V.), elfoglalja trónját és ünnepük (7. v.). Bár Ézs 52,7-10-ben egyértelműen megjelenik a király dicsőí
tésének motívuma (Mowinckel tétele JHVH trónra lépési ünnepéről), de ezt Deuteroézsaiás beolvasztja 
sajátos üdvüzenetébe. Vagyis ezek a versek nem egy kultuszi aktusról beszélnek, hanem Isten történe
lemben véghezvitt cselekedeteiről. Vigasztalni ugyanis az Ószövetség nyelvén nem csupán szóbeli meg
nyugtatást jelent, hanem olyan beavatkozást, amely által valamely rossz helyzet megváltozik.

7. vers
Az örömhírt hozó lábainak szépségéről szóló mondat azt fejezi ki, hogy szépsége a rábízott örömüzenetben 
rejlik. Minden más követtől megkülönbözteti, hogy nem egyszerűen kihirdet valamit, hanem üdvösséget 
hirdet. A hegyek kifejezés máris konkrétan az olvasó, a Babilonban lévő hallgató elé idézi Jeruzsálemet, 
hiszen a várost körbeveszik a hegyek. Az örömhírt hozó itt Izrael számára üdvösséget hoz. Ezt az üdv
tartalmat írja le a három kifejezés. „Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet." Mindegyik azt 
az üdvüzenetet jeleníti meg a fogságban lévők számára, amelyet így foglal össze: „Istened uralkodik!"

8. vers
Az örömhírt hozó hangjához csatlakoznak az őrállók, akik a falakról és Jeruzsálem tornyairól kiáltanak. 
Az őrállók már szemükkel látják a történteket, így válik egészen megfogható valósággá az, amit Izrael már 
nem is tudott elhinni és elképzelni: „JHVH visszatér a Sionra”. Különleges tömörséggel fejezi ki ez a kép, 
hogy a fogságban lévők hazatérése és Jeruzsálem újjáépítése egyben JHVH érkezése illetve visszatérése. 9

9. vers
A hetedik versben csak egy hang szólt, az örömhírt hozó hangja. Majd csatlakoztak hozzá az őrt állók. (8. v.) 
A 9. versben már egy egész kórus zengi a dicsérő éneket: „Jeruzsálem romjai”. Tipikus paradox kép ez 
Deuteroézsaiásnál. Jeruzsálem romjai a nép maradékának és a fogságban élőknek is a szenvedést és a 
szétszakadozottságot jelképezték. Ennek azonban most vége! Az öröm ideje következett el, minden ismét jó: 
„megvigasztalta népét az Úr”. Egészen kifejező, hogy a dicsőítő ének perfektuma az örömujjongás alap
ja, ugyanúgy, amikor Ézs 43,l-ben ezt mondja: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak.”



10. vers
Isten karjának képe az azt megelőző költemény (51,9-52,3) első mondatára utal vissza. Míg ott a segítséget 
várta JHVH karjától, itt arról beszél, hogy „JHVH kinyújtotta szent karját". Minden nép láthatja, amit ő 
népével tesz. JHVH dicsősége és hatalma nyilvánvalóvá válik, és nem marad senki előtt sem rejtve. (10. v.)

Gondolatok az igehirdetéshez

Kijelölt igénk húsvét ünnepének második napján hangzik el, amikor Krisztus feltámadását ünnepeljük. 
Talán sokan használják a húsvéti istentiszteleten „Az Úr feltámadt. Az Úr valóban feltámadt!" köszön
tést. Igénkben is egy végtelen örömujjongás hangzik. Van olyan igemagyarázó, aki a 7. versben találha
tó „békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet" kifejezéseket ujjongást kifejező hangszerekkel 
azonosítja. Mindenesetre az egész szakasz egy felszabadult, megszabadult népet hív az örömteli ujjon- 
gásra. Húsvét ünnepén is ilyen végtelen öröm szabadulhat fel a halál és bűn rabságában vergődő em
berből. Krisztus feltámadása hirdetheti nekünk: „Istened uralkodik" minden hatalom és erő felett.

Igénkben először csak az örömhírt hozó hangja hallatszik, majd csatlakoznak hozzá az őrt állók, Je
ruzsálem romjai, az egész nép. Egy egyre bővülő kör, egyre hangosabb és erőteljesebb kórus. Ha az is
tentiszteleten elhangzó másik igeszakaszra gondolunk (Lk 24,13-35), láthatjuk, hogy ott is egyre töb
ben és többen csatlakoznak a fájdalmas gyászéneket éneklőktől az öröméneket zengők csoportjához. 
Először csak néhány asszony, majd egyre több tanítvány találkozott a feltámadott Jézussal. Majd adták 
tovább a hírt nemzedékeken és évszázadokon keresztül. Húsvétkor tegyük fel a kérdést magunknak: elég 
hangos-e a mi kórusunk? Elég hangos-e ahhoz, hogy meghallják mások az örömhírt zengő dalunkat? 
Hallatjuk-e hangunkat az örömhírt zengők kórusában, vagy csak csendesen dörmögünk, netalán 
tátogunk? Örömhír birtokosai vagyunk, és ennek arra kell minket késztetnie, hogy ezt továbbadjuk.

Napjainkban annyi minden megváltást és szabadítást ígér. Erőszakos rendszereket háborúval, erő
szakkal akar az ember, a világ megváltoztatni. Valóban szabadulást hozhat egy háború és megteremt
hető a béke? Megteremtik az igazságot és egyenlőséget a különféle egyedüli jónak hirdetett gazdasági 
rendszerek? Az orvostudomány fejlődésével szeretné megszüntetni a genetikai rendellenességeket, és 
meghosszabbítani az emberi életet. Csakhogy ezen az úton inkább elrettentő „eredményeket” találunk, 
mint az igazi megváltást, felszabadító megoldást. A személyes életben pedig van, aki a kötöttségektől 
akar megszabadulni, van, aki a gátlásaitól. így aztán kiégett, elmagányosodott, drogokhoz menekülő 
embereket találhatunk mindenütt. Pedig kinyújtotta karját az Úr és megvigasztalta népét. Végérvénye
sen és egyértelműen cselekedett. Elküldte fiát a világba, aki halálával és feltámadásával igazi szabadu
lást hozott. Nehéz rossz, fájdalmas hírt átadni valakinek. Mennyire jó érzés azonban egy örömhírrel 
futni valakihez. Örömhírrel már szalad önkéntelenül is a lábunk, mert azonosulunk a jó hírrel, és látni 
szeretnénk a másik arcán az örömet és a felszabadulást.

Az örömhírt hozó Deuteroézsaiás könyvében sietve kapaszkodik fel a hegyre. Nem törődik azzal, 
hogy a szíve gyorsabban ver, és talán levegőért is kapkod. Mindennél fontosabb számára, hogy minél 
előbb továbbadja azt, amit rábíztak: az örömhírt. Csak arra tud gondolni, hogy családja, barátai, népe 
mennyire fog örülni a hírnek. Annak a hírnek, hogy „megvigasztalta népét az Úr”.

Azért látja mindenki szépnek a hírt hozót, mert az Úr cselekedett. Ezért kapcsolódnak be oly sokan az 
ujjongásba. Húsvétkor -  betegség, szenvedés, halál ellenére -  mi is halljuk az örömhírt: az Úr megszabadí
tott. És ezért csatlakozhatunk mindnyájan az ujjongó kórushoz: Az Úr feltámadt. Valóban feltámadt.

Péter Attila

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

A igehirdetés alapigéje az ún. Sinai-perikópa (2Móz 19-24) elején áll. Hozzászoktunk ahhoz, hogy ezt 
a szakaszt a törvényadásról és a szövetségkötésről szóló résszel egybetartozónak tekintsük. Ez a szokás 
egybecseng azzal a törvényértelmezéssel, amely szerint a törvény a szövetségkötés feltétele. Ha azonban 
ennek ellenére alaposabban szemügyre vesszük a perikópát és annak helyét a szövegben, érdekes meg
figyelésre nyílik alkalmunk. A 19. fejezetnek e kezdőversei a törvény kihirdetése és a szövetségkötés 
előtt állnak. Alapvető kijelentéseikkel, amelyek elővételezett összefoglalást képeznek, a következő sza
kasz olvasásához adnak segítséget. Az olvasó számára olyan perspektívát nyújtanak, amellyel az őket 
követő szövegek helyesen kategorizálhatóakká válnak.

Exegézis

J. vers
A szakasz helyváltoztatással kezdődik: Mózes felmegy Istenhez a hegyre (Sinai). Az ókori-keleti, illetve 
ószövetségi hagyományban a hegyek az istenségek lakóhelyei, illetve olyan helyek, ahol találkozni le
hetett velük. Az Ószövetségben a Sinai mellett ilyen volt a Karmel-hegy és a több helyen említett ma
gaslatokon található szent helyek.

Mindenképpen érdemes odafigyelnünk a versben található megfogalmazásokra, mert azok Istennek 
és az ember(ek)nek az egész szöveg témáját képező kapcsolatáról már itt sokat mondanak: Mózes fel
megy a hegyre -  Isten a hegyről kiált neki. Isten tehát Mózes elé jön, már akkor megszólítja, amikor még 
oda sem ért. Isten az emberhez fordul, ő ragadja meg a kezdeményezést. Nem találunk utalást arra, hogy 
Mózes miért megy Istenhez. Ezzel szemben nagyon egyértelmű és világos, hogy Isten milyen szándékkal 
fordul Mózeshez: feladatot bíz rá, méghozzá igehirdetési feladatot. Ezt párhuzamos mondatszerkezettel 
fejezi ki, amely „Jákob házát" és „Izrael fiait" (azaz az izraelitákat) rendeli egymás mellé. Sem a kon
textus, sem pedig a mondatszerkezet nem engedi meg, hogy két különböző címzettre gondoljunk, „Jákob 
háza” és „Izrael fiai" itt inkább szinonimaként szerepelnek. 4

4. vers
A beszéd, amely az izraelitákhoz szól. Isten beszédeként szerepel a szövegben, és a múlt pozitív, üdvös 
tapasztalatait felsoroló bevezetéssel kezdődik. Néhány összefoglaló szó elég ahhoz, hogy tapasztalatok 
sokaságát idézze fel: a „mit cselekedtem Egyiptommal” tapasztalatok egész palettáját jeleníti meg a jaj
gatásoktól a kivonuláson át a tengeren való átkelésig anélkül, hogy azokat konkrétan meg kellene ne
veznie. Isten cselekvését az egyiptomiakon itt a semleges női) ige fejezi ki, amely így nem utal úgy a 
szörnyűségekre, ahogyan az egyiptomiak Isten cselekvését megélték. Ezen kívül feltűnő a héber perfec- 
tum használata, ami tényt, a cselekedet valóságos véghezvitelét fejezi ki. Hasonlóan általános érvényű 
a vers sasszárnyon hordozásról szóló második fele. Az itt alkalmazott kép Isten gondoskodását jeleníti 
meg anélkül, hogy konkrét alkalmat nevezne meg, ami így lehetővé teszi, hogy az Isten cselekvéséről 
szóló pozitív tapasztalatok mindegyike belefoglalható legyen. Feltűnő a rendhagyó igeidő-használat: a 
t®3 és a Kin igék mindegyike narratív (imperfectum consecutivum) alak, amely befejezetlen cselekvésre 
utal, így Isten cselekvését úgy mutatja be, mint amely továbbra is folyamatban van. Figyelnünk kell a



tán ige hifiiben történő használatára, amelynek alanya Isten. Ez a kifejezés tulajdonképpen a honfogla
lásra vonatkozó terminus technicus. Ebben a szövegben azonban az ’*» továbbviszi a jelentést: maga 
Isten a cél!

A megszólítottakat, mint a tapasztalatok szemtanúit szólítja meg a szöveg, illetve mint olyanokat, 
akik részesei voltak e tapasztalatoknak. Ha tudatosítjuk magunkban, hogy az elbeszélő és így a hallga
tók, illetve olvasók kora egy másik kor, mint az események ideje, az ószövetségi gondolkodás fontos sa
játosságát vehetjük észre: az időhatárok átlépését és ezzel a múltnak a jelenben való megjelenítését: a 
megszólítottakra (is) vonatkoznak a visszatekintve mondottak!

5. vers
Az 5. vers a nnm-val az Istentől már megkapott gondoskodásról a jelen kihívásaira vezet át. Az Isten 
szavára hallgatás (amely a héber gondolkodás szerint aktív hallást jelent), a szövetség megtartása az 
izraeliták által, és az az ígéret, hogy Isten tulajdon népe lesznek, tematikusán összekapcsolódik. A ma 
használatos fordításokban (köztük az általunk használtban is) az első két elem a kijelentés harmadik 
részének feltételeként szerepel. A héber szöveg ezen a helyen egyáltalán nem ilyen egyértelmű. Ha az 
igeidőket megfigyeljük: a vöd imperfectum alakját (amelynek jelentése az ugyanebből a gyökből képzett 
infinitivus absolutus által még inkább megerősített) az usemartem és a wihjitem perfectum consecuti- 
vum alakok követik. Párhuzamos szerkezettel van tehát dolgunk, így a kijelentés második és harmadik 
tagja az első rész következményének tekinthető. így a szövetség megtartása és az Isten tulajdon népévé 
válás az Úr szavára való hallgatás következménye lesz. Ami tehát a 4. és 5. vers kapcsolatában már 
megcsendül, itt indirekt módon folytatódik: az indikativus elsőbbsége az imperatívusszal szemben. Hogy 
mennyire jelentéktelen Izrael cselekvésbeli része abban, hogy Isten népe lesznek, a vers záró része is 
mutatja, amely Istennek Izraelen véghezvitt cselekedetének indoklását magában Isten hatalmában látja.

A héber nboo személyes tulajdont jelöl, amely felett a tulajdonosnak értelemszerűen személyes ren
delkezési joga van. Ez a tulajdon ugyanakkor megbecsült is, érte ezért tulajdonosa felelősséget vállal 
(Izraelre vonatkoztatva vö. többek között 5Móz 7,6; 14,2; 26,18).

6. vers
A két jelző, „papok királysága" és „szent nép”, nagy jelentőségű. Az egész nép méltóságára vonatkozóan 
lenyűgöző kijelentés hangzik el. Mindenféle behatárolás nélkül nevezi a szöveg szentnek a népet, azaz 
olyannak, amely egészen Isten szférájába tartozik (a „szent” nem etikai kategória!). Ha a szekunder iro
dalom a „papok királysága" és a „szent nép" kifejezéseket egymást kiegészítőkként értelmezi, ennek 
hátterében egy teokratikusan felépülő közösség gondolata áll, amelynek értelmében -  e felfogás szerint 
-  a két megszólított csoport a hierarchiában különböző helyet foglal el. A két kifejezés azonban bizo
nyosan szinonimaként is értelmezhető, azaz a nép politikai meghatározottságától független kijelenté
sekként. Ezzel a méltóság demokratizálása történik meg, ami által az nemcsak egyes méltóságot vise
lőkre, hanem az egész népre vonatkozik. Ezzel a hívők egyetemes papsága lPt 2,9-ben található keresz
tyén gondolatának gyökerére bukkantunk (lPt 2,9 idézi 2Móz 19,6-ot!). Ezzel érthetővé válik, hogy a 
királyságról szóló beszéd itt nem politikai meghatározottságról szóló kijelentés, hanem az Isten király
ságához való tartozásra utal.

Isten beszéde a hallott szavaknak a nép számára való továbbadásának megismételt parancsával zárul.

7. vers
A 7. vers a parancs teljesítéséről ad hírt. Mózes a nép véneinek, azaz vezetőinek mondja el az Istentől 
hallott szavakat. A 8. versben olvasható folytatásból arra következtethetünk, hogy a vének itt pars pro 
toto értendők. 8

8. vers
A nép válasza egybehangzó, amelyet a használata külön aláhúz, jelentése: az egész nép. A^o a



nép válaszában ismételten szerepel: Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Abo szóval való játék és 
a nrp a nép részéről az egységet és a teljességre való törekvést hangsúlyozza.

Az igehirdetés felé

Az egész szöveget a kijelentő és a felszólító móddal való játék szövi át. Isten, aki az emberek felé fordul, 
egyúttal az is, aki engedelmességet követel az embertől. Ez a gondolat az óegyházi lekcióban (ljn 
4,16b—21) is megtalálható (vö. különösen: 19. vers: „Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett 
minket.")

Isten világos elvárása megfelel a nép világos döntésének -  nincs vita arról, hogy miért vagy miként 
tegyék meg mindezt, hanem egybehangzó és közös a döntés. Egység és egyetértés -  nagyon hiányoljuk 
ezeket. A nép egységes abban, hogy Isten akaratát akarja cselekedni. Azzal kapcsolatban azonban, hogy 
miként lehet ezt a gyakorlatba átültetni, már az ószövetségi Izraelben sem uralkodott egyetértés és egy
ség. Az alapvető döntés azonban mindenkire vonatkozik, és ez a döntő. Ha ebben egyek vagyunk, a kivi
telezés konkrét kérdéseiről ezután már nyugodtan lehet vitatkozni.

A szöveg Izrael különleges önértelmezésével van szoros kapcsolatban, amelyet a népek között elfog
lalt helyének összefüggésében értelmezhetünk. Feladatunk az, hogy Izrael és ezzel a zsidók önértelme
zését komolyan vegyük. Az az alapvető döntés azonban, hogy az ószövetségi szövegeket a keresztyén 
kánon részének tekintjük, túlmutat ezen. Az ószövetségi szövegek többet mondanak számunkra, mint
sem hogy csupán Izrael és a zsidóság önértelmezéséről tudósítanának. A keresztyén kánon részeként 
való értelmezésük azt is jelenti, hogy Istennek az Ószövetségben történő megszólalása átlépi az adott 
idősíkot, helyet és megszólítottakat, és Magyarországon vagy más helyeken ma, 2003-ban is érvényes.

Éppen ezért gyülekezeteinket úgy szólíthatjuk meg, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben a szö
vegben Isten a legmagasabb vallási minőséget ígéri meg. Ez vonatkozik az egyes emberre (vö.: a többes 
számú crro) és az egész közösségre egyaránt (vö.: ’ü). Ugyanakkor gyülekezetünk számára az a kérdés 
is fontos lehet, hogy ezzel az ígérettel elvárások is összekapcsolónak, amelyek által újra és újra nekünk 
szegeződik az alapvető kérdés, hogy kapcsolatba akarunk-e kerülni ezzel az Istennel.

Hausmann Jutta 
(fordította: Wagner Szilárd)
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Szentháromság ünnepe után 2. 
vasárnap -  Zak 1,3-6
Bevezetés
Kontextus, történeti háttér
Zakariás próféta a babiloni fogságból hazatért júdaiak prófétája volt. Zakariást Ezsdrás könyvéből (5,1; 6,14) 
Haggeus kortársaként ismerhetjük meg. Könyvének elején ugyanúgy Darius uralkodásának második éve van 
feltüntetve prófétai fellépésének kezdeteként, mint Haggeus könyvében. Haggeustól eltérően Zakariás tevé
kenysége csak nagyon rövid időt ölel át. Haggeus utolsó jövendölése előtt egy hónappal, azaz 521-520. év 
végével indul, és innen számított két esztendőn keresztül tart (519-518). Mindketten olyan prófétai meggyő
ződésben éltek, hogy eljött az az idő, amikor a népet a templom továbbépítésére kell buzdítani. Mindket
ten hangsúlyozzák, hogy Isten országa a küszöbön áll, s emiatt a szentély befejezése elodázhatatlan.

Zakariás személyéről igen keveset tudunk. Ezsd 5,1 és 6,14 együtt említi Haggeus prófétával, míg Neh 
12,16 egy olyan Zakariásról beszél, akiről nem lehet tudni pontosan, hogy fia vagy unokája volt-e egy 
lddó nevű papnak. Nehemiás szerint Zakariás ároni leszármazott, ami magyarázatul szolgálhatna a szöveg 
egyik-másik jellegzetességére. (Erre példa, hogy különös érdeklődést mutat a papság és a templom iránt.) 
Zakariás tevékenysége is azon politikai forrongások idején veszi kezdetét, amelyek Kambüzész halálát 
övezték. Zakariás feltehetőleg abban a hitben élt, hogy a forrongásokat Isten országának eljövetele követi. 
A dolgok azonban másképp alakultak, mert Dariusnak sikerült levernie ezeket a lázadásokat és kezében 
tartania a hatalmat. Darius uralkodása (Kr. e. 522-486) alatt a körülmények kedvezően alakulnak a júdai 
zsidó közösség számára, mert Darius nemcsak engedélyezi a templom helyreállítását, hanem anyagilag is 
támogatja azt, valamint előírta, hogy érte és fiaiért mutassanak be áldozatot a templomban (Ezsd 5,3-6).

Zakariás prófétai tevékenysége nem csupán a templom újraépítésére fókuszál, hanem az egész kul- 
tuszi élet megtisztítását is magában foglalja prófétai küldetése.

Az áldás ás az üdvösség adománya Zakariás könyvének tanításában egyszerre feltétlen és feltételes. 
A megtérésre szólító felhívás a bűnbánat fordulatával kapcsolja össze Isten közeledését népéhez. Az ősi 
prófétai igehirdetés hagyományát folytatva alapvető változást követel az ember életvitelében (vegye ko
molyan Isten parancsait, és a jog igazságosság szerint járjon). Az erkölcsi követelmények betartása fon
tos Isten előtt, mert ezek hiányában a böjt és a bűnbánat gyakorlatilag értéktelen.

A könyvfelépítése
A mai írásmagyarázók általánosan elfogadják, hogy Zakariás könyvének 14 fejezete nem egyetlen szer
zőtől származik. A kutatások kimutatták, hogy az 1-8 fejezet tulajdonítható Zakariásnak, Iddó fiának. 
Azt is látnunk kell, hogy a könyv szerkezete igen sok helyen Haggeus könyvével együtt alkot egy teljes 
egységet, ezért szükséges Haggeus könyvét is elolvasni, amikor Zakariás könyvével foglalkozunk.

Az 1-8 fejezet három kisebb részre osztható: 1,1-6 Prológus; 1,7-6,15 Nyolc látomás és annak 
magyarázata; 7,1-8,23 Böjt és a boldog jövendő bemutatása

Exegézis

Az igehirdetés alapjául szolgáló textus a prológus központi témáját határozza meg. A nyitó üzenet, fel
hívás az Istennek való engedelmességre. Az Istenben hívők közössége biztonságot élvez, ha Istent állít
ják mindenek elé. A fogságból visszatértek buzgalma és lelkesedése lelohadt Isten iránt és ennek tiszta



jelei jól megmutatkoznak a spirituális élet megélésében. Zakariás kifogásolja ezt az állapotot, és ówa 
inti őket, hogy nehogy ugyanazt a hibát kövessék el, mint elődeik.

3. vers
nfeos -  seregek: Ez az Isten név eredetileg a szövetség ládájával kapcsolatos, és háborús helyzetekben 
hangzott el. Valószínű, hogy ebben az összefüggésben Izrael seregeire gondoltak. A prófétai könyvekben 
igen gyakori ez a megjelölés, ahol Izrael Istenét, mint a mennyei seregek, azaz az angyalok vagy a csilla
gok Urát jelenti. A csillagokban Izraellel szomszédos népek isteni hatalmakat tiszteletek, és a Seregek Ura 
ezek felett is áll, mert ő a hatalmasság Ura. A Seregek Ura kifejezésben Isten óriási hatalma jelenik meg.

3-to -  fordulni, megtérni: Zakariás próféta feladatát követeléssel kezdi, hogy mi kell ahhoz, hogy az 
alapvető erkölcsi, spirituális élet helyreálljon. Ehhez nem elég egyszerűen a templomot újraépíteni, hanem 
új erkölcsi alapra kell helyezni az életünket. Az atyákat is arra intették a korai próféták, hogy térjenek 
meg, de nem eszerint cselekedtek. Isten megharagudott népére, és beteljesített, ígéretét. Júda Kr. e. 587- 
ben elpusztult. Azóta sok idő eltelt, kihalt egy generáció az ítéletmondó próféták közül. Viszont Isten 
igéje marad és örök, sőt mindig aktuális. Zakariás megtérésre hívása, bármilyen prózai szövegben hang
zik is el, nem volt sablonos, hanem az ő korában is szükséges követelményként állt a nép előtt.

A megtérés egzisztenciális megváltozást, teljes átértékelést, engedelmességet követel. Ha nép Istenhez 
tér, akkor ő is népéhez, és nem lesz semmiben hiányuk.

Ez nem mond ellent annak az Ószövetségben egyébként gyakran fellelhető elképzelésnek, mely Isten 
megelőlegezett odafordulásáról szól. Sokkal inkább abból kell kiindulnunk, hogy az ember által megron
tott Isten-kapcsolat csak akkor állhat helyre, ha emberi oldalról megy végbe a fordulat, és ezzel létrejön 
a készség egy minőségileg új kapcsolat iránt.

4. vers
top -  kiáltani, szólni: jellemző prófétai terminus technikus. Kiáltani azt az igazságot, amely Istentől jön.

□3’nnN -  atyák: magában foglalja azt a nemzedéket, akik szemtanúi voltak Júda bukásának. Isten 
eltemette szolgálattevőit, de a munkája nem fejeződött be. Az isteni szó kitartó, maradandó és megva
lósul minden időben, hatása örök és eltörölhetetlen.

A mai címzettek számára az atyák, a korábbi generáció(k) magatartása negatív példát jelent. Az elő
dök magatartása és sorsa megmutatja, hová vezet annak a felszólításnak az elutasítása, mely bűnbá
natra, s ezzel együtt egy új életet ígérő fordulatra hív. Ahol a közösség túlnyomó része elzárkózik ez elől 
a felszólítás elől, ott az egész közösség kárt vall. E vers mögött tehát közvetve egy a jelen nemzedéknek 
szóló felszólítás húzódik meg, az, hogy dolgukat jobban tegyék, mint elődeik.

5-6. vers
A gyülekezet tagjait Jeruzsálemben az a veszély fenyegette, hogy elfeledkeznek Isten jóságáról, és visszaes
nek elődeik hibáiba és bűneibe. Bár az ősök és a korai próféták nem élnek, de figyelmeztetésük, amely tisztán 
látható volt a múlt történelmében, még mindig hatékony erővel rendelkezik, és utolér minket a mai időben is.

A 6. vers két különálló tagmondatból áll össze. Az első tagmondat az isteni cselekedetet mutatja be. 
Ez a mondat Isten válaszadásra hívó szava, hasonlóan, mint Deut 28,15-ben. Isten örök, és az ige is 
örök. Kezdetben volt, van és lesz! A szó, parancsolat és rendelkezés, felszólítás az engedelmességre és 
az életre. Isten rendelkezései utolérik az embert, mert Isten igéi nem térnek vissza hozzá üresen. A má
sodik tagmondaton redakció nyomait vélik felfedezni. Az emberi cselekedet kerül elő, de olyan formá
ban, hogy Isten szuverén döntése mutatkozik meg benne.

Az igehirdetés felé

Isten hív minket! „Mondd meg azért népednek: Ezt mondja a Seregek Ura: Térjetek meg hozzám, így szól 
a Seregek Ura, és én is hozzátok térek! -  mondja a Seregek Ura.” (Zak 1,3)



A fogságból hazatértek élete nem Istennek tetsző, hiszen a lelki életük kiüresedett, és homályosan 
látnak. Tapogatóznak a sötétségben, keresnek valamit, de képtelenek megragadni. Elfogta őket az újra
kezdés lehetősége, de közben elfeledkeznek arról, hogy honnan van a szabadulásuk. Mi is ilyen életet 
élünk. A világ rohanásában, a siker hajhászásában és a pénz imádatában elfeledkezünk arról, hogy hon
nan jöttünk. Az emberek többsége boldogtalan, mert nem találja helyét ezen a földön. Sokan vannak, 
akik nem tudják felvenni a tempót, amit a társadalom diktál, vagy éppen a másik táborhoz tartoznak, 
akik pedig pihenni nem képesek. A legtöbb ember ma azért hajt, amit mindenképpen itt kell hagynia. De 
vannak értékek, amik elvihetők, amik mások számára is hasznosak. De az üres lelki élet semmire sem jó, 
csak a végső romlásra, pusztulásra. Egy süllyedő hajó szélén álldogálunk, reményt vesztve és kilátás
talanul. Már-már a hullámok összecsapnak felettünk, és szinte kapkodunk a levegőért, akkor érezzük iga
zán Isten hívó szavának erejét. Isten kinyújtja kezét és felkínál egy lehetőséget. Térjetek meg! Az ember 
visszautasíthatja ezt a nagylelkű ajánlatot, de akkor örökre elnyeli a kék mélység. Van reménységünk a 
túlélésre a megtéréssel. A megtérés nem egyszerű memória-kérdés. Nem elég, hogy jól megtanuljuk a 
Seregek Urának szavait, és álmunkból felkeltve is tudjuk azt. Mindez hiábavaló, hogyha életünkben min
den marad a régiben. A megtérés azt jelenti, hogy ott kell hagyni a megkedvelt, megrögzött szokásainkat. 
Előttünk már sok olyan példa áll, amelyből tanulhatnánk, hogy Isten nélkül kevés a mi életünk. Ha csak 
egyszerűen hátat fordítunk neki, akkor haragja ránk száll, és nem láthatjuk meg kegyelmes arcát. Isten 
haragja nem pusztán hangulat és érzelem dolga, hanem azt jelenti, hogy Isten végleg elfordul gyüleke
zetétől, és megszünteti a szövetségi közösséget. A fogság előtt teljesedett ki Istennek ez a felháborodása 
az atyák ellen, és éppen a fogságban döbbent rá a gyülekezet, hogy mennyire jogosan. „Felháborodásom 
áradatában elrejtettem egy időre szememet rólad.” (Ézs 54,8a) Isten arca azonban nem kegyetlen, ha
nem szerető, de aki elfordul tőle, az megfosztja magát attól, hogy lássa annak ragyogását. Az irgalmas 
Isten csak úgy ragadható meg, ha megtérünk. A prófétán keresztül Isten maga követeli az új úton já
rást, ami az örökéletre vezet. A megtérés Istenhez történik, mert csak akkor van jelene és jövője a gyü
lekezetnek, ha Istennel kapcsolja össze egzisztenciáját. „Mert nálad van az életnek forrása, világossá
godban látunk világosan.” (Zsolt 36,10) Az Istenhez való megtérés magában foglalja a felebaráthoz való 
megtérést is. Ha helyreáll a helyes rend a gyülekezetben, akkor Isten is visszafordul népéhez. Azonban 
ezt a megtérést nem lehet egyetlen kiemelkedő napnak tekinti, hanem a folytonosságban kell megélni. 
A folytonosság pedig abból áll, hogy minden új nappal egy új életet kezdünk meg Istenre tekintve.

„Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek ura, és én is hozzátok térek!" Külsőleg egy csodálatos pár
huzam, hogy Isten és ember is ugyanazt cselekedheti, de Isten cselekedete mégis több, mint a mienk. Is
ten megtérése nem egyszerű odafordulást jelent a népéhez, hanem abban Isten féltő és mérhetetlen sze- 
retete mutatkozik meg. Isten hűsége és ígérete teszi lehetővé a megtérést. Figyelmünket Isten hívó sza
vára kell irányítani, hogy olyan úton tudjunk járni, ami tőle nem távol visz, hanem egészen közel. Szük
ségünk van az ő közelségére, hogy a minket ért külső hatásokkal, nehézségekkel bátran szembe tudjunk 
nézni. Korok tűnnek le, és nemzedékek halnak ki, de Isten igéje örök és állandó.

Az igehirdetés vázlata
1. Az elődök helytelen útja -  mai világ a mammon fogságában él.
2. A bűneink rabságából szabadulni csak Isten hívó szavának elfogadásával lehetséges.
3. Térjünk meg! A megtérés reménykeltés, hogy Isten igéje örök és mi az ő kegyelmével részesedhetünk benne.

Farkas Zsófia Anna

Felhasznált irodalom
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Szentháromság ünnepe után
3. vasárnap -  Ézs 64,3-8
Tritoézsaiás tanítása
Atritoézsaiási gyűjtemény (56-66. fej.) hagyományanyaga többrétegű, s ennek megfelelően több szálból 
szövődik össze a tanítása is. Ezek a részek Deuteroézsaiás (40-55. fej.) tanítását folytatják egy új, meg
változott helyzetre alkalmazva. Deuteroézsaiás a fogság idején Ezékiel próféta mellett tevékenykedett, 
ezzel szemben Tritoézsaiás a fogság után, az V század közepén, még Nehémiás reformtevékenysége 
előtt prófétáit. A deuteroézsaiási és tritoézsaiási próféciát nyelvi és eszmei rokonság fűzi össze, ám szét
választásuk indokolt, mert a tritoézsaiási prófécia középpontjában már nem a Babilonból való szabadu
lás és visszatérés gondolata áll, hanem főként a romba dőlt templom feletti bánat, Jeruzsálem újjáépí
tésének nehézségei, és a jobb gazdasági helyzet utáni vágy. A nehéz körülmények között élő közösség 
legnagyobb problémája, hogy miként vegyen erőt az elkeseredésen, kiábránduláson és vallási közönyön.

A próféta az üdvösség jó hírével vigasztalja a fogságból hazatért, de a nehéz körülmények miatt csa
lódott közösséget. A hazatért nép életét és magatartását a jövőbe vetett hitnek kell meghatároznia. Meg
szólalnak a korábbi prófétizmusra jellemző témák is, mint a bűn, erkölcs, bálványimádás és a kultikus 
formalizmus. Mindezek az Isten iránti hűség megszegését jelentik, ezért nem méltóak Jahve közösségéhez.

Kontextus

Az igehirdetés textusa egy imádság és könyörgés részét képezi (63,7-64,11), amelynek középpontjában 
63,19 áll: „Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál".

Ha elolvassuk a 62. fejezetet, bőséges okot találhatunk erre a közbenjáró imádságra. Ám máshol is 
fellelhető közbenjáró imádsága Bibliában-. Ábrahám közbenjárása Szodomáért (lMóz 18,16-33), Mózes 
közbenjárása Izraelért az aranyborjú miatti összetűzés után (2Móz 32,31-32), Ezsdrás és Dániel 
imádságai (Ezsd 10; Dán 9) és jézus főpapi imádsága (Jn 17), amelyben mindannyiunkért közbenjárt.

63,7-64,11-ben a közbenjáró maga a próféta, aki a közbenjárás prófétai hagyományát követi, mely 
egészen Mózesig nyúlik vissza. Prófétai látással imádkozik -  ahogyan Jézus is -  nemcsak saját nemze
dékéért, hanem az eljövendő nemzedékekért is. Sok minden volt népe történelmében, ami elcsüggeszt
hette volna. Mindig lázadás, keményszívűség, eltévelyedés és lelki tompultság jellemezte őket. Ragasz
kodásuk az Istentől kapott földhöz sohasem volt igazán erős, s lelki erőtlenségük miatt könnyű prédái 
voltak ellenségeiknek. Ézsaiás nem lát reményt arra, hogy ez a jövőben megváltozna (64,6). Erre vonat
kozik a kiáltás is az imádság kellős közepén: „Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál”.

A közbenjárás Istennek szerez dicsőséget, mert azt fejezi ki, hogy teljesen tőle függünk. Közbenjárá
sunkkal elismerjük, hogy éppúgy rászorulunk a szabadulásra önmagunktól, mint ellenségeinktől, és 
hogy ez a teljes megszabadítás egyedül Isten tette. Az ő ajándéka, nem pedig a mi érdemünk.

Az imádság azzal kezdődik, hogy elismeri Isten jóságát (63,7-9). A próféta visszaemlékezik Istennek 
azokra a tetteire, amelyekkel ősidőktől fogva életre hívta Izraelt, és azt látja, hogy ezeket kezdettől fogva 
áthatotta a kegyelem. Átérezte gondjaikat, felemelte és hordozta őket, amikor gyengék voltak, és így jog
gal várta el, hogy hűséggel viszonozzák szeretetét. De ez nem így történt: „Engedetlenek voltak, és meg- 
szomorították szent lelkét" (63,10a). Izrael népének története az Úr mérhetetlen kegyelméről és népe 
mérhetetlen hálátlanságáról szól. A viszonzatlan szeretet története ez.

Az imádság második részéből kiderül, hogy a régi idők emlékezete megerősítette az Isten hatalmába



és hűségébe vetett bizalmat, de egyben saját megrögzött bűnösségükre is emlékeztetett, és fájdalmas bi
zonytalanságot keltett a nép körében. Hol van most Isten? Talán elfogyott a türelme? Magunkra hagyott 
bennünket? Ezek a kérdések újra és újra előkerültek a válságos időkben, és ezek a próféta saját kérdései 
is. Nyugtalanítják őt, miközben imádkozik.

Az igazi imádság azonban felülemelkedik az ilyen gondolatokon. Nem elég hátrafelé és befelé nézni. 
A közbenjárónak felfelé kell tekintenie, mert a valódi közbenjárás azon a meggyőződésen alapul, hogy 
pillanatnyi érzéseinktől függetlenül Isten mindenható, és egyedül nála leljük meg a szabadítást. A pró
féta ebből merít most bizalmat. Tekintetét az égre emeli, és közbelépésért imádkozik (64,1). Nem arról 
van szó, hogy nincsenek többé kérdései, de nincsen bennük semmilyen neheztelés vagy harag, és nem 
befelé tekintenek, hanem fölfelé irányulnak Istenhez, akit a próféta újra atyánkként szólít meg (64,7). 
A gyermek kérdései ezek, amelyek bűnbánatot, ráhagyatkozást és bizalmat fejeznek ki.

A próféta annyira azonosul azokkal, akikért imádkozik, hogy nem tesz különbséget önmaga és népe 
között. Atyjuk az ő atyja, bűneik az ő bűnei, ugyanazok a kérdések és kínzó kételyek foglalkoztatják, 
és éppolyan tanácstalan, mint népe. Imádságában odaviszi őket az Atya elé, amikor ők túl gyengék, 
vagy túl büszkék ahhoz, hogy ezt megtegyék.

A textus

J. vers
Az előző versekből megtudhattuk, hogy Isten megjelenésétől megrendülnek a hegyek. Tűz megy előtte, 
melytől felforr és kiszárad a tenger. Megrémülnek Isten ellenségei, de örülnek az igazak. Megtudja tehát 
a világ, hogy Isten az egyetlen Úr, aki ilyet cselekszik népéért, nincsen rajta kívül senki más, nincsen 
hozzá hasonló (nem hallottak -  wpBPNS, nem láttak -  nniO'tú?)

4-6. vers
4a ellentétben áll 4b-vel, mert a vers első része pozitív hangvételű, de a következő gondolat már negatív. 
4a: „igazságot (pis) cselekszik, akikutaidban rólad emlékeznek". 4b-től a nép mélységes bűnbánata ke
rül kifejezésre. Ősidők óta (a^iu -  öröktől fogva, hosszú ideje) vétkezett Isten ellen a nép, ezért Isten 
méltán haragszik (*pp -  haragudni, felgerjedni). Mindenki vétkezett, nem csupán a népnek egyik vagy 
másik rétege. Az 5. verstől a 7-ig a bűnöket részletezi a próféta. Huzamos ideig, tartósan vétkeztek, a 
kultikus tisztátalansághoz (kőid -  tisztátalan) hasonlóan. Fontos tudnunk, hogy a kultikus tisztátalan- 
ság állapotával együtt járt a közösségből való kizártság, ami az Istennel való közösség hiányát jelentette. 
A tisztátalanság bűnét még a megfertőztetett ruha (Dpi? 1333) képével is nyomatékosba Tritoézsaiás. 
A bűn büntetéssé is vált: elfújta őket, mint a szél, elhervadtak (‘?33l) mint a lomb, odalett életerejük. 
Mégis, ennek ellenére is folytatódott a bűnös megkeményedés a büntetés idején is: a nép nem fordult Is
tenhez, és senki pH) nem hívta segítségül (top) nevét. Nem ébredt fel bennük a hit és a bizalom Isten 
iránt. Nem volt senki, „aki felserkenne (niyna) és beléd fogódznék (3)3 p’inn)". ő pedig elrejtette (ino) 
arcát (íj’33), és kiszolgáltatta népét a bűnnek, vagyis amennyiben szó szerint fordítjuk: bűneink kezébe 
adtál bennünket.

7-8. vers
Textusunk utolsó két versében megszólal a reménység hangja, hogy sok vétke ellenére Isten még sem 
veti el. A nép azzal a bizalommal fordul az Úr felé, hogy ő, mint Atyjuk (-irriN), megkönyörül bűnös né
pén, és mint Teremtő (-inl1 -  alkotó) nem veti el keze p T j alkotását (nfcyp), az „agyagot” (na'n -  sár), 
amit formált. Isten szánalma a nép gyengesége, elesettsége miatt ébred fel, s a bűnbánó bűnös így re
mélhet bocsánatot.

A hívek tehát a megérdemelt büntetés idején is Istenhez fordulnak, s az Istentől való eltávolodás 
bántja őket. Mégis, mindennek ellenére hisznek a csodában, Isten könyörülő hűségében.

27



Az igehirdetés felé...
Nincs még egy olyan erős kar, mint Istené. Nincs még egy olyan kéz, mint Urunké, amely mindig segítő 
jobbját nyújtaná nekünk. Nincs még egy olyan isten, amely annyit tenne a benne bízókért, mint az Úr. 
Mi mégis sokszor figyelmen kívül hagyjuk ezt, és elfelejtünk, vagy elfáradunk erre a láthatatlan, de erős 
karra támaszkodni. Számtalanszor ismétlődik meg ez az életünkben, és az emberiség történetében. Az 
emberi szív ugyanis azt szereti, amit érzékelhet, azt keresi, ami gondolatvilágának megfelel és azt ki
elégíti. Ezért igyekezett az ember minden időben arra, hogy az isteni dolgokat utánozza, és ezekre az 
utánzatokra támaszkodjon. Belefáradt a láthatatlan karra való támaszkodásba, a láthatatlan áldozat
ban való bizalomba, a láthatatlan Főpap segítségének keresésébe és a magukat a láthatatlan Isten veze
tésére való rábízásba. Mert talán nincsen nehezebb, mint valóban Isten kezébe letenni életünket... Pedig 
nincs rajta kívül olyan isten, aki mindent megtenne a benne bízókért. Mi sokszor mégis másra támasz
kodunk, letérünk útjairól. Életünk hajója léket kapott valahol, ugyanúgy, ahogyan Izrael népének hajója 
is. Miért? Mert tekintetünket elfordítottuk róla, és kezünket már nem is, vagy csupán alig-alig nyújtjuk 
felé. Nincs aki nevét segítségül hívná. Tisztátalanok lettünk, mint a szennyes ruha. Istenünk mégis ke
gyelmes hozzánk, ha felé fordulunk! Ha felé fordulunk, és kijavítjuk a léket, amit kaptunk. De ez csupán 
akkor lehetséges, ha elismerjük és beismerjük, hogy valami Isten és közénk tolakodott. Akkor az ő vég- 
hetetlen kegyelméből szennyes ruhánk helyett felöltözhetjük az „új embert”, azt a ruhát, amelyet ő tisz
tított meg, és amely új életünkhöz hozzáillik. Mert atyánk ő mégis, s teljes az ő szeretete irántunk. Nem 
rejti el örökké arcát előlünk, hiszen mi vagyunk az agyag, ő a mi formálónk: gyermekei vagyunk. Gon
doljunk csak bele! Ha közöttünk, bűnös emberek között nincsen senki, aki kenyér helyett követ, hal he
lyett kígyót ad a gyermekének, akkor Isten, aki atyánk és támaszunk, hogyan tehetné ezt meg?! Csak 
adjuk Istennek az első helyet bizodalmunkban. Soha ne bízzunk senkiben, soha ne támaszkodjunk más
ra, csak az ő kegyelmére. Még ha úgy érezzük is, késik a kegyelme, bízzunk benne! Ha felnézünk rá, 
erős karja támogat, és megvagyunk mentve...

Mónus Györgyi
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Szentháromság ünnepe után
4. vasárnap -  Gen 39,1-5
Történeti háttér, kontextus
A Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnapon az igehirdetés alapjául kijelölt ige öt verse a József-tör- 
ténet része. A Genezis 37. és 39-50. fejezeteiben találjuk ezt az összefüggő „József-novellát”. Ez a né
hány fejezet az ókori irodalom egyik jelentős alkotása. A legősibb kisepikai művek egyike. József törté
nete egy olyan irodalmi alkotás, amely eleget tesz a novella formai és tartalmi követelményeinek. Rövid, 
lényegre törő elbeszélést alkalmaz, több kisebb epizódból épül fel, a szereplőket lakonikus tömörséggel 
mutatja be. Alkalmazza a feszültségkeltés eszközét, és a központi szereplő jellemfejlődésen megy ke
resztül. A „józsef-novella” legnagyobb értéke mégsem a briliáns irodalmi kidolgozottsága, hanem az 
üzenete, amit az ez a forma magában foglal.

A „József-novella” azt mutatja be, hogy Isten egy kiválasztott ember életén keresztül megáldja az ő 
népét és Egyiptomot. Nem egy töretlen sikertörténetről olvashatunk, és nem egy hibátlan hős diadalme
netét mutatja be ez a novella. József apja, Jákob szerető közeléből váratlanul szakad ki, és válik rabszol
gává testvérei haragja miatt (a testvérek haragja nem teljesen alaptalan, mert József hencegése gyűlöle
tet keltett bennük) Potifár rabszolgájaként felfelé ível pályája, de Potifár feleségének ármánykodása ha
tására a börtön mélyére kerül, innét újra felemelkedik, sőt Egyiptom második embere lesz.

A történet helyes megértéséhez döntő fontosságú a többször is olvasható kijelentés (az aktuális tex
tusban is megtalálható mondat): „Isten Józseffel volt". Nemcsak a sikerekben, hanem a nehézségek kö
zepette is Józseffel volt az Isten. Nem József a sikeres, hanem Isten teszi sikeressé, de előtte a „mély
séget” is meg kell járnia.

A „József-novella" stílusa és gondolatvilága a bölcsességirodalomhoz hasonló vonásokat mutat, pl.: 
(Gén 45,8). „Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának 
urává, és egész Egyiptom uralkodójává tett." (Gén 50,20) „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve 
jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.” A mű körül
belül Salamon uralkodása idején keletkezhetett, bár későbbi korokban redakción ment keresztül.

József története feltehetően a hikszoszok korában játszódik. Ebben a korban volt példa arra, hogy sé
mita származásúak magas tisztséget töltöttek be Egyiptomban.

A „József-novellában” három réteget fedezhetünk föl. Az egyik a jahvista, erre jellemző, hogy a József 
és apja közti kapcsolatra helyezi a hangsúlyt, ez a forrás József apját Izrael néven említi, és a testvérek 
közül Júda kap fontos szerepet a történésekben. Az elohista forrás inkább a József és a testvérei közt 
meglévő kapcsolatot helyezi előtérbe. Itt József apját Jákob néven említik, és a testvérek közül Rúben 
kap fontosabb szerepet. Feltehetőleg ez a régebbi szövegrész. A papi irat a történet végén jelenik meg. 
Jákob és József halálával a patriarchák korának lezárulásáról tudósít. Az itt gyakran használt „Izrael 
fiai” kifejezés már későbbi korra utal.

A 39. fejezet semmiképpen sem egy későbbi betoldás vagy függelék, ez a fejezet -  vagy ha novellaként 
szemléljük: epizód -  a történet fontos része. József életének magasságaival és mélységeivel találkozunk 
itt is. A 37. fejezet végéhez kapcsolódik a 39. fejezet eleje, József mint rabszolga áll előttünk, majd lát
hatjuk felemelkedését, és olvashatunk a felemelkedés okáról (39,2-5). Potifár feleségének csábítása er
kölcsi próbatétel elé állítja. József nem enged a csábításnak. A feleség ezt megbosszulja, és a tömlöcbe 
vetteti. (Ez az epizód feltehetően egy egyiptomi történet változata. A történet két testvérről szól, akik 
együtt élnek. Az idősebbnek van felesége, ez a feleség el akarja csábítani az ifjabbik testvért. Ez-az ifjú 
sem enged a csábításnak. Itt is a feleség hamisan vádolja az ifjút a férjénél, akit a férj ezért meg akar



ölni. Ekkor a feleség bevallja tettét, majd a férj megöli hűtlen feleségét.) József börtönben sem volt ma
gára hagyva, lassan onnét is felemelkedik, mert „Isten Józseffel volt.” Ez a mondat nemcsak ennek az 
epizódnak, hanem az egész történetnek a központi mondanivalója. A vasárnap textusának a középpont
jában is ez áll. Mivel Isten Józseffel volt, Isten áldása lett mindenen, amihez hozzáfogott. József munkája 
nyomán először Potifárt és az ő háza népét áldotta meg és tette sikeressé, később egész Egyiptomot fel
virágoztatta az Isten.

A 39. fejezet a következőképpen épül fel. Az első versben folytatja a 37. fejezet végén megszakadt tör
ténetet. A 39,2-6-ban József felemelkedését láthatjuk. 39,7-20-ban a feleség csábításáról, József eluta
sító magatartása után pedig bosszújáról olvashatunk. 39,21-23 József újabb felemelkedéséről tudósít, 
így alkotva keretet a 2-6. versekkel.

Exegézis

1. vers
A fejezet első verse megpróbálja áthidalni a 38. fejezet közbeékelésével okozott törést. Ott folytatja a tör
ténetet, ahol a 37. fejezet végén abbamaradt. 39,1-ben azt olvassuk, hogy Potifár az izmaeliektől vásá
rolta meg Józsefet, a 37,36-ban viszont azt, hogy midjánitáktól vásárolja. Fejezetünk első verse ebben a 
tekintetben 37,28-hoz kapcsolódik inkább, mert itt az szerepel, hogy izmaeliek vásárolják meg Józsefet. 
Azzal, hogy a Potifár nevet említi, a 3 7,36-hoz kapcsolódik, mert ott is szerepel ez a név. Feltételezhető, 
hogy a 37,36 és 39,1 is későbbi betoldás. A Potifár név csak ezen a két helyen található meg az Ószö
vetségben, később nem említik név szerint. Az eredeti mondatban feltételezhetően csak annyi szerepelt, 
hogy Józsefet egy egyiptomi ember vásárolta meg. Ő a történet mellékszereplője, nem lényeges, hogy mi 
volt a neve. Valószínűleg egy későbbi redakció során adták ennek az egyiptomi férfinak a Potifár nevet. 
A neve mellett álló tisztségek sem egyértelműek: a héber onp szó elsősorban eunuchot jelent, aki magas 
tisztséget visel a királyi udvarban, a DTDtan nö kifejezés pedig a főszakács címre utal, bár a rőt? szó 
utalhat hóhérra is. Ennek a versnek az a szerepe a „József-novellában", hogy tudassa az olvasóval, hogy 
József Egyiptomba került rabszolgaként. 2

2. vers
2a-. 'pV'-nk: http \t i  -  Az Úr Józseffel volt. Ez a gondolat áll nemcsak a textusunk, hanem az egész 
József-történet középpontjában. Ez az egyszerű mondat, ez a kijelentés magyarázza meg mindazokat a 
történéseket, amelyeket József átél. Az Úr Józseffel volt, amikor rabszolga volt és akkor is amikor Egyip
tom második embere lett. Az Úr jelenléte kíséri az egész életét.

A summérok között ismert volt az a szokás, hogy a hosszú útra induló, mielőtt útnak indul, megtu
dakolja, hogy a másik ország istene szívesen fogadja-e földjén. Ez a gondolat is befolyásolhatta a „Jó- 
zsef-novella" leíróját. Az Úr idegen országban is Józseffel volt. Ez azt is jelentette az ókori olvasó szá
mára, hogy az Úr nemcsak az ősatyák és a zsidóság Istene, hanem az egész világ Ura, és mindenütt ha
talma van.

Az, akivel az Úr van, annak az Úr áldása kíséri minden munkáját. Ezért olvashatjuk Józsefről is 
rp'pso epn ’rn  -  szerencsésférfivé lett. Dávid királyról is hasonlókat olvashatunk „Dávid minden útján 
sikerrel járt, mert vele volt az Úr" (lSám 18,14), Érdekes megfigyelni, hogy Isten áldása az ősatyákkal 
kapcsolatosan úgy jelentkezik, hogy gazdaságilag megy jól a soruk, nagy nyájakkal rendelkeznek, jó le
gelőkön terelgetik állataikat. Azzal, hogy Isten velük van, gazdasági, mezőgazdasági téren érnek el si
kereket. Józsefnél és Dávidnál pedig azt figyelhetjük meg, hogy azzal, hogy Isten velük van és az ő ál
dása kíséri életüket, politikai téren érnek el sikereket.

Azt olvassuk: „Isten Józseffel volt". Ez egy közvetlen személyes és állandó kapcsolatot jelöl erre utal 
a héber szóhasználat P|Oi'l'nN, az nx prepozíció egy sokkal szorosabb kapcsolatra utal, mint az egyébként 
használt oy elöljárószó. Ha nem lenne egy kissé félreérthető, akár úgyis fordíthatnánk: Isten Józsefnél 
volt.



2b: Az a kifejezés, hogy „az egyiptomi urának házában élt" arra utal, hogy munkáját a rabszolgák 
többségével ellentétben nem a földeken és mezőkön végezte, hanem rabszolgatartójának közelében, a 
házában.

3. vers
Láthatóvá válik az egyiptomi tisztviselő számára, hogy bármihez is fogjon a szolgája, azt mindig siker 
koronázza. Látható következményekkel jár az, hogy vele van az Isten. Az ő közelsége kihat mindazokra, 
akik körülveszik Józsefet. (Ezt az 5. versben figyelhetjük meg részletesebben.) A 3. versben is megfigyel
hetjük a fokozást, mint írói eszközt. A 2.-tól a 6a versig fokról fokra ismerhetjük meg, hogy miként ível 
felfelé József pályája.

4. vers
József munkája nemcsak felkeltette a Potifár figyelmét, hanem jóindulatot ébresztett urában. József fel
tehetően becsületesen dolgozott, és szorgalmasan végezhette a munkáját, ez az, amely feltűnést kelthe
tett. Munkáján túl a személyes kisugárzása is olyan lehetett, amellyel bizalmat ébresztett. Mindez abból 
fakadt, hogy „az Úr Józseffel volt". A textusunkban egyetlen szót sem találunk, amely arra utal, hogy 
hogyan végezte a munkáját, csak azt tudjuk, hogy mindig sikeresen, de feltételezhetjük, hogy örömmel 
és tisztességesen dolgozott, mert tudta, amit végez, az Istentől rendelt feladat. Ezt vehette észre Potifár, 
és ezért bízta rá a házának felügyeletét és teljes vagyonát. József az egyiptomi főember személyes szol
gája lesz.

A héber szövegben a nn® és nem az igével találkozunk, bár mindkét ige azt jelenti, hogy szol
gálni, de az előbbi fejezi ki a személyes szolgálat feladatát, amelyet József a főember mellett látott el (Ex 
24,13; Num 11,28). )T3 jní(kezébe adta) kifejezéssel és a ipa (rábízni) igével egymás után találkozha
tunk a 4. versben. Ezek a nyelvi elemek is arra utalnak, hogy az egyiptomi tisztviselő teljes mértékben 
megbízott Józsefben, és nagy felelőséggel járó fontos munkát bízott rá. Itt azt is meg kell jegyezni, hogy 
ez a tisztség nemcsak nagy kihívásokkal, hanem nagyobb szabadsággal is járt.

5. vers
Ez a vers azt mutatja be, hogy József az áldás hordozója. Az Úr Józseffel volt, azaz Isten áldása volt éle
tén. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az Isten áldása kísérte József minden munkáját, másrészt József az ál
dás hordozójává vált, és általa áldotta meg Isten először Potifár házát, majd egész Egyiptomot és kivá
lasztott népét.

'jói1 bb:3 -  József miatt/ért -  József az, akin keresztül Isten kifejti áldását. Ezeken a történéseken 
keresztül válik láthatóvá, az Úr -  http - , nemcsak Ábrahám, Izsák és Jákob földjén uralkodik, hanem az 
egész világ Istene és Ura. Az Ábrahámnak tett ígéret valósul meg: „Általad nyer áldást a föld minden 
népe" (Gén 12,3)

József sikeres emberként áll előttünk, a második verstől egyre csak fokozódó sikerek azt sugallják, 
mintha a következőkben József még magasabbra emelkedne a ranglétrán. De nem így történik. Ellen áll 
Potifár felesége csábításának, majd a feleség bosszúja utoléri, a megbecsült tisztségét elveszíti, és a töm- 
löcbe kerül, de onnét újra felfelé ível pályája. 39,21-23 verseiben ugyanazok a gondolatok köszönnek 
vissza, amelyekkel az első 5 versben találkoztunk. A legfőbb mondanivaló ott is, éppen úgy, mint itt a 
textusunkban is az, hogy József életének minden pillanatában „Az Úr vele volt."

Igehirdetés felé

A textus központi fogalma az áldás. Az áldás jelenlétét kétféle formában figyelhetjük meg textusunkban. 
Egyrészt abban, hogy József életét megáldja az Úr -  az áldás nem az, hogy József sikeres, hanem az, 
hogy az Úr vele van. Másrészt ott mutatkozik meg az áldás, hogy Potifár egész házát József miatt meg
áldja az Isten. József, azzal, hogy áldott, egyben az áldás hordozójává is válik. Ez az Ábrahámnak adott



ígéret beteljesedése (Gen 12,3). Ez a gondolat az Újszövetségben is megjelenik (pl.: Róm 15,29; Gal 
3,14). József nem tökéletes, és nem is hibátlan, az áldást nem kiérdemelte jellemével, cselekedeteivel, 
hanem kapta Istentől. A Biblia nem keres magyarázatott arra, hogy miért áldotta meg az Isten, hanem 
tényként kezeli, hogy „Az Úr vele volt".

Mi is áldottak és áldáshordozók vagyunk. Krisztus megváltó kereszthalála által az egész emberiség 
és személy szerint minden ember Isten áldásában részesül, ezáltal megnyílik az út az Atyához. Az Isten 
és az ember közötti kapcsolatnak a helyreállítása a legnagyobb áldás, amelyben részünk lehet. Ez az 
áldás abban is megnyilvánul, hogy az Úr sosem hagy magunkra. Ez a szüntelen velünk-lét fogalmazódik 
meg Jézus ígéretében: „veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Mt 28,20).

Nemcsak József sikereinek idején volt vele az Úr, hanem akkor is, amikor megpróbáltatások érték. Ezt 
vonatkoztathatjuk a mi életünkre is. A keresztény ember nem mentesül a megpróbáltatásoktól, de tud
hatja, érezheti és felfedezheti, hogy soha nincs magára hagyva, mindig van Valaki, Aki minden körül
mények között vele van.

József életének minden nehéz próbatételét és sikerét az Isten arra használta föl, hogy azt „jóra fordít
sa”. József sikereitől nem vált elbizakodottá, de a megpróbáltatások terhe alatt sem roppant össze. Bí
zott az Istenben, és bízott abban, hogy mindaz, amin keresztül megy, az az Úr terve szerint történik. 
Nem lázadt a sorsa ellen. Az egyiptomi hivatalnok házában és a börtön mélyén is ugyanúgy becsülettel 
végezte a rábízott feladatokat. Nem szállt vitába az Úrral álmaira hivatkozva, amelyek fényes jövőt ígér
tek. Nem próbált kibújni a rábízott feladatok terhe alól. Mindig azt tette, amit éppen tennie kellett. Egy
szer birtokot igazgatott, másszor egy hatalmas országot irányított. József viselkedésében nincs semmi 
különös, ő mindig (csak) a feladatát végzi, mondhatjuk így: mindig a helyén van. Azzal, hogy mindig 
betöltötte a feladatát, a lehető legtöbbet tette meg, kimondatlanul is az Úrról tett bizonyságot, mert tettei 
mögött mindig az munkált, hogy vele volt az Úr. Ez a környezete számára is láthatóvá vált.

Mi is -  akárcsak József -  áldássá lehetünk szőkébb és tágabb környezetünk számára. Nem kellenek 
ehhez különleges tettek, csak az, hogy őszintén és becsületesen végezzünk a ránk bízott feladatokat, 
nem a magunk hasznát keresve, hanem az Istenre figyelve éljük az életünket.

Kovács Áron
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Szentháromság ünnepe után
5. vasárnap -  Ézs 6,1-8(9-13)
A perikópáról
A szöveg magyarázói Ézsaiás könyvének hatodik fejezetét egységesen négy szerkezeti részre osztják 
(Fohrer, 94. o., Kaiser, 125. o.). Ezek a következők:
1) 1-4. A látomás
2) 5-7. Alkalmatlanság és alkalmassá tétel
3) 8-11. A prófétai küldetés meghatározása;
4) 12-13. Kiegészítés, függelék

Az igehirdetés alapigéjeként kijelölt szakaszt az 1-8. versek képezik, de hozzá tartozhat a fejezetnek 
zárójelben megadott hátralévő része is. Kétségtelen, hogy egyfajta üzenetet a felolvasásnak a nyolcadik 
versnél való lezárása is hordoz, így azonban kizárólag a prófétai szerep -  egyébként önmagában is kü
lönleges -  vállalása kap hangsúlyt. Ez egybecseng ugyan a vasárnapnak az Agendában szereplő témá
jával -  Hívás bizonyságtételre -, de e bizonyságtétel tartalma így háttérben marad. Ezért -  bár sokan 
idegenkednek hosszabb igeszakaszok szószéki felolvasásától -  talán érdemes az egész fejezetet alapul 
venni. A következőkben én is eszerint járok el.

Exegézis

Ézsaiás elhívása több tekintetben különleges elhívási történet. A próféta működésének kezdetét -  és ez
zel egész működését -  a szöveg pontos történelmi összefüggésbe helyezi. Bár Uzijjá, más néven Azarjá 
király (2Kir 15,1-7) halálának időpontját pontosan nem ismertjük (kb. Kr. e. 740-735), a szöveg egyér
telművé teszi, hogy a próféta fellépése a szír-efraimi háború kezdetével esik egybe, és működése szoros 
összefüggésben van a könyv 7. és 8. fejezetében leírt eseményekkel.

1 -4. versek -  A látomás
A fejezet első része látomásról ad hírt, amelyben Ézsaiás a Seregek Urával találkozik. A próféta temp
lomról (bmn) beszél, ha azonban a legkézenfekvőbb következtetésként a jeruzsálemi templomra gondol
nánk a látomás helyszíneként, a templomról alkotott ószövetségi kép óvatosságra int bennünket. 1 Kir 
8 szerint ugyanis a jeruzsálemi templom az Úr lakóhelye, nem pedig az ő látomásban történő megjele
nésének helyszíne. A bmn szó templomon kívül palotát is jelent, a látomás megértéséhez ez a fordítás 
közelebb vihet. A szöveg trónuson ülő Úrról (xos-1?? nö'1) beszél, a szövetség ládájáról viszont tudjuk, 
hogy az a Tízparancsolat kőtábláinak tárolására szolgált (lKir 8,9), nem pedig Isten trónusaként. A ta
lálkozás leírásában tehát keverednek a belső látomás és a külső valóság elemei (Fohrer, 95. o.). A sza
kasszal kapcsolatban két érdekességre lehet még felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy itt kevéssé ér
vényesül az az egyébként gyakori és az Ószövetségtől sem idegen felfogás, amely szerint az Isten tisz
teletére, ill. lakóhelyéül készített templom mintegy leképezése Isten mennyei palotájának, annak min
tájára készül (vö.: 1 Kir 22,19; Zsolt 18,7; 29,9), hogy az Isten földi hajléka legyen. A másik -  s ebben 
ugyancsak különleges a történet -, hogy nem találjuk meg benne a megjelenő Úr külső leírását, ami pél
dául Ezékiel próféta elhívási történetében rendkívül részletes (Ez 1,26-28), és ezáltal nagy hangsúlyt 
kap. itt ez is isten dicsőségének nagyságára utal, hiszen nemcsak az emberek nem láthatták -  és ezért



nem is figyelhették meg -  színről színre őt (Ex 33,20), hanem még a körülötte álló szeráfok is befedik 
arcukat.

A szeráfok (D’Enfr)leírása részletesebb, alakjuk pontosabb megismeréséhez azonban itt is más Ószö
vetségi leírásokat kell segítségül hívnunk. Bizonyos, hogy alakjuk nem határozható meg pontosan, több 
élőlény tulajdonságait is magukon hordják: 6-6 szárnyuk van (2. vers), testük kígyó alakú1 (Ézs 14,29; 
30,6; Kaiser, 127. o., Kilián, 48. o.), emberi hangon szólnak (3. vers). Szerepük a látomásban jelentős, 
hiszen ők azok, akik a magasztalást és a dicsőítést szavakba is öntik. A „szent” (tíitjö) szó háromszori 
megismétlése a teljességre utal. Egyrészt azt fejezi ki, hogy a magasztalást nem lehet már tovább fokoz
ni, ugyanakkor az is nyilvánvalóvá válik, hogy nincs más, aki méltó a dicséretnek erre a fokára, mint 
az egyetlen Isten, a Seregek Ura (niíois rnrp).

A szakasz záró verse a teofániának az Ószövetségben több helyen is megtalálható kísérőjelenségeit 
írja le; füst és földrengés. Ezek a természeti jelenségek az Istennel való találkozás sok eseményében sze
repet játszottak Izrael története során. Ilyenek: a Tízparancsolat átadása (Ex 19,18), Debóra éneke (Bir 
5,4), de utalást találunk rá Zsolt 104,32-ben és Ez 10,4-ben is.

5-7. versek -  Alkalmatlanság és alkalmassá tétel
E három versben a fejezet legnagyobb feszültsége található meg. Ez nem más, mint az egyedül szent 
Isten és a bűnös ember találkozása. A próféta éppen ezért a találkozás közvetlenségét nem boldog 
bizonyossággal éli át, hanem éppen e közvetlenség miatt érzi különösen nagy súllyal bűnét, ajkának 
tisztátalanságát, és annak Istentől elválasztó voltát. Ugyanakkor Ézsaiás a saját és a nép bűnét 
pontosan ugyanazokkal a szavakkal határozza meg (□msirttatp ü'H illetve □in3& xűű_űit). Ez azt jelen
ti, hogy bár ő individuumként szólal meg, a bűn kollektívumként van jelen a közösségben. Nem pusztán 
egyes cselekedetekre kell tehát gondolnunk, hanem olyan alap-beállítottságra, amelynek maguk a cse
lekedetek csak következményei, a bűn lényege maga a beállítottság, az Isten-ellenesség.

A próféta számára nyilvánvaló, hogy bűnös volta nem fér össze Isten szentségével, így nemcsak a ve
le való közvetlen találkozásra nem méltó, de arra a szolgálatra sem alkalmas, amely később élethivatása 
lesz. A megoldás csak Istentől jöhet, s ő az, aki egy szinte szentségi jellegű jelképes cselekedettel alkal
massá teszi kiválasztottját a prófétai szolgálatra. A tűz megtisztító ereje (vő.: 4Móz 31,22k) itt Isten esz
közévé válik, amely az ő oltáráról származó tűzként képes az ember bűntől való megtisztítására is. A 
bűn kétféle meghatározása, az T» és a nKtpn is szerepel a szövegben, amelyek átfogó értelemben írják 
körül az Istentől való elfordulást. A bűn megbocsátása és elvétele tehát teljes megszabadulást jelent 
(Kaiser, 131. o.). Nemcsak arról van szó, hogy Isten e cselekedetével elrejti szeme elől a bűnt, hanem ar
ról, hogy az ember mentesül bűne következményei alól is.

A bűn elvételének ezt a szertartását az egyik magyarázó így nevezi: „megbocsátás a pusztításra" (Ki
lián, p. 49). Ez azt jelenti, hogy Ézsaiás Isten megtisztító és megbocsátó cselekedete által válik alkal
massá prófétai feladata teljesítésére, ami ez esetben nem más, mint az ítélet, a pusztulás hirdetése. Erről 
szólnak a következő versek.

8-11. versek -  A prófétai küldetés meghatározása
A prófétai elhívások jellemző vonása az, hogy az elhívott kinyilvánítja saját alkalmatlanságát, s mint
egy megpróbálja lebeszélni Istent arról, hogy a feladatra éppen őt válassza ki. Érdekes, hogy Ézsaiás 
esetében nem találkozunk ezzel a motívummal. Éppen ellenkezőleg, ő maga vállalkozik a feladat telje
sítésére firtbö ’Hn). Arra is gondolhatunk itt, hogy Isten megtisztító hatalmának megtapasztalása in
dította a prófétát arra, hogy Isten erejét magában is érezve vállalkozzék a küldetés teljesítésére. A tör
ténet jellegzetessége, hogy Isten szavában nem elsősorban e küldetés tartalmára vonatkozó parancsok 
kapnak hangsúlyt, inkább annak hatását láthatjuk magunk előtt. Al l .  versben világossá válik, hogy 
Ézsaiás az átok hirdetésére vonatkozó küldetését időben behatárolt feladatnak tekinti f íift  ’no-ro). Ha

' Itt ugyancsak ókori-keleti előképek jelennek meg: az istenség vagy az uralkodók körül repülő kígyók találhatók, amelyek oltal
mat (is) nyújtanak számára.



ezt a szakaszt összehasonlítjuk az 1. fejezet 21-28. verseivel, világossá válik az ítélet kétféle távlatának 
különbözősége. Míg ott az ítéletből győztesen kerül ki a népnek Istenben bízó része -  Sión ítélettel vál- 
tatik meg, megtérői igazság által (1,27) -, itt Isten szava a tőle elidegenedett nép teljes pusztulását vetíti 
előre.

12-13. versek -  Kiegészítés, függelék
A fejezetet záró két vers minden bizonnyal nem tartozik hozzá Ézsaiás elhívásának történetéhez. A ma
gyarázók kivétel nélkül későbbi függeléknek tekintik (Kilián, 50. o., Kaiser, 134. o., Fohrer, 103. o.). Fel
tételezhetjük, hogy ebben a két versben az 537-ben bekövetkezett deportálást átélt népnek a szabadu
lásra vonatkozó -  beteljesedett -  reménysége szólal meg. Egy másik, ugyancsak elfogadható magyará
zat lehet a fogságból hazatért nép önértelmezésére utalni. Ez esetben magyarázatot találhatunk a meg
maradt gyökér (rnaö), a szent mag (tzn'p int) kifejezésekre, amelyek a fogság után megmaradt és haza
tért zsidóságot jelentik. Így a fejezet egészében bár nem ígér boldog jövőt, de az ítélet szavai között fel
sejlik a megmaradás reménysége is.

Az igehirdetés felé

A keresztyénségnek mind kétezer éves hagyománya során, mind mai életében állandó igénye, hogy min
dennapi életének folytatásához az Istennel való találkozásból merítsen erőt. Szentháromság ünnepe 
utáni 5. vasárnapon Ézsaiás próféta elhívás-története éppen arra mutat rá, hogy a bizonyságtévő élet 
csakis a bűntől szabadító Isten hatalmának megtapasztalásából indulhat ki. Egy hittestvérünk szava jut 
eszembe újra és újra akkor, amikor az istentiszteletről, Isten közelségének keresztyén közösségben való 
megéléséről gondolkozom. Ő ugyanis, amikor megkérdezték tőle, hogy mit vár a vasárnapi istentiszte
lettől, így válaszolt: „Én tulajdonképpen nem várok semmit, csak ne legyen túl hosszú." Alapigénk le
hetőséget ad arra, hogy ne csupán a liturgia, a megszokott mozdulatok és gesztusok, hanem a megszó
lalás, az igehirdetés is sugározza magából e találkozás súlyát, jelentőségét és nagyszerűségét. Indítson 
bűnbánatra igehirdetőt és igehallgatót egyaránt, ha ettől a találkozástól a megszokás vagy a közönyös
ség fásultságában már semmit sem vár! Indítson hálaadásra, ha a zsoltár szavaival tudunk Istenhez 
fordulni „így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem!" (Zsolt 39,8)! Isten ma is azért 
keresi a találkozás lehetőségét velünk, hogy a bűnök bocsánata által lerombolja a falat, amely tőle el
választ bennünket. A bűnbocsánat megszabadító evangéliuma közösségeinkben ma már az igei kinyi
latkoztatás (revelatio speciális), Jézus Krisztus által is hangzik, akiben a szabadító Isten hozzánk ha
sonlóvá lett, és akit ő bűneinkért váltságul adott. A megváltásról szóló örömhír adhat csak bizonyossá
got afelől, hogy a találkozás Isten és ember között ma is éppen olyan közvetlen módon lehetséges, aho
gyan azt Ézsaiás próféta megtapasztalhatta.

Bizonyos, hogy a szeráfok hármas kiáltása, a Triszágion (ctytos) még az istentiszteleten kevésbé tu
datosan résztvevők fülében is ismerősen cseng. A gyülekezet az úrvacsorára készülve -  örvendetes, hogy 
ez egyre több helyen egyre gyakrabban a vasárnapi istentisztelet természetes eleme -  ebbe az örök meny- 
nyei énekbe kapcsolódhat be azokon az énekverseken keresztül, amelyek liturgiánknak ma is szerves 
részei. A szöveg gazdag hatástörténetében egy részletre mindenképpen utalnom kell. Luther 1526-ban 
maga is írt Sanctus-énekként német nyelvű szöveget (Luther, Geistliche Lieder, 39k o.) (és hozzá dalla
mot), amely ugyancsak Ézsaiás könyve 6. fejezetének első 4 versét veszi alapul. Az először a Deutsche 
Messe-ben „Német Sanctus" néven megjelent2 ének „Jesaja, dem Propheten das geschah" címmel az úr
vacsora ünneplése alatt hangzott el (Luther, Geistliche Lieder, 117. o.). A magasztalás és hálaadás tar
talma a keresztyén gyülekezetben -  az úrvacsorái közösségre készülve különösen is -  a Krisztus művé
ért való hálaadással is kiegészül. Benne tapasztalhatja meg a keresztyén ember egyrészt az Istennel való

2 Az ének a ma Németországban használatos Evangelisches Gesangbuchban (EG) már nem szerepel, de elődje, az Evangelisches 
Kirchengesangbuch (EKG) 135. számmal még tartalmazta.



közvetlen kapcsolatot, másrészt a bűnbocsánatnak az istentiszteleten szavakba is foglalt ajándékát. Is
ten könyörülete népe iránt nem egyszerű gesztus, hanem drága áron szerzett váltság. Ezt sem kiérde
melni nem vagyunk képesek, sem meghálálni nem tudjuk. A magasztalás hangja azonban mindig 
megszólalhat.

A közöttünk megjelenő Isten személyesen hozzánk szóló szavával ma sem kérdez mást, mint amit a 
prófétától kérdezett: „Kit küldjék el, ki megy el követségünkben?" (Ézs 6,8). Isten üzenetének tovább
adása sohasem volt könnyű feladat. Nemcsak azért, mert az őket érintő ítélet szavát nem hallgatják szí
vesen az emberek, hanem azért sem, mert a népszerűtlen szavak közvetítésének kötelezése mellett a sa
ját alkalmatlanságának tudata is nehezedik minden Isten akarata szerint szolgáló bizonyságtévőre. Ezt 
a bizonyságtételt azonban nemcsak a lelkész, hanem egyetlen keresztyén ember sem kerülheti el. Ezt 
üzeni a vasárnap témája is. Aki Istenben bízva mégis vállalja ezt a feladatot és szolgálatot, megtapasz
talhatja azt, amit Jézus Krisztus tanítványai is megtapasztalhattak: „az Úr pedig együtt munkálkodott 
velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel." (Mk 16,20b).

Vázlat
1. Isten közösségbe hív: jelenléte templomában ma is éppolyan valóságos, mint Ézsaiás elhívás-tör

ténetében, még akkor is, ha láthatatlanul, bár nem magtapasztalhatatlanul van jelen.
2. Isten hálaadásra hív: a bűnbocsánat megtapasztalásáért Jézus Krisztusban és a benne kapott új 

életért.
3. Isten bizonyságtételre hív: a keresztyén közösségen belül és abból kilépve egyaránt.

Énekjavaslat:
ÉK 478.
„Kit választhatnál követül, hogy hirdesd országod?” (2. versszak)
„Bűnbocsánattal indítasz szeretet útjára...” (3. versszak)

Wagner Szilárd
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Szentháromság ünnepe után 
21. vasárnap -  Ám 5,14-20

Mindazonáltal úgy vélem, nincs még egy próféta, aki ilyen kevés ígéretet és ilyen sok szidalmat és 
fenyegetést hordozna, joggal hívják tehát Ámósznak őt, ami „terhet" vagy „súlyost" és „bosszúságoko
zót" jelent. '

„Kór-törénet”

Ha meg akarjuk érteni Ámósz könyvének első beszédét, el kell képzelnünk a helyzetet, amelyben az el
hangzott. Ennek a prófétának a beszédei félreismerhetetlenül valódi beszédek, és „egyetlen próféta sem 
beszél a levegőnek", inkább a lehető legnagyobb erővel megpróbálnak belehelyezkedni egy bizonyos 
helyzet aktualizálásába. Nem pusztán kiindulópontnak használja a helyzetet, hanem Isten szavát mint
egy parancsként helyezi ebbe az aktualitásba, és csak akkor érthetjük meg a szót a maga konkrétságá
ban, ha megpróbálunk mi is belehelyezkedni a körülményekbe.

Ámósz próféta Izrael utolsó felvirágzásának idején tevékenykedett. Ez az időszak egybe esett II. Jero- 
boám (787-747) izraeli és Uzija (773-736) júdeai király működésével. II. Jeroboám katonai sikereket 
könyvelhetett el magának. Ha egybevetjük Uzija hódításaival, akkor Izrael és Júda együttes területe el
érte Salamon birodalmának nagyságát.

Páratlan gazdasági fellendülés kezdődött el, mely magával hozta a két testvér ország Izrael és Júda 
békés viszonyát. Virágzó ipar, kereskedelem és a mezőgazdaság fellendülése magával hozta a jólétet. Ezt 
igazolják az archeológiái leletek, melyek nagyszabású építkezésekről és a luxuscikkek finomságáról ta
núskodnak. A fényűzésből azonban csak az ország vezető rétege részesült. A magas adók miatt sokan 
elvesztették tulajdonaikat, a gazdasági fellendülés szociális és társadalmi feszültségek forrása lett.

A hivatalos államvallás a Jahve-tisztelete volt. Jahvénak, Izrael Istenének kultuszát fényes külsősé
gek között gyakorolták, de az számos pogány, főleg kánaánita elemet foglalt magában. Sok jele van an
nak, hogy 11. jeroboám idején Baált és más kánaánita istenséget nyilvánosan tiszteltek (Ám 3,14; 5,26; 
8,14). Veszélyt jelentett a pogány-mitikus szemléletmód, amely szerint a kultusz feladata áldozatokkal 
és szertartásokkal az istenség kiengesztelése, de egyben lekötelezése. Maga a kultusz gépies gyakorlattá 
vált. Ilyen történelmi és vallási körülmények között lép fel Ámósz, rámutatva korának bűneire és a 
hamis megelégedettségre, meghirdetve Jahve büntető ítéletét.

„Pásztor vagyok én...”

Időrendben Ámósz az első írópróféta Júdából, a Jeruzsálemtől kb. 20 km-re délre fekvő Tekoából (tnpr,) 
származik: „Ámósz beszédei, aki a tekoai pásztorok közé tartozott.” (1,1). Eredetileg pásztor (ip: -  1,1; 
7,14-15) és fügetermesztő (-pia -  7,14) volt. Nem tartozott azok közé akik hivatásból gyakorolták a pró- 
fétaságot, hanem közvetlenül jahvétól kapta hivatását, aki elszólította a nyáj mellől, és prófétálni küld
te őt (7,15).

Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez, 98-99. o.



Ámósz Júdából származott, működésének színhelye mégis az északi ország, Izrael volt. Rövid ideig, 
mindössze csak néhány hónapig működött. Prófétálása nyomán 11. Jeroboám kiutasította Bételből, a 
királyi szentélyből, s egyben felszólította az ország elhagyására. A bételi pappal folytatott vitájából 
(7,12-15) az is kiderül, hogy nem volt „hivatásos” próféta („Nem vagyok próféta, sem prófétatanítvány” 
-  DiK N'nrsb, 7,14), aki ti. valamelyik szentély szolgálatában állt volna. Vitatott, hogy Ámósz azt akarta-e mon
dani: nem voltam próféta, de most az vagyok; vagy hogy a próféták rendjéhez tartozást mindenestül 
akarta elutasítani, jahvénak tehát célja volt azzal, hogy egy paraszti sorból származó embert használt fel.

Ámósz próféta sorsán egész világosan leolvasható, hogy mit jelent a prófétai elhivatottság: a normá
lis életből kiszakítva áll Isten rendelkezésére, anélkül, hogy kérdést tenne fel vagy feltételt állítana.

Stílusa, kifejezésmódja konkrét, színes, nagyon kifejező és közvetlen. Gyakran használ a pásztorélet
ből vett képeket (3,4-5.12). A próféta népszónok, aki érti a módját, hogy felkeltve a figyelmet, megra
gadja hallgatóját. Szenvedélyes hangon támadta az elnyomókat, mindig a gazdagok és az elnyomók el
len emelte fel a szavát, próféciái közvetlenül nekik szóltak.

II. jeroboám kora csak az előkelő rétegek számára teremtett gazdag és gondtalan életet, a szegények 
koldusbotra vagy rabságra jutottak. Az egyik oldalon az előkelők dúskáltak az élet javaiban, luxuslaká
sokat rendeztek be („elefántcsont-házak" -  3,15; 6,4), lakomákat rendeztek (4,1; 6,4-6). A másik olda
lon a nincstelenek sorsa egyre kilátástalanabb lett, mégpedig azért, mert törvényszegéssel, igazságtalan 
bíráskodással tették tönkre a befolyásos gazdagok (2,6-8; 3,10; 5,12). Az igazságtalanságra épített ál
jólétet azonban a próféta szerint semmivé teszi Isten ítélete. Ez az érzékenysége a szegényebb népcso
port iránt abból adódhatott, hogy ő maga is onnét szólhatott el.

Szóról szóra

14. vers
„A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok.” (rnn jpob irrbNi mertöTi). Ez a prófécia tar
talmilag szorosan kapcsolódik a 4-5. vershez. Gyakorlati magyarázata annak, hogy mit jelent „az Urat 
keresni" (rnrrns ® n). Az Urat keresni azt jelenti: a helyes utat választani, a jóra törekedni. A jó és a 
rossz közötti választás azonban megint nem elméleti dolog. Hogy mi a jó? A jó: „Szerezzetek érvényt a 
törvénynek a kapuban.” A jó nem egy elvont fogalom, nem egy megragadhatatlan tézis, hanem a jelen 
társadalmi problémáinak a megoldása. A rossz pedig a szegények elnyomása, kizsákmányolása a hata
lommal való visszaélés. Az ÚR keresésének és a jó keresésének ez az azonosítása egyben azt is jelenti, 
hogy az ÚR is a szegények és elnyomottak oldalán áll.

„életben maradtok” (rnn): az élet egyetlen lehetősége a megtérés, az Úrral való találkozás, közösség 
(5,4.6). Ez a fajta élet azt jelenti, hogy élni hagyom a másik embert is, nem taposom össze, nem zsák
mányolom ki. Az Úrral való élet az a másokért való élet is.

15. vers
A jogrend megsértésének egyik megnyilvánulása az igazságtalan bíráskodás. A kapuknál folytatott bí
ráskodásnál minden izraelitának joga van arra, hogy igazságot szolgáltassanak neki. Ezzel szemben a 
kapuknál elferdítik a jogot, és az igazság gyűlölettel találkozik „Gyűlölik azt, aki dorgálni mer a kapu
ban, és utálják, aki megmondja az igazat” (5,10), a bírák megvesztegethetők, s ezáltal a nincstelenek 
és a szegények hátrányos helyzetbe kerülnek, nem számíthatnak jogsegélyre (2,6-8; 5,7.12.15). Akapu 
vagy ajtó az a hely ahol a külső és a belső tér találkozik. Ahol egybe nyitódik, vagy elzáródik egymástól 
két dimenzió. A kapu védelmet nyújt, de egyfelől a szabadulás lehetőségét is magában rejti.

„Talán” az ÚR megváltoztathatja a már kimondott ítéletetm, és „megkegyelmez" abban az értelem
ben, hogy ha az ÚR nem hajtja végre az ítéletet, akkor ezt is szabad akaratából cselekszi, nem pedig 
azért, mert Izrael magatartásának megváltoztatásával ezt megérdemelte, vagy mert ezt joggal el lehetne 
várni tőle, ha Izrael megtér. A próféciából csak egy világos: fel kell számolni a társadalmi igazságtalan
ságot, ez az ÚR akarata, és ebben van a megmenekülés reménye is egy „maradék” (nns?)) számára:



„Mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion-hegyéről azok, akik megmenekülnek. A Seregek 
Urának féltő szeretete műveli ezt.” (2 Kir 19,31)

16-17. vers
A próféta hallgatói mégis a rosszat választották, erre válaszolnak ezek a versek. Az ÚR ítélete az egész 
országot sújtja, nem lesz kivétel. Sírni és jajgatni (ibqo) fognak az utcákon, tereken a munkások, a ha- 
lottsiratók, a szőlőben munkálkodók mind gyászolnak. Nincs kivétel. Izrael sem menekülhet meg, hiába 
reménykedik abba, hogy minden nép ítélet alá esik, csak ő nem.

18-20. vers
A „jaj" (hn) kifejezetten a prófétákhoz kapcsolódó felkiáltás, egyedül a próféták intézték ezt a kiáltást a nép 
felé. Az ítélet bekövetkeztének az előjele a fájdalom, a keserűség. A temetések alkalmával kiáltották ezt. 
A próféciából kitűnik Ámósz hallgatóinak reménysége: az „ÚR napja” (mrr nv) Izrael számára világosság, 
azaz szabadulás és üdvösség napja lesz, ezért várják, sőt kívánják annak eljövetelét. Nem lehetetlen, hogy 
ebből a „világosságból” (tik) látnak valamit megcsillanni, mikor a maguk jólétére, gazdagságára gondolnak.

De itt Ámósz felhívja a figyelmet, hogy az ÚR napja Izrael számára is rettenetes lesz. A reménységük, 
amelyet magukban e nap felől táplálnak, meg fogja őket csalni: nem lesz semmi világosság (-ránói), 
csak sötétség lesz (nirr dT t̂örrKb), a reménység leghalványabb fénysugara nélkül (ib rürm).

A példázat (19. vers) azt mondja el a számunkra, hogy Izrael nem tudja elkerülni az ítéletet, nincs 
hová menekülni előle, az egyik bajból a másikba jut, s végül utoléri a veszedelem. Ámósz költői és népi 
elbeszélő motívumokat (oroszlán, medve, kígyó) tartalmazó példázatban mondja el az ítéletet. 
Egymásból és egymást követőnek írja le az eseményeket.

Az igehirdetés felé

A jóra való törekvés azt jelenti számunkra, hogy vágyódom és akarom az Istennel való közösséget. A jó 
csak ebben az Isten-ember kapcsolatban valósulhat meg, e nélkül csak a romlás van. Az élet is csak 
egyedül Istentől jöhet, Jézusban teljesedhet ki a mi földi életünk. Aki csalással, szélhámossággal millió
kat szeretne gyűjteni, tudomásul kell vennie: a Bíró egyszer számon fogja kérni tőle a gazságát. A jö
vendő számonkérés valósága kell(ene), hogy fékezze a gyűlölettől égő szíveket, és ennek a tudata alá
zatra kell(ene), hogy intsen minket. Megtérésre buzdítanak Ámósz igéi. Térjünk meg, és azt cselekedjük, 
ami kedves és jó Isten előtt. Mert jönnek majd olyan napok, amikor minden reményt vesztettnek látszik, 
az ég és a föld sötétségbe burkolódzik, de még mindig ott lesz az Úr ígérete: „Talán megkegyelmezek”. 
Abban mutatkozik meg előttünk Isten hatalma, hogy nem vetette el teljesen az emberiséget, nem pusz
títja el a földet, de számon fogja kérni az emberektől cselekedeteiket. Ez a „talán" Jézus Krisztusban tel
jesedett ki, mert Isten váratlan időben, önszántából a legdrágábbat küldte a világunkba, hogy azokat, 
akik hisznek őbenne megváltsa a gonosz sötétség rabságából.
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Szentháromság ünnepe után 
utolsó előtti vasárnap -  Ez 34,17-22
Történeti háttér
A nemzetközi színtéren az Asszír Birodalom -  mely évszázadokon keresztül uralta csaknem az egész 
Keletet -  a Kr. e. VII. század végén összeomlott. Fővárosát, Ninivét Kr. e. 612-ben az egyesült méd-babi- 
loni seregek, Nabú-apal-ucur és Küaxares király vezetésével elfoglalták és lerombolták. 610-ben az 
Asszír Birodalom eltűnt a történelem olvasztókemencéjében.

Helyét egy másik nagyhatalom vette át, mely Nabú-apal-ucur irányításával Újbabiloni Birodalom né
ven vált ismertté (mintegy az Óbabiloni Birodalom utódaként). Babilon felemelkedése a hatalmi viszo
nyok átrendezését vonta maga után.

júda -  mint kicsiny állam, amely Egyiptom és Babilon között feküdt -  nem sok jóra számíthatott. 
Mint már annyiszor a történelem folyamán, ismét őrlődött a két nagyhatalom között. Egyikük mellett 
sem tette le a voksát -  egyre csak halogatta a döntést -, és ez azt eredményezte, hogy előbb az egyiptomi 
Nekó fáraó (Kr. e. 609-ben), majd a babiloni Nabú-kudurri-ucur (Kr. e. 597) hódította meg. A 18 eszten
dős Jojakin király rövid három hónapos ostrom után megadta magát a babiloni csapatoknak. A babiloni 
uralkodó a júdai királyt családjával együtt Babilonba vitette, és Jeruzsálem vezető rétegét, a hivatalno
kokat, a papokat és a kézműveseket is elhurcoltatta. Otthon -  az egyszerű lakosságot flnijn db) leszá
mítva -  csak a Babilonhoz hű párt hívei maradhattak. Az elhurcoltak szám szerint ugyan kevesen vol
tak, de minthogy a vezető réteg sorából kerültek ki, deportálásuk súlyos csapást jelentett az ország gaz
daságára, további fejlődésére nézve.

Ezékiel prófétának -  papi származása révén -  a száműzöttek egy csoportjával szintén el kellett hagy
nia Jeruzsálemet. Babilóniába, a Kébár folyó vidékére (név szerint Tél-Ábíbba) vitték, és ott kellett to
vábbélnie életét. Prófétai működésére a nemzeti katasztrófa és a személyes érintettség nagymértékben 
rányomta bélyegét. Szolgálata Kr. e. 593-ban, „JóJákin király fogságba vitelének ötödik évében" kez
dődött, és Kr. e. 571-ben fejeződött be.

Exegézis

Textusunk előzményeként a szerző az Ez 34,1-15-ben arról számol be nekünk, hogy az Úr ítéletet hirdet 
Izrael pásztorai felett, mert nem tettek eleget feladatuknak, és kötelességeiket nem megfelelően látták el.

Ahogyan a 34. fejezet első felében az Úr elkülöníti egymástól a nyájat és a pásztorokat, úgy állítja 
most szembe egymással a nyájon belül lévő állatokat is. Amiképpen a pásztorok elnyomták, sanyargat
ták a nyájat (Izrael vezetői Izrael népét) -  nem megfelelően legeltették őket -, úgy nyomják el egymást, 
úgy erőszakoskodnak egymással most a nyáj tagjai is. A kövér, az erősebb bárány kizsákmányolja, ki
használja a gyengébb, a sovány bárányt.

A hamis pásztorok (Izrael vezetői) tehát romba döntötték a nyájat (Izraelt), és a gonosz juhok (erő
szakoskodó izraeliták) követik az ő példájukat, és nem Isten akarata szerint élnek. Ezért Isten maga fog 
közbeavatkozni, és megmenti nyáját (népét): felszabadítja őket az elnyomás, a kizsákmányolás alól. 
JHVH lesz az egyedüli pásztor, aki gondját viseli népének, aki igazságosan fog kormányozni. ítélő bírája 
lesz Izrael népének, és számon kéri a pásztoroktól és a nyájtól egyaránt bűneiket, vétkeiket.

Bár szókészletileg (stílusában) és tartalmilag egységes a 17-22. verseket magában foglaló szakasz, 
teológiailag mégis elkülöníthető a szövegkörnyezettől, hiszen.ebben a részben nem a vezetők feletti íté



let játszik alapvető szerepet, hanem az Izrael egész népe felett tartandó (kollektív) ítéletről (üsd ) szóló 
prófécia.

Ennek ellenére összekötő kapcsot jelent az előző szakasszal (1-15. vers) a szabadulás, megszabadí
tás fogalma (iram) (22. vers). A szabadulás jellege azonban némiképpen módosul, nem úgy következik 
be, amint arról a 20,35-38 beszél (vagyis egy új Exodus formájában, itt ugyanis egyáltalán nincs szó 
Exodusról!). Itt csupán az Úr gondoskodásáról, felvigyázásáról van szó, s erre érdekes módon az „ítél" 
(űee;) kifejezést használja a szerző.

Ez az „ítél" kulcsszó háromszor fordul elő textusunkban: először a 17. versben, majd a második be
szédrész elején a 20. versben, és mintegy a 22. vers lezárásaképpen ismét visszatér.

Míg az első rész szót sem ejt a vádemelésről, addig a második rész egy független, önálló ítéletről be
szél -  hiszen a 21. versben mintegy hivatalos vádiratként a „mert" flip) szócskával kezdi a szerző -  s 
ezt a 22. versben az Úr ítéletének kihirdetése követi. Egyúttal ezzel le is zárul az ítélethirdetés próféciája, 
mert a 34. fejezetben ezután már csak szövetségről és Izrael feletti áldásról olvashatunk.

17. vers
Textusunk nyílt felhívással, felszólítással indul, melyet JHVH egyenesen a nyájhoz intéz: „De köztetek 
is igazságot teszek (taato), juhaim -  így szól az én Uram, az Ú r-, bárány és bárány között, kosok (D’^’S) 
és bakok (om-TO) között.” Amíg a nyájra kollektív kifejezésként a „héber" használatos, addig az itt 
szereplő nto inkább csak a juhnyájra vonatkozik (és/vagy a kecskékre), sőt azon belül is a saját fajtájuk 
hím tagjaira. Nagyon fontos szakrális jelleget tulajdonítottak ezeknek a hím juhoknak, hiszen minden
fajta égőáldozattal kapcsolatban szerepelnek az áldozati állatok felsorolásában (3Móz 1,10; 3,7; 12,6; 
23,12; 4Móz 6,12). Különösen kiemelkedő a báránynak mint áldozati állatnak a szerepe a páska (2Móz 
12,3 kk) és a mindennapi áldozat (2Móz 29,38 kk) esetében.

18-19. vers
JHVH nyájának vezetőitől és ellenségeitől (akik között száműzetésben éltek) való megszabadulás 
nyilvánvalóan még nem megoldás a közösségi problémákra. Az igék tanúsága szerint a nép gyengébb 
tagjait elnyomják, kizsákmányolják, és durván kihasználják az erősebb, agresszívebb férfiak, hímek (ha 
szimbolikusan értelmezzük). Ráadásul még -  ismét bibliai szóhasználattal élve -  a megmaradt füvet is 
összetapossák, felzavarják és összepiszkítják az ivóvizet. Ez az erőszak, terror igazságos isteni reakciót, 
ítéletet von maga után.

20. vers
Az előre beharangozott isteni ítélettel azonban mit sem törődtek, csak még kapzsibbak lettek az elnyo
mók. Az „ezért" (pb) szócska itt retorikai funkciót lát el, mintegy megerősíti az isteni közbeavatkozás 
kijelentését ebben a szörnyű és szégyenletes szituációban.

„Majd én igazságot teszek...” -  Ez az isteni kijelentés eltér Ez 20,32—38-tól, ahol a bds jogos, törvé
nyes isteni cselekvésre utal, amely magában foglalja a ]HVH által megállapított (konkrét, ellene irányu
ló) bűnöket, de ezen felül még magát a bűn elvételét és az ettől való megtisztítást is. Az egész szakrális 
vonatkozású (Isten-ember viszony). Ebben a kontextusban azonban a DDE kifejezés a megállapított igaz
ságot jelenti, mely a társadalomban levő, az emberek közötti működési zavar okát szünteti meg, és is
mét helyreállítja az emberek (nyáj tagjai) közötti békét. JHVH, mint egyfajta isteni pásztor lép közbe. Itt 
tehát nem csupán a szakrális jelleg (Isten-ember viszony) dominál, hanem profán (ember-ember vi
szony) vonatkozása is van.

21-22. vers
JHVH megismétli, hogy ő maga fog közbelépni, mert -  ismét a Biblia szóhasználatával -  az erős állatok 
nem csupán megtagadják a gyengéktől az ételt és az italt, hanem még félre is lökik, eltaszítják, 
szétszórják (fia) őket minden irányba. Valójában ez a babiloni exiliumra (nbn) való célzás, utalás. 

JHVH reményt ad azoknak, akik az ő oldalára állnak, mert ők meg fognak szabadulni az elnyomás,
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a sanyargatás alól. Itt egyfajta párhuzamot fedezhetünk fel Izrael korábbi bíráival, akik „megőrizték”, 
vagy helyreállították az emberek jogait, és az igazságot képviselték. (Mert az üdvösség nem létezik igaz
ság, igazságosság nélkül.)

Az igehirdetés felé

Szeretjük, szeretnénk azt hinni, hogy igazságos világban élünk; vagy legalábbis valahogyan, valami
képpen, valahol, valamikor, egyszer majd érvényesül az igazságosság elve az emberiség, a társadalom 
életében. Nem önbecsapás ez?

Ezernyi vérlázító igazságtalanságról tanúskodott, tanúskodik mind a mai napig a történelem. Ezt ta
pasztaljuk számtalan esetben magunk körül is. Mit kezdjünk ezzel?

Valószínűleg mindenki tudna elveket felsorolni az igazságról. Sokan azt tekintik igazságosságnak, 
ha ki-ki érdeme, jó szándéka, teljesítménye, tudása alapján részesül az élet javaiból, a földi élet és/vagy 
az örök élet boldogságából.

Évezredeken keresztül különféle vallások hirdették, hogy amennyiben itt a földön az életed nem meg
felelő, ha elnyomott, kizsákmányolt, leigázott vagy, ha a szegényebb népréteghez tartozol, ne csüggedj, 
mert a földi életet követően (esetleg a következő földi életedben) jobb sorsod, jobb életed lesz.

Egyes elképzelések szerint, ha tisztességes, becsületes vagy, ha szereted embertársadat, elnyered ju
talmadat. Mindenki életviteléhez, életmódjához mérten kapja majd meg, „nyeri el” jutalmát. Vajon tény
leg hihetünk ebben? A gonoszok, a kegyetlenek, az elnyomók tényleg elnyerik büntetésüket? Akár itt a 
földön, akár egy másik világban (túlvilágon)?

Egy másik felfogás, elgondolás szerint talán az lenne igazságos, ha mindenki egyenlő arányban 
részesülhetne az élet anyagi, szellemi, lelki javaiból; ha mindenki azonos esélyekkel indulhatna. Sajnos, 
rengetegen vannak olyanok, akik eleve behozhatatlan hátránnyal indulnak: vagy azért, mert betegek, 
vagy azért, mert szegény családból kerülnek ki, vagy pedig azért, mert nincs lehetőségük továbbtanulni. 
A lényeg az, hogy egyenlőségről, igazságosságról nem igazán beszélhetünk az ő esetükben.

Gyakran teszik fel nekünk a kérdést: hogyan fér bele ennyi igazságtalanság Isten világába, terveibe? 
Ha isten egykor mindent jónak teremtett, akkor a földön tapasztalható gonoszság, igazságtalanság mi
ért nem ezt igazolja? Miért csak a szemesnek áll a világ? Vajon a mérleg, amely most tapasztalataink 
szerint igencsak eltolódott az egyik irányba, egyszer visszaáll majd eredeti helyére? Itt a földön? Vagy a 
túlvilágon? Az utolsó ítéletkor?

Ezekre a kérdésekre régóta keressük a választ. Korunkban, amikor az emberi jogokkal oly’ sokat fog
lalkozunk, talán még aktuálisabbak ezek a kérdések, igazságérzetünket még jobban bántja, ha jogtip- 
rással, méltánytalansággal találkozunk.

A jogtiprás -  mint textusunkban is látjuk -  megtalálható volt már a korai időkben is. Az Istenben bí
zó, hívő emberek előtt ott állt a nagy dilemma: Istennek engedelmeskedjem vagy az embereknek? Ez 
egyébként ma is nagy kérdés. A kövér, vagy a sovány bárány példáját követem-e? Jogtipró vagyok-e, 
vagy isten szeretetparancsát követem?

Amikor elnyomás, jogsértés, kizsákmányolás történik, és az emberek úgy érzik tehetetlenek, akkor 
mégis van Valaki, akihez nyugodt szívvel lehet segítségért fordulni, aki gondjában-bajában sem hagyja 
magára az embert. Ez a Valaki: Isten. Az az Isten, aki szabadsággal ajándékozta meg az embert, s aki 
egykor számon is kéri rajta -  személy szerint -  tetteit, és igazságos ítéletet hoz felette.

Ezékiel próféta a babiloni fogságban okkal-joggal hirdette JHVH ítéletét, hiszen Isten ugyan nem 
hagyja elveszni választott népét, de a jogtiprásokat sem hagyja szó nélkül. Megfizet kinek-kinek érde
mei szerint.

Textusunkban párhuzam fedezhető fel Mt 25,32-vel, amely szerint Jézus az utolsó ítéletkor majd szét
választja egymástól a népeket, mint ahogyan a pásztor is elkülöníti a kecskéket a juhoktól.
Az ítélet Damoklész kardjaként lebeg a fejünk felett, és senki sem térhet ki előle. (Erről szól a vasárnap 
üzenete.) Az „ítélet" szó hallatán talán mindannyian megborzongunk, félelemmel tölt el bennünket,



hogy mi lesz a döntés kimenetele. A választ ugyan nem tudjuk, de egyvalami felől bizonyosak lehetünk: 
igazságos határozat fog születni, hiszen az Igazságos Bíró hozza meg döntését. Ez azonban nem a ma
gunk szabta emberi igazság lesz, hanem valami más, valami isteni.

Szentháromság ünnepe utáni utolsó előtti vasárnap üzenete
Az utolsó idők végén az Úr ítéletre jön. Ezért figyelmeztet ez a vasárnap: Vigyázzatok, készüljetek Krisz
tus fogadására! Krisztus egyháza, a mennyei vőlegény menyasszonya vigyázva, felkészülten várja az 
Úr napját, s elközelgő Jegyesét. Öröm és reszketés tölti el a szívét, hiszen aki menyegző örömébe viszi 
reá várakozó menyasszonyát, egyben ítéletre is jön. A várakozás ideje mennyei örömre fordul.
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