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Hetvened vasárnap -  Ézs 1,12-17

Áttekintés a textushoz
Ahhoz, hogy jobban megérthessük Ézsaiás próféta sorait, először nagyobb összefüggésben kell megvizs
gálnunk könyvét, különös tekintettel az első fejezetre.

„Ézsaiásnak, Ámóc fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzzijjá, 
Jótám, Áház és Ezékiás voltak Júda királyai.” Ezekből a sorokból rögtön megtudhatjuk, hogy milyen kor
ban vagyunk, milyen a történelmi háttér. Uzzijjá hosszú uralkodása alatt (Kr. e. 791-740) Izraelnek és 
Júdának ideális lehetősége nyílt arra, hogy földrajzi helyzetüket kihasználva tetemes anyagi haszonra 
tegyenek szert, s mindemellett katonailag is megerősödjenek. Visszaszerezték azoknak a területeknek a 
nagy részét, melyek az aranykor csúcsán, Salamon uralkodása alatt Izrael uralma alá tartoztak. Ez az 
időszak tehát a katonai sikerek, a politikai stabilitás és a jólét korszaka volt. Nem volt nehéz tehát a 
népnek Istenben hinni ebben az időszakban. Szilárdan meg voltak győződve arról, hogy az Úr az igazi 
király, és örömmel várták a napot, amikor ez az egész világ előtt nyilvánvalóvá válik majd. Amikor azon
ban Uzzijjá uralkodásának a vége közeledett, egyre világosabb lett, hogy vége ennek a sikeres, boldog kor
szaknak, ugyanis Kr. e. 745-ben egy nagyra törő és tehetséges új uralkodó, III. Tiglat-Pileszer került hata
lomra Asszíriában. Elfoglalta Babilont, majd figyelme a nyugati területekre összpontosult, s előrenyomu
lásának iránya egyenesen Júda felé mutatott. Mindeközben az ország belső dolgai sem álltak éppen a 
legjobban. A szerzett anyagi javakat nem egyenlően osztották szét, hanem egy gazdasági elit kezében össz
pontosult, amely vajmi keveset törődött a társadalmi ranglétrán alatta elhelyezkedő szegényebb rétegekkel. 
Mély repedések szabdalták át a társadalom belső egységét. Az igazságot pénzben mérték, kizsákmányo
lással cserélték föl. Ugyan külsőségekben gyakorolták a vallást, de ez a belső rothadást nem tudta lep
lezni. Egyre nehezebbé vált tehát igaz hitben élni. Jótám, Áház és Ezékiás király uralkodása alatt Júda 
válságból válságba zuhant, és az asszír nyomás is fokozódott, mígnem Áház idejében megszállták az 
asszírok Júdát, majd később Izrael is áldozatul esett. Ezekben a zavaros időkben prófétáit tehát Ézsaiás.

Ézsaiás könyvének kezdős sorai arra vannak hivatva, hogy felkeltsék figyelmünket, és megmutas
sanak valamit a könyv egészének jellegéből. Felhívja a figyelmünket arra, hogy ez egy látomás, aminek 
közvetítője ember -  Ézsaiás -, de Istentől származik. Ézsaiás személyén keresztül jut el hozzánk a láto
más, tehát az ő emberi szenvedélye eleveníti meg. Az ő nyelvezete által válik érthetővé számunkra. A lá
tomás szó azonban többet jelent ennél, isteni kinyilatkoztatást sejtet. Tehát emberi közvetítésű ugyan, 
de eredete isteni. Valójában Isten látomása. A látomás ég és föld figyelmének felhívásával kezdődik (1,2), 
és a hallottak általi megújulással fejeződik be (66,22). Itt teljes megújulásról van szó; új égről és új föld
ről. A látomás elején az Ézsaiás korabeli romlott és ítélet alatt álló Jeruzsálemet látjuk, a végén pedig 
Istennek a végső időben felállított városát, az új Jeruzsálemet. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a 
könyv arról beszél, Isten miként bánik az ő népével, hogyan viszonyul hozzá. A látomásnak két fő témá
ja van: pusztulás és újjáépítés, ítélet és megváltás. Textusunkat ennek tudatában kell olvasnunk. Ez a 
két téma aztán különböző szinteken jelenik meg. Az első szint az, amellyel az ige kapcsán foglalkoz
nunk kell. Ez az első szint abba enged bepillantást, hogy miképpen fegyelmezi Isten Júda és Jeruzsálem 
népét. Az első fejezet Isten népét engedetlen gyermekekként mutatja be. Elhidegültek Uruktól, szinte 
már nem is ismerik őt. Erkölcseik romlottak, rengeteg bűn terheli őket. Hátat fordítottak az Úrnak, 
megvetették, nem engedelmeskedtek neki, valahányszor az Úr próbálta őket jobb útra téríteni. Ám Isten 
még ekkor sem hagyja őket magukra. Először Asszíriát használja büntetésként, majd Babilont -  kiűzetés 
-, végül a perzsiai Círussal visszaadatja szabadságukat, hogy új életet kezdhessenek. Végül a könyv vé
ge felé kiemelkedik egy kis csoport, amely őszinte bűnbánatot tart. Ők Isten szolgái, akik az Urat tisz
telik. Ők az a mag, amelyből Isten új népe meg fog születni.



1,12-17 -  Képmutató istentisztelet

A tizedik versben egy felhívás hangzik Isten igéjének meghallására, amely egy új gondolati egység kezdetét 
jelzi, amely Sodorna és Gomora nevének megismétlésével kapcsolódik az előzőekhez. Tehát Jeruzsálem veze
tői és népe éppen olyan utálatos vétkeket követtek el az Úr szemében, mint az említett két hírhedt város.

A második versben egy lázadásról van szó, általánosságban. Ez az ellenszegülés most részleteiben 
tárul elénk: eltávolodott az igazságtól az istentisztelet, a hazug ételáldozat (rn'tap totf-nmű) utálatos 
Isten előtt, az újhold (ttfifi), szombat (na®') s az ünnepekre való felhívást (topa N'ip) nem szenvedheti 
az Úr, terhére vannak, elfáradt már viselni (K'®3 ’ITN1?!). Ézsaiás a többi korabeli prófétával együtt azt 
vallotta, hogy az istentiszteleti szertartások, sőt, az imádság (n v>an) is értéktelen, még ha megsokasítják 
(•ranrna) is azt -  sokszor gyakorolják -, ha nem jár együtt az igazság gyakorlásával. Uzzijjá virágzó 
uralkodása alatt mindez azonban feledésbe merült. A gazdagok még gazdagabbak, a szegények még 
szegényebbek lettek, és jogaikat, szükségleteiket semmibe vették. Mire Ézsaiás próféta elhívást kapott, 
addigra a nép már megérett az ítéletre. Az istentisztelet igazságtól való eltávolodásának a legfőbb szen
vedői az özvegyek és árvák voltak (17. v.). Azzal, hogy az igazságot ennyire semmibe vették, alapjaiban 
sértették meg a Sínai-hegynél kötött szövetséget, és ezt semmilyen kultikus cselekedettel nem lehet jóvá 
tenni. A kivonulás azért történhetett meg, mert Istennek gondja van az elnyomottakra, és saját népét is 
arra intette, hogy különös figyelemmel legyen a közöttük élő szegények és védtelenek iránt. Istennek ezt 
a kívánságát, parancsát még jobban megerősíti az új szövetség, amelynek mi is részesei vagyunk. Ezt 
legjobban Jézusnak az irgalmas samaritánusról szóló példázata támasztja alá (Lk 10,25-37) vagy Jakab 
szavai a tiszta kegyességről az Isten előtt (Jak 1,27). Krisztus keresztje pedig jobban kötelez bennünket 
a szeretetre, mint akár az Egyiptomból való szabadulás.

A 16-17. vers csupa vocativust, felszólító módot használ: Mosódjatok (-ísrn), tisztuljatok meg (cin), tá- 
voztassátok (Trón) szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát (in)...! Tanuljatok (no1?) jót tenni (atpvi), 
törekedjetek («hn) igazságra (taa®ö) -  törvényt is jelent (!) -, vezessétek (tt®«) jóra az erőszakoskodót,...!

Ezzel egyben felfedi azt, hogy mi az, amit nem cselekszenek meg, és egyúttal fel is szólítja a népet 
ezek megcselekvésére, amely által megtisztulnak Isten előtt.

Ennek a felhívásnak az a célja, hogy felhívja a figyelmet arra, milyen nagy tétje van az Úrral való 
összeütközésnek, és ezzel előre is vetíti azt, hogy Istennek népéhez intézett szavai majd egy új világ
ban, új égen és új földön fognak majd teljes egészében megvalósulni.

Az igehirdetés felé

Textusunk kapcsán azt gondolom, igencsak jó párhuzamot lehet vonni a mával, nagyon jól lehet azt ak
tualizálni. Elég csak szépen sorjában végiggondolni a sorokat. Nem szereti Isten a hazug istentiszteletet, 
semmilyen értelemben, ám itt abban az értelemben különösen sem, hogy képmutatás az istentiszteletre 
járás, bármilyen okból kifolyólag is. Lehet, hogy azért, mert a legújabb pletykákat itt lehet a legkönnyeb
ben beszerezni, de lehet, hogy azért, mert az új kalap, kabát, ruha éppen „sétálni kívánkozik". Vagy egé
szen egyszerűen csak presztízskérdés az istentiszteleten való részvétel. Az ünnepek több embert csalo
gatnak ugyan be a padokba, de nagyobb teret is nyújtanak a bűnnek, dorbézolásnak, féktelen ivásnak, 
duhajkodásnak, kérkedésnek. A kettő együtt nem fér meg. Ahol mindkettő megfér egymás mellett, ott el 
kell gondolkodni a miérten...

Az imádság ha nem társul cselekvéssel, márpedig az igazság gyakorlásával, akkor nem sokat ér. Kiált
hatok én Istennek bármit, ha az nem szívből jön. Imádságomban sírhatok, jajgathatok, de tennem is 
kell valamit! Mózes a Vörös-tenger előtt megállt, és jajgatva szólt Istenhez, most mi lesz velünk?! De Is
ten szólt hozzá: Emeld már fel a botod, hiszen itt vagyok, segítek! Nem elég csak panaszkodni az Úrnak, 

 sopánkodni neki, tenni is kell valamit! Imádságainkat alapjában véve a kérések, panaszok uralják. Jól
van ez így? Hol van a hálaadás, dicsőítés, köszönet? És a cselekedetek? Hitből való jócselekedetek? Ha 

egyik nincs, akkor nincsen a másik sem...



Ezért szólít hát fel bennünket az Úr, gondoljuk át életvitelünket, a fontossági sorrendet! Szükségünk 
van a megtisztulásra. És ha az utolsó verse gondolunk, eszünkbe jut a felebarát szeretete is. Életünk csak 
olyan keréken tud gördülni, amelynek három küllője egyforma hosszú. Ezek a küllők az Istenhez, a feleba
ráthoz és a magunkhoz való viszonyt mutatják. Ha valamelyik rövidebb a többinél, kerekünk már defektes. 
Defektes kerékkel pedig csak igen furcsa mozgással haladhatunk.
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Tóth Méret Zoltánná Mónus Györgyi

Hatvanad vasárnap -  Zsolt 95,1-11
A zsoltár műfaja és felosztása

A 93. és 96-99. zsoltárok a himnusz műfaji sajátosságait mutatják, azon belül is közös témájuk JHVH ki
rálysága. A 94.zsoltárt általában nem sorolják ide, a 95. zsoltárt pedig különbözőképpen ítélik meg. Vagy 
besorolják a JHVH királyságáról szóló zsoltárok közé, vagy pedig (a 7a-11. versek miatt) prófétai intésnek 
tartják. Kérdéses azonban, hogy ez utóbbi tekinthető-e önálló műfajnak, vagy csak az adott forma főmű
fajokon belüli felhasználásáról van szó. Zsoltárunk hasonlóságot mutat a 81. zsoltárral. Egyrészt mind
kettő ünnepélyesen kezdődik, majd hirtelen hangnemváltás következik (81,6; 95,7b). Fő motívummá az 
intés lép elő - alátámasztva annak komolyságát a pusztában vándorló nemzedék negatív példájával.

A zsoltár a Misnában újév ünnepi zsoltárnak számít, ami régi tradícióra mehet vissza. Úgy tekinthe
tünk rá, mint az őszi ünnep liturgiájának részére. JHVH a világ teremtőjeként és uraként mutatkozik 
meg, annak királyaként lép uralomra, és azáltal újítja meg szövetségét népével, hogy újra a szövetség 
megtartására hívja. Az őszi ünnep a mezőgazdasági évet lezáró örvendező és hálaadó ünnep volt, ami 
hét napig tartott, miközben gallyakból rakott, rögtönzött hajlékokban laktak. Az ezt leíró Lev 23,33-43 
kapcsolatba hozza a történelemmel: az Egyiptomból való szabadulással és az azt követő idővel. Dtn 
31,9-13 ehhez hozzákapcsolja a szövetség megújítását, ami Neh 8,13-18-ban is megjelenik

A zsoltár tehát két nagyobb részre osztható: l-7a versekre, melyek először JHVH színe előtti örvende
zésre, ujjongásra, hálaadásra, majd leborulásra, meghajlásra, térdreesésre hívnak. Ez további két rész
ből áll (1-5.versek és 6-7a versek), melyek mintegy felütésként „Jöjjetek!” ( -ob és ítt'a ) liturgikus fel
szólítással kezdődnek. Ezt követik a 7b—11. versek, melyek az előzőektől jól észrevehetően elválnak, 
amit egyértelműen jelez és egyben nyomatékosít a cítt (most, ma) szó.

Egzegézis

Az 1. vers ünnepélyes felszólítása jól tükrözi azt az odaadó örömöt, mellyel a gyülekezet JHVH színe elé 
lép, aki a szentélyben népe üdvösségére megjelenik. A kultuszi esemény nagysága, amely az ünnepre 
zarándokló előtt áll, a zsoltárban több oldalról is indoklást kap. Él a kánaáni panteon fejének számi-
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tott, a „hatalmas király” címet pedig uralkodók viselték az ókori közel keleten. A 3. vers ’D -vei (mert) 
bevezetett mondatában JHVH a „hatalmas Isten" és a „hatalmas király", ami nem hagy kétséget afelől, 
hogy királyi uralmának nagysága és fölénye kiterjed mindenre -  beleérve az isteneket is.

Ezt a gondolatot viszi tovább a következő vers, mely szerint JHVH teremtő, aki mindent formált és al
kotott, s aki egyben kezében tart mindent. (4-5. versek). Minden bizonnyal nem véletlen, hogy a száraz
föld és a tenger mellet a „föld mélységei" és a „hegyek ormai” is úgy jelennek meg, mint amelyek JHVH 
hatalma alatt állnak. Az alvilág ugyanis gyakran tűnik fel olyan helyként, melyet más hatalmak birto
kolnak (Zsolt 6,6; 30,10; 88,1 lk. stb.), a magas hegyek pedig olykor más istenek lakhelyének számíta
nak (Zsolt 68,lók.; v. ö.:89,13).

A 6. vers -  csakúgy, mint az l.vers -  ünnepélyes felszólítással kezdődik, majd három liturgikus cse
lekvést kifejező igével hív JHVH előtti hódolatra. A 7. versben a szövetségi formula -  JHVH Izráel Istene, 
Izráel JHVH népe -  változatával találkozunk (Zsolt 79,13; 100,3). Fontos visszautalnunk az 1.versre, 
melyben a zsoltár JHVH-ról, mint szabadítóról beszél. Az istentiszteleti ünnepen tehát a gyülekezet úgy 
találkozik JHVH-val, mint a teremtés, a történelemben véghezvitt szabadítás és a szövetség Urával. E je
lenben lezajló (Diri = ma, most), szakrális eseményben történik meg a szövetség megújítása.

A 7. vers második felével veszi kezdetét az a hangnemváltás, amit a fentiekben már megállapítottunk: 
„Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket!” Az intést valószínűleg úgy kell ér
tenünk, amelyet az istentiszteleti ünnepen JHVH parancsolatainak és szövetségi rendjének újbóli kinyil
vánítása követett (Zsolt 81,6kk; Ex 19,5, 34,10kk.). Az ószövetségi kultuszi vallásosság komolyságát 
mutatja, hogy az örvendező, ujjongó és a JHVH-val való találkozástól megragadott (és elragadtatott) 
gyülekezetnek késznek kell lennie arra is, hogy engedelmeskedjen JHVH szavának és parancsolatainak. 
A 7. vers intésének komolysága különös megerősítést kap azáltal, hogy a zsoltár további része (8-11. 
versek) a pusztában vándorló nemzedék sorsára hivatkozik. Meriba (próba) és Massza (per) említése a 
nép Ex 17,1-7-ben leírt zúgolódására utal. Zsolt 81,9 szerint Meribánál JHVH tette próbára a népet, je
len zsoltárunk 9. verse szerint pedig a nép kísértette meg illetve tette próbára őt. Az akkori nemzedék 
mindenesetre ezért nem mehetett be a nyugalom helyére, ami a Deuteronómiumban az Ígéret Földjét 
jelenti, ahol a vándorló nép kipihenheti fáradalmait, miután ott állandó lakhelyet talál (Dtn 12,10; 
25,19). Az intés figyelmezteti a jelen nemzedéket, hogy az engedelmességet és a JHVH-ba vetett bizal
mat illetően ugyanúgy döntés előtt áll, mint ősei annak idején.

Gondolatok az igehirdetéshez

A zsoltárirodalom valójában költészet, ami sajátos eszközeivel önmagában véve is hat, megmozgat ér
zelmileg és gondolkodásra késztet. Az istentiszteleti ünnepen is sokkal inkább otthon van, ha nem az 
igehirdetés alapigéjeként, hanem a liturgia keretében kapja meg méltó helyét -  felolvasva, közösen 
elmondva vagy liturgiái megújulásunk jegyében váltakozva mondva illetve énekelve.

Zsoltárunk az istentiszteleti ünnep liturgiájának egy részét képezte az őszi ünnepen. Keretét olyan fel
szólítások adják, melyek az egész gyülekezetet szólítják fel liturgikus cselekvésekre. Meghívnak az ünnepi 
örvendezésre vagy felszólítanak a hódolatra. (Hasonlóan az olyan általunk használt istentiszteleti formu
lákhoz, mint „Imádkozzunk!” „Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent...!", „Adjunk hálát az Úr
nak!".) De ide sorolható a „Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket!” formula 
is, ami istentiszteletünkön akár állhatna a megszokott „Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét...” for
mula helyett is.

A zsoltár természetesen számtalan témát kínál a teremtésben és az ember történetében cselekvő Is
tentől a vele szemben tanúsított bizalmatlanságunkig, perlekedésünkig, zúgolódásunkig. Az oltár előt
ti lekciót figyelembe véve ( a magvetőről szóló jézusi példázat) leginkább az a lehetőség kínálja magát, 
hogy az adott pillanatban elhangzó isteni szó páratlan lehetőségéről és megbecsüléséről beszéljünk.
Az istentisztelet a találkozás alkalma, amikor Isten találkozik velünk. Mi pedig úgy fordulunk felé, mint 
akinek köszönhetjük életünket, és aki cselekszik is abban. Nagyon fontosnak érzem, hogy a zsoltár töb
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bes szám első személyben illetve többes szám második személyben szól a gyülekezethez. Igaz, hogy kü
lönböző gondokkal és gondolatokkal, sajátos kérdésekkel, Isten szavával szembeni eltérő nyitottsággal, 
fogékonysággal érkezünk az istentiszteletre. Mégis úgy, mint akik együtt hallgatják Isten szavát, és 
együtt válaszolnak rá a hit megvallásával. A magvetőről szóló példázat persze komolyan számol azzal, 
hogy kiben-kiben másként ver vagy különböző okok miatt nem ver gyökeret Isten szava.

Életünk és alakulása olykor csak egy hajszálon múlik. Nincs közöttünk olyan, aki egy-egy határhely
zetben ne érezte volna a jelen pillanat fontosságát, vagy ne bánná az abban kínálkozó lehetőségek sok
szor végzetes elmulasztását. Ilyen pillanat az, amikor Isten szól hozzánk. Fontosnak érzem kiemelni az 
igehirdetésben, hogy az adott istentisztelet ezek közé a pillanatok közé tartozik, és nem lehetünk elég 
hálásak azért, hogy Isten „egy napot ismét mának jelöl ki" (Zsid 4,7), hogy szava életünkben rendet te
remtsen, melyben mindennapi dolgainkat elhelyezhetjük.

Kisebb eltérésekkel a Zsidókhoz írt levél 3,7-11-ben szinte szó szerint felhasználja a zsoltár második 
részét. Örömmel foglalnánk el a „nyugalom helyét”, ami tökéletességében odaát van, töredékességében 
azonban már itt és most részünk lehetne benne. De a mindennapok gondjai, csábításai és szívünk megke- 
ményedése mintha megakadályozna minket abban, hogy bemenjünk oda vagy legalábbis egy kicsit már 
ott érezzük magunkat. Az intés tehát ma is halálosan komoly: „Most amikor halljátok szavát, ne kemé
nyítsétek meg szíveteket!” Nem csak azért, mert „drága a pillanat, jő a halál”, hanem mert a pillanat és az 
adott pillanatban elhangzott isteni szó addig is meghatározza életünket és mások életét.

Péter Attila
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Ötvened vasárnap -  Péld 3,(1-4)5-12
A vasárnap jellege

Ötvened vasárnapja a böjti idő felé fordít bennünket. S hogy ez mit jelent? A vasárnap antifónája: „Légy 
erős kősziklám és váram, Istenem.” (Zsolt 31,3) Utal vakságunkra, labilitásunkra, abból való szabadu
lásunkra, teljes tartalmi életre. Rámutat, hogy ezt az utat nem lehet csak kicsit járni, itt csak teljes élet
forma lehetséges. Felülről jövő életszemlélettel, mely tiszta szándékában és kivitelezésében. Olyan élet, 
melyről tudni lehet honnan jön, hova megy és hol tart. Weöres Sándornál ezt olvashatjuk: „Bontsd szét 
egyéniségedet és ne félj, hogy bármit is elveszítesz: mert ha a mosdatlant kiutasítod, mosdottan a he
lyén találod. Bontsd szét egyéniségedet és szabaddá válnak lelked végtelen áramai, melyek nem benned 
vannak és nem kívüled, áthatnak mindenen.”1

Weöres Sándor, A teljesség felé, Tericum Kiadó, 1995., 30. o.



Egzegézis

A Péld 1-9-ben a két tanítói beszéd 1,8-19 és a 2,1-22 elhangzása után -  melyek mintha egy tanítói 
program meghatározásai lennének (az Istennel való kapcsolat, az emberrel való kapcsolat, beszéd a vét
kes emberek ellen, beszéd az idegen asszonyok ellen) -  a Péld 3,(1-4)5-12 szövegrésszel, a 3. tanítói 
beszéddel folytatódik a könyv. Azért tettem zárójelbe a 3,1-4 verseket, mert ezek szerkezetileg ehhez az 
egységhez tartoznak, de a kijelölt textusunkban nem szerepelnek. Természetesen az egzegézisnél a ki
jelölt textusra szorítkozom.

A 3. tanítói beszédben a tanítói programban tárgyalt témák kifejtése kezdődik el, s így kerül első hely
re az Istennel való kapcsolat, mely tanítói programként a 2,5-8-ban található. A szöveg felépítése a be
vezetőben megfigyelhető jellegzetességet mutatja: a tanár buzdításait a tanári indoklás követi, vagy 
másképp fogalmazva a szakasz mondatai felbonthatók főrészre (tanításra) és következtetésre (engedel
mességre), s ezek, mint beszédpárok egymással összekapcsolódnak. Ha a szakaszt így vizsgáljuk, a kö
vetkező eredményre jutunk:

Főrész/Tanítás 
Hiteles jóság (3. vers)
Bizalom jHVH-ban (5. és 6a vers) 
JHVH félelme (7. vers)
JHVH tisztelete (9. vers)
jHVH intésének elfogadása (11. vers)

Következtetés/Engedelmesség 
Tekintély Istennél és embernél (4. vers) 
Ő egyengeti az ösvényt (6.b vers)
A test felfrissülése (8. vers)
Bőség a mindennapi életben (10. vers) 
JHVH szeretete (12. vers)

Az utolsó négy beszédpár (5-12) kifejti a 3. versben előhozott kapcsolatot a szeretetről és igazságról, 
ami összefügg a vallásossággal és a ]HVH-hit keretében mint a „hiteles jóság” áll előttünk.

5-6. vers -  Bízz JHVH-ban!
Mielőtt ez a négy beszédpár a JHVH félelmét hangoztatná, a JHVH-ban való bizalomra hívja fel a figyel
münket. Amenemope beszédeiből átvett anyagok izraelita átdolgozásában, melyek a 22,17-24,22-ben 
olvashatók, már az elején, a 22,19-ben felszólítanak a JHVH-ban való bizalomra.

„Legyen az Úrban bizodalmád” -  A tanulónak Istennél kell a biztonságát teljes mértékben, osztatla
nul, egész szívvel elhelyeznie. Nincs helye fenntartásnak vagy kételkedésnek. Ott JHVH bölcsességet és 
védelmet ad. Mindenek előtt a bölcsek óva intenek a csalfa elfogadásoktól, feltevésektől, amelyek saját 
értelmet kínálnak a biztonságra. Ezek mindig tökéletlenek, s félrevezetők lehetnek.

A 6a versben következik egy másik intés. A JHVH ismeretre figyelmeztet bennünket, minden úton, 
melyen az ember jár. Kitágítja a teret, s mindig és mindenütt a jelenlevő Istent állítja elénk. Ennek a bi
zalomnak a felismerése elvezet bennünket az isteni vezetés ígéretéhez, melyről a 6b versben olvasha
tunk. A héber szövegben azt találjuk: Kin „ő", hangsúlyozott formában, utalva arra, hogy az emberek 
ösvényei nem haladhatnak másként, csak Istenben való bizalomban.

„Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti. Mert egyenesek az ÚR útjai, Az igazak járnak raj
tuk, A vétkesek elbuknak rajtuk.” (Hós 14,10)

7-8. vers -  Féld JHVH-t!
A tilalomnak és a rendelkezésnek az ellentétes jellege Isten tiszteletének a körülhatárolására ad lehető
séget. A helyes Isten-ismeretre vezet el bennünket. „Ne tartsd bölcsnek önmagadat!” Hogy miért? „A 
Föld a hazugság tisztítótüze, itt minden hazug körülöttünk, a tér ál-végtelenje, a dolgok ál-valósága, 
önmagunk ál-sokasága. S az ember-agyban még az igazság is táncol: egyszerre minden igaz és egyszer
re semmi sem igaz.”2

Egy visszatérő intést találhatunk az okoskodás ellen, egy konkrét tanácsot kapunk a 7a versben. 1

1 uo. 15. o.
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Tudjuk, saját szemében az ember mindig bölcsnek látszik, ami csalóka lehet, hamis útra juttathat, ezért 
folytatja az intést: „féljed az Urat!"

A Példabeszédek könyvében csak kétszer találkozunk ezzel az igével -  JHVH-val összefüggésben, a 
3,7b és a 24, 21-ben.

Az embereknek az Istennel való kapcsolatuk a JHVH-félelemben tud leginkább kifejeződni. A félelem 
jogosultságának az alapja a „Szent haragénak a kapcsolatában van. Az istenfélelemnek a megélésére 
és a harag elkerülésére példa a Péld 16,6: „Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt, az Úrnak fé
lelme távol tart a rossztól.” így jutunk el az istenhit etikai oldalának kifejtésére. S az Isten helyes isme
rete és tisztelete az ember egészségében, „jól-létében" jelentkezik. A 8. vers az egész embernek a gyógyu
ló és üdítő hatásáról beszél. A teljes ember válik egészségessé.

„Olyik ember a vallásosságot csereüzletnek nézi: az ember kötelessége, hogy jól viselkedjék, Isten 
parancsainak és az előírt szertartásoknak eleget tegyen, Isten dolga, hogy az embert ugyanoly arány
ban lássa el földi javakkal, amennyire jól viselkedett, a parancsokat követte, a szertartásokat elvégezte. 
Eszerint a legvallásosabb és legjobb embereknek kéne leggazdagabbaknak lenni, s a vallástalanoknak 
és törvényszegőknek nyomorogni kellene.

Aki úgy vallásos, hogy cserébe hozzájusson a sóvárgott javakhoz: máris bebizonyította kapzsiságát 
és érdemtelenségét. Isten jósága nem hizlalda és nem jótékonysági intézmény. Az isteni szeretet válto
zatlan sugárzása semmihez nem hasonlít kevésbé, mint a jótékonykodáshoz, a vágyak kielégítéséhez. 
Ha vágyaid közül ki tudsz bontakozni, akkor éred el Istent.”3

9-10. vers -  Tiszteld JHVH-t!
A Példabeszédek könyve alkalomadtán áldozatbemutatást is megemlít: Péld 7,14; 15,8; 17,1; 21,3.27, 
de csak ez a hely szólít fel az áldozati kultusz gyakorlatára. A bölcs és tanítványa a templomi áldozati 
gyakorlatban vesz részt. A mezopotámiai bölcsességirodalomban vannak hivatkozások a kultuszi gya
korlatra, sokkal gyakrabban, mint az egyiptomi vagy izraeli irodalomban. S itt most erre láthatunk pél
dát. Tisztelni kell a rítusokat, be kell tartani a kultikus előírásokat: „akkor vedd a föld a föld termésének 
a legjavát, amelyet behordasz földedről, melyet Istened, az ÚR ad neked.. ..a pap vegye el kezedből a ko
sarat, és tegye le Istenednek, az Úrnak oltára elé..." (Deut 26,2-5) „Tiszteld az Urat vagyonodból és 
egész jövedelmed legjavából" A két versrészlet az egész jövedelemből való leadás fontosságával a fogság 
utáni kor problémáját, a beszolgáltatás megrövidítését hangsúlyozza (Mal 3,6-12; Neh 10,36-39). „Be
csaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem! Ezt kérdezitek: Mivel akarunk be
csapni? -A  tizeddel és a felajánlásokkal!" (Mal 3,8) „Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd le
gyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem -  mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy 
megnyitom az ég csatornáit, és bőségesen áldást árasztok rátok." (Mai 3,10) Ez az élelembőség, amely 
az embernek a hálája áldozatadás formájában az Isten felé, az isteni áldásban teljesedik ki.

11-12. vers -  JHVH intését ne hárítsd el!
Ezek a versek szokatlanok, hisz a Példabeszédek könyve nem tárgyalja világosan a nyomor problémáját, 
de itt egy reflexiót találunk a tipikus bibliai szemléletre. Mindkét rendelkezés és annak értelme khiaz- 
musban fejeződik ki. A tanulónak, azt a nehézséget, ami JHVH-tól jön, nem szabad megvetni, undorral 
ellökni. Fontos, hozzákapcsolódik az élethez, része annak. A héber szöveg eltérően a LXX szövegétől, 
nem tesz hozzá megjegyzést.

Miután a bölcs számba vette a témákat, még egyszer megerősítette és a „Fiam" megszólítással biz
tató hangon kiegészítette az elhangzott beszédeket.

A kommentátorok utalnak a Papyrus Insinger 20,13-ra, mint egy parallelre, mely szintén a nehézsé
gekről beszél: „Mindenféle nélkülözés jön, a te helyed Isten kezében van." „Bizony boldog az az ember, 
akit Isten megfedd! A Mindenható fenyítését ne vesd meg! Mert ő megsebez, de be is kötöz, Összezúz, 
de keze meg is gyógyít." (Jób 5,17)

7
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Jochannes Eckhart így fogalmaz: „Egyedül Isten legyen számodra fontos. Aki Istent így, létében birto
kolja, az Istent Istennek fogja fel, s ezért Ő minden dolgát vezérli, mert minden dolognak Ő adja az ízét, 
és Isten képe válik számára minden dologban láthatóvá.”4

Gondolatok az igehirdetéshez

Talán sokan gondolnak arra, vajon mit mondhat ez a textus távoli, más kor, más kultúra emberének 
szóló üzenetével. Mi az, ami a vasárnap témájába beleillöen átadható, magával vihető, a mai élet szemé
lyes vallomásaként megerősítő szó lehet? A vasárnap témája nem valamiféle merev dogma magyarázga- 
tása, boncolgatása. Bölcsesség -  kulcsszó. Isten ajándéka, nem emberi erőlködés eredménye. S ez az Is
tentől kapott bölcsesség nem spekulatív eszme, hanem az ÉLET (csupa nagybetűvel) ismerete.

Sok mindent szerzünk, erőszakosan is, de van megmaradandó érték a kezünkben? Ha körülnézünk 
a világban, észre kell vennünk a boldogtalanságot körülöttünk és magunkban. Azt gondoljuk, ezt a ma
gányosság, az elnyomás, a háború, a gyűlölet, az ateizmus -  vagy még sorolhatnánk -  okozza. Tévedés. 
A boldogtalanság egyetlen oka a fejünkben lévő elképzelések, melyek annyira elterjedtek, mindenki által 
elfogadottak, hogy eszünkbe sem jut megkérdőjelezni őket. Ezek miatt torzítva látjuk magunkat és a vi
lágot. Nincs kilábalás ebből, ha még csak nem is gyanítjuk, hogy látásunk torzított, gondolkodásunk 
rossz, elképzeléseink hamisak.

Hogy mik ezek? Azt gondoljuk, nem lehetünk boldogok azok nélkül a dolgok nélkül, melyeket annyi
ra értékesnek tartunk. Ez tévedés. Nincs egyetlen pillanat sem az életünkben, amikor ne lenne meg min
denünk, ami a boldogsághoz szükséges. Az a gondunk, hogy arra figyelünk, amink nincs, ahelyett, hogy 
arra összpontosítanánk, amink éppen most van.

Hisz az az elképzelés, hogy a boldogság a jövőben van, nem igaz, mert mi itt és most vagyunk boldo
gok, csak nem tudunk róla, mert torzított látásunk nem enged szabadulni félelmeinktől, szorongásaink
tól, ragaszkodásainktól, konfliktusainktól, bűntudatunktól és még egy sereg dologtól. S persze, azon fá
radozunk, hogy meg tudjuk változtatni a körülményeinket, környezetünkben lévő embereket, mondván, 
hogy akkor boldogok leszünk. Tévedés. Oly sok energiát fecsérelünk arra, hogy átrendezzük a világot. 
Ha az az élethivatásunk, hogy átrendezzük a világot, ám tegyük, de ettől még boldogok nem leszünk.

Ami boldoggá vagy boldogtalanná tesz, az nem a világ és a körülöttünk lévő emberek, hanem saját 
gondolkodásunk. Ha hamis elképzeléseinket megértjük, leszakadnak rólunk, megismerhetjük a boldog
ságot. Akkor végre teljes életet, a bölcs életét élhetjük, hisz nem más ez, mint bizalom az Úrban, aki 
egyengeti ösvényedet, az Úr félelme, mert ő ad teljes életet, az Úr tisztelete, mert Ő a bőség a minden
napi életben... intésének elfogadása, mert szeret az ÚR!

„Mivel a mesternek beszédes kedve volt, a tanítványok igyekeztek megtudni tőle, hogy istenkeresésé
ben milyen szakaszokon ment keresztül.

-  Isten először kézen fogott -  mondta -, a cselekvés földjére vezetett, és ott lakoztam néhány évig. 
Aztán visszatért, és a szomorúság földjére vezetett. Ott éltem mindaddig, amíg a szívem meg nem tisz
tult minden rendetlen ragaszkodástól. Ekkor a szeretet földjén találtam magam, aminek égő tüze el
pusztította belőlem mindazt, ami az énemből még maradt. Ez a csend földjére vitt engem, ahol csodál
kozó szemeim előtt feltárultak az élet és halál misztériumai.

-  Ez volt keresésednek az utolsó állomása? -  kérdezték.
-  Nem -  válaszolta a mester. -  Egy nap Isten így szólott: „Ma elviszlek téged a templom legbenső 

szentélyébe, magába Isten szívébe.” És elvezetett a nevetés földjére."5 1

1 Nigg, Walter, A misztika három csillaga, Kairosz 29. o.
' de Mello, Anthony, Szárnyalás, Korda Kiadó, Kecskemét, 1999. 177. o.
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Egzegézis

A kijelölt szakasszal egy hosszú látomás profetikus része ér véget, és egyben itt éri el csúcspontját mindaz, 
ami a látomás során megfogalmazódott: az Istennel való kapcsolat helyreállítása. Ahogyan az előző sza
kasz, úgy a 14-től 21-ig terjedő rész is viszonylag önálló irodalmi egységet képez, ennél fogva külön kell 
választani azt a teológiai üzenetet, amelyet magában hordoz, magától a látomástól, amelybe a kijelölt 
szakasz is beágyazódik. Kutatók szerint a 17-től 21-ig terjedő rész több kéz munkája, amire főként abból 
lehet következtetni, hogy az egymás után következő versek tartalmilag kiegészítik, pontosítják az előzőeket.

Akárcsak az előző jóslatban, itt is megfogalmazódik az az állítás, mely szerint, aki hatalmat kap, az 
nem élhet vissza a helyzetével. Ennek az utalásnak a hátterében a Nebucadneccar parancsára végrehaj
tott deportáció egyik következménye áll, ugyanis a száműzetés következtében lecserélődött Jeruzsálem 
vezető rétege, a helyükre kerülők pedig zsarnoki hatalmat gyakoroltak a városban, és mindent elvettek 
(11,14) azoktól, akiket már amúgy is megfosztottak az emberi méltóságuktól, megsértve ezzel nemcsak 
a közösségi élet szabályait, hanem az örökösödési szabályokat (ld. még 1 Kir 21), sőt magát, az isteni 
törvényt is, ezért az Úr elfordította felőlük tekintetét.

A másik fontos teológiai állásfoglalás szerint a „valódi Izraelhez” tartozókat nem lehet külső jelek 
alapján felismerni, mert nem azok tartoznak hozzá, akik körülmetélkedtek (Róm 2,27-29), vagy akik 
megtartják a törvényt (jer 8,8), és nem is azok, akik közel a templomhoz (Ez 11,14-22) Izrael földjén 
élnek, hanem azok, akik hajlandóak tartani magukat a szövetségkötésben foglaltakhoz. Az igazi lelki
ség nem merülhet ki külsőségekben, valódi kegyességre, és a másik ember iránti könyörületességre van 
szükség, különösen azok esetében, akik rászorulnak.

A harmadik fontos teológiai megállapítás szerint a lélek megújulásának alapja nem emberi erőfeszí
tés, hanem mindez Isten megújító, átformáló munkájának eredménye.

Végül pedig a jóslatban megfogalmazódik a lerombolt ország helyreállítása, amelynek az alapja az 
atyáknak adott ígéret megmásíthatatlansága (Gen 12,1-3; 13,14-17; 15,18-21; 17,8; 26,2-5; 28,13-14).

Habár ez a vers megőrizve az előtte levő mondatokban tapasztalható erőteljes közlési módot, új szív és 
új lélek ígéretéről szól, az igazán jelentős eredmény mégsem ez, hanem -  ahogyan ezt a szakasz szin
taktikai megszerkesztettsége is világossá teszi -  az Istennel való kapcsolat helyreállítása. Ugyanakkor 
mégis fontos szerepe van az itt leírt változásnak, hiszen ennek a jelentős eseménynek előfeltétele a szív

Szabó Julianna
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és a lélek megújulása. Ezékiel szavai Jeremiás befolyásáról árulkodnak, ami alapján arra lehet követ
keztetni, hogy a próféta kései kortársa lehetett. (Jer 24,7; 31,33; 32,39)

Ezékielnél gyakran fordul elő a szív (±>) olyan értelemben, mint az „erkölcsi akarat lakhelye’’. A nép 
eltévelyedett, és a szívek válogatás nélkül a bálványok felé fordultak -  mindezt még egyértelműbben is 
kifejeződik a későbbi versekben (14,3; 20,16). De az Úr szándéka határozott; egy szívet (int* 3b) ad az 
ő népének, ami kizárólag felé fordul (Id. Jer 32,39). Másodsorban pedig az Úr új lelket (nőin rtn) ígér, 
ami itt szintén hasonló jelentésű, mint a szív, jóllehet a rrn az 5. versben is előfordul, mint a gondolkodás 
alapja, és ez a jelentés itt sem zárható ki. Az eredmény azonban tisztán antropológiai: magának, az em
beri léleknek az átalakulása, ami némileg elüt attól a későbbi közléstől, amelyet 36,20-ban találunk, 
ahol az új lélek -  amely nem más, mint az Úr saját dinamikus ereje -  összeolvad az emberi lélekkel.

A nép eltévelyedettségét a „kőszív” (psn ±>) képe teszi konkréttá, amely ezt megelőzően, mint „ma
kacs szív” (rúr’ptn, Ez 2,4), ill. „konok szív” (rfr’típ, Ez 3,7) szerepel.

A nép számára egyetlen egy megoldás maradt: a tökéletlen, megkövesedett szív helyére egy új, érző 
„hús-szívet" (nóa nb) ültetni (ld. még Ez 36,26).

20. vers
Az előző versben foglaltak igazi célja fogalmazódik itt meg. Az Úr feltétlen, és szívből jövő imádatot vár 
Izrael fiaitól, amelynek alapja a törvény (osraq), és az isteni rendelkezések (nipn). Amennyiben az előző 
verset a jeremiási „egy szív” fogalma kifejtésének tekintjük, úgy ez a vers az „egy út" f™  Jer 32,39) 
definíciójának a kibontása. Ezékiel szavai teljességgel alátámasztják a Jeremiás korábbi gondolatait (Jer 
8,4-12), melyek szerint Isten törvényének birtoklása önmagában még nem jelenti az igaz vallásosságot 
(Jer 8,8), és csupán ez a tény nem vonja maga után az isteni jóindulatot; engedelmeskedni is kell.

Az Úr e csodálatos beavatkozásának köszönhetően az egykori ideál végre valósággá lesz, és ez a jó hír 
a szövetség megújításával zárul (20b). A szerző a szövetség említésekor eltér a bevett szóhasználattól 
(rnq, a szakasz után először 16,60-ban fordul elő), ugyanakkor az olvasó magyarázatot kap arra, hogy 
mit is jelent valójában a „szövetségkötés formulája". Ez a formula ugyanis nagyon messzire nyúlik vissza, 
egészen az Ábrahámmal és az ő utódaival kötött szövetségig (Gen 12; 17,1-8), amely azután alapul szol
gált az Egyiptomból való kihozatalnak (Ex 6,2-7), valamint a szövetség megújításának (Ex 19,4-6; Lev 
26,12; Deut 29,12). Megfogalmazása illeszkedik az ókori jogi terminológiához, főként a házassági for
mulákhoz. (Ehhez kapcsolódóan érdemes kitérni az Ex 6,7-ben található tartalmilag hasonló megfogal
mazásra, mivel az itt szereplő rob (vesz, fog) ige számos esetben a házassági kapcsolat létrejöttét fejezi ki. 
Ezékiel használja is a házasság hasonlatát a szövetségkötéssel kapcsolatban 16,8-ban.) A szövetségkö
tés motívuma köztudottan végigvonul az Ősz könyvein, sőt, az Úsz-ben is találkozunk vele (2Kor 6,16, 
Jel 21,3), és a teljes bibliai kijelentésnek egyik meghatározó momentuma. Vallástörténeti szempontból 
is érdekes, mivel jóllehet, az ókori-keleti népek is mind különleges kapcsolatban voltak az istenségeik
kel, JHVH kapcsolata Izrael népével mégis egyedülálló. Míg a többi istenség elsősorban egy-egy territó
riumhoz kötődik, és csak másodsorban a rajta élőkhöz, addig JHVH először az ő népe felé fordul, és csak 
ezután adja nekik Izrael földjét, azaz, a terület birtoklása nem előfeltétele, hanemjele  a szövetségnek.

21. vers
A jóslat meglepő módon azzal zárul, hogy az Úr által megígért jóból nem mindenki részesülhet. Kik le
hetnek azok a bálványimádók, akikre a látomás utal?

A tágabb kontextus alapján az itt szereplő kijelentés egyrészt utalhat a jeruzsálemiek bűneire (Ez 8), 
de ugyanígy lehet figyelmeztetés is Ezékiel közvetlen hallgatósága számára. A próféta figyelmeztetni 
akarja a fogságban élőket a jelenlegi állapotukra, istentelenségükre, és az Istennel való kapcsolat felté
telességére, hiszen nem láthatják előre, hogy valóban rájuk száll-e az Úrral kötött szövetség áldása, töb
bek között azért sem lehetnek biztosak ebben, mert fogságban vannak. Fel kell hagyniuk a bálványimá
dással, nehogy az Úr fejükre olvassa a tetteiket fn re  ctotóq np-n- jro Oal Perf Sgl; iár; +  p +  SgCons +  
Pl3m suff.; itt SgCons + Pl3m suff., ld. még Ez 9,10; 22,31).



A vers végén a Ezékiel ismét megerősíti szavait (rnrr uhK ot«), amelyet az Úr neve tesz hitelessé mind
azokkal szemben, akik hamis próféták, és mégis az Úr prófétájának adják ki magukat.

A prédikáció felé

Quasi modo geniti vasárnapját a keresztség általi újjászületés öröme hatja át -  tudatosan felvállalni 
mindazt, amit a keresztség által kaptunk, és örülni a feltámadott Krisztusnak, aki legyőzte a halált.

Sajátos kontextusból kell kiemelni a kijelölt szakaszt, mivel egyrészt egy hosszú látomásba ágyazó
dik, aminek a mondanivalója ezekben a versekben éri el csúcspontját, másrészt különleges a történeti 
háttér, és az ennek nyomán körvonalazódó go/a-központú (nbu) teológia is. Az itt található -  a fentiek
ben már említett -  teológiai állásfoglalások azonban mégsem kötik annyira szorosan az elhangzottakat 
az akkori szituációhoz. Nem arról van szó, hogy hódító sereg érkezik, amivel szemben lehetetlen felven
ni a harcot, ezért a nép egy része száműzetésbe kényszerül, hanem a fogság, ahogyan a szabadulás is, 
túlmutat a puszta történelmi eseményen, mert épp a teljes megalázottság állapotában jelenik meg a tel
jes győzelem reménysége, amelyet a szövetség megújítása jelképez. Ennél fogva a tulajdonképpeni tör
téneti háttér nem is igazán jut szerephez. Minden, ami történik, az Úr akaratából történik, az ok pedig 
nem más, mint a nép engedetlensége, az igazi fogság pedig valójában a bűn rabsága. Az itt leírt állapot 
nagyon jól szemlélteti a keresztényi értelemben vett bűnösség fogalmát. A nép engedetlen Istennel szem
ben, semmibe veszi a szövetségkötésben foglaltakat, és az élő Isten helyett leborul az emberkéz alkotta 
bálványok előtt. Az irgalmat, és a könyörületet nem ismerik, a másik emberért felelősséget nem vállal
nak, helyette a nép elöljárói zsarnok módjára uralkodnak az elnyomástól amúgy is szenvedő nép felett. 
De az Úr még ebben az állapotában sem veti meg az embert -  a bűnt megveti, de az embert nem. Fogság
gal bünteti, szétszórja a választottakat, de mégis megadja nekik a lehetőséget az újjászületésre. Az egy 
szív képének jelentése talán magában hordozza a tényleges „egy helyre gyűjtés” lehetőségét, mégis a sza
kasz alapján sokkal inkább a belső, személyes megújulás a hangsúlyosabb, hiszen a „valódi Izrael” Isten
hez kötődik, nem pedig helyhez (Ez 11,16). Épp ezért önmagában még a „szív” is kevés! Nem elég igent 
mondani, engedelmeskedni is kell, és ez érvényes a keresztségre is, ami a tényleges újjászületéssel lesz csak 
teljessé, és csak így képes kifejezni a valódi, Istenhez való tartozást, e nélkül a keresztség üres szertartás 
marad, megcsúfolva a mögötte álló isteni rendelést. Pedig épp az „üresség" ellen emel szót a próféta, 
mert a külsőségekben kimerülő vallásosság helyett Isten élő hitet, és feltétlen imádatot vár a benne bízótól!

Súlypontok
• a szív és a lélek megújulásának alapja nem emberi erőfeszítés, hanem Isten megújító munkája
• szükség van a tényleges újjászületésre
• élettelen bálványok helyett egyedül az élő Istent imádni
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Húsvét ünnepe után 2. vasárnap 
Ez 34,1-16
A textus felé

A próféta
Ezékiel a Babiloni fogság prófétája, Jeremiás ifjabb kortársa. Prófétai szolgálatának ideje viszonylag 
könnyen és pontosan meghatározható a könyvben található utalások segítségével. Kr. e. 593 és kb. 570 
között működött.' Jelen vizsgálódásunk szempontjából mellékes, hogy mikor és hogyan és mikor lett 
azzá, mindenesetre pap volt. Nyilván ezzel magyarázható, hogy oly pontosan ismeri Izráel történetének 
és teológiai örökségének veretes hagyományát. Olyannyira, hogy viták tárgyát képezi Ezékielnek és 
könyvének a viszonya a Papi Irattal. Egyesek szerint ő volna a Papi Irat atyja, mások szerint függ tőle.2

Érezhető az írópróféták hatása is könyvében. Ámósz, Hóseás és Ézsaiás próféciáin, igehirdetésén kí
vül markáns nyomokat hagyott iratain a nála valamivel idősebb kortárs, Jeremiás. A könyv 34. részét 
is általában Jeremiás (23. fejezet) hatása alatt álló szakasznak tekintik. Arról azonban nincsen szó, 
hogy mechanikus ismétlésbe bocsátkozott volna Ezékiel. Sajátos stílusa és üzenete van.

Már prófétai elhívatásának kezdetétől áthatja egész lényét Isten igéje, és életét át- meg átszövik a jel
képes cselekedetek és víziók. Maga is a nép fogságba hurcolt csoportjához tartozott. Az asszír fogsággal 
ellentétben Babilonban egy tömbben telepítették le a júdai foglyokat, így -  bár nehézségek árán, de -  na
gyobb eséllyel őrizhették zsidó identitásukat. Emellett azonban valószínűleg túl merész az a feltételezés, 
hogy Ezékielnek módjában állott volna a fogságból akár csak rövid időre hazatérni. A figyelmünk kö
zéppontjában álló szakaszra nézve is jelentősséggel bír, hogy Ezékiel a Jeruzsálemről szóló értesüléseit 
honnan szerezte. Ha nem volt módja Babilónia és Palesztina között utazásra, akkor ismeretei egyrészt 
a fogság előtti tapasztalatokból, másrészt az elhurcoltak közé is be-beszivárgó hírekből származtak.

Történelmi helyzet
Jelen keretek között a kortörténeti háttérnek csak rövid vázolására szorítkozunk. A Kr. e. VII. század ja
varészt az asszír uralom árnyékában telt Izrael népe számára. Ez nem csupán gazdasági fennhatóságot 
és a szabadság korlátozását jelentette, hanem erőteljes vallási befolyást is. Jósiás király (Kr. e. 640-609) 
uralkodása idején azonban már hanyatlásnak indult az asszír birodalom. Felismerve a helyzetet Jósiás 
vallási reformot vitt végbe az egész országban. Közben, s még inkább Jósiás halála után újabb birodalom 
jelent meg az erősek porondján: Babilon. Ettől kezdve élesen felvetődött a kérdés, hogy melyik hatalom 
oldalára álljanak Izrael fiai. Jeremiás határozottan tolmácsolta Isten útmutatását: legjobb önként a ba
biloni igába hajtani fejüket. Azonban a vonakodó megadás után egy lázadás kihívta a babiloni uralkodó, 
Nebukadneccár haragját, s 598-ban Jeruzsálem ellen vonult. Ekkor került fogságba -  a királlyal együtt 
-  Ezékiel is. Később Egyiptom segítségében bízva ismét le akarta rázni magáról a babiloni igát az or
szág, amiért súlyos árat fizetett: Kr. e. 587-ben Jeruzsálemet elpusztították, sokakat fogságba hurcoltak.

Kontextus
A történelmi háttér tehát a babiloni fogság. Arról azonban viták folynak, hogy textusunknak, illetve a 
nagyobb egységnek, amelybe a vizsgált szakasz illeszkedik, mi a konkrét, közvetlen kontextusa, amely
ben megszólal. Más megközelítésben: kik azok a pásztorok, akiket Isten fenyegető szava megszólít?

Ha a 34. fejezetet önmagában vizsgáljuk, kézenfekvő arra gondolni, hogy a pásztorok alatt a nép ve- 1

1 Hausmann, J., Ezékiel szerint: 568.: Zimmerli, W., Ezechiel, és Karasszon D., Ezékiel szerint: 571. 
’ Karasszon, Ezékiel. 7.
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zetőit kell érteni. Talán a királyt és a felsőbb rétegeket. Vallás- és kortörténeti kutatások is ezt látszanak 
megerősíteni. Sumér és akkád feliratok gyakran nevezik az uralkodót pásztornak. Sőt, gyakran az istene
ket is ezzel a szóval jelölték. Így például a suméroknál Tammuz, az akkádoknál Marduk kapta ezt a címet. 
Ó-egyiptomi piramis-szövegek tanúsítják, hogy a Egyiptomban is kedvelt kép volt az istenek megjelölésé
re. Az ószövetségtől sem idegen, hogy Istent „jó pásztorinak nevezze. Gondoljunk a 23. Zsoltárra, vagy 
éppen az Ezékiel 34 előképének tartott Jeremiás 23-ra! Azonban Willmes-sel együtt Pohlmann felhívja a 
figyelmet arra, hogy „Izrael vagy Júda királyai közül egyetlen egyet sem neveztek a nép „pásztor’’-ának.* 4 5 Az 
ő álláspontja szerint semmiképpen sem a fogság előtti uralkodók a prófétai beszéd megszólítottjai, hanem 
-  amint következtetését levonja -  az elhurcoltatásból kihagyott, otthon lévő „maradék". Két érvet is említ. 
Egyrészt azt, hogy nem volna értelme Jeruzsálem pusztulása után ilyen vehemenciával a már bukott ural
kodóknak szemrehányást tenni, a pusztulásért őket okolni. Már kiragadta kezükből Isten a hatalmat. 
Másrészt -  amint Pohlmann látja -  az egész 34. fejezet beleékelődik egy egyértelműen olyan környezetbe, 
ahol a megszólítottak a fogságba vitetésből kimaradt, Júdában élő „maradék” tagjai (ld. a 33. fejezetet, ahol 
Ezékiel Jeruzsálem elestéről kap hírt!). Mi keresnivalója lenne itt egy olyan szakasznak, amely a Babilon
ban sínylődőket ostorozná? Mindehhez annyi megjegyzést teszünk, hogy nyilvánvalóan volt némi ellentét 
a fogságba hurcoltak és a „maradék" között. Különösen is a hazatérés után merült fel e kérdés, hogy kik 
az „igazi” Izrael-fiai. Itt azonban még nem valószínű, hogy módjukban állott konfrontálódni. Hogyan is 
érhette volna el az otthon élőket a Babilonban raboskodó próféta beszéde? Tény, hogy értelmezhető a 
fejezet a jó pásztor ígéretével záródó üdvpróféciaként, a fogságban élők reménységének erősítésére.

Szükséges ebben az összefüggésben legalább még egy érdekes gondolatra kitérni. Tudniillik arra, 
hogy egyes kutatók4 azon az állásponton vannak, hogy itt nem csupán a nép vezetőinek -  egy bizonyos 
királynak vagy királyoknak, udvari prófétáknak vagy a papságnak -  a felelőssége kerül elénk, hanem 
az egész választott népnek szól az ítéletes prófécia. A nép minden egyes tagja felelős a történtekért. Nos, 
ez egy viszonylag nehezen védhető vélemény e szöveg összefüggésében, illetve könnyen képzavarhoz 
vezet, hacsak nem tekintjük -  ahogyan helyes volna -  egyetlen egységnek az egész fejezetet, ahol a 17. 
verstől a juhokat is megszólítja az üzenet.5

Végeredményben a mai igehirdetés szempontjából másodlagos, hogy pontosan melyiket tartjuk az 
eredeti alaphelyzetnek. Önmagában ez a prófécia tökéletesen elénk fest egy teljesen egyértelmű képet, 
melyben a fogság-szétszóratás-ítélet egyik oldalról a személyes felelősséggel, másik oldalról Isten ke
gyelmes ígéretével szorosan összekapcsolódik.

Szakaszolás
Mint fentebb erre utaltunk a textus egy mai formájában egységes prófécia -  a 34-fejezet -  egy csonka -  
talán mondhatjuk: egyoldalú -  szelete. Jól tagolják a különböző megszólítások, a hírnök szavait beve
zető és esküformulák. Ilyenek találhatók a 2., 8., 10., 11. és 15. versben. így az alábbi felosztás tűnik 
ésszerűnek:

I -  6. vers -  Jaj Izráel felelőtlen pásztorainak, akik hagyták elzülleni a nyájat!
7-10. vers -  Az ÚR ezek ellen a pásztorok ellen fordul, megszabadítja tőlük a nyájat, megfosztja őket 

a pásztori megbízatástól.
I I -  16. vers -  Az ÚR maga lesz a pásztor, megkeresi és őrzi juhait.

Nyelvészeti érdekességek

1. vers
n liT -n i \t i  Mint sok más helyen -  Ezékiel könyvén beül is -  ez a formula vezeti be a próféciát. Való

•’ Pohlmann, K.F., Dér Prophet Hesekiel/Ezechiel, 463.
4 így pl. H. F. Fuchs, Ezechiel, 191.
5 A 34. fejezet második fele Szentháromság ünnepe utáni utolsó előtti vasárnapon volt 2003-ban igehirdetési alapige.



jában nem a próféta ember szólal meg, hanem magának Istennek van mondanivalója népe számára. 
Ezékiel esetében különösen is hangsúlyos, hogy mint őrálló hűségesen tolmácsolja az ÚR üzenetét. Nem 
teheti meg, hogy ne szóljon. Egészen küldője megragadottságában él (ld. Ez 33,22!)

"iR'ö!?- Ugyancsak az Isten üzenetének hiteles közvetítését követeli ez a kifejezés. Utána rendszerint 
szószerinti idézet következik.

2. vers
c iN 'p  -  Ezékiel megszólítása: Emberfia. Érdekes módon -  más prófétáktól eltérően -  Isten nem szólítja 
nevén őt. Mindenesetre kifejezi az ember helyzetét Isten jelenlétében.- Isten szól, és megtörténik, amit 
mond, az ember pedig hallgat és engedelmeskedik. Ugyanakkor pozitív tartalmat is hordoz: Isten szóba 

áll az eltévedt, elbukott emberrel, megszólítja. Istennek (még) van mondanivalója az ember számára. Ez 
jut kifejezésre abban is, hogy az Újszövetségben Jézusra vonatkoztatva találkozunk ezzel a szóval. Rajta 
keresztül mond el Isten mindent, ami a bűnös ember számára életbevágóan fontos.

B'y~b ur(Pfc kisebb zökkenőt okoz ez a kettőzés. Azonban a nyelvészeknek okozott fejtörésen túl 
nincsen jelentősége. Annak viszont talán lehet, hogy a vizsgált textusban két kifejezés utal a pásztorra 
és a pásztorolásra. Az egyik az itt látható, a nsn gyökből származtatható, a másik a 12 versben hasz
nált, e textusban kizárólag -  és bizonyára következetesen -  Istenre mint jó pásztorra vonatkozó npa igei 
és főnévi alakja. Isten „gyökeresen” másképp pásztorok mint a hűtlen, felelőtlen pásztorok. E kifejezés
beli különbséget nem érzékeltetik a fordítások.

3. vers
a|?nrrn*< -  A a^n ezzel a punktációval -  mint főnév -  azt jelenti: kövér, az állat kövérje, zsírja. A LXX 
alapján szokás abn-nak olvasni, ami annyit tesz: tej. így fordítja a Károli és a MBT6 Biblia is. Ebben a 
formában csak egy kifejezés utal a kövér elpusztítására, és egyfajta fokozás figyelhető meg. Az még ter
mészetes volna, hogy a pásztor részesedik a tejből és a gyapjúból, de a juhok életével keményen el kell 
számolnia. Semmi sem jogosítja fel arra, hogy elpusztítsa a reá bízott bárányokat. De Izrael pásztorai 
még a legkevesebbet sem tették meg abból, ami a kötelességük volt. Messze túlhaladták jogaik határát, 
de a feladatot hűtlenül végezték, és ez a reájuk bízottak életébe került.

4. vers
A mulasztások és visszaélések felsorolásában nyelvtanilag az az érdekes, hogy a vers szórendi tükörké
pét találjuk a 16. versben. Ott Isten az alany. Amint ő veszi kezébe a nyáj pásztorolását, a hűtlen vi
gyázok gondatlansága és bűnei miatt visszájára fordult dolgok a helyükre kerülnek.

6. vers ■
-  Nyájam -  sg. 1 sufftxummal -  a szakaszban itt fordul elő első ízben, de ezen kívül még 9-szer. A 

nyáj az ÚRé!

7. vers
.1 *  -  Újabb egységet vezet be. A pásztorok hűtlen magatartásának következményét tárja elénk a 7-10. 
vers.

8. vers
’t tp n  -  Esküformula. Érdekes, hogy utána ismét egy zökkenőt találunk a gondolatmenetben, ugyanis 
nem Isten reakciója következik rögtön, hanem újabb magyarázat, a felelőtlen és rossz pásztorok bűnei
nek további részletezése.

Ezékiel stílusára jellemzők az ismétlések. Nem biztos, hogy ezeket feltétlenül redaktori kézjegyeknek 
kell tekintenünk. A 9. vers tulajdonképpen a 7.-kel egyezik.

"A Magyar Bibliatanács fordítása (1992-es kiadás); „Új fordítás”.



10. vers
A megismételt esküformula után a ’33n mintegy személyes hadüzenetként szól Isten ítélete. Mivel nem 
töltötték be hivatásukat, elveszi a pásztoroktól az őrzés jogát, hogy megmentse a nyájat.

12. vers
“ip3 -  A gyök jelentéstartalmának többlete van a nin-hoz képest (ld. 2. vers!). Egyrészt mert nem csupán 
a legeltetést, a bárányok közötti vigyázó álldogálást foglalja magában, hanem a keresést, fükészést, az 
eltévelyedő, lemaradó, sérült után mozduló szeretetet is. Továbbá ez a gyök szerepel pl. Lev. 13,36-ban, 
illetve a Törvényben más helyeken is, ahol a papnak arról a funkciójáról van szó, hogy megvizsgálja a 
beteg embert, hogy tiszta, gyógyult-e, vagy gyógyításra van-e szüksége, valamint az áldozatra szánt ál
latot, hogy az tiszta, hibátlan-e. Némelyek ebből a kifejezésből és a hozzá kapcsolódó jelentésmezőből 
származtatják, vagy legalábbis azzal rokonítják az újszövetségi ettictkottó elnevezését és feladatkörét.

Vaun 131? óva -  Erőtelen a MBT fordítása („egy felhős, borús napon”). A Károli fordítás -  határozott né
velővel -  közelebb áll az eredeti szándékhoz („a felhőnek, s borúnak napján”). Ez az „ÚR napjának" kife
jezése, az Isten ítéletére utal. Itt nyilván Jeruzsálem pusztulásának napjára emlékezteti a hallgatóságot.

16. vers
Egyes kutatók szerint nem szerves része az előzőknek, csupán összekötő kapocs a következő versekhez. 
Azonban jól átgondolt szerkesztésre vall, hogy a 4. vers párja. Ld. a 4. vershez fűzött magyarázatot!

TOBte -  Ez a szó áll a szövegben. Azt jelenti: elpusztítani. Károli fordításban „erőset elvesztem". A 
Biblia Hebraica Stuttgartensia apparátusa nW R-rt (őrizni) hoz, ezt követi a LXX (<t>uXa£üü), és a MBT: 
„az erősre vigyázok”.

Újszövetségi párhuzamok, aktualizálás lehetőségei

Azzal, hogy éppen a jó pásztor vasárnapján kerül elénk ez az igeszakasz, maga a perikóparend is sugall 
néhány újszövetségi párhuzamot. Nevezetesen Jn 10-et -  „én vagyok a jó pásztor” -  mondja Jézus, Lk 
15-öt (Az elveszettek példázatai), Lk 19,10-et. Jézusban Isten megmutatta, hogy ő valóban jó pásztor, 
aki az elveszett után megy, hogy megkeresse. Jézusról -  érdekes módon két teljesen különböző össze
függésben -  Mt (9,36) és Mk (6,34) is feljegyezte, hogy „szánalomra indult" a pásztor nélkül való nyáj 
elesettsége láttán. lPt pedig már múlt időben beszél az Isten utánunk induló munkájáról a 2,25-ben.

Amikor ószövetségi textus kerül elénk, külön figyelmet igényel, hogy ne essünk a rövidzárlatos azo
nosítások csapdájába. Ezékielnek ez a próféciája azonban Isten ó- és újszövetségi népének egyaránt 
örök tapasztalatát és reménységét szólaltatja meg. Áldott (lelki-pásztori) szolgálatot!

Felhasznált irodalom
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Húsvét ünnepe után 3. vasárnap 
Ézs 65,17-19.24-25
Textus és kontextus

Ézsaiás könyvének 56-66. fejezete önálló irodalmi egységnek tekinthető a prófétai könyvön belül. A fogság 
után, Palesztina területén kialakult viszonyok tükröződnek benne. Amennyire egységes a Deuteroézsai- 
ásnak tulajdonított szövegegység, irodalmi jellemzőit és teológiai témáját tekintve, annyira inkoherens, 
sokszínű, és kortörténetileg is nehezebben behatárolható a „Tritoézsaiás" néven emlegetett 11 fejezet.

A tudományos kutatásban ma egyre nagyobb a konszenzus abban, hogy csupán a 60-62. fejezetek 
tulajdoníthatók Tritoézsaiásnak, egy Deuteroézsaiás körébe tartozó tanítványnak, ill. tanítványi körnek. 
A többi szövegegység hosszabb redakciós tevékenység révén kapcsolódott ehhez a tritoézsaiási maghoz. 

'Van olyan megközelítés is, amely szerint nem valóságos próféta művéről van szó, csupán Deuteroézsai
ás üzenetének aktualizáló továbbírásáról.

Deuteroézsaiás próféciái csak részben teljesedtek be a babiloni fogságból való szabadulással. A szám
űzetés idejét követően a restauráció és rekonstrukció időszaka Izraelben számos gyakorlati problémát 
vetett fel. A zsidóság részéről egyre inkább érezhető kiábrándultság, csalódás, közöny arra mutatott rá, 
hogy a templom és az ország újjáépítése a nehéz gazdasági helyzetben nagy áldozattal jár az egész tár
sadalom számára. A kultusz és a vallásgyakorlat jelentőségének csökkenése, a társadalmi feszültségek, 
valamint a perzsa birodalomból beáramló idegen hatások révén kialakuló vallási és kulturális pluraliz
mus mielőbbi teológiai választ sürgettek. Mindezek miatt a prófétai szövegegység jó betekintést nyújt a 
Kr. e. 538-at követő évtizedek vallási, politikai, szociológiai viszonyaiba.

Deuteroézsaiás túlnyomó részben üdvpróféciát tartalmazó üzenetével ellentétben a könyv utolsó 11 
fejezetében olyan vallási, társadalmi bűnöket elítélő kijelentésekkel, fenyegetéssel, ítéletpróféciával ta
lálkozhatunk, amelyek a fogság előtti prófétaságot jellemezték. Ugyanakkor azonban az eljövendő üdv
korszak ígérete is megjelenik -  plasztikus képekkel ábrázolva. (66,10kk; 62, lkk; 60,19kk)

Az ószövetségi eszkatológia összetett jelenség. Izrael hosszú történetén át több fázisát lehet megkü
lönböztetni. Egy lehetséges séma a következő: 1. pre-eszkatologikus korszak (a klasszikus próféták kora 
előtt); 2. proto-eszkatologikus kor (Ézsaiás és kortársai); 3. aktualizáló-eszkatologikus kor (Deutero
ézsaiás és kortársai); 4. transzcendentáló-eszkatologikus kor (dualisztikus, apokaliptikus). Az eszkato- 
lógiát az ítélet- és üdvprófécia kettőssége jellemzi, fő motívumai között említhetjük az ítélet napjának 
sokszínűén ábrázolt képét, az „Izrael maradéka” gondolatot, az „ebed-JHVH" motívumot, a messiási 
eszme megjelenését, a világ népeinek Sionra zarándoklását megjelenítő képet, valamint az új ég és új 
föld teremtésének motívumát. Ézs 56-66 Deuteroézsaiás üdvpróféciáihoz tér vissza, azokat aktualizál
ja, és igyekszik őket színgazdagságukban még inkább túlszárnyalni. Ezzel a jelenkor valósága és az 
üdvkor között még nagyobbá válik a távolság.

A 65. fejezet azt az alapvető kérdést járja körül, amit így fogalmazhatunk meg; Kikre vár az üdvös
ség? A fejezet három egységre bontható. A 7. versig terjedő szövegrész a bálványimádás kérdésével fog
lalkozik, a következő egységben, 8-16a-ig JHVH szolgáiról van szó, akik Isten választottjai Izrael tagjai 
közül. Ez a szövegrész már átmenetet képez az ítélet-kijelentésekből az üdvpróféciák felé, bár a 11-12. 
15. versben fenyegető próféciákat olvasunk azokról, akik elhagyták az Urat. A kontraszt a két csoport 
tagjai között végighúzódik az egész szövegegységen. A 16b-25. versig terjedő rész új gondolati egység. 
16b vezeti be az üdvpróféciát, amely a világ, valamint Jeruzsálem újjáteremtésének témáját és a létezés 
új dimenziójának leírását foglalja magában.

Az újjáteremtett világ tulajdonképpen a földi viszonyok idealizálását, az emberi élet megszokott ke
reteinek kitágítását jelenti. Az üdvkorszak reménysége nem földöntúli és elvont, hanem hosszú, tartal-



más, beteljesedett földi élet valóságában jut kifejezésre. Nem a halottak feltámadásáról van szó, hanem 
az élet minőségének megváltozásáról, minden negatív földi tapasztalat megszűnéséről.

A textus felé

17. vers
A textushoz tartozónak tekinthető 16b is, mivel 16a-hoz: az áldás és eskü gondolatához nagyon lazán 
kapcsolódik. Viszont 16b—17-tel párhuzamosnak tekinthetjük 43,18k-t, ahol szintén az új teremtés előz
ményeként szerepel a gondolat, miszerint a régi dolgokra nem emlékeznek majd.

Az eszkatológiai fordulópontot, a radikális változást a kifejezés jelzi. „Mert íme én": így nyo
matékosba a szöveg Isten aktív szerepét a világ megváltozásában, az új korszak beköszöntében.

A N"D igét az Ószövetség kizárólag Isten teremtő munkájára vonatkozóan használja. Kulcsfogalom
ként áll előttünk a szó ebben az igeszakaszban: háromszor fordul elő 17-18-ban (particípium alakban), 
nagy nyomatékot adva JHVH új világot, és egy új Jeruzsálemet létrehívó munkájának.

Az új ég és új föld motívuma viszonylag új teológiai gondolat az Ószövetségben. A teremtéstörténet
ben gyökerezik, és arról beszél, hogy a végső időben a világ visszatér eredeti állapotába az új kezdet ré
vén. Váratlanul bukkan fel ez a gondolat a szövegben, és így emeli ki, teszi ünnepélyes kijelentéssé az 
üdvprófécia mondanivalóját.

A vers első része megenged egy másik fordítást is: „Újonnan teremtem az eget, és újonnan teremtem 
a földet." (vö. 41,20) Érdekes módon nem olvasunk az előző versekben arról, hogy az új teremtés előz
ményeként a világ elpusztult volna. (vö. 51,6)

Az „új” (Úrin) Deuteroézsaiás szóhasználatában is a csodálatos átalakulást jelzi. A világban végbe
menő nagy változás nem az „éggel és földdel” jelölt világmindenség megsemmisüléséhez, hanem lénye
gében a földi viszonyok megújulásához vezet. A próféta tisztában van azzal, hogy a perzsa birodalom 
viszonylagos békéje, és az ország fokozatos konszolidációja ellenére ez a világ nem földi paradicsom: 
meg kell változnia Isten világot és életet újító akarata és tette által.

A vers második felében 16b gondolata sejlik fel. (vö. 42,9; 43,18k; 2Kor 5,17; Jel 21,4) Mindaz, ami 
régi, ami a kezdethez tartozik (miPNh) átadja a helyét az újnak. Az nV-I?V nbü kifejezés szó szerint ezt 
jelenti: „valaki szívéhez jönni”. A héber felfogás szerint a szív az értelem, a tudat központja.

A megvalósuló új a régi helyébe lép JHVH terve és szándéka értelmében. Ez az új kezdet a bibliai re
ménység alapján kozmikus távlatú. Minden bekövetkező változás Isten szabadító és teremtő munkálko
dásának eredménye. Az új teremtés az üdvösség gondolata szorosan egybekapcsolódik.

18. vers
16b és 17a után ez a vers is a 'D vonatkozó névmással kezdődik. Westermann szerint némi feszültséget 
lehet érezni a 17. és 18. vers: a világ és Jeruzsálem újjáteremtése között. Ha 18a-t, az örömre való felhívást 
16b előtt olvasnánk, akkor a 17. vers után következne 18b. így a „világ megújulása” ebben az össze
függésben alapvetően csak Jeruzsálemre és Júdára vonatkozna. Ezzel a megoldással azonban vélemé
nyem szerint túlzottan leegyszerűsítenénk a textus mondanivalóját. Minden bizonnyal a próféta saját 
hazájának, szűk környezetének csodálatos megújulását várja elsősorban. Ez a gyökeres változás azon
ban univerzális távlatot is kaphat.

A végső időben végbemenő nagy megújulás életérzése az öröm. Ebben is Deuteroézsaiás egyik legjelentő
sebb prófétai gondolata köszön vissza. Az öröm (nnoto) és az ujjongás (nV l), amint azt a 19. vers kifejezés
re juttatja, kétoldalú: Isten is örül örvendező népének. Az imperatívuszban álló két igét nyomatékosítja 
az l y ' i y  kifejezés, amely az új teremtés feletti öröm valóságát átemeli a „mindörökké” dimenziójába.

A vers második fele szintaktikailag 17a-hoz kapcsolódik (NTÜ ■'Ilii ’D), azonban a mondat tárgya 
itt Jeruzsálem lesz. A város, amely a zsidó identitás számára a világ közepe, az üdvösség korának hely
színe, újjáteremtett valóságában a vigasság városa lesz. (vö. 60,15) A benne élők és a hozzá lelkileg, 
szellemileg kapcsolódók pedig a teljes öröm megtapasztalói. A szöveg az öröm és ujjongás gondolatát
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nem pusztán csak ismétli (18a. 18cd. 19ab), hanem újabb összefüggésbe helyezve mindig új nyelvtani 
alakban mutatja (imperatívusz, főnév, perfektumban álló igealak).

Az új teremtés feletti öröm a teremtmény spontán válasza JHVH szabadító és teremtő tettére. A világ 
és az élet minősége egyszer s mindenkorra megváltozik: a messiási kor Jeruzsálemé az örök öröm hely
színe lesz. Ez az ígéret éles kontrasztban áll a lerombolt, elpusztított város képével. (64,10; 60,15; 61,2k)

19. vers
Az új teremtés révén létrejött új rend Isten és ember kapcsolatának helyreállítását is magába foglalja. 
JHVH és Jeruzsálem a nagy közös örömben egyesül. Isten választottainak közösségében vigadozik. 
Amint a népét ért szenvedésben, a fogság megpróbáltatása idején szolidáris volt JHVH Izraellel, úgy 
most, az öröm korában is ezt teszi. (vö. 62,5; Deut 31,9; Zof 3,17)

A gyász ideje véget ért, egyszer s mindenkorra, (vö. 25,8; 30,19; 35,10; Jel 21,4) A sírás és a kiáltás 
hangja, mint amely a múlt idők szenvedését jelezte, végérvényesen elhalkul. A következő vers bontja ki 
ezt a gondolatot, amelyben az emberi élet minőségi változását a csecsemőhaladóság megszűnése és a 
hosszú, tartalmas életet élt idős emberek képe mutatja meg. (Ez a gondolat ismét az őskezdetre utal 
vissza: az emberi életkor hosszúságára, amint arról Gén 5-ben olvasunk.)

24. vers
JHVH szolidaritása, teljes közössége népével a közös örömön túl abban is megnyilvánul, hogy a kom
munikáció terén is összhang alakul ki Isten és Izrael között. Az imádság meghallgatása azt mutatja, 
hogy az üdvkorban zavartalanná válik a kapcsolat Teremtő és teremtmény között, ég és föld között, és 
ez a teljes élet garanciája. Isten válaszol (mi?) és meghallgat (VDttí), mielőtt még az ember őt erre kérné.

A szöveg érzékelteti, hogy a legnagyobb lelki teher Isten szolgái számára a korábbi föld és ég korsza
kában JHVH hosszú hallgatása volt könyörgésük és segélykiáltásuk hangjára. Most, az új korban a gyá
szos jajgatás hangja és a könyörgő imádság kiáltása egyaránt elcsendesül. Az új világot egyedül az 
öröm és ujjongás hangja tölti be.

25. vers
Az üdvkorszak prófétai leírásának utolsó eleme a békesség képét foglalja magába. Ez a vers lazán kap
csolódik az előző gondolathoz. Ézs 11,6-9 gondolatának újrafelvétele ezen a helyen kevésbé kidolgozott, 
mint a messiási kor „édenkerti békéjét” leíró szövegegységben. A farkas és bárány ismert és megszokott 
ellentétpár. Az oroszlán és a marha táplálkozási szokásainak „összehangolása" révén a szöveg az ős
kezdet háborítatlan békéjét festi le. 25a glosszának tekinthető, nem illik bele a szövegösszefüggésbe, 
hanem a bűnbeesés után a kígyónak adott büntetés gondolatára utal. (3,14b) 11,8-ban viszont jól il
leszkedik a szövegösszefüggésbe. A kígyó büntetését nem vonta vissza Isten, őt, mint a gonosz megtes
tesítőjét az új világrendből kirekeszti.

A vers és egyben a szövegegység utolsó gondolata: a békekorszak ábrázolásából következik, és a 
mondanivaló klimaxát is jelenti: Isten hegyén senki sem pusztít többé. Az élet védelem alatt áll, így va
lósulhat meg teljes kibontakozása. Az ártó szándék, a rossz cselekvése (Vin -  Hi), és a pusztítás (nnü 
-  Hi) gondolata a fogságot megelőző történelmi tapasztalatra utal. Ez a trauma végérvényesen a múlt 
ködébe vész, és átadja helyét a „salom" mindent átfogó tapasztalatának.

A textustól az igehallgatók felé

Húsvét után három héttel, az örvendezés vasárnapján a feltámadás üzenetével összekapcsolva hangzik fel 
ez az ige. Húsvét és pünkösd között félidőben vagyunk. A gyökeresen újról, a Nagy Újítóról prédikálunk. 
Megint Jeruzsálemre figyelünk, a kereszthalál és a feltámadás helyszínére és a pünkösdi csoda városára.

Jeruzsálemmel együtt az egész világmindenség is helyet kap a prófétai szóban. A végső, nagy újjáte- 
remtés gondolatában a zsidóság számára elsősorban Jeruzsálem újjáteremtése fejeződött ki, azonban az

18



új ég, új föld motívuma kitágítja ezt a dimenziót. Isten jelenlétének helye, a Templom lényegében „vi
lágtemplommá" válik. Ott, ahol az ég és föld összeér, egykor új ég és új föld születése megy végbe.

A történelem JHVH egyetemes uralmában ér végéhez és teljesedik be, azonban a történelem végéről 
alkotott elképzeléseket nem szükségszerű (csupán) apokaliptikus képekkel kifejezésre juttatni. A prófé
tai üzenet Ézs 65-ben megszokott, ismert képekkel írja le a Változást. Véget ér a gyász ideje, és az öröm 
korszaka köszönt be. Békesség lesz falakon kívül és belül. Isten figyel az emberre, az ember pedig otthon 
van Istennél. Megérkezett. Feltámadás, örök élet: nem elvont gondolatok, hanem hús-vér valóság. Az 
otthoniét gyönyörűsége.

Vladimír Holan: Feltámadás

Hogy evilági életünk után 
majd kürtök és trombiták 
iszonyú harsogása ébreszt?
Uram, bocsáss meg, én azzal vigasztalom magam 
hogy ha feltámadunk majd, mi, halandók, 
csak egy kakas kukorékol fe l halottainkból.
Még fekszünk egy pillanatig, 
aztán először 
a mama kel fel. Hallani 
a motozást, ahogy tüzet rak, 
odateszi a vizet melegedni, 
s az almáriumból előveszi a kávédarálót, 
újra otthon leszünk.

(Székely Magda fordítása)

Marx mondta egyszer: „A filozófusok a világot csak különféleképpen interpretálták, a lényeg: megvál
toztatni a világot.” Nem a világnézet tehát, hanem a világ végső, nagy megváltozása a lényeg. Ezt hir
deti a próféta is. Ebben a változtatásban azonban nem az emberé a döntő szerep. Ő csak átélője és hálás 
elfogadója az új teremtésnek, hiszen neki készül az.

A szép, új világ" nem utópia, hanem az emberbe oltott remény végső beteljesedése. Nem egy lélek- 
mennyország, túlvilági menedék kegyes lelkeknek, hanem az élet kitágulása, minőségi változása.

Isten megváltó, újjáteremtő műve nem egyes lelkek megmentésében „merül ki”, ő szorosan kötődik 
népéhez, és egész embervilághoz. Hűséges a földhöz. Az új teremtés a feltámadás végső valóságában: 
húsvét üzenetének világraszóló jelentősége ez. Jézus, mint az „első új", az új kezdet kezdete ezt a re
ményt hozta el minden ember számára.

Ezért egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik megváltásotok!
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Húsvét ünnepe után 4. vasárnap 
96. zsoltár
A textus és kontextusa

A zsoltár a himnuszok csoportjába tartozik. Benne szabadító tettéért magasztalja JHVH-t a hívő ember 
és Isten népének közössége. A zsoltár három strófára bontható fel:

I -  6. v.: Isten népének szólófelhívás JHVH dicsőségének hirdetésére
7-10. v.: a nemzeteknek szóló felhívás JHVH magasztalására
I I -  13. v.: minden teremtménynek szólófelhívás JHVH fennhatóságának efogadására
Az egyes strófák kezdetén találjuk a dicséretre való felhívást, mindhárom magasztalásra való felhí

váshoz indoklás is tartozik (4-6. 10. 13. vers). A strófákra jellemző igealak az imperativus és jussivus 
(ez utóbbi a 11-12. versben).

A zsoltár szoros kapcsolatot mutat a Sion-zsoltárokkal (Zsolt 47-48), témáját tekintve pedig Ászáf és 
fiai templom-teológiájának örökségébe lép. Kimutatható benne a 29. zsoltárnak (Zsolt 96,7-8 = 29,1-2), 
valamint Deuteroézsaiás egyes textusainak, teológiai gondolatatainak, képeinek felvétele, illetve „nyers
anyagként" való feldolgozása. A zsoltár \1. verse Ézs 44,23-mal és 49,13-mal mutat tartalmi rokonsá
got, a 12. vers Ézs 44,23-hoz és 55,12-höz köthető, a 13. vers pedig Ézs 40,10-hez, 59,19k-höz, vala
mint 60,1-hez és 62,11-hez.

A fogság utáni korba, a perzsa uralom időszakára tehető a zsoltár keletkezése. Ezt mutatja a zsoltár 
fő teológiai témája: Isten uralma a világ és a népek fölött, valamint az Ézs 40-66-tal való tartalmi ro
konsága is. A Krónikák könyvének szerzője felhasználta a zsoltárt, és Dávid hálaadó énekeként iktatja 
be IKrón 16,23-33-ba, a 105. zsoltár 1-15. verséhez kapcsolva azt.

A zsoltár kapcsán sokáig vita folyt arról, hogy a 96. zsoltár esetében vajon „JHVH trónra lépése" ünne
pének kultikus himnuszáról van-e szó (S. Mowinckel), vagy eszhatologikus zsoltárról (H. Gunkel). Ma már 
a kutatók döntő többsége nem vallja azt a nézetet, hogy a 96. zsoltár egy, a zsidóság körében évről évre 
megrendezett JHVH trónra lépése ünnepéhez kötődne (a 10. vers alapján), már csak annak más JHVH-ki- 
rály zsoltároktól (pl. Zsolt 93) és deuteroézsaiási teológiai motívumoktól való függősége, továbbá késői 
keletkezése miatt sem. A zsoltár eszkatologikus jellegére nem az egyes kifejezésekből (1. Gunkel vélemé
nyét főként a 13. verssel kapcsolatban), hanem kizárólag a történeti kontextusból következtethetünk.

Arra a kérdése, hogy milyen kultuszi szituációban hangozhatott el a 96. zsoltár, pontos választ nem 
tudunk adni. A himnusz témája, amelyet így foglalhatunk össze: Isten királyi uralma választott népe, a 
világ nemzetei és az egész teremtettség felett, arra enged következtetni, hogy a fogságot követően, a zsi
dóság újévi istentiszteletén bizonyára fontos szerepet kaphatott, amikor JHVH igazságosan kormányzó 
és megtartó hatalmát magasztalták. E kérdéshez további támpontot adhat a zsoltárnak a Krónikák 
könyvében való idézése, amelyet a könyv szerzője a láda Jeruzsálembe vitelét követően Dávid király szá
jába ad, és a földi király alakját így JHVH királyi fenségével kapcsolja össze. (vő. 2Sám 6,5.17) Ugyan
akkor arra is érdemes egy pillantást vetni, hogy mit találunk a LXX-ban, a 96. zsoltár (LXX-számozás 
szerint a 95. zsoltár) felirataként: „Amikor a templom felépült a (hadi)foglyok által -  Dávid ódája". Ez 
a felirat minden bizonnyal a fogságból hazatért zsidóság templomépítésére utal, valamint a templom 
ünnepélyes felszentelési ünnepére Kr. e. 515 körül.

A 96-99. zsoltár a 93. és 47. zsoltárral együtt a „JHVH-király"-zsoltárok csoportját alkotja. E himnuszok 
kulcsmondata a következő: JHVH uralkodik! A 98. zsoltár kivételével minden JHVH-király-zsoltárban meg
található ez a mondat: 47,9; 93,1; 96,10; 97,1; 99,1. A fogságot követően JHVH királyságának magasztalá- 
sát tekintve új elemet fedezhetünk fel: Isten minden népre, az egész teremtett világra kiterjedő, és a végső 
időkben beteljesedő világuralmának gondolatát. Ezt a látásmódot Deuteroézsaiás teológiája alapozta meg.



A textus felé

Az első strófa (1-6. vers)
A zsoltár első 6 verse alkotja az első versszakot, amelyben Izrael Istenének magasztalására való felhívást 
olvasunk. Az imperativusokkal kifejezett felhívás az első három versben, a zsoltár bevezetésében olvas
ható, a 4-6. versben az ehhez kapcsolódó indoklás található, amelyet a 'D vonatkozó névmás vezet be.

A nyitányban 3-szor szerepel az éneklésre való felhívás gondolata (1TIZ7), majd ezt a magasztalás 
más formáival kapcsolja össze a szöveg: JHVH nevének áldásával ("j~a pi), valamint szabadításának 
hirdetésével f l t a  pi). Ez utóbbi kifejezés örömhír kihirdetését jelöli (vő. Zsolt 40,10), a LXX az cóay- 
ycAí^eaBE igével fordítja. Érdekes, hogy a gyök másik, főnévi jelentése: test, élőlény, halandó ember -  
az Isten képére formált teremtmény küldetése tehát az, hogy az evangélium követévé legyen.

Az új ének (izrin TU7) a tér-idő világot túlszárnyaló, a mindenséget betöltő végső nagy dal, győzelmi 
ének. (vö. Ézs 42,10; Zsolt 98,1; 149,1; jel 5,9) Ebben a dalban összecseng a teremtettség Istent ma
gasztaló hálaéneke. JHVH szabadító tettei, a történelemben tetten érhető beavatkozásai hálaadásra in
dítják az egyes embert és a közösséget is. Isten nevének magasztalása a teremtmény igaz istentisztelete. 
JHVH neve (□©) a Szentnek a teremtmény felé forduló arca, kinyilatkoztatott valósága. A szent szóban, 
az igében jelenvaló Úr a teremtmény énekére vár. A dicséretre való felhívás címzettje pontosan nem 
meghatározott: az „egész föld” egyaránt jelölheti az ember által lakott földet és a kozmosz egészét.

Isten népének küldetése, hogy Istentapasztalatát: JHVH gondoskodását, népéhez való hűségét, irgal
mát és csodáit elbeszélje (IDD) minden népnek. Ez az Ábrahámban kapott áldás gondolatával is egybe
cseng: Isten népén keresztül terjed JHVH áldása a világ népeire. A JHVH nagyságának és tetteinek hir
detésére szóló felhívást még egyszer megismétli a 10. vers. A „nemzet” és „nép” kifejezések parallel 
használata a fogság utáni szóhasználatra jellemző.

A 4-5. versnek polémikus karaktere van: az idegen népek isteneivel szemben egyedül JHVH Istenségét 
hangsúlyozza, ezzel azok trónfosztottságát is kifejezésre juttatja. A vonatkozó névmással bevezetett első 
teológiai kijelentés JHVH nagyságára, mindenhatóságára utal. (vö. Zsolt 47,3; 48,2; 76,13; 95,3) AlNü 

kifejezés (pu part. pass.) még jobban elmélyíti ezt a gondolatot, amikor JHVH dicséretre méltó vol
táról beszél. Erre a megállapításra épül rá kontrasztként a népek isteneivel kapcsolatos megjegyzés: 
azok mind csak bálványok (□'•l?',l7K). A kifejezés e mellett múlandóságot, hiábavalóságot, semmiséget is 
jelent. (LXX: Saipovia) Az idegen istenségeknek nincs hatalmuk, ember által teremtett idolok csupán, akik 
nem képesek segíteni a hozzájuk fordulóknak, mert halottak. Ezért JHVH félelmesebb Isten náluk. Deute- 
roézsaiás fontos prófétai kijelentései visszhangoznak ezekben a mondatokban is. (vö. Ézs 45,20; 46,6-7) 
Az idegen istenekkel szembeni polémia legközelebbi párhuzama Zsolt 97,7.9, amely JHVH teofániájához 
kapcsolja bálványokkal szembeni éles kritikáját. A két egymást követő zsoltár fő témáját kiemeli redak- 
ció általi összekapcsolásuk, és így megerősödik a monoteizmus felé mutató teológiai üzenetük.

Az 5. vers a bálványistenekkel élesen szembeállítja a menny teremtőjét, JHVH-t: ez a teológiai gondo
lat különösen hangsúlyossá lesz ebben az összefüggésben. A kozmosz teremtése JHVH hatalmas munká
ja, ezért méltó ő minden élő dicséretére, (vö. Zsolt 8,4) Érdekes megemlítenünk, hogy a „menny Istene", 
mint JHVH-ra utaló kifejezés ebben a fogság utáni időszakban nagy jelentőséget kap, elsősorban Ezsdrás, 
Nehemiás és Dániel könyvében (pl. Ezsd 1,2; 7,23; Neh 2,4; Dán 2,19; 4,34; 5,23), valamint Jónás pró
fétánál (Jón 1,9). Ebben a kifejezésben az a teológiai álláspont és igyekezet tükröződik, hogy az idege
nek, kívülállók számára JHVH Istenségének valóságát mindinkább közel hozzák, egyértelművé tegyék.

A 6. vers, a strófa utolsó gondolatsora Isten fenségének plasztikus képét tárja elénk. A Tin Isten fen
ségére, ragyogó dicsőségére utal. A szövegben vele összekapcsolt m in  kifejezés „dísz", „ékesség", 
„pompa" jelentéstartalma mellett „megjelenést” (teofániát), „szent öltözetet” is jelent (vö. Zsolt 29,2; 
IKrón 16,27), tehát JHVH királyi méltóságára, aurájára utal. (A zsoltár 9. verse is ebbe az értelmezési 
irányba mutat.) A vers második felében újabb fogalompárral találkozunk, amely JHVH hatalmát hivatott 
leírni: mXDm TV -  erő és szépség. E két főnév összekapcsolása különösnek hat, és Isten két, egymástól 
merőben különböző „arcát", attribútumát mutatja.

A templom JHVH jelenlétének helye, itt mutatkozik meg fensége a legkézzelfoghatóbban az ember
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előtt. A jeruzsálemi kultuszban Istennek, mint az egész világ királyának tisztelete kap hangsúlyt. Ez je
lenti Izrael szent istentiszteletét, és ezért hívja fel az első strófa Isten népét JHVH magasztalására.

A második strófa (7-10. vers)
A 7-10. versben a dicséretre való felhívás címzettje már nem csupán Isten választott népe. Az egész föld 
JHVH uralma alatt él, ezért szólít fel a zsoltár minden népet és törzset az egy igaz Isten dicséretére és 
előtte való hódolatra. A 7-9. vers idézet a 29. zsoltárból (29,1-2), amely egy régi JHVH-teofánia himnusz, 
és Istennek a viharban és zivatarban megnyilvánuló félelmetes hatalmáról szól. (Ez a vallástörténetben 
ismert és gyakori motívum minden bizonnyal a kánaáni Baal-viharisten vallási tradíciójából eredeztet
hető.)

Itt, a 96. zsoltárban a mitikus istenfiak, mennyei lények (29,1b) helyett a népek törzseinek szól a fel
hívás, hogy hozzanak fon) dicsőséget, azaz magasztalják őt. JHVH magasztalása azt jelenti, hogy a vi
lág népei elismerik őt legfőbb Istennek, a föld királyának. A 3íT igének, amely a 7-8. versben három
szor fordul elő imperativusban, az „áldozatot bemutatni” jelentésére is utal a szöveg. JHVH kultikus 
tisztelete az áldozati ajándékok (iimD) felajánlása mellett ugyanakkor a színe előtti lebomlást (iintt? 
hitp) is magába foglalja. Az idegen népek Jeruzsálembe zarándokolnak, Isten „udvaraiba” pxri): e mö
gött a kép mögött az ókori hűbérurak és vazallusaik viszonya sejlik fel. Az alattvalók uruk udvaraiba 
kell, hogy menjenek ajándékaikkal, és ezzel hódolatukról biztosítják őt.

A 9. versben a „szent öltözet" kifejezésnél helyesebbnek tűnik a „szent megjelenésekor" fordítás, (vö. 
még Zsolt 93,1) Itt nem a papi tiszta öltözetre vonatkozik a kijelentés, hanem Isten „öltözetére", meg
nyilatkozására. Amikor JHVH „előáll szentségében" (teofánia gondolat), az egész föld a „mysterium tre- 
mendum” hatása alá kerül, a föld népei reszketnek előtte (^n). Zsolt 29,8k-ben a teremtett világ: a 
puszta rendül meg JHVH hatalmának láttán, itt a föld népeit tölti el JHVH szent félelme.

Deutero- és Tritoézsaiás hatása itt is érződik: a végső időkben JHVH világuralma kézzel fogható va
lóság lesz, az üdvösség a föld népei számára is készen áll. Zsolt 47,8-9 teológiai mondanivalója is 
visszatükröződik ebben a kijelentésben. Izrael küldetését teljesítve JHVH hatalmát hirdeti a világban, a 
népek, nemzetek pedig a világ teremtőjének és megtartójának vallják az Urat.

A strófa a 93. zsoltárból (93,1b) vett idézettel zárul a 10. versben. Isten uralkodik, ezért áll szilárdan 
a világ. Ezt az örömhírt adja tovább Isten népe. A 3. vers felhívása konkretizálódik itt. A strófa utolsó 
gondolata már a végső idők történései felé nyit. A Király, aki a világ teremtője, minden népet igazságo
san ítél (□'Hzrnn f i ) .  Ezzel az ősi király-ideál: a világ létéért és jó rendjéért felelős uralkodó képe bon
takozik ki előttünk.

A harmadik strófa (11-13. vers)
A 11-13. vers az embervilágon kívüli teremtést hívja, hogy részesévé legyen az új éneknek, ezzel Ézs 
44,23; 49,13 és 55,12 örökébe lép. A teremtett világ örömének forrása JHVH érkezése. Isten teofániája, 
amely a „jövetel” gondolatával kapcsolódik össze, Deut 33,2-ből, valamint Hab 3,3-ból ismert. A jussi- 
vus igealakok itt valószínűleg azt jelzik, hogy az emberen kívüli teremtett világ csak átvitt értelemben 
kapcsolódhat be a magasztaló énekbe, hiszen egyedül az ember képes énekkel magasztalni Istent. A 
zsoltár az ég és föld, a tenger, mező és erdő örömét a teremtett világot átható dinamizmusként, mozgás
ként ábrázolja. A 98. zsoltár ehhez a képhez még hozzákapcsolja a folyamok tapsolását és a hegyek uj- 
jongását is. (Zsolt 98,8)

A 13. vers az eljövendő világítélet (DDU?) motívumát hozza. Az eszhaton valóságában az utolsó vers 
leírja, miként is ítéli Isten a világot. Az igazság (pTX) és hűség (nyiDX) jellemzi Isten cselekvését. Ez 
utóbbi kifejezés gazdag jelentéstartalmát leszűkíti és tompítja az újfordítású Biblia, amikor a szót pár
tatlanságnak fordítja.

JHVH jön ítéletre -  a teremtés azért örül és ujjong, mert JHVH nem a gonoszok büntetéséért, hanem 
elsősorban az igazak igazságáért száll síkra. Ebben az összefüggésben tehát a prófétai igehirdetésekből 
ismert büntető ítélet gondolata nem kap hangsúlyt. A himnusz záró gondolata a 98. zsoltár utolsó ver
sében szó szerint ismétlődik.



Az igehirdetés felé
Cantate vasárnapján ez a zsoltár éneklésre hívja az Isten felé forduló embert és közösséget. Az első vers 
foglalja magába a teológiai programot: Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak, te egész föld! Az 
új dal univerzális távlata a teremtés örömében gyökerezik. Ujjonghatunk és örvendezhetünk, mert Isten 
uralkodik, kezében tart mindent: eget, földet, tengert, mezőt, erdőt, népeket és minden embert. Isten ke
zében tartja az életet, a történelmet, és csodáival, szabadító tetteivel hálaadásra indítja az ember szívét.

Az ősi, közel 2500 éves himnusz először Isten választott népének ajkán csendült föl. Ez a csodálatos 
ének Istent, a világ királyát, teremtőjét és bíráját magasztalja. Nem kényszerből, nem is megszokásból 
szól a dicséret: a teremtmény Isten csodái láttán önkéntelenül fakad dalra, így fejezi ki csodálatát és Is
ten iránti szeretetét. A magasztaló ének aztán átszeli az idő és tér korlátait: univerzális távlatot kap, ki
szélesedik. És minden lélek bekapcsolódhat az új ének kórusába.

Húsvét után, husvét öröméből élve csendül fel a dal ezen a vasárnapon. Az ősi himnuszba, és az új 
énekbe mind többen bekapcsolódnak. Mert okunk van ujjongva énekelni. A sír üres, a megváltás nagy 
műve beteljesedett: Isten uralkodik a világban. Az élet győzelmet aratott a pusztulás felett, eljött a végső 
nagy öröm ideje. Egy szép dalban így fejeződik ki mindez:

Bánatunk messze elszalad,, friss  hajnal kél az ég alatt, remény Jakad -  
sírboltok sötét éjjelén eláraszt mindent már a fény, 
a soha nem látott, gyönyörű égi fény.
Illattal terhes szél dalol, világok titkán áthatol, hozzánk hajol, 
s így biztat: nincs m it féln i már, meghalt végleg minden halál!
S a szélben az élet győzelem-éneke száll.

A zene az ember legősibb nyelve. Belénk ivódott, kezdettől fogva lényünk részévé vált. Mindent, minden 
érzést, hangulatot ki lehet fejezni vele. Gyermekkoromban, ha féltem, énekelni kezdtem. Furcsa szoká
som van, mondták, de legtöbbször segített rajtam. És énekeltem, akkor is, ha szomorú voltam. Felvidí
tott. Ha Istenről akarunk elmondani valami nagyon szépet, akkor is leginkább a zene siet segítségünkre. 
A liturgiában imádságokban és énekekkel válaszol a gyülekezet Isten megszólító szeretetére. Gyakran 
foglalkoztat a kérdés: miért olyan fásult, örömtelen az énekünk? Miért felejtjük el, hogy egy csodálatos 
kórus tagjai lehetünk, akik a szeretet új énekét dalolhatják?

Egy rádióműsorban egyszer egy kórusban éneklő lány arról beszélt, mikor és hogyan értette meg, mi 
is az ének igazi lényege. Csak egyetlen egyszer élte át életében a dal hatalmát, azt a kivételes pillanatot, 
amikor az ének mindenné lesz, és szinte kiemeli őt az időből az Örök valóságába. A Carmina Burana-t 
adták elő. Ahogy felcsendültek az első akkordok az „O fortuna"-ból, szinte beleborzongott a gyönyörű
ségbe. És amíg csak az utolsó hang el nem halkult, végig ez az érzés töltötte el. Nem tudta már azt sem, 
hogy énekel. Csak érezte, valahol egészen mélyen vagy talán egészen magasan, ahogy az ének magával 
ragadja. Az öröm felejthetetlen órája volt ez.

Valaki egyszer azt mondta: én énbe térül -  ez az ének. Amikor elveszítem önmagam, és a Másikban 
egyszer csak megtalálom, akkor csendül fel az ének igazán. Akinek szívét szeretet tölti be, az énekel. 
Évezredek, évszázadok Istent magasztaló énekesei nyomába szegődünk. És olykor éppen ez az énekös
vény vezet minket el Isten titkához, szeretetének megtapasztalásához is.

Ezen a vasárnapon azt kérdezzük: milyen lesz az a végső nagy kórusmű, amikor az új ének dallamá
ban összhangra talál a mindenség? Milyen is lesz az a dal, amely szeretetből születik és betölti az eget 
és földet? Milyen az az új ének, amely a megújult világban, a megújult ember szívében csendül fel? Az 
örömhír ez lehet számunkra az ének vasárnapján: a kóruspróbák már itt, a földön elkezdődtek.

Két igehirdetési vázlat javaslat:
1. Az új ének a „határtalan kórus” három szólamában:

-  Izrael éneke
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-  a népek dala
-  az egész univerzum magasztalása

2. Miért énekel új éneket Isten népe? Mert akit énekében magasztal:
-  az egész világ királya
-  a menny teremtője
-  a világ igazságos bírája
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Varga Gyöngyi

Húsvét ünnepe után 5. vasárnap 
Zsolt 130,1-8
A 130. zsoltár az úgynevezett egyházi bűnbánati zsoltárok (Zsolt 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143) közé 
tartozik, melyekben azt a keresztyénség számára központi jelentőségű vágyat fedezzük fel, mely a bűn 
megvallására és a bűnbocsánat ígéretére irányul. Az 51. zsoltárhoz hasonlóan fontossá vált Luther Már
ton megigazulástanában. Olyan szöveg áll tehát előttünk, melynek értelmezését gazdag hatástörténet 
befolyásolja.

Az egzegézishez

A szövegben két réteget találunk. Az 1-6. versekben található „Én-réteget” ( Isten megszólítása az 1-4. 
versekben és az önreflexió az 5-6. versekben) és a 7-8. versekben található kollektív Izráel-réteget, me
lyet egy felszólítás vezet be. Ami először úgy fogalmazódik meg, mint az egyes ember tapasztalata, ké
sőbb Izráel egészére összpontosul. Az érintettek körének megváltozása és a műfajváltás későbbi redak- 
ció benyomását keltheti bennünk. Ezt feltételeznünk azonban nem szükségszerű. Az individuális és 
kollektív kijelentések egymás mellettisége sokkal inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyes ember 
és a közösség feltételezi egymást, vagyis az egyes ember a nép egészébe tagozódva kapja meg „helyi ér
tékét". Hangsúlyos az egyes ember történetének és a nép történetének egybeszövődése, és hogy az egyes 
ember története a nép történetének paradigmájává válik. A közösség individuummal szembeni elsőbbsé
gének dominanciája egyértelmű. Tudatos kompozícióra utal a szöveg párhuzamos alakítása: 1. vers: ki
áltok hozzád // 5. vers: várok JHVH-ra; 4a. vers: nálad van bocsánat // 7. vers: JHVH-nál van bocsánat; 
4a-t és 7b-t minden esetben empatikus ’S vezeti be.



1-2. versek: Kiáltás imádságban -  megszólítással és bevezető kéréssel
Az egyes szám első illetve második személyű szuffixumok gyakori használata formailag is mutatja az 
imádkozó és Isten közötti intenzív Én-Te-viszonyt, ami kifejezésre jut tartalmi síkon is.

A zsoltár látszólag egy adott hely megjelölésével kezdődik. A apóira (mélység) eredetileg a víz mélysé
gére, a káoszra vonatkozott. Később, mint fenyegető hatalom, a szorongattatás és szükség tapasztalatá
nak képévé vált. Ugyanakkor a Seol, a halál birodalma is érthető alatta: az imádkozó úgy látja önmagát, 
mint aki már a halál birodalmában van, nincs része a teljes, tulajdonképpeni életben, amit Istentől való 
elválasztottságként él meg. Az imádkozó azonban „elfogadja” ezt az elválasztottságot. Ám nyomatékos 
szavakkal fordul Istenhez, bizalmasan Te-ként szólítja meg. Olyan főneveket és igéket használ, melyek 
viszonyt kifejező fogalmakat takarnak, ami mutatja, hogy az imádkozó kitart e viszony mellett. Az első 
versek így arról a fáradozásról tanúskodnak, hogy Isten megtapasztalt távolsága közelséggé változzon.

3-4. versek
Az első két versre jellemző nagyon személyes beszéd a következőkben nem folytatódik, bár Isten tovább
ra is Te-ként -  mintegy a hozzá kapcsolódó személyes viszony kifejezőjeként -  jelenik meg. A konkreti
zálás hiánya és a nyelvhasználat általánosító jellege miatt a kijelentések összességében nagyon általá
nosnak és ezzel együtt nyitottnak tűnnek. A 3. vers költői kérdésében a bűn megvallása csak közvetett 
módon jelenik meg, mint ahogyan csak közvetett módon jelenik meg a bűnbocsánat kérése is. A kérdés 
megszerkesztése magában foglalja, hogy a válasz csak ez lehet: „senki". Ha JHVH kitart a bűn és bünte
tés összefüggése mellett, az embernek nincs megállása ellőtte, és nincs esélye. Halál az osztályrésze, 
rombolja magát és másokat (v. ö. : Gen 6,5. 1 l k . ). Általános antropológiai kijelentést találunk itt, ami
ben az ember alapvetően érintett. Az OK („ha") a 3. vers elején mégis azt mutatja, hogy ez nem a végső 
kijelentés. A 4. vers mintha arra emlékeztetné Istent, hogy a megbocsátás az „ő dolga”, de nem csupán 
a gondolat szintjén, hanem az aktív cselekvés szintjén. Feltűnő a 4. vers második fele. A verset bevezető 
jyab (ezért) érthető konsekutiv, vagy flnales értelemben. Az istenfélelem ( a héber gondolkodásban az 
istenfélelem Isten elismerését jelenti, nem pedig ilyen vagy olyan formában megjelenő Istentől való félel
met ), tehát nem előfeltétele a megbocsátásnak, hanem annak következménye illetve célja. Már a nbo 
(megbocsátani) ige használata is jelzi, hogy a megbocsátás semmiféle előzetes emberi teljesítményt nem 
követel az embertől.

5-6. versek
Az 5-6. versek az imádságból átvezetnek egy azt követő tanító kijelentéshez. A kétszer egymás után 
használt np  (várni) ige -  csakúgy, mint a brr (remélni) ige -  megerősíti az Istentől való távolság tapasz
talatát, ami az 1-2. versekben megszólalt. Ebben az a várakozás jelenik meg, hogy JHVH kommuniká
cióba lép az imádkozóval. A reménykedés célja, hogy JHVH (ismét) szóljon. Ez ugyanis odafordulásának 
kifejezése lenne és a megbocsátás igéjét jelentené. Az őrökkel való összehasonlítás, akik a reggelre vár
nak, az imádkozó türelmetlen várakozását húzza alá.

7-8. versek
A 7-8. versek tartalmilag visszautalnak a 4. verse, de más terminológiát használnak, s ezzel más hang
súlyokat helyeznek. Az általános tapasztalat alapján egészen konkrétan szólítják meg Izraelt, és JHVH- 
ba vetett bizalomra hívják. A felszólítást követő nominális kijelentések -  megerősítve a bevezető p  -vei 
-  alátámasztják lzráel Istenével szembeni várakozásának jogosságát. Az igeidőt nem tartalmazó, pár
huzamosan szerkesztett nominális mondatok alapigazságok formájában hivatkoznak mindarra a jóra 
és a megváltás gazdagságára, melyek JHVH-nál találhatók. A záró vers mintegy összefoglaló kijelentés
ként írja le azt az utat, amit a zsoltáros eddig bejárt kezdve személyes tapasztalatától az általánosítá
son át annak lzráel helyzetére való konkretizálásáig.



A prédikáció felé
A zsoltárok prédikációs textusként különleges homiletikai kihívást jelentenek. A prédikáció műfaja felté
telezi a megszólított és hallgató gyülekezetét, és úgy értelmezendő, mint Isten igéjének megszólaltatása. 
Ezzel szemben a zsoltárok mindenek előtt imádságok: odafordulás Istenhez és Isten megszólítása. A 
prédikáció feladata jelen esetben abban áll, hogy a hallgató gyülekezetét megnyerje az imádságnak, és be
vonja abba, valamint arra hívja, hogy a zsoltár szavait ismételje illetve „együtt mondja". A prédikációs 
textusban magában bizonyos értelemben ez meg is történik azáltal, hogy az utolsó versek Izráelhez fordul
nak. Ezáltal a textus maga is prédikációvá lesz, amit a mai igehirdetőnek követnie és újra közölnie kell.

Különösen is problémát jelent a zsoltárról szóló prédikációt illetően Izráelre való vonatkozása. Prédi
kációnkra nézve ez azt jelenti, hogy egészen komolyan kell vennünk, hogy a reménységnek és a vára
kozásnak ezen kijelentései az ószövetségi Izráelre és az abból kinövő zsidóságra vonatkoznak. A Héber 
Biblia ismeri -  nem úgy, ahogyan azt sokan helytelenül (talán még mindig Marcion hatása alatt állva?) 
gondolják -  az Isten megbocsátó odafordulásába vetett bizalmat. Éppen ez az odafordulás az egyik oka 
az Ó- és Újszövetség teológiai egységének. Nem véletlen, hogy Luther az egyedül hit által való megiga- 
zulásról szóló tanítás kifejtésében ószövetségi szövegekre is hivatkozik. Ennek komolyan vétele azt is 
jelenti, hogy nem azonosíthatjuk magunkat minden gondolkodás nélkül a zsoltárban megszólított Izra
ellel, és nem ülhetünk helyére őt kiszorítva onnan.

A 130. zsoltárról szóló keresztyén prédikáció egyrészt azt jelenti, hogy kijelentéseiben felfedezünk va
lamit azokból az ígéretekből, amit mi Krisztusban kaptunk. Hogy útbaigazítást találunk arra a remény
séget adó és életet lehetővé tevő erőre, amire kudarcaink miatt olyan nagy szükségünk van. A 130. zsol
tárról szóló prédikáció azonban azt is jelenti, hogy belőle bátorítást kapunk arra, hogy szembenézzünk 
saját bűnösségünkkel -  egyes emberként éppúgy, mint közösségként. Hogy komolyan vegyük a feldol
gozatlan (mert nem bevallott) vétek okozta szenvedést -  személyesen éppúgy, mint közösségileg. Hogy 
megpróbáljuk végre komolyan venni megbocsátásról szóló beszédünket. Milyen gyakran prédikálunk a 
megbocsátásról, milyen gyakran mondunk igent a bűnbocsánat ígéretére az úrvacsora előtti gyónásban, 
és mégis önmagunkkal és másokkal való megbékélés nélkül térünk vissza a hétköznapokba. Milyen sok 
személyeskedés kap helyet még mindig életünkben, mert olyan csodálatosan egyszerű a másikat fele
lősségre vonni, a másik (látszólagos) hibáit felnagyítani, ahelyett, hogy belátnánk, hogy mi magunk va
gyunk egyszerűen lehetetlenek. És milyen egyszerű a másikat lángoló szavakkal megtérésre felszólítani 
-  ezáltal elterelve a figyelmet arról, hogy én nem vagyok tisztában önmagammal.

Megbocsátásba vetett reménység. Isten megbocsátó odafordulásába vetett bizalom és bizonyosság. 
Mennyivel könnyebb ezáltal kudarcaimat belátni, és nem szépíteni azt, ami gyakran olyan csúnya. A 
bűnről beszélni ott lehetséges, ahol tudhatom, hogy komolyan vesznek, ahol irgalmas odafordulással 
számolhatok. Ahol bár a kudarcok következményei megmaradnak, de építhetek az új kezdetre, egy új 
esélyre. Milyen nagy szükségünk van arra a bizalomra, amivel a zsoltáros Izráelhez fordul. És milyen 
szilárd alapja van számunkra -  5 héttel húsvét után! Ám gyakran úgy tűnik, hogy a jól ismert kijelenté
sek nem érnek el minket igazán. A prédikáció feladata lehet, hogy a gyülekezetet éppoly szeretetteljesen 
vegye körül a megbocsátó Úrba vetett bizalommal, ahogyan azt a zsoltáros teszi.
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Mennybemenetel ünnepe 
Ézs 40,27-31
Mennybemenetel ünnepe: Krisztus Urunk mennybemenetelének ünnepe az általánosan használt nevén, 
áldozócsütörtök eredetileg semmi kapcsolatban nem volt a nap üdvtényével, hanem a római katolikus 
egyházban az „első áldozás" napja volt.

Jézus Krisztus, aki önmagát megalázva testbe jött el és a váltságmű elvégzésére engedelmes volt 
mindhalálig, bűnön, halálon diadalt aratva és húsvétkor győzedelmesen feltámadva most visszatér iste
nei dicsőségének teljességében.

Kontextus

Ézsciiás könyve
Ézsaiás könyvét három nagyobb egységre bonthatjuk: Ézsaiás 1-39., Deutero-Ézsaiás 40-55., Trito- 
Ézsaiás 56-66. Ezeket a részeket azonos eszme hatja át, amíg egyes nagyobb egységekben, tartalmilag, 
formailag új és új elemek jelennek meg. Ézsaiás 1-39 igehirdetését elsősorban Izráel kemény kritikája 
jellemzi. Elítéli a szociális igazságtalanságot, nép vezetőinek hitetlenségét, akik nem hisznek JHVH biz
tonságot teremtő erejében. Azonban a későbbi fejezetek az eljövendő üdvösség felé vezetik az olvasó fi
gyelmét. JHVH uralmának meghirdetése kerül előtérbe, amely már nemcsak Izráelhez szól, hanem a töb
bi néphez is. Az üdvösség feltétele, pedig a hit, bizalom JHVH-ban, Izráel Istenében, aki megítéli a népet, 
de nem pusztítja el.

Deutero-Ézsaiás
Ezékiel próféta mellett még egy másik nagy próféta is tevékenykedett a babiloni fogság ideje alatt, aki
nek munkáját Ézsaiás 40-55. fejezeteibe gyűjtötték össze. Mennybemenetel ünnepére kijelölt textus 
Deutero-Ézsaiás gyűjteményébe tartozik. A 40. fejezettől egy egészen más hang, egy új hang szólal meg 
az előző fejetekhez képest. Jeremiáshoz és Ezékielhez hasonlóan az ő ajkáról is Isten vigasztaló és bá
torító kegyelmének üzenete csendül fel.

A szerző nevét valójában nem ismerjük, ezért a bibliamagyarázók Deutero-Ézsaiásként jelölték meg 
ezeket a részeket. Ezekben a fejezetekben a fogság nem, mint fenyegető közelség, nem mint egy viszony
lag közeli ítéletnek az üzenete jelenik meg, hanem mint már megtörtént esemény. Deutero-Ézsaiás úgy 
jelenik meg népe között, mint akinek hirdetnie kell, hogy a szolgaság véget ért.

Deutero-Ézsaiás gondolatvilág öt főmotívum köré csoportosul:
1. JHVH, a történelem Ura. (Ézs 43,43k; 43,22-28; 48,1-11)
2. JHVH, mint egyetlen Isten áll előttünk. (Ézs 40,18-19; 41,6-7; 42,17)
3. A próféta gondolkodásának másik jellegzetességét egyetemessége kínálja: Isten, mint a történelem 

Ura és a világ Teremtője szükségképpen valamennyi népnek az Istene is kell, hogy legyen. (Ézs 42,1-6; 
49,6)

4. A választott nép létezése maga JHVH istenségéről tesz bizonyságot.
5. Szenvedés újfajta értelmezése. Amíg a szenvedés kérdését a történeti könyvek és a bölcsességiroda

lom, mint a nép által elkövetett bűnök büntetését értelmezte, addig itt önmagáért és embertársaiért vi
selt prófétai engesztelő áldozat értelmét ölti fel, és korántsem lesz a siralmak tárgya, mint egyik másik 
zsoltár esetében.



A szöveg kibontása

A 27-31. versek bizonyítják, hogy a szerző valóban a fogság ideje alatt beszél, végzi a prófétai tevékeny
ségét. Izráel Istenének nagy neve, Úrként van megjelölve, aki úgy nyilatkoztatta ki magát, mint az 
Egyiptomból való szabadító. Ezért a héber szöveg 27. versében szereplő kijelentés inkább „az én Iste
nem” kifejezés, mint csak „Isten" egymagában.

27. vers
Izráel népe a vele történtekkel kapcsolatban azt gondolja, hogy Isten szem előtt tévesztette népe útját, 
vagy szándékosan nem fordít rá gondot.

Indokolatlan (1. a kérdőszó nob -  miért?) panaszdalt szólalt meg a nép, amely állapotot két név is 
jelzi: Jákob és Izráel. Jákob, mint az álnok és csaló, aki mindent megtesz célja eléréséhez, valamint a 
másik oldalon Izráel, aki Istennel mindig győztes. A szintaktikai parallelizmus már arra figyelmezteti, 
hogy Jákob, mint Izráel nem két különböző alak, hanem ugyanaz!

28. vers
A próféta a 27. verssel szemben arra utal, amit Izráelnek minden idő jól kell tudnia, hogy Isten örökké
való. (ebis?) ígéretét és annak beváltását nem mérhetjük a magunk időmértékével. Lehet, hogy évtizede
ken át kell várnunk az Ő napjára, de az Ő szava és ígérete akkor is megbízható és érvényes. Soha meg 
nem szűnő, tevékeny szeretetével bölcsen kormynozza az általa megteremtett világot.

Nemjárad el, és nem lankad el. Ezek olyan kulcsszavak, amelyek gyakran szerepelnek Deutero-Ézsai- 
ásnál és összekapcsolják a szolgáról szóló éneket (Ézs 40,29-31; 43,22-24; 44,12; 49,4; 50,4). Deutero- 
Ézsaiás idején, a fogságban a lankadtság súlyos akadálynak tekinthető.

29. vers
A 28. verssel szemben, amely formailag elsősorban negatív fogalmazással szól, a 29. vers kezd formai
lag pozitívan beszélni Isten reakciójáról. Úgy tűnik, a szerző fontosnak tartja, hogy Isten mindkét for
mában támogatja a népét: azzal, amit nem tesz, mint azzal, amit tesz. A 27. versben idézett panasz az 
örökkévaló, fáradhatatlan, bölcs Istenbe vetett hit meggyengülésének, megfáradásának vagy teljes hiá
nyának a jele. Isten azonban a fáradtság és erőtlenség helyett erővel ajándékozhat meg, a kevés erőt, 
pedig megnövelheti, ha benne bízunk.

Ő adja: jm gyökből és participium alak. A participium időnélküli ige, az azzal kifejtett tartalom érvé
nyes minden időben, a jelenben, mint a jövőben (és a múltban).

30. vers
Isten erejére mindenki rászorul. A fiatalok éppen úgy, mint az idősebbek. Fiatalok ellankadása-. egy ud
varias iróniaként jelenik meg. Ezek a szavak megfelelőek arra, hogy kifejezzék, milyen a fogság élők 
hozzáállása a helyzethez. Nem veszik fel a harcot, és nem folytatnak igazi küzdelmet a szabadságért. 
Természetesen emberi cselekvés nélkül is van egy remény a jövőre nézve, amely Istennél nyugszik, aki 
képes átalakítani a vereséget és így a reménytelen népből Isten erős és fáradhatatlan emberei lesznek.

31. vers
A próféta az ószövetségi hit kiváló meghatározást adja. Az Úrra való várakozás során felerősödik a te
hetetlenség érzése és Isten megváltó erejének értékelése. Isten oda is ajándékozza erejét mindazoknak, 
akik bizalommal kérik tőle, akik reménységgel várnak rá.



Vázlat
Örökkévaló az Úr!
1. Ne csüggedj: Ő a te oltalmad (ne panaszkodj, ne légy hálátlan)
2. Bízzál Benne-. Ő a te erőforrásod
3. Aki magában bízik:

-  elbizakodott
-  megfáradt
-  csalódott

4. Aki az Úrban bízik:
-  ereje megújul
-  lelke szárnyra kel, mint a sas

Igehirdetés felé

Az emberi mivoltunkhoz hozzátartozik, hogy egy hosszú nehéz nap után elfáradunk, kimerülünk. A mai 
világ és a munka lehetőségek is olyanok, hogy egyre több időt kell munkahelyeinken töltenünk, és ezáltal 
hamar elérkezünk a fáradtság szintjére. Ezért ennek megelőzősére igyekszünk az éjszakát pihenéssel 
tölteni, hogy egy új napra ébredve ismét lelkesen tudjuk végezni munkánkat. Az emberi élet ugyanilyen 
elválaszthatatlan tartozéka az erőtlenség is. Sokszor már nincs kedvünk reggel felébredni, mert tudjuk, 
hogy a nap végére ismét erőnk elhagy bennünket és hamar a csüggedés útjára lépünk.

Ne csüggedj, mert van Neked oltalmad, az örökkévaló Úr! Az Úr, aki tegnap, ma és örökké ugyanaz. 
Körülötted tajtékozhatnak a hullámok, megrendülhet a föld, de a Te Istened kézen fogva vezet téged. 
Olyan szomorú, hogy sokszor ennek tudatában élünk, de mégis panaszkodunk, és azonnal akarjuk a 
változást életünkben. Nem tudunk türelemmel várni, nem tudjuk kimondani azt, amit Jób megtett, hogy 
a jó mellett engedelmesen elfogadjuk a rosszat is. Hamar hálátlanná tudunk válni, de nem szabad meg
feledkezni arról, hogy a mi erőnk valóban véges, de Isten egy pillanatig sem szunnyad, hanem tevékeny
kedik értünk még, ha nem is biztos, hogy látványos az.

Merjünk bátran bízni Benne, mert egyedül nála van a mi erőforrásunk! Akik csak önmagukban bíz
nak egy ideig képesek aktívan cselekedni, de nagyon hamar elbizakodnak. Sokszor ez azzal jár, hogy 
fiatal, tehetséges emberek romlásba dőlnek, mert erejüket túlbecsülik, az akadályokat, a veszélyt leki- 
csinylik és a vesztükbe rohannak úgy, hogy „elbizakodottságuk glóriájában” vakon járnak. Aki magában 
bízik, az nem csak elbizakodik, hanem el is fárad. A túlhajszolt életében bekövetkeznek a fáradtság jelei: 
betegség, izmok meggyengülése, lelki erőtlenség. Csalódnak. Először önmagukban, azután másokban és 
minden, amit maga körül felépített, kártyavárként dől össze.

Egy út van, egy menekvés a végső elkeseredettségből, egyedül Istenben bízni. Akik az Úrban bíznak, 
azok ereje megújul. Azok Isten kegyelméből élnek, és bíznak Isten mindenható erejében, gondviselő sze- 
retetében. A ránehezedő terhek nem bénítják meg őket, hanem megerősítik lankadó hitüket, bensősége
sebbé teszik imádságaikat. Ne csüggedjünk, mert van oltalmunk, van erőforrásunk! Benne bízunk, mert 
egyedül az Úr örökkévaló!

Felhasznált irodalom
Herbert, A. S., The Book of the Prophet Isaiah 40-66, CBC, Cambridge University Press, Cambridge, 1975
Jeromos Bibliakommentár I, Az Ószövetség könyveinek magyarázata. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest, 2002
Jubileumi kommentár, A Szentírás magyarázata, Kálvin Kiadó, Budapest, 1995
Rózsa Huba, Az Ószövetség keletkezése II, Szent István Társulat, Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1996 
Soggin, J. Alberto, Bevezetés az Ószövetségbe, Kálvin Kiadó, Budapest, 1999

Farkas Zsófia



Húsvét ünnepe után 6. vasárnap 
Józs 23,14-16
A szöveg és kulcsszavai

Józsué könyve keletkezési kontextusa a babiloni fogság. Ebből a perspektívából érthető a honfoglalás 
diadalmentként való leírása és az Isten törvénye melletti hűség hangsúlyozása. A fogság idejére világos
sá vált, hogy a sokféleség összetartására szükség lett volna a JHVH-ban való feltétlen és kizárólagos hit 
közös nevezőjére, egyedül ez menthette volna meg Izraelt a szétzilálódástól. Nem véletlen tehát a tex
tus stilizált, lekerekített és egyben világos ellentétekre épülő volta.

14. vers
elmegyek minden fö ld i útján: A búcsú szavait sokáig formálja magában a búcsúzó és sokáig őrzi, dédel
geti a másik fél. Az élet végi búcsúzás jelentősége különösen nagy: évtizedek bölcsessége tömörül né
hány mondatba, amelyeknek félreérthetetlennek kell lenni, hiszen nem lehet később visszakérdezni. A 
szöveg szerzője szerint létkérdés Isten törvényeinek betartása, különösen az első parancsolaté, ezért le
hetett mind Mózes, mind józsué utolsó beszédeinek tartalma a bálványimádástól való óvás és az Isten 
tetteire való emlékeztetés.

Jézus és Józsué alakja több szempontból hasonlít egymásra. Mindkettőjük neve szabadítót jelent, s 
mindkettőjüket ábrázolják szoláris hősként. (Józsué imájára a nap megállt pályáján, Jézus halálakor pedig 
elsötétült az ég.) Az Ószövetség különösen a Bírák könyvében mutatja meg plasztikusan az egyébként ma
gától értetődő és gyakran tapasztalható jelenséget, hogy a nagy vezéregyéniségek halála után hanyatlás 
következik -  éppúgy, ahogyan a nap lenyugvása után éjszaka lesz. Józsué, Isten embere és Jézus, Isten 
fia halálával nagy kísértés, hogy megelégedjenek a hátramaradottak a kevesebbel, a nem 100%-kal.

teljes szív, teljes lélek, egyetlen szó sem: Nincs helye a megalkuvásnak, a félmegoldásoknak. Nem 
olyan Istenünk van, aki némely szavát betartja, némelyekről elfeledkezik. Ezért várja tőlünk is, belőlünk 
is a 100%-ot, szívet és lelket. Nem gondolkodás nélküli hitet, de olyat, amely épp visszagondolva a múlt
ra mond teljes szívvel és lélekkel igent Isten útjaira. A szív itt a héber gondolkodásnak megfelelően nem
csak az érzelmek, hanem az ember egész lényének jelképe.

nem esett le: Isten szava nem tér vissza hozzá üresen, hanem elvégzi, amit végeznie kell. A világ kez
detén teremtő erővel bíró szó ereje minden későbbi új létrejöttekor is érezhető.

15. vers
jó  szavak, rossz szavak: A magyar fordításban ígéretek és fenyegetések, a héber egyszerűsége azonban 
kifejezőbb. Egyértelműen mutatja az összefüggést az ember jó és rossz útja, valamint Isten jót és rosszat 
okozó szavai között. Ráadásul az ígéret és a fenyegetés magában hordozza a befejezetlenséget. Pedig itt 
azon van a hangsúly, hogy Isten ható, erővel teli jó szavai már beteljesedtek, de a rosszak is hasonlóan 
hatóak és erővel telik. Nem puszta ijesztgetés a fenyegetés, nem erőfitogtatás és a másik elbizonytala
nítása a célja, mint sok esetben az emberek közötti kommunikációban.

az a jó  f öld, melyet adott nektek az ÚR: Az Ország ajándék és az ajándékozóra emlékeztet. Ha elfelejt
jük az eredetet, a kezdetet, elfelejtjük, kik vagyunk, és már semmi nem menthet meg az elkallódástól. 
Amikor Izrael elfeledkezett Istenéről, az ajándékozóról, elvesztette országát is, az ajándékot.

kipusztít, megsemmisít: Józsué könyve szerint mindent el kellett pusztítani a honfoglalóknak, ami az 
egy Isten kultuszával nem fér össze. Bár sejthető, hogy ez nem történt meg, tény, hogy ez (is) lehetett 
az oka a későbbi vallási tévutaknak. A fogság korabeli szerző már nem jövendölést mondott, amikor a 
kipusztításról és megsemmisítésről beszélt, hanem a jelenét mutatta be és állította összefüggésbe az Is



ten iránt engedetlenséggel. Ezek a kifejezések is ott állnak a szöveg többi radikális „mindent vagy sem
mit” szava mellett. Aki nem pusztítja ki magából a kishitűséget és az abból kiinduló bálványimádást, 
az számítson rá, hogy arra a sorsra jut, amelyre a többi bálványimádó „őslakos".

16. vers
szövetség megszegése: Az érvelés csúcspontja a szövetségre való emlékeztetés. A Föld ígérete először Áb
rahámé volt, s a vele kötött szövetség tétje élet vagy halál. lMóz 15,7kk szerint aki megszegi a szövet
séget, úgy jár, mint a kettéhasított állatok. Több kulcsszó kétszer is megismétlődik a szövegben, ami az 
ünnepélyes figyelmeztetés irodalmi kifejezőeszköze.

A vasárnap

Exaudi vasárnapján egy ország megszületése előtt állunk. Megünnepeltük Jézus feltámadását, tapasz
taltuk a magány utáni felszabadult örömöt, de telik az idő, s érezzük, hogy még hiányzik valami. Hi
ányzik a lendület, amely több mint kezdeti eufória. Hiányzik a lendület, amely a feladatokkal teli idő
szakban is erőt ad, el nem fogyó erőt. Hiányzik a Lélek. Sikertörténet, amely pillanatok alatt újra szaka
dékba hullhat(na), ha nem jön(ne) az erősítés. A vasárnap zsoltára többszörösen is rímel az igehirdetés 
alapigéjére, a felolvasandó evangélium pedig termékeny feszültségben áll vele. Istenhez kiáltani -  Zsolt 
27,7: top -, ez nem a hétköznapok imája. Baj van, szükséghelyzet, segítségre várunk. Baj van, s tudjuk, 
hogy az ok bennünk van: rossz utakat jártunk, még tanulnunk kell a jót választani. Ezért a zsoltár egy
szerre könyörgés a bocsánatért, emlékezés Isten összes eddigi tettére és ima a bölcs döntés képességéért. 
Az evangélium (Jn 15,26-16,4) éppúgy búcsúbeszéd, mint a prédikáció textusa. Mindkettő a jövőre kíván 
felkészíteni, de Jézus szavai új értelmezést adnak a szenvedésnek. Nemcsak az szenved, aki rossz úton jár.

Az igehirdetés felé

A textus egyházi esztendőhöz való hozzárendelése sugallja, hogy ne csupán az erényes életre való buz
dításként értelmezzük. Ha csak ezt tennénk, behunynánk a szemünket egy fontos probléma előtt, amit 
pedig érdemes megvizsgálni: Emberlétünkből fakad, hogy nem vagyunk fehérek vagy feketék. Nincs 
köztünk, akiben csak jó volna, de olyan sem, akiben csak rossz. Életünk, ha tudatos megélésre törek
szünk, folytonos küzdelem önmagunk sötét oldalával, amelynek végleges legyőzése mégsem reális cél 
ebben az aiónban. Emberi kapcsolatainkban nem is a tökéletesség számít, hanem az, hogy valakiben 
melyik oldal dominál, melyik a láthatóbb, nyilvánvalóbb. Nem várjuk senkitől, s reálisan nem is várhat
juk, hogy mindenben tökéletes legyen. Istennel kapcsolatban más a helyzet. Előtte nem kicsit jók vagy 
kicsit rosszak vagyunk, hiszen ő nem emberi mércével, nem emberi perspektívában mér minket. Ez am
bivalens helyzetet teremt. Egyrészt a vizsgált textus és a hozza hasonló szövegek kimondatják velünk 
a kérdést, hogy jogos-e Isten elvárása felénk. Hiszen ő tudja, hogy töredékesek vagyunk, akkor miért 
vár el 100%-ot?! Nem igazságtalan ez? A gazdag ifjú felsülése utáni kérdés „hát akkor ki üdvözülhet?" 
és Luther elkeseredett harca saját lelkiismeretével a kegyelmes Istenért erre a feszültségre vezethetők 
vissza. A megoldást, amelyet a protestáns teológia kínál, jól ismerjük.

Próbáljunk meg arra gondolni, hogy miért jogos mégis Isten lehetetlennek tűnő elvárása! Egyrészt 
azért, mert van a szeretetnek egy fajtája, amely már olyan erős, hogy a szeretett személyből azonnal 
gyűlölt lesz, ha az egyik elfordul a másiktól. A „gyűlölök és szeretek” catullusi dilemmája ez. Ebből ért
hető, hogy Isten miért is kíván tőlünk teljes odaadást: félt bennünket magától, mert ha úgy érzi, visszaél
tünk szeretetével, akkor a túláradó szeretet túláradó pusztításba csaphat át. Megszoktuk a szeretet leg
magasabb fokaként az agapét értékelni. Pedig mellé lehet állítani ezt a másik fajta, féltő/féltékeny szere- 
tetet is, mely talán kevésbé megfontolt és szelíd, de éppoly erős. (Ifjúsági istentiszteleteken elhangzó pré
dikációhoz érdemes olyan dalszöveget keresni a könnyűzene világából, amely ezt az érzést fejezi ki.)



Másrészt azért, mert az elvárás sarkallhat is bennünket. Ha a tökéletességet nem is tudjuk elérni, lát
juk azt mint célt és értelmet. Kevesebbek vagyunk, kevesebbet adunk, de legalább a sokhoz, s nem a ke
véshez képest. Húsvét után, de még ebben az életben ugyanezt a feszültséget éljük át. Már látjuk, hova 
tartunk, már tudjuk, milyen a teljes élet, hiszen Jézus megmutatta azt -  mégsem haladunk nyílegyene
sen, mégsem csak felfelé ível az életünk. Viszont előttünk az Isten Országának víziója és az ígéret, hogy 
oda tartozhatunk, s talán ez is lendít bennünket, hogy megpróbáljuk a lehetetlent.

Harmadrészt azért, mert a héber gondolkodás szerint Isten akaratát cselekedni, törvényei szerint járni 
nem nehéz, hiszen a tóra nincs távol az embertől, hanem a szívben lakik. S ez nem áldozat az ember ré
széről, hiszen jutalma bőséges: sikerült, gyümölcshozó élet. (Zsolt 1; 18,8-11; 119,14.45-48.92-93 stb.)

Legfontosabb azonban azt belátnunk, hogy az ajándék és az ajándékozó között lévő kapcsolat meg
szakadása nem tűnik el nyomtalanul az életben. Ha valaki nem fontos, a tőle kapott ajándék is elveszti 
eszmei értékét. Vagy éppen az ajándékot szeretjük, használjuk, de önállósodik, elveszti igazi értelmét, 
hogy két fél kapcsolatát erősítse, egymás iránti szeretetüket kifejezze. Ha Isten már nem számít nekünk, 
miért számítana ajándéka, az Ország? (zsidóknak a Szent Föld, nekünk az ígért eljövendő Ország) Vagy 
ha mégis törekszünk keresztényként az Isten Országa építésére, pedig Isten már csak emlék, lehetünk- 
e hitelesek, képesek vagyunk-e küldetésünkhöz illően szeretni? Valószínűleg kevéssé. Ha elfeledkezünk az 
ajándékozóról, az is könnyen elhomályosul, hogy az ajándék ajándék-, léte és hogy birtokunkban van, nem 
természetes. Örömünket veszthetjük, ha az ajándékot csak önmagában látjuk az ajándékozó nélkül.

Nem könnyű a feladat, mégsem lehetetlen azon „jó szavak", ígéretek miatt, melyek már eddig is mind 
beteljesedtek rajtunk, Isten népén, s amelyek ezek után sem hullanak a földre. A húsvét és Pünkösd kö
zötti bizalom és erővesztés ingadozásában Isten jó szavai lehetnek számunkra erőforrás: a törvény sza
vai, melyek azt sugallják, hogy van értelme a rendezett életnek. És Jézus, Isten legjobb szava, legnagyobb 
ígérete, aki magához hív és a világba küld bennünket, s ezzel irányt és célt ad napjainknak, éveinknek.

Felhasznált irodalom
Biblia magyarázó jegyzetekkel, Kálvin Kiadó, Budapest 1996.
Dér Katalin -  Horváth Pál: Bibliaismeret, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
Jankovics Marcell: A Nap könyve, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1996.
The Interpretar's Biblie. A Commentary in Twelve Volumes, V 2.. Abingdon, Nashville, 1980.

Zsugyel Adél

Szentháromság ünnepe után
10. vasárnap -  Hab 2,1-4

Történeti háttér

Habakuk próféta könyvének magyarázói, elemzői sokféle kérdést vetnek fel a próféta személyével, a 
könyv keletkezésével és szerkezetével, valamint megírásának történeti hátterével kapcsolatban. Annak 
ellenére, hogy e kérdések, és az azokra adott válaszok többsége közelebb visz Habakuk korának és a



könyv egészének megértéséhez, itt csak a leglényegesebb, a kijelölt igeszakasz megértése szempontjából 
fontos információkra szorítkozhatunk.

Habakuk próféta Jeremiás kortársa volt. Abban az időben élt, amikor Juda és Jeruzsálem Jójákim király 
uralkodása alatt erős egyiptomi befolyás és uralom alatt állt (II. Nékó fáraó (609-594) uralkodása alatt). 
Ezt az uralmat váltotta fel Babilónia, amelynek Juda 605-ben vazallusa lett. A könyv keletkezése erre 
az időszakra tehető. Ezen a háttéren érthető Habakuk próféta korának legfőbb kérdése, az Isten saját 
népe feletti idegen és pogány uralom létjogosultsága és szerepe. Egyrészt egyértelmű, hogy a babilóni
ai uralom büntetőeszköz Isten kezében azért, mert a nép körében a jósiási reform (639-609) után újra 
elharapódzott az igazságtalanság, ami ellentétes Isten törvényével (1,5-11). Habakuk próféta másrészt 
arról panaszkodik, hogy a büntető hatalom maga is igazságtalan, s ez nem fér össze Isten igazságával. 
Az igehirdetés alapjául kijelölt igeversek éppen annak a szakasznak a kezdő versei, amelyben Isten tud
tára adja népének, hogy az újbabilóniai világbirodalom igazságtalanságának a maga idejében véget vet. 
Történetileg nézve ez hosszú türelmi időt jelentett még az ígéret beteljesedéséig: annak ellenére, hogy 
Habakuk -  és a nép -  közeire várta azt, az esemény csak 539-ben következett be.

A perikópáról

Habakuk próféta könyvének központi kérdése tehát Isten igazságossága és viszonya saját népével. A 
fent vázolt történelmi helyzetben ez a kérdés különösen nagy hangsúllyal kerül elő. A megszálló, Isten 
népe felett elnyomó hatalmat gyakorló idegen -  és pogány -  nép szerepének értelmezése és beillesztése 
Izrael istenképébe, valamint az Isten igazságáról alkotott képbe a próféta számára olyan feladat, amely
nek megoldása Isten kinyilatkoztatását teszi szükségessé. Az igehirdetés alapjául kijelölt versek a könyv 
második fejezetéből ennek a döntő kinyilatkoztatásnak a leírását tartalmazzák. A könyv első két fejeze
tében található Isten és a próféta között folyó párbeszéd párhuzamos szerkesztésmódja formailag is ki
fejezi az itt elmondottak fontosságát:

(1,1 Felirat)
1,2-4 A próféta panasza

1,5-11 Isten válasza
1,12-17 A próféta második panasza

2,1-5 Isten második válasza'

A 2,1-5 versek tehát egyrészt közvetlenül utalnak vissza 1,12-17-re, ugyanakkor választ adnak a tel
jes első fejezetben feltett kérdésekre is.

Egzegézis

/. vers
Habakuk próféta panaszával kapcsolatban Isten üzenetére, kinyilatkoztatására vár. 2,1-5 -  ahogyan 
már említettük -  az egész első fejezetre adott összefoglaló isteni választ tartalmazza, tehát a próféta 
panaszára (’nnrnrrby) adott válasz egyrészt az 1,12-17-ben elhangzottakra vonatkozik, másrészt az 
egész első fejezetre visszautal. Fontos ez a vers összefoglaló voltán túl azért is, mert Isten kinyilatkozta
tásának körülményeit is leírja, ti. azt, hogy még Isten embere, a próféta sem automatikusan vagy men
etrendszerűen kapja a kijelentést, amelyet tovább kell adnia. Az Istennel való találkozás a várakozást is 
magában foglalja (vö. Jer 28,1 lk; 42,7) (Deissler, 225) készülést is követel. Ezt teszi sok más Ószövetsé
gi prófétához hasonlóan Habakuk is azzal, hogy az őrhelyére p'nnötíö"1??), a bástyára (~iiso_t?i7) áll.

‘ A szakaszok beosztása Deissler, 219. nyomán.



Nem egyértelmű, hogy ezek a megjelölések konkrét helyeket takarnak-e, vagy inkább az őrállás, mint 
prófétai szerep (vő. jer 6,17; Ez 3,17; Ev. Ék. 493, 2. vers) metaforikus képei (Elliger, 38).

2-3. vers
E két vers a próféta bizonyságtétele a neki választ adó Istenről (niT ’m-y), valamint az üzenet, Istennek 
a prófétán keresztül népéhez szóló szava is egyben. Ez a közvetítő szerep Habakuk próféta esetében -  
ismerve a történelmi hátteret -  különösen hangsúlyos, s nemcsak a hallottak szóbeli továbbadását, azaz 
a prófétai igehirdetést foglalja magába, hanem az írásba foglalást is. A 2. vers e felszólítása is a nép bizal
mát hivatott növelni Isten szava iránt. Az üzenet az egész népnek szól, s ezt a nyilvánosságot, elérhe
tőséget eredményezi már maga az írásba foglalás is, de még inkább annak módja. A "1X3-1 szó (inf. abs.) 
itt erre utal, azaz jelentése: érthetően/egyértelműen.2

A vers második fele ezt a tartalmat fűzi tovább, azaz a felírás célja az, hogy aki látja az írást, köny- 
nyen el tudja olvasni (Í3 xplp y-rr). A szöveg leírásának célja, hogy az ígéret beteljesedésekor dokumen
tumként szolgáljon, és bizonyítsa Isten hűségét5 és szavának megbízhatóságát, (vö. Ézs 8,1; Jer 30,2)

A 3. vers az adott történeti helyzetből kiindulva eszkatológiai távlatot ad Isten üzenetének. A vára
kozás motívuma -  ahogyan az első versben is -  itt újra megjelenik, tárgya azonban már nem Isten kinyi
latkoztatása, hiszen az már megtörtént, hanem az ígéret beteljesedése, amikor Isten megszabadítja né
pét az elnyomás alól. A beteljesedés bizonyossága kétszeresen is hangsúlyt kap: n-n’ x'1? 1 in x 1 x^.

4. vers
Az igehirdetés alapjául kijelölt szakaszt lezáró szentencia-szerű vers tartalma -  legalábbis annak jelen
leg használatos fordításában -  egybecseng a vasárnap témájával -  Hit által igazulunk meg! -, és a sza
kasz kijelölése is minden bizonnyal e vers alapján történt. Emellett egzegetikailag is központi szerepe 
van, értelmezése többféle lehetőséget kínál, és ennek megfelelően új perspektívákat nyit. A vers felépíté
se az igaz és az elbizakodott ember, illetve az igaz életfolytatás és az elbizakodottság következményei
nek szembeállításán alapul, amit a szöveg formailag is kifejez. Nehézséget okoz azonban a n'jas szó 
értelmezése. Az egyszerűbb megoldást az igéből participiumként való származtatása jelentené, fi
gyelemre méltó azonban Rudolf (213) javaslata, aki e helyen haplográfiát tételez fel, azaz azt, hogy a 
szöveg leírása során a n’psi? szó után az azt követő rn©’"X'*? hasonló hangzása miatt kimaradta ©'’X1?, 
amely így 4a alanyaként a p’TCl szónak, 4b alanyának párhuzamát képezné. Rudolf emellett Ézs 65,7 
és Zsolt 109,20 igeverseire alapozva lehetségesnek tartja, hogy a n'par szó első két mássalhangzója a 
szöveg másolása során felcserélődött, így azt n^aa-ra módosítja, amelynek jelentése: megérdemelt bün
tetés. A vers lényegi tartalmát ez nem változtatja meg, de a kétféle magatartás következménye közötti 
radikális különbséget még hangsúlyosabbá teszi -  kiemelve, hogy a gonosznak nincsen jövője Istennél, 
az igaz ember pedig a valódi élet részese lesz -, és a vers vélhetően eredeti, chiasztikus ( 0 » » 0)  formáját 
helyreállítja:

O 4aa • 4ap • 4ba O 4bp
n^»a (büntetés) ©’x (az ember) p,-rc (az igaz) rrjr (él[ni fog])

Tartalmi kérdést jelent a IniiűX? szó fordítása. A ma használatos fordítások egyértelműen a hite által 
kifejezést használják, amely mind tartalmilag, mind nyelvtanilag megfelel a héber szónak (raax). Meg 
kell azonban jegyezni, hogy a szó eredeti tartalma ennél bővebb: hűséges ragaszkodást jelent Istenhez, 
illetve Isten törvényéhez, azaz a hitet, amely „az igazság cselekedeteiben mindig meg is testesül" 
(Deissler, 226). Meg kell említenünk a szó fordításának a LXX-ban található változatát: c]k ttiotcw pou. 
Ennek alapján lehetséges mind „a bennem való hitből” -  tehát a héber szöveg tartalmának jobban meg
felelő -, mind a „hűségem által" fordítás, amely -  különösen az evangélikus teológia megközelítésében

J A használatban lévő fordítások többségével szemben ezt az álláspontot képviseli Rudolf (212.); de ezt a változatot találjuk a 
Luther-féle fordításban is.

3 L. a 4. vers magyarázatát
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-  gazdagabb jelentést adhat a szövegnek. Emellett Ellinger felhívja a figyelmet arra is, hogy az „igaz" 
(prns) az Ószövetségben eredetileg nem individuális értelmű, hanem elsősorban a nép egészére, mint po
litikai létformára vonatkozott, bár hozzáteszi, hogy az Istennel való kapcsolat individuális értelmezése 
is több helyen megtalálható (Elliger, 41).

Hatástörténet

Kijelölt igeszakaszunknak -  ezen belül a 4. versnek -  az Ószövetségen túlmutató sajátossága az, hogy 
az Újszövetség többször is idézi. Éppen ezért vessünk egy pillantást a szöveg egzegetikai vizsgálata után 
arra, hogy milyen összefüggésben használják azt az Újszövetség szerzői.

Pál apostol két helyen idézi szó szerint, egyrészt a rómaiakhoz (1,16-17), másrészt a galatákhoz 
(3,11) írt levelében. Pál a megígért életet a Krisztus-esemény fényében, az Újszövetségnek az evilági- és 
az örök életről tett közös bizonyságtétele összefüggésében interpretálja. Ha az Ószövetségi szöveg értel
mét egybevetjük ezzel az értelmezéssel, megállapíthatjuk, hogy a szöveg alapüzenetét ez a Pál apostol
féle átértelmezés, tartalmi bővítés érintetlenül hagyja. Éppen ezért modellje és példája lehet a az igesza
kasz legitim felhasználásának a keresztyén igehirdetésben.

A Zsidókhoz írt levél szerzője az igeszakasz másik hangsúlyos üzenetét emeli ki (10,37-38), azt, 
hogy a hívő ember bizonyos lehet Isten ígéreteinek beteljesedése felől. Az az eszkatológiai vonás, amely 
Habakuk esetében csak utalásszerűén jelenik meg, itt egyértelmű és hangsúlyos.

Az igehirdetés felé

Érdemes volna sokaknak -  köztünk magunknak is -  sokszor feltenni a kérdést, hogy milyen szerepe 
van -  ha van még egyáltalán -  az életünkben a várakozásnak. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb ember 
valamilyen negatív, nem kívánatos eseménnyel kapcsolná össze. S ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen 
egyrészt ismerjük a szlogeneket, amelyek gyors kiszolgálást, kevés sorban állást, a gyorsaság fejében 
nagy értékű ajándékokat ígérnek. Másrészt időbeosztásunk is szoros, nincsen, nem lehet benne üresjárat, 
sorban állás, dugó, vagy egy utcán szembejövő ismerős, mert felborul az egész előre jól átgondolt menet. 
A menet, amelyben mindennek megvan a maga helye és ideje, talán az Istennel való kapcsolatunknak, 
a vele való találkozásnak is, például a vasárnapi istentisztelet keretében. Van-e igényünk arra, hogy Isten 
szavára várjuk? S ha igen, képesek vagyunk-e várni? Talán éppen az igehirdetésre készülve tudja meg
tapasztalni az ember, hogy mit jelent az Isten üzenetére való várakozás, milyen az, amikor az üzenet 
késik, s a szolgálatra készülő imádkozva ugyan, de tudva, hogy ennél többet nem tehet, várja az igét 
élővé tevő kijelentést. Ekkor tapasztaljuk meg igazán -  s az élet számos eseménye kapcsán megtapasz
talják mások is -  hogy nem természetes, hogy szól hozzánk Isten. Legyünk hálásak minden ilyen óráért, 
hiszen ezek teszik igazán értékessé azokat az -  önmagukban is értékes -  élményeket, amikor érezzük, 
hogy szól hozzánk Isten, tudatni akarja velünk, s általunk népével, a ránk bízott gyülekezettel akaratát. 
Habakuk könyvének e néhány sora arról tesz bizonyságot számunkra, hogy a várakozás, a készülés 
nem hiábavaló, mert Istennek van szava hozzánk abban a helyzetben is, amelyben éppen vagyunk, bár
milyen nehéz, vagy éppen örömteli is az, s nála a konkrét kérdéseinkre konkrét választ kaphatunk.

Az ember régi, mégis újra és újra jelentkező kísértése az, hogy Isten létét, vagy a Szentírás hitelessé
gét azon mérje le, hogy mi az, ami mindebből történetileg, a tudomány vagy a tapasztalat eszközeivel 
igazolható. A hívő embernek is természetes igénye, hogy hitének alapjáról újra és újra bizonyosságot 
szerezzen. Bár a kijelölt igeszakaszban a szabadulás ígéretének beteljesedése még nyomokban sem lát
ható, mégis áthatja a bizonyosság. Ennek alapja nem a látható világ valamely kézzelfogható tárgya 
vagy eseménye, hanem Isten szava. Mi, Habakuk könyvének mai olvasói már azt is tudjuk, hogy Isten 
végül megszabadította népét az elnyomástól. Még akkor is, ha ez a szabadítás egészen más történelmi 
léptékben történt, mint azt a nép, s maga a próféta várta, de megtörtént. Ezért is bízhat minden nemze-



dék, minden korosztály minden időben és helyzetben Isten ígéretében. Nem feledhetjük el azt sem, hogy 
az az ígéret, amelynek beteljesedését az egyik leghosszabb várakozási idő előzte meg, éppen a Megváltó 
Jézus Krisztus eljövetele és váltságműve volt.

Ennek a ténynek éppen ezzel az igével kapcsolatban ezen a vasárnapon döntő jelentősége van, hiszen 
a megigazulás kérdése az, amely a Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnapnak a középpontjában áll. 
Erről a kérdésről szólva pedig semmiképpen sem elsősorban magunkról kell beszélnünk, s arról a hitről, 
amely a megigazulásunk alapja, sem úgy, mint tulajdonunkról, általunk elért eredményről vagy teljesít
ményről. E kérdés középpontjában is a Szentháromság Isten áll, aki szabadítást ígért, megváltott és hi
tet ébresztve megvilágosít bennünket.

A szöveg minden nyelvi és formai eszközzel kifejezi azt, hogy a bűn és az igazság tökéletes ellentét
ben állnak egymással, ezért nem férnek meg egymás mellett. Ezért jelent a keresztyén ember élete har
cot a bűn ellen. Mégsem egyenlő felek küzdelme ez, mert Isten, aki ura a Gonosznak és Jézus Krisztus 
feltámasztásával győzelmet aratott felette, megadhatja a győzelmet bűneink felett is. így lehetünk az 
ajándékba kapott hit által igazak (p’TO) Isten előtt a szó Ó- és Újszövetségi értelmében egyaránt.

Vázlat
1. Tanuljunk várni! -  Istennél az „Azonnali kérdések és válaszok óráját" mi nem kezdeményezhetjük.
2. Bizonyosságunk mégis lehet! -  Istennek van szava hozzánk.
3. Hitet és igazságot csak Krisztusban nyerhetünk!

Énekjavaslat
Ev. Ék. 342. -  Hagyd az örök Istenre minden te utadat (különösen a 3. és 6-7. versszakok)
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Wagner Szilárd

Szentháromság ünnepe után
11. vasárnap -  Jer 9,22-23

Mottó: „Amint meg van írva: Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék!" (lKor 1,31)

Amint egykor megírták

Nem ritka, hogy a prófétai könyvek -  számos más hagyomány felhasználása mellett -  a bölcsesség ha
gyományát használják fel üzenetük továbbadására. Jer 9,22-23-ban is ezzel találkozunk. A „bölcs” vagy



„bölcsesség” szó mellett olyan kifejezéseket és motívumokat találunk, melyekkel a bölcsesség hagyomá
nya szívesen él. Szerkezete is ezt mutatja -  mindenek előtt a 22. vers párhuzamos szerkesztése. Való
színű, hogy utólagos betoldással kell számolnunk, de jelenlegi környezetében éppúgy helyén van a sza
kasz 9,9-21 után, melynek témája Jeruzsálem kétségtelen pusztulása, mint 9,24-26 előtt, mely egy Ba
bilónia ellenes koalícióra utal.

Jer 9,22-23-ban (v.ö.: IKel 13,1) valószínűsíthetően egy olyan mondás változatával van dolgunk, 
melynek eredeti formájához -  amint azt E. Kutsch kimutatta -  lSám 2,10 LXX változata áll legközelebb: 
„Ne dicsekedjék értelmével az értelmes, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a 
gazdag. Hanem aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismeri az Urat, és jogot és igaz
ságot cselekszik a földön." (Ez annál is inkább érdeklődésre tarthat számot, mert lSám 2 masszoréta 
szövegében ennek semmiféle nyomát nem találjuk.) A fenti alcím arra utal, hogy az a mondás, amit Jer 
9,22-23 felhasznált, eredetileg másként hangzott illetve másként írták meg. Mégpedig úgy, hogy Isten
ről egyes szám harmadik személyben beszél, benne egyértelműen az ember az, aki „jogot és igazságot” 
cselekszik, ami egyet jelent az Úr (Kyrios) ismeretével.

Amint Jeremiás könyvében megírva találjuk

Ha éltünk azzal a viszonylag jól igazolható gyanúval, hogy Jer 9,22-23 a fent megjelölt mondásra megy 
vissza, élhetünk azzal a bizalommal is, hogy jelenlegi változatát -  amelyről prédikálnunk kell -  nem vé
letlenül alakították úgy, ahogyan előttünk áll.

A 22. vers tartalmát tekintve a bölcsességi gondolkodást idézi annyiban, hogy az ember helyes és hely
telen magatartásáról beszél. Eredetileg olyan bölcs intés lehetett, amely alapulhatott csupán az emberi 
tapasztalaton és annak továbbhagyományozásán. Lényege, hogy óva int ('al + jussivus, nem pedig im
perativus) a bölcsességgel, erővel és gazdagsággal való dicsekvéstől. Jeremiás könyve ezt az eredetileg böl
csességi mondást isteni beszédként jeleníti meg, mely a jól ismert követformulával „nrr nő -  így 
szól JHVH" kezdődik, és nem hiányzik belőle az isteni beszédet lezáró „nrr OW -  mondja JHVH” for
mula sem. Ezáltal mindaz, ami benne üzenetként megjelenik, prófétai legitimációt és isteni tekintélyt kap.

Tévedés lenne a „Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs!" intésben a bölcsesség tagadását, leértékelé
sét vagy éppen hiábavalóságát látni. Nem érhető benne tetten az a látásmód, amit a Prédikátor könyve 
némely helyen sugall (Préd 1,4-11.13), miszerint a világ rendjének kiismerése reménytelen vállalkozás 
vagy éppen fölösleges bajlódás lenne. Éppúgy nem tagadja a bölcsességet (nosn), az események meg
figyelését, a mögöttük húzódó összefüggések kutatását és az azokhoz való alkalmazkodást, mint azt, 
hogy lehet az embernek ereje (rrToa), vagy gazdagsága ( 1U7V). Amit szigorúan tilosnak és egyben meg
alapozatlannak tart: a bölcsességgel, erővel, gazdagsággal való dicsekvés.

Az előbbi gondolat kifejtésének teljes egészében szolgálatában áll a 23. vers. Legalábbis annyiban, 
hogy az előző versnek mintegy ellentételezéseként az ember elé tárja a helyes dicsekvés egyetlen lehe
tőségét. Nem vonja meg az embertől a dicsekvés lehetőségét, de indítékát az ember bölcsességéről, erejé
ről, gazdagságáról áthelyezi Isten cselekvésére. Ugyanakkor nem tagadja az ember azon lehetőségét, 
hogy képes felismerni a feléje forduló Istent és a világnak azt a rendjét, melyet Isten teremtett és garan
tál. Ezt mutatja a bölcsességi gondolkodásban otthonos b>?Ü7 ige (érteni, értelmesnek lenni, belátni). A 
vele együtt megjelenő ö t  (tudni, ismerni) ige több, mint intellektuális tudás, hiszen jelentése magában 
hordozza a valakivel való személyes és egészen szoros közösséget. (Az „érti és tudja” kifejezés annyi
ban problematikus, hogy valójában két tárgya van. Az egyes szám első személyű személyes névmás 
(’n)R), és egy névszói mellékmondatban a „nrr ’]« '3 -  hogy én JHVH vagyok” fordulat, ami inkább Ez- 
ékiel prófétánál használatos. Hasonló szerkezettel csak Jer 24,7-ben, egy deuteronomista kiegészítésben 
találkozunk.)

A vers végén három Ószövetségben gyakori fogalmat -  njjns-i taaiöű non -  találunk. A non leginkább 
irgalmas szeretetet jelent, ami konkrét tettekben nyilvánul meg akár Isten, akár az ember részéről. Ha
sonló a helyzet a njjns szóval is, ami nem filozófiai, ismeretelméleti igazságot jelent. Isten igazsága



nem (csak) azt jelenti, hogy (a bekötött szemű Justitia istennőhöz hasonlóan) igazságot szolgáltat, ha
nem hogy jótékony tettekkel fordul az emberhez. A taatöa jelentése lehet jog, ítélet, ítélethozatal, törvény, 
parancsolat stb. Általában mindhárom fogalom éppúgy lehet az ember cselekvésének, mint Isten cselekvé
sének a tárgya. Itt azonban úgy tűnnek fel, mint amelyeket teljes egészében JHVH teremt, alakít, határoz 
meg és gyakorol (nú?y). Ez különösen feltűnő a „jogot és igazságot” fordulatban, ami ebben a formában 
csak kivételes esetekben tűnik fel Isten predikátumai között (Ézs 33,5, Zsolt 99,4), annál inkább az em
ber magatartásának mértékeként és követelményeként. Itt azonban ezt is teljes egészében JHVH uralja.

Az ezt követő „’rűsn ->3 -  mert ezekben telik kedvem" rövid megjegyzés nyelvtanilag nehezen 
kapcsolható az előzőekhez (a vers elején nx'T -  ez, itt nbtf -  ezek) .Tartalmilag leginkább úgy értendő, 
hogy JHVH-nak abban telik kedve, amit ő maga tesz: szeretetet, jogot és igazságot teremt. Rejtetten 
azonban benne rejlik az az igény is, hogy az ember a JHVH által kijelölt úton járjon. Vagyis ha JHVH kö
zösséget teremt az emberrel, és jogot illetve igazságot teremt a földön, jó akarattal és értelemmel ezt az 
ember beláthatja és cselekedetekben követheti. S ha megteszi, abban JHVH nyilván kedvét leli.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy Jeremiás könyve egy eredetileg bölcsességi hagyományból 
származó mondást használ fel. Azon túl, hogy eredeti változatához képest más hángsúlyokat helyez, 
azáltal ad neki különös súlyt és legitimitást, hogy JHVH beszédeként jeleníti meg.

Amint meg van írva: „Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék!” (lKorl,31)

Jeremiás könyvének intése nem maradt minden hatás nélkül. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy 
Pál több alkalommal is rá hivatkozik. (lKor 1,31; 2Kor 10,07). Sőt előbbi esetben úgy, mint, ami „meg 
van írva". A helyes és helytelen dicsekvés problémája tehát nem is újkeletű, és nem is elavult.

A problémát az okozza, hogy rá vagyunk utalva teljesítményeinkre, sikereinkre, eredményeinkre, és 
nehéz anélkül élni az életet, hogy olykor ne hallanánk valakitől: „Erre büszke lehetsz!". Akinek nincs 
semmije, amire büszke lehetne, beteg lesz -  lelkileg és olykor testileg egyaránt. Bölcsesség, erő, gazdag
ság. Ma talán így mondanánk: tudás, hatalom, jólét. Életünk olyan adottságai, melyeket önmagukban 
nem utasítunk vissza. A tudás előbbre visz minket -  akár hivatásunkban, akár magánéletünkben -, sőt 
mások számára is hasznos lehet. A hatalom (mondhatnánk tekintélynek is) lehetővé teszi számunkra, 
hogy a dolgok alakulását az óhajtott irányba tereljük. A jólét pedig lehetőséget kínál a nyugodt (és má
sokra is időt szánó) életre -  még akkor is, ha ez sokszor éppen ellenkezőjére fordul.

A két jeremiási igevers éppen attól kíván megóvni minket, hogy életünk adottságai ellenkezőjükre for
duljanak, vagy legalábbis elkorcsosuljanak. Nem lényegtelen, hogy Jeremiás „papgyerek" volt, aki nyil
ván jól ismerte Isten népével megtett útját és az ahhoz kapcsolódó hagyományokat. De olyan „papgye
rek" (Komoróczy Géza kritikai értelmiséginek nevezi), aki napnál is világosabban látta, hogyan csapja 
be magát a nép a templomba vetett hamis hittel, és katonai erejére támaszkodó önámító bizakodásával, 
amivel nem csak bölcsességében mond csődöt, hanem ezzel együtt istenismeretből (vele való bensőséges 
viszony) is megbukik. Tükröt tart tehát övéi elé -  hátha meglátják benne önelégültségüket. Hátha meg
látják, hogy mindent, amijük van -  bölcsesség, erő, gazdagság -  neki köszönhetnek. Ezen a ponton a 
jeremiási igeversek jól kapcsolódnak az oltári lekcióhoz. A farizeus nagyon jól kezdi imádságát (hálát 
ad), de nagyon rosszul folytatja. A helyes folytatás valahogy így hangozhatott volna: „Hálát adok ne
ked, hogy van mindenből tizedet adnom, és hogy hetente kétszer böjtölhetek".

Mint a legtöbb igének, természetesen ennek is van bizonyos etikai üzenete. Röviden így fogalmazhat
nánk meg: „Minden dolgok mértéke az Isten". Ő az, aki igénk szerint kijelöli az irgalmas szeretet, a jog 
és az igazság útját. A bölcsesség hagyományában fontos szerepe van az útnak, melyen a bölcs embernek 
járnia kell. Jézus az örökkévalósággal kapcsolatban keskeny útról beszél, amire még rátalálni sem iga
zán könnyű. A bölcsesség, az erő, a gazdagság Jeremiás könyve szerint csak akkor találja meg igazi he
lyét életünkben, ha az irgalmas szeretet, jog és igazság uralja, amint azt Isten velünk szemben megmu
tatta, és tőlünk is elvárja.

Anélkül, hogy az ige üzenetétől túlságosan messzire mennénk, meg kell látnunk benne, hogy meg



szabadíthat minket az öndicsekvés ördögi köréből. Tudásunkat, erőnket (hatalmunkat) és gazdagságun
kat nem csak mások ellen fordíthatjuk, hanem önmagunk ellen is. Ez akkor történik meg, amikor ezek 
válnak életünkben a mindenné, és már nem tudunk vele semmi mást kezdeni, csak halmozni, az általuk 
ránk erőltetett ördögi körben élni, és legfeljebb velük dicsekedni. De minden szánalmas dicsekvésünk
ben rejtetten benne van a keserű panasz: „Jaj, én vagyok a kezdet és a vég. Jaj, én vagyok az ómega s 
az alfa!” (Babits Mihály). Annál is inkább, mert tudjuk, hogy nem mi vagyunk az ómega s az alfa. Jól 
tesszük tehát, ha életünk súlypontját áthelyezzük hálaadásunkban Istenre, odafordulásunkban pedig a 
másik emberre. Ugyanis „nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl" 
(2Kor 10,17).
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Péter Attila

Szentháromság ünnepe után
12. vasárnap -  Ézs 54,7-10
Gondolatok a szövegről

Az igeszakasz megértéséhez feltétlenül szükséges elolvasni az egész fejezetet, de legalábbis az előző 
(54,6) verset: Mint elhagyott és fá jó  lelkű asszonyt, megszólít téged az Úr, és mint ifjú menyasszonynak, 
ha megvetett volt is, ezt mondja Istened:...

A szöveg egy hiányos metafora (elhagyott asszony | Sion), amelynek jelöltje maga is egy kettős jelen
tést hordozó szimbólum (Sión | Jeruzsálem és Sión | zsidó nép). Ezen a szerkezeten keresztül a szerző 
egyazon szavakkal képes beszélni a város és a nép elhagyatottságáról -  a kettő a bibliai szimbólumrend
szerben nyilvánvalóan összefügg -, illetve a város fogság utáni újjáépüléséről és lakosainak hazatéré
séről. Isten városának és Isten népének a sorsa Deutero-Ézsaiás könyvében (Ézs 40-55) elválaszthatat
lan egymástól, sőt, a fenti szerkezeten keresztül a kettő egy és ugyanaz.

A történelmi helyzet, amelybe a szöveg elkalauzolja az olvasót, a fogságból való szabadulás időszaka 
(Kr. e. 539 után): Kürosz Babilonba való bevonulásával megindulhat a fogságban tartott (magas társadal
mi státusú) zsidók hazatérése, és lassanként Jeruzsálem újjáépítése is. A hazatérés küszöbén Deutero- 
Ézsaiás hirdeti ki Izrael Istenének győzelmét és a zsidó nép megszabadulását. A próféta rendkívül fennköl- 
ten és magával ragadóan fogalmaz, örök szövetségről és békességről beszél, ennek ellenére Deutero-Ézsaiás 
teológiájával kapcsolatban csak óvatosan szabad használnunk az „üdvösség” kifejezést, mivel -  szövegünk
ben is látjuk majd -  itt még nincs szó a későbbi keresztény értelemben vett eszkhatologikus üdvösség
ről vagy akár az apokaliptikus irodalom üdvkorszakáról sem. A próféta magát a történelmi helyzetet ér-



tékeli úgy, mint Isten örök irgalmának megvalósulását és beteljesedését. Magasztos képeit és mondani
valóját az újszövetségi szerzők természetesen továbbgondolják -ez a lehetőség számunkra is adott a 
metafora alapját képező szimbólum újszövetségi átértelmezésével, amely az „Isten népe” fogalom teoló
giai reflexióján alapul (Sion | Isten népe = keresztények és Sión | jeruzsálem = keresztény egyház).

Deutero-Ézsaiás könyvének egységét szövegünkkel kapcsolatban nem érdemes hosszasan feszeget
nünk, már csak azért sem, mivel az általunk tárgyalt szakasz feltehetően a könyv masszív alaprétegé
hez tartozik. Bár megjelenik benne a papi teológia egyik frekventált motívuma, az özönvíz, ugyanakkor 
kifejezésmódja jelentősen eltér a Gén 9,8-17 hagyományáétól. Ennél jóval szembeötlőbbek a szöveget 
az egész Deutero-Ézsaiással összekötő erős szálak, amelyek az elhagyott és visszafogadott asszony me
taforájának gondos előkészítésével és a szerző egyébként is koherens teológiai mondanivalójának erő
sítésével teremtik meg a modern kritikust is lenyűgöző szövegkohéziót.

Mindenekelőtt fel kell figyelnünk arra, hogy a Deutero-Ézsaiás könyvét két (egymást nem kizáró) 
megszemélyesítés szövi át: a hímnemű Jákob (Jákob | zsidó nép, pl. 41,14; 43,1; 44,1) és a fentebb már 
említett nőnemű Sion (Sion | Jeruzsálem és Sion | zsidó nép) perszonifikáció. E két vonulat vallástör
téneti értelemben kiegészíti egymást mint férfi-női páros (Jákob = „ősatya", Jeruzsálem = „ősanya”), 
amit a maga Deutero-Ézsaiás is alátámaszt, amikor Jákobról mint a ház uráról és atyjáról (48,1) és Sionról 
mint a zsidó nép anyjáról (50,1) beszél. A hagyományos férfi/női vallási attribútumok teológiai szinten 
is éreztetik a hatásukat: az erőt, dicsőséget és hatalmat sugárzó Jákob | Izrael szimbólum valamelyest 
egyetemesebb, nagyobb volumenű, egyes kommentátorok szerint egyenesen irrealisztikus; míg a Sion | 
Jeruzsálem egy jóval reálisabb, kézzelfoghatóbb, jó értelemben „földhözragadt” szimbólum, amely in
kább a befogadást, a közösséget, az anya-szerepet domborítja ki. Figyelmesen végigolvasva Deutero- 
Ézsaiás könyvét azt tapasztalhatjuk, hogy a könyv elején egyértelműen domináló Jákob (apa-) szimbó
lumot a könyv végére kiszorítja a Sion (anya-) szimbólum, ami a bibliamagyarázók szerint jelzi a fog
ságban lévők kezdeti túláradó érzelmeinek lecsendesülését, a hazatérés reális kereteinek és lehetőségei
nek fokozatos felismerését és számbavételét, sőt, az újjáépítés első lépéseire való tudatos felkészülést. 
A hazatérők lelkiállapot-változására a szimbólumok váltogatásával finoman rezonáló teológiai reflexió 
fontos eleme ugyanakkor az Úr szenvedő szolgájáról való -  szakaszunk előtt található -  beszámoló is 
(Ézs 53), amely eredetileg -  ez a kérdés túlfeszítené rövid elemzésünk kereteit -magának Deutero-Ézsa- 
iásnak a szenvedéseire (is) utalhatott; ez esetben a szerző érzékelteti velünk, hogy a szabadulás fölötti 
öröm még a szenvedések ellenére sem törhet meg. A hazatérés apró teendői és az újjáéledés reménye át
lendítenek a nehéz pillanatokon.

Az elsodró erejű képekkel és rendkívül impresszív kifejezésekkel komponáló szerző tehát fel-felkapja 
az elhagyott nő | Sión | Jeruzsálem/zsidó nép szimbólumkomplex szálát, amely alapos előkészítés után 
éppen igeszakaszunkban éri el csúcspontját. A metaforát a 49,14-21 szakasz alapozza meg, amelyben 
Sion így panaszkodik: elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram!. Ebben a szövegben is 
maga az Úr válaszol (természetesen a prófétán keresztül): megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem 
könyörül-e méhegyermekén?. (Ne zavarjon meg minket, hogy a szerző játszik a metaforákkal: Sion hol 
anyaként, hol pedig gyermekként szerepel, ami éppen az elemzés elején említett kettős szimbólumnak 
[Sión | Jeruzsálem és Sión | zsidó nép] köszönhető, amelyben Sion egyidejűleg képes megjeleníteni az 
„anyát" és a „gyermeket”.) Ezután a próféta (illetve az Úr) megígéri a város falainak fizikai újjáépülését, 
ami összecseng a női szimbólumról fentebb mondottakkal.

A következő szakaszban (50,1) ismét találkozhatunk a Sion-szállal, ezúttal azonban Sion mint a zsidó 
nép anyja szerepel: Hol van anyátok válólevele, amellyel elküldtem őt? Van-e hitelezőm, akiknek titeket 
eladtalak? Csak bűneitek miatt adtalak el, vétkeitek m iatt küldtem el anyátokat!: A ma is rendkívül megrá
zó hasonlat egy elküldött -  és így az ókorban gyakorlatilag egzisztenciális pusztulásra ítélt -  nőhöz hason
lítja Siont, ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy ez az elküldés nem elválás, tehát nem végleges: 
nem született róla válólevél (n’m p  ~oo) -  Isten szeretete és hűsége népe iránt töretlen. Ugyancsak ez 
a szakasz ad magyarázatot is a történtekre: a fogságra és Jeruzsálem pusztulására Isten népének bűnei ad
tak okot. A jól ismert deuteronomista gondolat (tett/cselekedet összefüggés, Tun-Ergehen Zusammenhang) 
mellett fel kell figyelnünk egy nagyon fontos tényre, amely megvilágosítja előttünk az összetett szimbólu-40



mokkal való játék (Sion | anya és Sion | csecsemő) értelmét. Azáltal, hogy a szerző ezen a helyen anya
ként tünteti fel Siont -  ilyen módon elválasztva magától a zsidó néptől kivonja a tett/cselekedet összefüg
gés hatóköréből a szent várost, meghagyva a Sion | Jeruzsálem szimbólum (és így az apa/anya bipoláris 
szimbólumrendszer) érintetlenségét és ártatlanságát -  szemben például Hóseással (1-3. fejezet), amely 
parázna anyaként mutatja be Jeruzsálemet. A Sion | Jeruzsálem szimbólum deutero-ézsaiási feddhetet
lensége (amely nyilvánvalóan annak is köszönhető, hogy a szerző maga soha nem járhatott magában 
a városban, amely így számára csak egy misztikus emlék lehetett) természetesen csak fokozza a „hűtlen 
fiak" bűnét és felelősségét -  másik oldalról pedig Isten irgalmának és szabadításának a jelentőségét.

Ezek (és a Kürosz-szakaszok illetve az Úr szenvedő szolgája) után érkezünk el szakaszunkhoz, ame
lyet az eddig elmondottak tükrében kell értelmeznünk. Mindazonáltal a szerző még így is szolgál meg
lepetésekkel.

A 7. vers megismétli a fogság teológiai értelmezését, de feltételezi az egész deutero-ézsaiási életmű 
ismeretét, így az értelmezőnek a sorok között kell olvasnia. Az „elhagytalak" (pnaty) szó mögött termé
szetszerűen a már említett deuteronomista gondolat húzódik meg, és semmiképpen sem Isten önkénye 
vagy szeszélye. A deuteronomista „elhagyás" minden esetben feltételezi a nép bűnét és az azt követő 
kiszolgáltatottságot és büntetést. A tett/cselekedet összefüggése olyan mélyen húzódik meg a bibliai 
gondolatvilágban, hogy még az újszövetségi teológia is alapvetően erre épül -  a keresztény egzegéta 
egyébként is nehezen állja meg, hogy éppen ezt a bibliai verset olvasva ne asszociáljon Jézus utolsó sza
vaira a kereszten pnpnw nnb, más szavakkal Van inanr), tágabb értelemben pedig Jézus kereszt
halálának újszövetségi értelmezésére. A nép bűne miatt rövid ideig szenvedő -  majd Isten örök irgal
mából megszabaduló -, de önmagában ártatlan Sion | Jeruzsálem szimbólum, illetve az 53. fejezet 
szenvedő szolgáról szóló zaklatott beszámolója megvetették a kereszt teológiájának fogalmi alapjait; 
természetesen az újszövetségi implementáció ezt a fogalmi vázat teljes mértékben más kontextusba he
lyezi és továbbépíti.

Figyelemre méltó, hogy a szerző, jóllehet közvetlenül a fogság végén meg lenne az oka rá, nem kese
reg a mögötte álló évtizedek nyomorúságán, sőt azt „kis időnek" (pop v ra )  tekinti, összehasonlítva 
egy antitetikus parallelizmuson keresztül a „nagy kegyelemmel" (O’Vru irama). A múlton (jelenen?) 
való kesergés helyett inkább nagy várakozással van a reményteljes jövő iránt, amelyet az „összegyűjte- 
lek" Cjxpox) tipikus deuteronomista fogalmával fejez ki -  a szóhasználat feltételezi ellentétpárjának, a 
szétszóratásnak (fia) az ismeretét is. Ismét felhívjuk a figyelmet a fogalmak közötti zökkenőmentes át
járást biztosító metaforikus szimbólumrendszer csodájára: sem a szerzőnek, sem az olvasónak nem kell 
azzal törődnie, hogy egy-egy kép a városra vagy hűtlen fiaira vonatkozik-e; az „összegyűjtés" szöveg
pragmatikai szinten egyaránt értelmezhető mind a kettőre.

Mivel a könyv korábbi részleteiből már kiderült, a 7. vers nem magyarázza meg, hogy Isten milyen 
oknál fogva hagyta el Siont. A 8. vers ugyan hozzáteszi ehhez, hogy túláradó haragjában ( fixp fixrá) 
tette ezt, továbbra is feltételezi azonban a deuteronomista hagyomány ismeretét. Az „ár, zuhatag” (npti) 
szó egyébként egy hapax legomenon, amelyet a BHS apparátusa és a különböző kommentátorok is az 
ismert 'p P  (ár, dagály) vagy egy hasonló akkád szó alapján a pu? gyökre javítanak; az első esetben egy 
betű elírása, a másodikban a betűk felcserélése valószínűsíthető. Az emendáció a szöveg jelentésén nem 
változtat, egyébként az első változat az elfogadhatóbb.

Az „arc eltakarása” (-a  Tnnon) az elhagyatottság és elkülönülés szokásos kifejezése a Deuteronomi- 
umban (31,17-18; 32,20) és a Zsoltárok könyvében (10,11; 13,2; 27,9; 44,25; 89,47). Itt azonban kü
lönös jelentőséggel bír, mivel felidézi az Úr szenvedő szolgájáról szóló egy fejezettel korábbi beszámolót 
(53,3b): eltakartuk arcunkat előle (uaa cna -inoaa), megvetett volt, nem törődtünk vele.. . ; többek között 
ez az utalás szinkronizálja az eredetileg feltehetően nem egységesen keletkezett szöveg gondolatrit
musát. Ugyancsak erősíti a szövegkohéziót a vers második felében található „örök hűség" (dViu non) 
kifejezés, amely összecseng a következő versben felidézett özönvíz-történet eredeti (papi) változatának 
(Gén 9,8-17) „örök szövetség” (üVuj n,-a) kifejezésével -  ugyanakkor el is tér tőle, jelezve Deutero-Ézsa- 
iásnak a (későbbi) papi teológiától való (viszonylagos) függetlenségét.

Csakugyan, első olvasatra feltűnik a 9. vers és az őstörténet özönvíz-hagyománya közötti összefüg-
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gés; a szerző feleleveníti Isten Noéval kötött szövetségét -  de, mint említettük, a szövetség szó mellőzé
sével -, ezáltal a fogságot a mindent elpusztító özönvízhez, a fogságból való szabadulást az özönvíz vé
géhez, Isten Noénak kinyilvánított kegyelmét pedig a hazatérést.lehetővé tévő kegyelemhez hasonlítja. 
Ettől függetlenül (például a fentebb említett nyelvi különbözőség miatt) nem szükségszerű, hogy Deute- 
ro-Ézsaiás az özönvíz-történet általunk ismert formájára támaszkodjék; mint ahogyan Ezékiel Nóé-ha- 
gyománya (14,14) is függetlennek tűnik az őstörténet narratívájától.

Az a kijelentés ugyanakkor, hogy Isten megesküszik: többé nem haragszik meg (^p) népére, illetve 
hogy nem dorgálja meg (un) többé, sokkal inkább harmonizál a papi teológia optimista teokratikus 
szemléletével, mintsem a deuteronomiumi tradíció tett/cselekedet összefüggését folyamatosan hangsú
lyozófeltételes ígéreteivel. Deutero-Ézsaiás pozitív és feltétel nélküli szemlélete azonban nem a későbbi 
papi teológia statikus pozíciójából, hanem az egész könyv nagyon is dinamikus vigasztaló (40,1!) hoz
záállásából következik: a vers ígérete összecseng Deutero-Ézsaiás békekorszakra vonatkozó jövendölé
seivel (44,3-5.26-28; 49,8-13.22-23 stb.).

Éppen a deutero-ézsaiási teológia belső dinamikájának köszönhető, hogy a szerző nem áll meg az 
örök békekorszak kihirdetésénél és részletezésénél, hanem helyet ad prófétai felbuzdulásának; az álta
lunk tárgyalt utolsó (10.) versben az immanens világon és a történelmen felül álló absztrakcióvá emeli 
az Isten és népe közötti kapcsolatot, a „hűséget" (ion) és a „békesség szövetségét" (oibui n” Q), ami 
megint csak eltér a például Ézs 24,5-ben is olvasható „örök szövetség” [nViv rva] hagyományától). A 
költői szépségű fellángolásban a szerző visszatér könyvének legelejének gondolatához (40,8): elszárad 
aJu, elhervad a virág, de az Úr igéje örökké megmarad -  ismét az Isten minden akadályt elsöprő, min
denen felül emelkedő hatalmát kihirdető próféta áll előttünk.

Az igehirdetés felé

Johannes Itten: A színek művészete című könyvében kifakad, hogy a mai ember anélkül használja a kü
lönböző ősi szimbólumokat (esetében a színeket és formákat), hogy ismerné valódi jelentésüket és jelen
tőségüket, miközben ezek a szimbólumok ma is élnek és hatnak -  a tudatlan kezében persze ellentmon
dásosan vagy esetenként pusztítóan.

A teológiai és vallási szimbólumokra, gondolatokra ugyanez mondható el -  a mai ember sokszor nem 
érti meg jelentőségüket, illetve giccs vagy torz ellenszimbólum formájában használja fel őket (lásd a plá- 
zák tudatos vagy tudatlan, de kifejezetten káros templom-imitációját).

Igeszakaszunk rendkívül gazdag szimbólumrendszere -  amelyet rövid elemzésünk csak felületesen 
és töredékesen volt hivatott érinteni -  általában segíti az igehirdetőt, mivel a szöveg fogalmainak jelen
tős része minden korban értelmezhető az alapvető emberi viszonyok (hűség, harag, irgalom, szülő-gyer
mek reláció) segítségével. A háború, a fogság, vagy a feldúlt város éppen úgy ismert mindenki előtt, mint 
az újjáépítés, a hazatérés és a békesség.

Problémát jelent ugyanakkor, hogy a modern ember sokszor nem képes befogadni a szimbólumokra 
épülő teológiai reflexió mondanivalóját -  pedig éppen ez lenne a Biblia tanulmányozásának és az igehir
detésnek is a végső célja. A tett/cselekedet összefüggésének deuteronomista álláspontja a ma embere 
számára sokszor már nem annyira egyértelmű, mint amennyire azt a bibliai szerzők szeretnék egyértel
művé tenni (eltekintve persze a létező ellenhangoktól, pl. Jób könyvétől, amelyeknek azonban szintén 
csak akkor van értelmük, ha az alaptételt legalábbis megértjük és átgondoljuk). Más fogalmakat még 
ennél is nehezebb a modern ember számára a természetesség szintjén elfogadni, például -  hogy szöve
günknél maradjunk -  az Istennel kötött szövetséget vagy (különösen keresztény kontextusban) Isten 
haragját. Márpedig e gondolatok megértése nélkül nagyon nehéz megérteni az újszövetségi kereszt-teo
lógiának a jelentőségét és jelentését is.

Martin Buber mondta az Isten-névről, hogy a sárban hever és emberek taposnak rajta, de le kell ha
jolni érte és le kell törölgetni, hogy ismét régi fényével ragyoghasson. A szövegünkben fellelhető többi 
szimbólumot is csak ez mentheti meg a kiüresedéstől és a giccsé válástól.
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Alapvetőfogalmak
elhagyott asszony | Sion
Sión | Jeruzsálem (lerombolás és újjáépülés)
Sión | Isten népe (szétszóratás és összegyűjtetés) 
Jákob | Izrael
férfi (apa-) és női (anya-) attribútumok 
immanens békekorszak vs. eszkatologikus üdvkorszak 
Isten haragja -  Isten irgalma 
örök hűség -  békesség szövetsége
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Marossy Attila

Szentháromság ünnepe után
13. vasárnap -  Ez 18,1-9
„Amikor én a fogságban élő nép között voltam...” (Ez 1,1)

Ezékiel működésére az a nemzeti katasztrófa nyomja rá a bélyegét, amely a VI. század első harmadában Júda 
országát és lakosságát érte. A babiloni hódítás megsemmisítette a királyságot, a lakosság egy részét pedig 
az ősi hazából áttelepítették Babilonba. Maga Ezékiel Babilonban tevékenykedett a fogságba hurcolt izrae
liták között. Jeruzsálem 597-ben megadta magát, Nebukadnezár Babilonba vitette Jeruzsálem politikai
lag és gazdaságilag jelentős részét, a királyi udvartartást, a főhivatalnokokat, papokat és kézműveseket.

Babilon közelében kaptak helyet: így kerültem TéíÁbibba afogságban élőkhöz, akik a Kebárfolyó mel
lett laktak. "(Ez 3,15), így nem szóródtak szét az őslakosság között. Saját vagyonuk volt, elöljárókat, vé
neket választottak, önálló foglalkozást folytattak, házat építettek, földet műveltek. Nem rabszolgaként, 
hanem félig szabadként éltek a számukra kijelölt területen. Beilleszkedésüket és a jó gazdasági helyze- 

.  tűket mutatja az a tény is, hogy amikor a perzsák megengedték a fogságban élők visszatérését Palesz
tinába, csak egy részük élt ezzel a lehetőséggel. A babiloniak az elhurcoltak helyére nem telepítettek ide
geneket, amiként ezt az asszírok 200 évvel ezelőtt tették az egykori északi ország, Izrael területén.

Úgy vélték, hogy Babilon hatalma csak átmeneti, JHVH összetöri Nebukadnezar igáját. A viszonylag 
kedvező körülmények a fogságban azt a reményt táplálták bennük, hogy JHVH hamarosan megszünteti 
a számkivetettség állapotát és visszavezeti őket hazájukba. Ezt a hamis illúziót Ezékiel próféta igyek
szik eloszlatni és rádöbbenteni honfitársait, hogy a fogság JHVH ítélete és jogos büntetése bűneinkre.



A próféta pap

A próféta pap volt, apja neve Búzi (1,3). Jeruzsálem 597-es ostroma alkalmával a vezető réteggel együtt 
őt is Babilonba vitték, letelepedési helye Dél- Babilonban Tel-Abibb helység (3,15), a Kebár folyó mellett 
(1,1.3; 3,15.23). Itt kapta látomásban meghívását is prófétai szolgálatra 593-ban. Többször felkeresték 
Júda (8,1) és Izrael (14,1; 20,1) vénei, hogy isteni utasítást kérjenek tőle. Ezékiel sorsa is igehirdetésé
nek részévé válik. A próféta házas ember volt, de felesége váratlanul meghal, s özvegyi állapota isteni 
rendelés alapján Jeruzsálem eljövendő sorsát jelképezi (24,15k).

Szóról szóra

Igehelyünk Ezékiel könyvének első nagy részében található, mely 1 24 fejezetig tart és Júda és Jeruzsá
lem elleni igehirdetéseket tartalmazza. Ez a fő rész prófétai mondások, látomások és jelképes cseleke
detek gyűjteménye időrendi adatokkal.

A 18 fejezet fő mondanivalója: tanítás a személyes felelősségről, az igaz és a gonosz magatartása, az 
embernek lehetősége van a megtérésre, Isten mindenkit saját életvitele alapján ítél meg. A próféta -  bár 
nem elragadtatásban -  kijelentést kapott az Úrtól. A kijelentés közlésekor a próféta jó néhány irodalmi 
műfaj elemeit felhasználja: példabeszéd (2. vers), eskü (3. vers), tan, dogma (4. vers), vita (2kk).

1-2. vers
A próféta vitázik a népével. Az otthon maradottak panaszkodtak nyomorúságos helyzetük miatt. Hosz- 
szú tanítást ad a személyes felelősségről, válaszolva kortársai téves felfogásaira, akik katasztrófát nem 
saját, hanem az atyák bűnei miatt bekövetkezett isteni büntetésnek értelmezték. Közmondásszerűen 
(példabeszédszerűen) fogalmazzák meg panaszukat: Az apák ettek egrest, és a fá k fo g a  vásott el tőle?! 
(18,2; Jer 31,29; JSir5,7).

A száműzöttek savanyú egrest ettek (pontosabban: éretlen szőlőt) emlegetik, amelyet az apák ettek 
meg, és a fiak foga vásott bele. Az apák vétkeztek és most nekik, a fiaknak, az utódoknak kell ezért bűn
hődniük. A leggyötrőbb kérdés mégsem ez, hanem az, hogy hogyan és miként kell, miként lehet a tízpa
rancsolat Megbüntetem az atyák bűnéért a fa k a t is harmad- és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. (Ex 
20,5) mondatot elfogadni és magukra vonatkoztatni. Hogyan és miként kell elfogadni azt, ami szinte 
minden generáció naponkénti tapasztalata: a jelent kikerülhetetlenül meghatározzák az elődök hibái, 
hibás politikai döntései, Isten- és ember ellenes cselekedetei. Ma is átél(het)jük ennek a súlyos terhét. 
Egy magyar közmondással élve: ma is isszuk annak a levét -am á „atyáink" elkövettek.

3-4. vers
Isten esküformulával utasítja el a vádakat: Életemre mondom („Élek én", „Életemre") -  így szól az Úr, az 
én Uram -, hogy nem fogjatok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben! Mert minden lélek (=em- 
ber) az enyém: az apák lelke is, meg a f iak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vét
kezik. S ez az ami teljességgel felfoghatatlan Ezékiel sorstársai számára. Nem illik bele abba a képbe, 
amelyet Istenről magukban kialakítottak.

Ha a bűnös -  legyen az az apa vagy a fia -  megtér, s a törvény és igazság szerint él, akkor élni fog. 
Ha az igaz, kegyes ember -  legyen az az apa, vagy a fia -  eltér az igazságtól, és álnokul él, hűtlenségéért 
meg fog halni. De az ítélet igazságos lesz, aki vétkezik az Úr ellen az büntetést kap. Mindenkinek a saját  
vétke miatt kell számot adnia. Nem mondogathatjuk folyton, hogy az atyák bűne miatt romlott az éle
tem, nem takarhatom mások bűneivel a sajátomat.

5-8. vers
A 4. versben lévő igazságot három példán szemlélteti a próféta. Három esetet mutat be, melyre utal a 
kazuisztikus jog stílusa: Ha valaki... (Lev 13,40; 19,20 stb.). A továbbiakban az igaz ember ismertetője-



lei olvashatók. Ezt követő következményes főmondatok már a szakrális jog stílusát tükrözik: Élni Jog" 
vagy Nem fog élni!. Meg f og halni a bűne miatt!. Papi tanítással van itt dolgunk, így tanították a szen
télyhez érkező zarándokokat (Zsolt 15,1-5; 24,3-6; Ézs 33,13-16). A tanítás alapja a tízparancsolat 
volt, ennek a megtartását kérték számon a papok. A próféta is tíz bűnről szól, ezektől az embernek tar
tózkodnia kell: I. Áldozatok bemutatása az áldozóhalmokon; II. Bálványokban való bizakodás; III. Há
zasságtörés; IV Tisztátalan nővel való hálás; V Az özvegyek, árvák, jövevények elnyomása; VI. Adóstól 
a zálog visszatartása; VII. Rablás; VIII. Pozitív értelmű parancs a szegények segítése; IX. Tilos uzsorát 
és kamatot szedni; X. Tilos bármiféle jogtalanságot elkövetni.

Az egyes ember bűneinél nem a hitbeli fogyatékosságot, nem a megtérés hiányát, nem az imádság 
meggyengülését, nem a bűn ún. vallásos jellegét hangsúlyozza, hanem a szociális oldalát. Nem egysze
rűen arról van szó, hogy a bűn visszás helyzetet teremt Isten és ember között, hanem kitűnik, hogy a bűn 
egyetlen helyzetet teremt Isten és ember, ember és a másik ember között is. Hűtlenségről nemcsak ab
ban a vonatkozásban beszélhetünk, hogy az ember elszakadt Istentől és föllázadt akarata ellen. Hűtlen
ségről kell beszélnünk akkor is, ha az ember és ember között nem normális a viszony és a kapcsolat.

9. vers
A próféta szerint élni annyit jelent: Rendelkezésem szerint jár, törvényeimet megtartja, és hűségesen tel

jesíti: az olyan ember igaz, ő élni f og -így szól az én Uram, az Úr. Aki az Úr rendelkezése szerint él az 
igaz. Az „igaz" jelző jelentéstartalma többféle, jelentheti azt, hogy a valóságnak megfelelő, amiről meg 
lehet győződni hittel, vagy tapasztalati úton. Lehet a szónak olyan árnyalata is, hogy az „igazi" valódi. 
Emberekkel kapcsolatban mindig relatív értékű: valamihez, valakihez mérten, vagy a gonoszokkal ellen
tétben, a bűnösökkel szemben, amit peres ügyben a bírói eljárás derít ki. Végül igaz az az ember, akit 
Isten nyilvánít vagy fogad el annak.

A prédikáció felé

A prédikációs textus második fele, mely felsorolja mindazt, amit az embernek nem szabad tennie, köny- 
nyen törvényprédikációhoz vezethet minket. Ez azonban nem felelne meg annak, amit a szöveg egésze 
hordoz magában. Ha a szöveg első és második felét együtt nézzük, olyasvalamivel találjuk szembe ma
gunkat, ami alatt sokan szenvednek közülünk.

A generációk sorsközösségének tapasztalata általános tapasztalat, mely független időtől és helytől. 
A család, amelybe beleszülettünk, formál minket pozitív és negatív oldalával egyaránt. A nevelési hibák 
és azok hatásai gyakran életünk végéig kísérnek minket. Szenvedünk elődeink hanyagsága és hibás 
döntései miatt -  mint ahogyan gyermekeink a mieink miatt. Generációk sorsközössége -  nem csak a 
családokon belül érvényes, hanem nagyobb közösségekre is, egy-egy nép vagy egyház közösségére. A 2. 
versben idézett mondás napnál is világosabban juttatja kifejezésre ezt a tapasztalatot.

A próféta egy egészen más látásmódot állít szembe ezzel -  nem azért, mert e tapasztalatot érvényte
lennek tartja, hanem fel akarja hívni a figyelmet valamire, amit gyakran nem veszünk figyelembe, ami
kor a múlt hibái alatt szenvedünk: Minden generáció kezében ott van a lehetőség, hogy döntsön élete 
sikeréről vagy sikertelenségéről. Sőt: minden egyes ember kezében! Itt mintegy annak előkészítésével ta
lálkozunk, ami az Újszövetségben sokkal egyértelműbben megjelenik, mint az Ószövetségben. Minden 
egyes emberre érvényes, hogy Istennek terve van életével, hogy Isten mellette áll, és rajta múlik, hogy 
elfogadja-e ezt a lehetőséget vagy sem. A korábbi generációk helytelen magatartásának következményei 
bár érezhetőek maradnak, de az egyes emberen múlik, hogyan kezeli azokat: vagyis hogy helyzetét és 
közösségének helyzetét önmaga és mások számára pozitív módon használja-e vagy sem. Ezért a textus 
második felének felsorolását érthetjük úgy, mint ami pozitívumok felé irányítja az embert, hogy élete az 
Isten által elvárt életnek megfeleljen.
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Ijj. Czöndör István

Szentháromság ünnepe után
14. vasárnap -  Jób 32,4-9

És ismét dicsőséges győzelmet aratott vala a fundamentalizmus... (?)

Az ágenda által meghatározott téma a Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnapra: A Lélek elevenít 
meg. Minél többet tanulmányoztam az igehirdetési alapige szövegét, annál világosabb lett, hogy Jób 
32,4-9 azért került az ágendánkba erre a vasárnapra, mert látszólag úgy tűnik, hogy az élettapasztalat 
által felhalmozott evilági bölcsességet megszégyeníti a Szentlélek adta isteni bölcsesség. Nyilvánvaló, 
hogy klasszikus fundamentalista módon, az előre meghatározott mondanivalóhoz kerestek egy azt alá
támasztani és igazolni látszó igét.

Hála Istennek, nem a vasárnap ágendabeli témájáról prédikálunk, hanem az Isten igéjének a saját 
üzenetét kell megszólaltatnunk! A beható vizsgálódásaimat követően kialakult saját olvasatomban ez 
az üzenet szinte ellentétes a megadott témával, ráadásul önmagában is éppen a fundamentalizmus 
csapdájáról szól.

A szöveg és környezetének dramatikai egzegézise

Jób 32. fejezete Elifáz, Bildád és Cófár után a negyedik „barát”, Elihú (jelentése: Istenem Ő!) színrelépé
se. A nem várt szereplő: eddig senki sem utal rá, és a végén sem számol vele senki. A kommentárok 
nagy része egyetért abban, hogy a hagyományos bölcsességirodalmat felforgató Jób könyvének egy ké
sőbb beszúrt kritikája, amiben az ősi Tan védelme szólal meg Elihú szájából. A másik három baráttal 
szemben csak Elihú izraelita, méghozzá komoly származással.

Elihú akkor lép színre, miután Jób befejezte a vitáit és tulajdonképpen benyújtott egy hivatalos kér
vényt egy nyilvános peres ügy lefolytatására Istennel szemben. (31,35—37.40c) Jób szeretné megidézni 
Istent, hogy jelenjen meg a tárgyaláson és válaszoljon Jób azon kijelentésére, hogy ő ártatlan. A cselek
mény krízisponthoz érkezik: Vajon Sáddáj előjön-e végre rejtekéből és megvédi-e magát a tárgyaláson 
vagy ugyanolyan néma marad, mint amilyen volt az eddigi viták alatt? Elihú ez utóbbi véleménynek a 
megszólaltatója, és úgy lép elő, mint aki pont ebben az értelemben veszi magára az ügyért felelős sze
repét. Egy olyan logikus érvelés okán teszi mindezt, hogy nem tekinthető helyesnek, hogy Isten maga 
megjelenjen egy emberi tárgyaláson.

A szöveg alapos vizsgálata közben Elihú kettős szerepére figyelhetünk fel. A 32. fejezet, Elihú felve
zetése, érzelmes és forrófejű fiatalemberként mutatja be őt. Még mielőtt a neve elhangzana, megtudjuk



róla, hogy haragszik. Ez a harag (’ap) négyszer szerepel a fejezetben, és egységbe kerül a háromszor sze
replő ’ap-’Dní, „Igen, én fogok [beszélni]!" felkiáltással. (32,10.17) Habár az ’ap-'Dní az ön-megerősítés
nek egy Ószövetségben általánosan használt kifejezése, N. C. Habéi szerint jelen esetben az „Én harag 
vagyok!” értelmet is hordozza. Amennyiben szándékos ez a kettős értelem, Elihú igazi személyisége lep- 
leződik le benne. Ugyanis egy jól kézzelfogható feszültség húzódik Elihúban. Apológiájában Elihú úgy 
beszél magáról, mint aki nyugodtan vár, hallgatja a vitát, az érveléseket, nagy figyelemmel teszi mind
ezt és az egész helyzetre érzékenyen reagál. (32,7.11.12.) Csak miután mindenki más elhallgat, akkor 
kezdi a saját mondanivalóját. Saját magát bölcsnek értékeli, és tudásban is az idősebbeknél feljebbva
lónak. (32,7-8; 33,4) Mindezekkel szemben a prózai bevezetés egy rámenős és tapintatlan egyéniséget 
tár elénk, aki teljesen kimeríti a bölcsességirodalomban általánosan szereplő lelkes bolond szerepét. (Ld. 
Péld 12,15-16; 14,17.29) Egyfajta ironikus szakadék támad aközött, ahogyan az olvasó egy mérges, 
forrófejű ifjúként ismeri meg Elihút és ahogy ő úgy vélekedik saját magáról, mint aki bölcs és türelmes.

Elihú „bölcsesség találással” kapcsolatos logikai bukfenceiről legjobb esetben is csak az mondható el, 
hogy naiv és korlátolt módon kezeli a bölcsességirodalom hagyományait. Fenntartja, hogy Bölcsesség Úr
nő a bensőben lakozik; Ő Istennek azon lehelete, ami Elihút is mozgatja. (32,7-8; 33,4) Ahelyett, hogy 
évek tapasztalatával és fegyelmezett tanulásával jutna bölcsességhez, Elihú egy ifjúságától természetes 
módon megnyilvánuló bölcsként értelmezi saját magát. Vagy csodagyerek -  vagy csak lelkes bolond.

A bolond Elihúnak, aki bölcsnek tartja magát, az igazi lelepleződése a fejezet 17-22. verseiben talál
ható, amit szükséges alaposan megvizsgálnunk, ahhoz, hogy az igénk igazi mondanivalójához eljus
sunk. Elifáz így beszél korábban Jóbhoz: „Szólhat-e [válaszolhat-e] a bölcs, ha tudása légből kapott [szél 
esze van!], és csak keleti széllel fújja fel magát [a hasát]?” (15,2) A költő (igeszakaszunk szerzője) fanyar 
humorának köszönhetően Elihú hajszálpontosan ezekkel a kifejezésekkel írja le a saját állapotát. Elihú 
kijelenti, hogy aszerint kíván válaszolni, amit az esze vagyis ismerete diktál, mivelJel vanJüvódva az 
eddigi érvelésekkel és a hasát feszítik a szelek (17-18. vers). Akaratán kívül is, Elihú úgy jellemzi magát 
mint egy felfúvódott, tk. székrekedéses bolond, azzal, hogy Elifáznak Jób provokálására kitalált szar
kasztikus nyelvezetét használja. A megszólalásnak belső kényszerítő ereje, amit pl. Jeremiás az Isten 
igéjének a bensőjében perzselő füzeként (jer 20,9) tapasztal meg, Elihú esetében átalakul egy egyszerű, 
szükséges kívánsággá, hogy megkönnyebbüljön a hasában, beleiben felgyülemlett, feszítő szelektől (20. 
vers). A megkönnyebbülni (rwh) szó nyilvánvaló szójátékban áll a szél (ru’ah) szóval. Ennek a 
szójátéknak a burkolt utalása jól tetten érhető a magyar „szellentés” kifejezésben is.

A szöveg alapos vizsgálata után egyet kell értenem N. C. Habéi véleményével, személyiség analízisével. 
Elihú, akit a prózai bevezetésben egy dühös és forrófejű, a haraggal azonosított ifjúnak ismerünk meg, 
és aki ugyanakkor magát higgadt, érzékeny és bölcs embernek tartja, tudtán kívül is leleplezi igazi énjét, 
ami egy zavaros, erőszakos bolondé, terjengős és mesterkélt cirádákkal díszített apológiája ellenére.

Elihú másik szerepe a jo g  és a bölcsesség súlypontjai közti szelíd feszültségben lepleződik le. Elihú 
apológiájának erre vonatkozó érvelései szorosan egymás mellé kerülnek a 9. versben. A szó szerinti for
dítás így hangozhat: „A korosok nem bölcsek, sem az öreg emberek nem értik meg a peres ügyeket." N. 
C. Habéi szerint a szövegkutatók rendszeresen átsiklanak ezen a mellérendelésen és megkísérlik a 
mi~spát szót a hokmá-val párhuzamban fordítani, így kapja meg az „igazság" értelmet, ahogy teszi ezt 
pl. Muntág Andor is jób kommentárjában. Scholnick fordítási javaslata a „peres ügy”, amit itt a leghe
lyesebbnek lát. Egyébként mindegyik magyar fordításban az „ítélet" szó szerepel, ami legalább értelmé
ben mutat a peres ügy irányába.

Egy sor olyan kifejezést találunk ezekben a versekben, amik adott, meghatározott jelentéssel bírnak 
a bölcsességirodalomban és Jób korábbi párbeszédeiben, vitáiban ilyen értelemben kerülnek elő. Ugyan
ezeknek a kifejezéseknek Elihú egy kibővített értelmezést ad, ami az ő jogi kontextusában válik hangsú
lyossá. Leginkább a második egységben (11-16. vers) válik jól nyomon követhetővé ez az önkényes fo
galmi átrendezés: Ahol Elihú visszautal a barátokkal való korábbi beszélgetésekre, a barátok „szavai” 
(dÉ’bárím) inkább értelmezendők „verdikt”, „ítélet" vagy „kereset" gyanánt (Deut 17,9); a „mondásaik” 
('□marim) egyenértékűek a „vádak” jelentéssel (Deut 32,1); a „beszédeik” vagy „szavaik" (millín) meg
egyeznek a „jogi érvelés" vagy a „tanúvallomás" fogalmaival. A „válasz" szó hatvanszor szerepel Jób



könyvében, ebből tízszer ebben a fejezetben. A természetes, egyszerű értelmén felül Elihú itt egy kifeje
zetten jogi értelemben vett jelentéssel használja: Mivel eddig Elihú nem találta kielégítőnek Jób vádjai
nak megcáfolását, saját magát állítja a „válaszoló", azaz Isten „védőügyvédjének" szerepébe, abban a 
perben, amit maga jób indít. E védelem nélkül jób nyerné meg ezt a pert, és Isten nézne ki bűnösnek (3. 
vers). Elihú tehát kész arra, hogy betöltse a Mindenható védőügyvédjének a szerepét. Mindenesetre úgy 
tűnik, hogy Elihú meg van győződve arról, hogy birtokolja azt a „választ", ami szükséges ahhoz, hogy 
Isten győzzön, felmentsék és az ellene irányuló vádakat teljesen megsemmisítse. Elihú önkényes védőügy
védi szerepének részletes analízise megtalálható N. C. Habelnél (445-447. oldal), ahol (1) a védelem jog
alapja (32,6-10), (2) a védelem szükségessége (32,11-16), és (3) a védelem elkötelezettsége (32,17-22) 
külön is részletezésre kerül.

Gondolatok az igehirdetés esetleges mondanivalójának megszólaltatásához

A tanár a modem találmányokról tartott előadást.
-  Tudna-e valaki közületek valami igazán Jontosat említeni, ami ötven évvel ezelőtt még nem létezett? 
Egy okos fiú  az első sorban majd kiesett a pádból, olyan türelmetlenül jelentkezett, s azt mondta:
-É n !

A szöveg következetes elemzéséből kitűnt, hogy Elihú alakja a szerző eredeti szándéka szerint sem ál
lítható példaként az olvasó, hallgató elé. Az indulatain uralkodni képtelen, ugyanakkor magát mégiscsak 
higgadt bölcsként ismerő bolond Elihú mégis nagyon fontos mondanivalót hordoz a számunkra.

Minden korban örök kísértés a mellkasdöngető, önmagunkra mutató, ízig-vérig fundamentalista ke- 
resztyénség. Amennyibe ezt igazán jól akarjuk csinálni, álljon itt 5 jótanács, amire az osztatlan siker ér
dekében mindig figyelni kell. Ezekkel a jól körülhatárolható motívumokkal elég jól jellemezhető az Eli- 
hú-keresztyén modellje.

1. Mindenek előtt, rendelkezzünk egy sajátos, előre meghatározott mondanivalóval, amihez tántorítha- 
tatlanul, minden körülmények közt ragaszkodjunk. Ennek egyáltalán nem kell a Bibliából fakadnia. Minél 
szubjektivebb, sajátosabb és emiatt minél provokálóbb, annál jobb! Minden korban jó példa erre pl. az 
életszentség témája, ami termékeny és végeláthatatlan moralizálásnak nyit kaput, feltárva a lehetőséget 
legapróbb félrelépésnek a mélyreható elemzésére. Csak felállítunk egy sajátos erkölcsi mércét és máris 
kivétel nélkül minden élethelyzetben van kinyilatkoztatandó véleményünk. Másik jó példa az utolsó idők 
várása, az Antikrisztus és a Sátán jelenvalóságával való folyamatos példálózás. Ha következetes vagy, 
és elég jó az előre meghatározott kinyilatkoztatás rendszered, az élet minden területével, a legapróbbal 
kapcsolatban is egyértelműen kimondhatod, ez a Sátán műve. Nagyon figyelj, hogy szinte semmire se 
mond, hogy jó, hiszen bárki találhat benne hibát. De ha minél többször és minél több dologról mondod 
el, hogy a Sátáné, a Sátán dolgozik benne, a Sátán hatalma alá van vetve, akkor biztos a sikered.

Az előre meghatározott mondanivalódnál mégis a legfontosabb, hogy bármilyen szubjektív és saját
ságos is, univerzális érvényességet kell hogy tulajdoníts neki! Nincs kivétel, mindenkire vonatkozik, azt 
pedig véletlenül se mond, hogy ez a te véleményed, ez ugyanis a Kozmosz véleménye.

2. Innentől minden ennek az előre meghatározott mondanivalónak lesz alávetve. Ahhoz, hogy mű
ködjön a dolog kell találni egy megkérdőjelezhetetlen jogalapot. Jó Elihú-keresztyénként a legkevesebb, 
hogy tekintélyes felmenőkkel rendelkezel, akikre mindig lehet hivatkozni és akiktől olyan törvényt és 
tradíciót örököltél, ami önmagában is az üdvösség garanciáját hordozzák. Ha véletlenül nem lenne ilyen 
öröklött jogalapod, akkor valami csoda segítségével szerezz egyet, csak arra figyelj, hogy teljesen meg
kérdőjelezhetetlen legyen. Legjobb, ha mennyei jelenésben kapsz megbízatást a mondanivalód kinyilat
koztatására, ez a módszer maximálisan megtámadhatatlan. Semmiképpen ne add ki magad, az az igazi 
ha körülleng a misztikus köd.

3. Ha megvan az előre meghatározott mondanivaló, megszólalásodhoz a jogalap, akkor szükséged 
lesz az emberek közti érvelés realizálására. Most kezdhetsz el bibliai igéket gyűjteni a mondanivalód



igazolására, és életből vett, minél megindítóbb példákkal megtámogatni őket. Nagyon kell figyelned 
arra, hogy ne vessz el a részletekben, szövegkritikában, kortörténetben, csak illessz mindent szervesen 
a mondanivalód kontextusába. Ígérem, hamar ráérzel majd a dolog ízére és hamarosan olyan könnyed
séggel és bravúrral használsz majd bármilyen igét a magad üzenetének alátámasztására, hogy magad 
is kezded elhinni az isteni küldetést.

4. A következő lépcsőfok megtalálni azt a szerepet, amit az eddig felépített rendszerrel csak te tudsz 
betölteni. Az igazi Elihú-keresztyén az Isten védőügyvédje. Ez egy halálig tartó, napi 24 órás megbíza
tás, amiben folyton tündökölni lehet. Legalább lelki értelemben kívánatos, hogy magadhoz vedd az Úr 
igazságosztó lángpallosát, amivel megvédheted Istent a Sátán támadásától és le is sújthatsz a Gonosz
ra. Gondosan őrizkedj attól, hogy Istent véletlenül sem bíróként, hanem mint védelemre szoruló megtá
madottként emlegesd. Sőt figyelj rá, Isten maga, nélküled igazából cselekvésképtelen, te vagy a jobb ke
ze, amin keresztül Ő ténylegesen gondot visel a világra.

5. Ha eddig eljutottál, akkor már csak egyetlen lépés van hátra. Elihú-keresztyénként minden Jóbot 
fel kell kutatnod, és mindig ott kell lenned mellettük. Elesettek, bicebócák és egzisztenciájukban megin- 
gatottak mellett tudod az Isten védőügyvédjének szerepét igazából betölteni. Mindig olyanokat támadj, 
akik magukra hagyottak, akik mögött nem áll más, csak saját magukért tudnak kiállni. Nem kell, hogy 
bármit is elkövessenek, bőven elég az elhagyottság állapota. Ezek könnyen megbélyegezhetek, ezzel a 
módszerrel bűnbakok egész szép galériáját tudod létrehozni. Márpedig ha a bűnbak megvan, akkor az
tán bármit gyorsan a nyakába lehet varrni. Figyelj rá, hogy amikor nagy csinnadrattával kizavarod a 
pusztába meghalni, már akkor talonban legyen a következő néhány bűnbak jelölt.

Jób könyvének végén Isten megjelenése megcáfolja az Elihú-keresztyéneket. Természetesen nagyon 
sok valódi, értéket hordozhat Elihú mondanivalója, beszédei, de az általa megjelenített Elihú-keresz- 
tyénség rengeteg veszélyt is hordoz magában. Jézustól mást tanultunk. Örökös Istenre mutatást. Saját 
magunk megalázását, szelídséget, alázatot. Az Istenre bízott életet, amiben mindenkor, napról-napra és 
percről-percre ébren kell lennünk a változásra, a formálódásra. Újra és újra el tudjuk mondani, ami mö
göttem van, hibákkal és bűnökkel van átitatva. Jézustól kapott küldetésünk egyszerű, tisztességes élet, 
ami napjainkban talán nem is olyan egyszerű. Jézusra tekintve magunkat csak úgy láthatjuk, mint bű
nösöket, elesetteket, megváltásra és kegyelemre szorulókat. A korosabbak beszéde és az idősebbek böl
csessége is inkább erről a tapasztalatról beszél. Az indulatoktól vezérelt lángpallos lengetés határozot
tan nem jézusi útnak látszik. Talán az Elihú-keresztyének kopogtatnak Mt 7,21-23-ban.

Az ördög a fén y  angyalaként jelent meg az egyik sivatagi atyának, és azt mondta:
-  Gábriel angyal vagyok, és a Mindenható küldött hozzád.
A szerzetes ezt válaszolta:
-  Kétszer is gondold ezt meg! Biztosan valaki máshoz küldtek. Én ugyanis semmi olyat nem tettem, 
amivel kiérdemeltem volna egy angyal látogatását.

Erre az ördög eltűnt, és soha többé a szerzetesnek még csak a közelébe sem mert kerülni.
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Szentháromság ünnepe után
15. vasárnap -  Ám 6,1-7

Egzegézis

A szakasz formája szerint vádprófécia, amely egyrészt a vádlottakat és tetteiket veszi számba (1.3-6. vers), 
másrészt -  az „ezért” bevezetéssel -  az ítéletet tartalmazza (7.v.). A kiválasztott versek jól érzékeltetik 
Ámósz prófétai igehirdetésének egész tartalmát. Ámósz önmaga történetét Uzziás júdai és Jóás fia Jero- 
boám izraeli uralkodása idejére teszi. Uzziás 781-740, II. Jeroboám, Jóás fia 787-747 között uralkodott. 
Ámósz, a királyi vagy egy papi családból származó, első „író próféta” ezek szerint 800 és 750 között élt, 
akit a Jeruzsálemtől 18 km-re délre elhelyezkedő faluból, Tekoából hív el nyája mellől az Úr, hogy igéjév
el az északi birodalomba küldje. A fővárosban, Samáriában és a Bethel-i központi királyi szentély köze
lében Ámósz az évenkénti nagy ünnepekre gyülekezőkhöz intézte rövidebb és hosszabb próféciáit, de 
nemsokára mint kéretlen prófétát elüldözik a környékről (vö.: 7, 10-17.). Az északi birodalom II. Jero
boám uralkodásának évtizedeiben virágkorát élte, mígnem egy nemzedékkel később, Kr. e. 722-ben, a 
megállíthatatlanul növekedő Asszír Birodalom elfoglalta. Ámósz igehirdetése Isten büntetéséről szól, 
amely az országban lévő társadalmi igazságtalanságok mint Isten törvényének áthágása miatt a külső 
ellenség -  Asszíria -  hódításának formájában fog elérkezni. Izrael tehetős, vezető rétege ugyanis a gaz
dasági fellendülésből származó előnyöket saját fényűző életvitelének kiépítésére, a törvénykező hatalom 
kisajátítására és a korrupció elterjesztésére használta fel, mialatt a szegények eladósodása már szemé
lyes szabadságuk elvesztésével fenyegetett. Mindez szemben áll az Úrnak a Tízparancsolatban és más 
helyeken adott törvényével (pl.: 2Mózes 21-23; 3Mózes 19.). Erre emlékeztetik Ámósz próféciái a béthe- 
li és samáriai ünnepre gyülekezőket -  legelsősorban is a felső társadalmi osztály tagjait.

1 .vers
Júda vezetőinek általános magatartását a legtöbbször Ézsaiásnál szereplő, kétértelmű pNU? szó jelöli, 
amely pozitív „szerencsétlenségtől mentes" jelentése mellett az öntelt, nyegle kényelmességet is jelent
heti. Különös élt kap a kifejezés a Samária előkelőire használt ntn „biztonságban lenni”, „bizakodni” 
megjelöléssel együtt. Ez a szó -  az előzőhöz hasonlóan -  elsődlegesen éppúgy pozitív jelentésben szo
kott előfordulni, itt azonban, a szárazság miatt adósságra kényszerült és ezért folyamatosan a rabszol
gaság szélén álló nép bizonytalan és reménytelen helyzetével szemben (vő.: 4,6kk.), akár a vélt, de még 
inkább a valós biztonságnak csakis szarkasztikus felhangjai lehetnek. Ezért a biztonság és bizakodás 
elbizakodottsággá, öntelt hanyagsággá válik a két királyság előkelői, szó szerint „válogatottjai" (npa nqb) 
esetében, akik büszkén vallják magukat „minden nép” pH -  a szó a későbbi használatától eltérően itt 
még minden népet, így Izraelt is jelenti) között az „első"-nek, „a legjobb”-nak, „a kezdetinek (n’Utn 
re’shit).

Az első vers utolsó sora többféleképpen fordítható, értelmezés előtti állapotában hozzávetőleg így 
hangzik: „hozzájuk jönnek Izrael háza”. A legelterjedtebb értelmezés itt az első „ők”-et Izrael házára 
érti, így a mondat értelme így alakulna: „Izrael háza hozzájuk jön". Ebben az esetben a vezetőkről vol
na szó, mint akikhez Izrael népe folyamodik. Az „Izrael háza” kifejezés alatt azonban a bétheli „királyi 
szentély" is érthető, (7,10.13.), mint amihez „ők” jönnek. Eszerint az említett két csoport közül az első, 
Sion gondtalanjai, Izrael bétheli templomához jön, hogy ott találkozzon a másik vezető csoport tagjai
val, Samária elbizakodottaival.1

Andersen, Francis I. & Freedman, Dávid Noel; Amos: A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bibié 
24A) New York; Doubleday, 1989.



Ebben az értelemben egy az ünnepre aktualizált megszólítást hallunk „a legkiválóbb nép előkelőinek” 
címezve, akik éppen „Izrael házához” jönnek. További értelmezés válik lehetővé akkor, ha az ünnepet 
nem az évenként szokásos ünnepek közül értjük egynek, hanem az előkelők saját ünnepének, amelyet 
valamilyen okból, saját elhatározásuk alapján ülnek meg.

Ez a vers viszonylagos szűkszavúsággal szemünk elé festi a társadalmi elit életformáját, amely az 
említett előzmények után egyértelműen és élesen szembenáll a társadalom legszélesebb rétegeinek sze
génységével, növekvő kiszolgáltatottságával, szabadsága elvesztésének fenyegető lehetőségével. A két 
királyság vezetői e háttéren találkoznak Bethelben, feltehetőleg azért, hogy ott a dús lakoma pecsétjév
el erősítsék meg szövetségüket. (A lakoma jellegéről ld. a 7. verset.)

2. vers
Fordítási nehézséget jelent a 2. vers utolsó sora: „nagyobb-e területük a tiéteknél?” Bár a legtöbb fordító 
a birtokos névmások felcserélését javasolja a mondat érthetővé tétele érdekében („nagyobb-e területetek 
az övéknél?”)2, a szövegváltoztatás elfedné az így kínálkozó értelmezést. A mondat itt nem egyszerűen 
irodalmi eszközként, egy gondolati párhuzammal történő fokozásként szerepel, amely a szomszéd né
pekkel való összehasonlítás során láttatná be a vezetőkkel elbizakodottságuk alaptalanságát, és amely
re műfaji okból másodszor is azt kellene válaszolni, hogy „nem”.

Eltérően ettől, Ámósz ebben a versben azért szólítja fel arra az előzőekben megszólított társadalmi 
elit tagjait, hogy utazzák be a környező országokat és hasonlítsák össze hatalmukat Izraelével, hogy re
álisan lássák azok erejét. Kalne és Hamát arám városok Izraeltől északra, Gát flliszteus föld, Júda nyu
gati határán. Izrael és Júda időről időre összefogott ezekkel az országokkal valamint Szíriával a növekvő 
asszír hatalommal szemben (ezek együttes említéséhez vő.: 9,7.), így a sokat vitatott „nagyobb-e hatá
ruk a ti határotoknál?" kérdés nem az előbbi „különbek vagytok-e ezeknél az országoknál?" megismét
lése (a szövegromlás miatt olvasható ellentétes kérdéssel), hanem arra hívja fel ezzel Ámósz a magát 
biztonságban érző öntelt vezetők figyelmét, hogy még a szóbejöhető szövetségesekkel való katonai ösz- 
szefogás ereje sem elég nagy a hatalom megtartásához egy lehetséges külső támadás esetén (vö.: 3,11.). 
Alaptalan és téves a katonai, politikai szövetség erejébe vetett hit. A könyv belső időrendje szerint ebben 
az időben még javában tart az ország II. jeroboám alatti virgázása.

J. vers
A Bethelben egymásnak politikai találkát adó előkelők közös szándéka, hogy minél messzebbre tolják a 
„rossz nap” eljöttét, ennek helyét viszont nem valami jobbal, hanem éppen olyan rosszal (csak nekik jó
val), az erőszak uralmával töltik ki. A hdn szó eltesz, félretesz, félretol jelentésének aktív cselekvéstar
talma nem fejeződik ki abban a fordításban, hogy „ti azt gondoljátok, hogy messze van ...” Ehelyett így 
fordíthatánk: „szándékosan elhárítjátok magatoktól a veszedelem napját...” Itt a találkozó céljáról van 
szó, a gondtalan életvitelt továbbra is biztosító megfelelő stratégia megtalálásáról. A versből úgy tűnik, 
meg is találták a megfelelő eljárást, „az erőszak uralmát", melynek megvalósításán már eddig is fára
doztak (vö.: 2,7; 3,10; 5,1 lkk.). A „veszedelem napja” szó szerint „rossz nap”, „gonosz nap" (jwm ra') 
Ámósznál csak itt fordul elő, többes számban: „rossz napok” Ps 49,6; 94,13. A kifejezés ellentétét, a „jó 
napokat” megtaláljuk lSám 25,8-ban és Eszter könyvében is három helyen, ahol ez kimondottan viga- 
dozást, ünnepi mulatságot jelent. A hasonló céllal összegyülekező kiválóságok esetében ismét ironiku
san hat Ámósztól a kifejezés ellentétének említése. Az „erőszak uralma” kifejezés első tagját (chamas) 
3 ,10-ben is olvashattuk, mint Samária bűnös fényűzése miatti büntetésének közvetlen kiváltó okát. Ott 
hasonló motívummal találkozunk, mint a 6. fejezetben. A kifejezés második tagja (shebet) nem fordítha
tó le egyértelműen: vagy a fordításban szereplő változatot választjuk a szék > uralkodói szék > uralom 
szócsoporton át, vagy az „erőszakos vég" közeire hozásával fordítjuk, amely a „rossz nap” eszkatologi- 
kus felhangjaira emlékeztető módon (vö.: 5,18.) itt is a „sabbath" felől megérthető társult jelentést kap.
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4. vers
Az ünnepi mulatozás jellemző képeinek részletes leírása kezdődik el ebben a versben és a 6. vers 
közepéig fokozatosan a gúnyig erősödő színekkel festi le Ámósz a társaság visszás jókedvét. Kétértelmű 
a kivételes gazdagságot jelentő elefántcsont ágyakon heverészők tevékenysége, a shbk jelentése ugya
nis a magyarban is kétértelműen a „lefekszik” szóval adható vissza. A heverésző-terpeszkedő kiválósá
gok ezenkívül az étkezésben is gátlástalanok: a legjobb bárányokat és a legjobb minőségű állatokat őrző 
hizlalóból származó borjúkat vágják le lakomájukhoz.

5. vers
A lakoma húros hangszer kíséretében folytatott „kornyikálással" folytatódik. Muntag Andor fordításá
ban „kurjongatnak" szerepel, az 1975-ben kiadott protestáns Bibliában „danolásznak”, az 1991-ben 
megjelent r. katolikus Szentírás „nótáznak”-ot fordít. Az éneklésszerű tevékenység szavára itt használt 
hapax legomenon, a prt jelentése bizonytalan. Valószínű a prd gyökből való származása, amely elsősor
ban a „megoszt”, „szétválaszt” jelentésben használatos.5 Pollák Kaim az „időmérték szerint énekelni” 
meghatározást adja, konkrét Ámósz-beli előfordulását „csörömpölni”-vel fordítja. A pontos meghatáro
zás akkor válik érdekessé, amikor mellé tesszük a következő félmondatot is: „azt hiszik, hogy zenéjük 
olyan, mint Dávidé". Az „azt hiszik” szava a chshb, amely a „gondolni", „szándékozni" mellett gyakran 
a „megszokottal szemben valami újat kigondolni” jelentésével egészül ki1. Itt, a vers második felében ez 
az újabb zeneszerszámok (keli-shir) kigondolására vonatkozhat, vagyis a mulatozók a környezetükben 
található tárgyak közül újabb és újabb zajkeltésre, ütemes csörömpölésre alkalmas tárgyat vehetnek 
igénybe tompuló tudatuk szülte kántálásuk többé-kevésbé ütemes kíséréséhez.

6. vers
A mulatozás leírására használt két utolsó részlet még erősebben fejezi ki azt a meggondolatlan túlzást, 
amelyet már az előző versben is érezni lehetett. Amíg az ott szereplő ének (shir) ugyanúgy jelenthetett 
kultikus éneket mint bármi mást (például mulatozásra valót is), addig az itt olvasható kehely (mizraq) 
kizárólag a templomi használatra való edényt jelöli. Ugyanez a helyzet a „finom" vagy „legfinomabb 
olajjal" is, ahol a jelző szava a re’shit, a 6,1-ben is olvasható, Izraelre vonatkoztatott „első", „legelső”, 
„legjobb” szó. Bár az olajat természetesen több célra is használták, a terményekből a legjobbat az Úrnak 
kellett áldozni. A vers harmadik része ad magyarázatot Ámósz eddig megismert szembenállására, vala
mint a következő versben megszólaló ítélet indoklására: „de József romlásával nem törődnek". József, 
ahogy J. Jeremiás kimutatta, az északi országrész megnevezésére használatos, amikor az „Izrael" nevet 
kerülni akarják.5 Jelentheti tehát a maradék országrészt is, de az itteni összefüggésben ismét a mulato
zó vezetők ténykedésének visszásságára emlékeztet. Miközben ugyanis ezek az összefogás lehetőségét 
keresve találkoztak, a tivornyázó ünnepléssel azt bizonyítják, hogy nem érdekli őket a szétszakított or
szág valódi fájdalma. József házának (5,6.) és József maradékának (5,15.) említése után itt is hangsú
lyos összefüggésben találkozunk József nevének említésével.

7. vers
Az „ezért" szóval bevezetve itt az eddigiek várható következményét olvashatjuk. A vers a prófétikus íté
letet szólaltatja meg, miközben az eddigi tartalmi motívumokra való visszautalással keretet ad a szaksz- 
nak. A legelső nép előkelői, akik az olajnak is a legelejét öntik magukra, szintén elsők lesznek, amikor 
a fogságba hurcolják majd el őket. A legyőzött népek vezetőinek fogságba hurcolása bevett gyakorlat 
volt mind az asszír, mind a babiloni birodalomban. Figyelmet érdemel az „és vége lesz a terpeszkedők 
mulatozásának" kijelentésben használt két szó: a terpeszkedők és a mulatozás. Egyikük teljes jelentése

5 Davidson, B.; The Analytical Hebrew and Chaldee Lexikon; Zondervan, 1988. (Bagster&Sons, London, 1848'.)
* im.
5 Jeremiás, J.; Amos 3-6: From Órai Word to the Text; Canon, Theology, and Old Testament Interpretation: Essays in Honor of 
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sem adható vissza egyértelműen. A kétértelműen használt terpeszkedés (srch) már szerepelt a 4. vers
ben. A szó jelentéseihez tartozik még a növények terjeszkedése, a kusza, adott esetben a buja növényzet 
kialakulása. A szövegben ez nemcsak a vezetők viselkedésének méltatlan, a vegetatív lét irányába hajló 
jellegére emlékeztet, hanem a várható eseményekkel kapcsolatos képek közé csalogatják a szentély le
rombolása utáni állapotot, amikor a jelenlegi terpeszkedést a kúszónövények terjeszkedése fogja felvál
tani. A mirzach (mulatozás, ünneplés) gyakorlása a sémita világban a Kr. e. 14. századtól a Kr. u. 6. 
századig széleskörűen kimutatható.6 A Bibliában két alkalommal előforduló vallási jellegű ünneplés ép- 
penúgy kapcsolódhatott a gyászhoz (Jer 16,5.), mint a jelentős alkalmak megünnepléséhez (itt a tivor- 
nyázás formájában). A csak meghívás alapján látogatható, napokig tartó evéssel-ivással, sőt kimutat
hatóan olajjal való megkenéssel is járó ünnep „elnökéül" legtöbbször a helyi vezetők közül választottak 
valakit. Paul szerint az ünnep gyakran egy-egy résztvevő halálával is együttjárt.7 A vezetők fogságba 
hurcolása ezért nemcsak egy alkalmi ünneplésnek fog véget vetni, hanem a társadalmi elit dőzsölő, biz
tonságot jelentő szokásainak gyakorlását is lehetetlenné teszi majd.

A prédikáció felé

Ámósz igehirdetésének Kr. e. 8. századi kontextusa olyan kérdéseket vet fel, amelyeknek megoldása te
rén semmivel sem tartanak előbb a Kr. u. 21. század társadalmai sem. Ezek a kérdések egyrészt mélyen 
„társadalmi" jellegűek, vagyis nehezen szétválasztható bennük a politikum, az uralkodással és vezetés
sel összefüggő személyes és közösségi etikai meggyőződés, és a társadalomfilozófia -  amely itt Ámósz 
népének esetében elsősorban a nép és vezetői isteni akarattal elrendelt elsőbbségére irányuló felfogást 
jelenti. Ámósz szavai másrészt mélyebbre is vezetnek: a társadalmi cselekvésben aktív és felelős embert 
keresik, hogy megszólítsák „lelkiismeretét”, azaz Isten rendjének felismerésére szolgáló képességét. A 
felszólítás ezért nem egyszerűen a kialakult helyzet józan, reálpolitikus felmérését és a felismert igazsá
gok szerinti megjavítását igényli, hanem a visszaélők szívének visszatalálását Isten rendjének igazsá
gához. Ezzel indokolható a prófétikus fenyegetés jogossága is: ugyanaz az Úr fogja elhozni a visszaélé
sek végét jelentő tragikus eseményeket, akinek törvényei szerint minden pillantban helyesen is lehetne 
élni a nép vezetésének felelősségével.

A vasárnap jellegével és a lekció scopusával összevetve az ámószi részt, a szószéki igehirdetés is első
sorban a vezetők felelőssége irányában aktualizálható. Ennek legfontosabb elemeiként például a követ
kező szempontok fontolhatók meg.

1) Nincs olyan ember, aki ne volna a maga helyén mások vezetője. Ezzel kapcsolatban figyelembe ve
hetők a társadalmi és családi életre valamint a munkára vonatkozó etika lutheri hangsúlyai. Luther 
nagy erővel hívja fel a korai modern társadalom figyelmét arra, hogy a munka nemcsak bizonyos hát
rányos helyzetű társadalmi rétegek deontologikus kötelezettsége, hanem a társadalom szerveződésének 
alapja is, amely mint Istentől kapott feladat, minden réteget érint. Ebben az összefüggésben jól érzékel
hető az emberek egymásra utaltsága, ahol az egyik ember elvégzett munkája egyértelműen meghatároz
za a másik munkavégzésének kezdő feltételeit is. A szószéki aktualizálás során kedvezőbb helyzetben 
vagyunk ma, amikor a redőnyöst is árnyékolástechnikai menedzsernek hívják; vagyis a társadalom tag
jai munkájuk révén sokkal nyilvánvalóbban igényt tartanak az önállóságra, mint korábban. Az önálló
ság tudatosságot és felelősségvállalást igényel, és mindkét vonás fetételezi a munkavégzés végső oká
nak tisztázását. Ámósz igehirdetése e szempontból kristálytisztán kapcsolja egybe a vezetést mint hű
ségesen elvégzendő feladatot a megbízást adó Úr személyével. Etekintetben a mai társadalomfilozófiák 
jóval színesebbek és kevésbé egységesek, és a legnagyobb hiányt az ember természetét is beszámító, 
radikális szempontok érvényesítésében mutatják.

2) A vezető is ember. Ezt jó tudatosítani mindenkinek, akár vezetőként, akár a vezetőkhöz való kap-
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csolatában gondol önmagára. Itt a bűnnel és bűnbánattal kapcsolatos dogmatikai szempontok érvénye
síthetők. Ámósz igehirdetése azoknak szól. akik jó ideje rossz irányban haladnak, akiknek volt idejük 
útjaik átgondolására és megváltoztatására. A prófécia most már a jövendő tragikus eseményekről szól. 
Eszkatologikus volta miatt nem állítható, hogy az Úrhoz való visszatérés a jövő eseményeit is elhárítja, 
hanem a boldog jövő ígéretének záloga már az Úr uralkodása lesz. A megváltozásra való lehetőséget kí
nálja a lekció evangéliumbeli része Isten gondviseléséről, aki nem függeszti fel a társadalom játékszabá
lyait, hanem embereket keres és arra hív, hogy a teremtett világ apró részleteiben meglássák és megmu
tassák gondviselő szeretetét.

3) A hatalom eszköz arra, hogy az ezzel élők tudatosan és elkötelezetten szolgálják mások ügyeit. 
Eközben soha ne tévesszék szemük elől ambíciójuk valódi alapját, és -  saját valamint az ügy érdekében
-  gondoskodjanak arról, hogy ez publikussá is váljon. Ez a szempont a klasszikus evangélikus értelme
zésben a „két birodalom-elmélet” és a cselekvést annak mozgatóerejével együtt látó, kettős igazságos
ság-elmélet („coram Deo", „coram hominibus”) kapcsolatában válik kezelhetővé. Azért szerencsésebb 
ebben az összefüggésben az igazságosság szó használata a megigazulás helyett, mert ez utóbbi nehezen 
érthető negatív formában. Az emberek előtti „megigazulás" tehát nem vagy van vagy nincs, és ebben az 
esetben nincs is mit mondani róla, hanem vagy igazságosságként jelentkezik, vagy igazságtalanságként
-  és akkor (ahogy Ámósz igehirdetéséből is kitűnik) még többet kell róla beszélni. Az Isten és az emberek 
előtti igazságosság megkülönböztetésében és összekötésében pontosan fejeződik ki az ámószi igény is 
arra, hogy a kapott feladat vagy megszerzett pozíció ellátása során együtt járjon a végső Megbízó és az 
elvégzendő feladat iránti hűség.

Újabb és egyre elodázhatatlanabbá váló értelmezési, aktualizálási szempontot jelentenek a Római 
Klub által fogalmazott „világproblémák”, amelyek az eddigiekkel párhuzamban elsősorban annak belá
tását követelik meg, hogy minden egyes tettem következményekkel jár a jövő nemzedékek életére nézve. 
Legyen szó akár energiafelhasználásról, szemétgyűjtésről, mások elfogadásáról vagy közlekedésről, 
ezek terén is szükség van tudatos és felelősséget vállaló döntésre, amelynek alapja az életet ajándékozó 
és az életért önmagát adó Isten szeretetének elfogadása. -

Béres Tamás

Szentháromság ünnepe után
16. vasárnap -  Ám 5,21-24

Történeti és vallási háttér

Ámósz próféta Izrael utolsó felvirágzása idején tevékenykedett. Ez az időszak egybeesett II. Jeroboám 
(Kr. e. 787-747) és Uzzijá (Kr. e. 783-742) uralkodásával. Jeroboám korának nagy uralkodója volt, hi
szen országának határait a salamoni birodalom határáig tolta ki. Az Izraelt és Júdát hosszabb ideje fe
nyegető Damaszkusz erejét ugyanis megtörte az erősen terjeszkedő (ismét felemelkedő) Asszíria; továb
bi előrenyomulását nyugat felé pedig belső problémái megakadályozták, s így a kedvező politikai hely
zetet kihasználva Jeroboám az egész Arám-Damaszkuszt (amely Izrael észak-keleti részén található) an- 
nektálta, és ismét egészen a Beqa-völgyben levő „Hámát bejáratáig” (Lebó-Hámátig) tolta ki országának 
határait. Talán még Hámát királyságának is el kellett ismernie az ő fennhatóságát (lKir 14,28).

Jehoás halálával és Amacjá szabadon bocsátásával úgy tűnt, hogy Samária és Jeruzsálem uralkodói
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egyetértésre jutottak, s a két ország békében élt egymással. Ennek hatására páratlan gazdasági fellen
dülés indult meg, s a virágzó ipari, ill. kereskedelmi konjunktúra általános jólétet biztosított Izraelben. 
Emellett hatalmas kiterjedésű és a mezőgazdasági termelés tekintetében olyan földterületeket birtokolt 
-  Básán legelőitől (Ám 4,1) egészen Kármel gyümölcsöseiig (Ám 1,2) -, melyek gazdag gabonatermést, 
sok bort és olajat biztosítottak az ország számára. Mindebből a gazdaságból és fényűzésből azonban 
csupán az uralkodó réteg, az ország politikai és vallási vezetői részesültek. Sok esetben jogellenesen 
gyarapították vagyonukat a szegényebb réteggel szemben, s tétlen, élvezetekbe merülő életet éltek. Ezzel 
szemben a szegények jogi és gazdasági kizsákmányolás céltábláivá váltak (Ám 2,6-7; 5,7). Az adósrab
szolgaság intézménye is általános volt (Ám 2,6).

A gazdasági fellendülés azonban a társadalmi feszültségek forrása lett. Meggyengültek a korábbi tör
zsi kötelékek, s kihalt a törzsi társadalmat addig jellemző összetartás. Eredetileg minden társadalmi kö
telezettség JHVH szövetségéből származott, s minden viszályt a szövetségi törvény alapján rendeztek. 
Ámósz korára ez teljesen megváltozott, s minden társadalmi kötelezettség az államhatalomból fakadt. 
Tény, hogy ez már Dávid uralkodásával megindult, de ekkorra öltött igazán riasztó méreteket.

A társadalmi felbomlással szorosan együtt járt a vallási élet hanyatlása is. Bár Izrael kultuszhelyeit 
(Bétel, Dán) még mindig nagy tömegek keresték fel (Ám 4,4), JHVH-t már nem úgy tisztelték, mint 
korábban. A kultuszt jelentősen meghatározták a külsőségek, s számos pogány, kánaánita elemet vett 
át. A vallási szinkretizmus mindennapossá vált, s ez abban is megmutatkozott, hogy Baal és még jó 
néhány kánaánita istenség tiszteletét is meghonosították és ötvözték a JHVH-kultusszal -  11. Jeroboám 
ideje alatt (Ám 8,14).

A kultusz rutin gyakorlattá vált, s pogány módra már csak az volt a rendeltetése, hogy szertartások
kal és áldozatokkal kiengesztelje az istenséget. A jelentősen felhígult JHVH-kultusz már képtelen volt 
hatékonyan fellépni a törvényszegés ellen, s a helyi szentélyek papjai a szövetségi törvény megtartását 
sem voltak képesek kieszközölni. Az államhatalommal szemben senki sem mert már -  mint korábban 
Illés -  JHVH nevében kritikával élni. A próféták immár udvari szolgálatban álltak, s az uralkodó réteg 
szája íze szerint jövendöltek. A nemzetközi helyzetből adódóan természetesen JHVH oltalmáról biztosí
tották Izrael népét, s az JHVH-jal kötött szövetséget pusztán kultuszi kötelességnek tekintették, melyet 
a szentélyekben bőkezű adományokkal, pontos szertartással teljesíthetnek.

A külső béke és nyugalom, a gazdasági virágzás, s viszonylagos társadalmi jólét hatására egyfajta 
biztonságérzet alakult ki. Ebben a történelmi és szociálpolitikai helyzetben lépett fel Ámósz, aki rámu
tatott korának égető kérdéseire, hamis biztonságtudatára, és meghirdette JHVH közelgő ítéletét.

A textus egzegétikai vizsgálata

21. vers
Sehol másutt nem található az Ószövetségben az elvetés, elutasítás két ilyen erős formája („Gyűlölöm, 
megvetem") egymás mellett, csak itt. A zsoltárok nyilatkoznak ugyan arról, hogy JHVH gyűlöl minden 
gonosztevőt (Zsolt 5,6), gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti (Zsolt 11,5), s gyűlöli a hazug bálványok 
híveit (Zsolt 31 ,7)- mindegyik esetben, akárcsak itt, a igét használja a Szentírás -, de olyan jellegű 
elvetés, ami kimondottan a kultuszra vonatkozik sehol máshol nem található. Ezt az igét Ámósz még 
három helyen használja (Ám 5,10; 5,15; 6,8), de -  mindhárom helyen -  vagy az emberekkel kapcsolat
ban, vagy pedig ember alkotta tárggyal kapcsolatosan.

A kultuszi ünnepek ilyen drasztikus elutasítását JHVH viselkedésének és a kultuszi történéseknek 
magyarázata követi. A 18-20. versben arról beszél Ámósz, hogy Izraelt JHVH az ellenségei közé sorol
ja, s ezért az Ő eljövendő napján (m,T dt) megsemmisíti, elpusztítja az egész országot. Ezt azzal indo
kolja, hogy Izrael a kultuszban JHVH-t tiszteli ugyan, s azt gondolja, hogy az ilyenfajta „lekenyerezés" 
által az Úr az ő oldalán áll (Ám 5,14), de Isten nem fogadja el az ilyen kultuszt, sőt egyenesen gyűlöli, 
megveti. Két érzés ötvöződik: nem csupán haszontalannak, semmitérőnek, megvetésre méltónak tartja, 
hanem egyenesen haragszik is érte, bűnnek tekinti, gyűlöli az ilyen tiszteletet.



Ahhoz, hogy Átnősz ünnepkritikáját tisztán láthassuk, szükséges megvizsgálnunk az ünnep (an) kife
jezés fogalmát, használatát. Rokon tövű szó, hasonló jelentéssel az arab hagg (ünnep, zarándoklat), és 
az arám haggá (ünnep) kifejezés. Mivel a űri eredetileg együtt járt az év folyásával, feltételezhető, hogy 
a hág az évciklus végpontjának ünneplésével egy új kezdetet jelölt, így az Ószövetség nyelvhasználatá
ban a napévtől függően az izraeliek számára meghatározott közösségi ünnep lehetett, még akkor is, ha 
ezt egyesek (próféták) illegitimnek tartották (l.Kir 12,32). Ez kimutatható a vidám ünnepi karavánok
ból is, melyeket a szentélyekhez vittek, hogy ott áldozatot mutassanak be az ünnep kapcsán (Ám 5,21; 
Ézs 30,29).

Szükséges még szót ejteni az ünnepi mámorral kapcsolatosan is, melyet a próféták oly’ nagyon bírál
tak. Valójában ennél is a un szó szerepel, s megtalálhatjuk ezt Ézs 1,13kk és Ám 5,21-ben, ahol mind
két próféta goromba módon utasítja el az ilyen ünnepet. Az itt lévő prófétai kritika tulajdonképpen az 
ünneplők rossz érzelmét, helytelen felfogását illeti, nem pedig az ünnep teljes elvetését célozza meg.

A an szó -  mint ünnep -  mellett megtalálhatjuk még az rrai? (ünnepség, örömünnep, ünnepi gyüle
kezet, ünnepi áldozat) kifejezést is. Bár az eredete mindmáig vitatott, valószínűleg egyfajta rituális meg
ünneplése volt a sátoros ünnep nyolcadik napjának (3Móz 23,36; 4Móz 29,35). Később ad-hoc ünnep
pé változott, melynek során Isten segítségét kérték, s ez böjttel és különféle panaszokkal, jajgatással járt 
(Jóéi 1,14). Néha pedig úgy tekintettek rá, mint a Baal-tisztelet egyfajta ünnepére (2Kir 10,20). Ámószn- 
ál viszont pusztán általánosságban szerepel -  mint az ünnep megtartása -, a haggím analógiájára.

A fogalmak tisztázása után láthatjuk, hogy Ámósz JHVH és Izrael népének kapcsolatából száműzött 
minden olyan áldozatot és szertartást, amit lélektelenül mutattak be az Úrnak. Ha azt vesszük figye
lembe, hogy az ókori időkben a lehető legegyszerűbb és legszilárdabb kultusz elérésére törekedtek, akkor 
látnunk kell, hogy Ámósz még ennél is továbbmegy, ő még ezt is meg akarta szüntetni. Ellenben az is 
elmondható róla, hogy pótolta is a helytelen kultuszt oly módon, hogy a becsületes, jóravaló erkölcsös 
életet állította a helyére, mert az tetszik JHVH-nak.

22. vers
Ámósz, mint JHVH küldötte szól ebben a versben mindenfajta áldozat és ajándék ellen, melyet a hívők 
az Úrnak mutatnak be, illetve amit Őneki visznek. Elsősorban itt az égőáldozatra utal, hiszen ez volt a 
legrégebbi és legelterjedtebb alakja mindenfajta áldozatnak, melyet egy közösség vagy az egyén Isten
nek bemutatott.

Az nbu mellett megtalálható ebben a versben a nrao (ajándék, adó) főnév is, mely már az ókori idők
ben speciális jelentőséggel bírt, s az áldozathoz kapcsolódva -  azon túl, hogy kellemes illatú volt -  azt 
gondolták róla, hogy amolyan nyugtató hatással van az istenekre. A minháh analógiájaként alkalmaz
za Ámósz a abts (békeáldozat) kifejezést, mely érdekes módon csupán itt található egyes számban, 
egyébként mindenütt többes számban (□’űbzí rai) használatos.

Bár az istentisztelet pogányosodásáról Izraelben inkább Hóseás beszélt (Hós 2,4kk; 5,1-7), Júdában 
pedig Ézsaiás (Ézs 1,10-17), Ámósznál is találunk az áldozattal kapcsolatban hasonló kritikát. Az ál
dozatok hátterében az a téves (primitív) képzet állt, hogy az ember az áldozattal mintegy eteti, táplálja 
az isteneket, akik ebből következően rá vannak szorulva az emberre, tehát mintegy lekötelezettjeikké 
válnak/válhatnak. Ez a gondolat már nagyon régi, hiszen megtaláljuk már az akkád mitológiában is, 
ahol az istenek az özönvíz után pánikba estek (sírtak, jajgattak), mert nem volt senki, aki szolgálhatott 
volna nekik; s amikor Ut-napistim égőáldozatot mutatott be az istenek, mint a legyek rajoztak körülötte; 
„Gyűljenek az égő máglyához az istenek mind-valahányan, seregeljenek, mint madár-raj, ízlelgessék a 
hála füstjét -  de Enlil ne legyen közöttük, mert Enlilt nem illeti hála." Ehhez hasonló felfogás megtalál
ható az Ószövetségben is, hiszen Zsolt 50,12-13 még polemizál is vele: Ha éhezném nem szólnék neked, 
mert enyém a világ és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét?

Ha az Isten rászorulna az emberre, akkor Őt bármivel le lehetne kötelezni, s ez alapvetően nem vonná 
magával a helyes életvitel és istentisztelet követelményét. Az ószövetségi szerzők hangsúlyozták, hogy 
JHVH-t ilyen módon nem lehet lekötelezni, nála többet ér az engedelmesség, mint az áldozat: Talán



ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő- és a véresáldozat, m int az engedelmesség az Úr szava iránt? Bizony 
többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél! (1 Sám 15,22)

A nm  (tetszeni, tetszéssel fogadni, gyönyörködni) kifejezés az áldozatok elfogadására vagy elutasí
tására (tiszta-e az áldozati állat vagy nem) használatos a héber nyelvben (3Móz 22,23). Ámósznál azon
ban nem a szolgálatban lévő pap mondja ki ítéletét az áldozatról, mint ahogyan ez szokásban volt -  hi
szen ]HVH-nak csak tökéletes állatot szabad áldozni -, hanem maga az Úr beszél. Izrael egész kultuszát 
utasítja el -  még ha a legtisztább állatból mutatják is be az áldozatot -, nem csupán az egyes áldozati 
formákat. Nem csupán a rituális külsőségeket kárhoztatja az Úr, hanem magának a népnek a kultuszhoz 
való viszonyulását. Ámósznak a korábbi szociális és társadalmi helyzet elleni kritikája (Ám 5,10-13) 
köszön itt vissza, hiszen azért nincs helyes istentisztelet, vallásgyakorlat, mert hiányzik a nép életéből 
a jog és az igazság.

23. vers
Amint Ám 6,4-5-ben a tivornya, az énekszó és a lantpengetés összetartozott, ugyanúgy hozzátartoztak 
ezek az istentisztelet megünnepléséhez is, a kultusz részei voltak. A TB a ThWAT (Theologisches Wör- 
terbuch zum Altén Testament) utalása szerint nem pusztán egyszerű énekszó volt, hanem különféle 
hangszerekkel kísért kultuszi ének is egyben. Ahogyan JHVH a fentebbi két versben elhatárolta magát a 
kultikus cselekedetektől, úgy űzi el most az ünneplő gyülekezetet saját jelenlétéből. A yinn-ból (tombo- 
lás, zúgás, zajongás) adódóan egyfajta lármának tekinti az istentiszteleti énekeket. Az énekesek ugyan
is általában egy-egy ünnep során valamiféle eksztatikus tombolásba, ujjongásba kerültek, s erről szóló 
kritikát találunk mind Ámósznál (Ám 8,10), mind pedig Hóseásnál (Hós 9,1).

Ámósz ettől a verstől kezdve egy új beszédformába lép át, hiszen az eddigi többes szám helyett egyes 
számra vált, s ez két dolgot jelenthet, vagy azt, hogy a kollektívumnak (egész közösségnek) szól, vagy 
pedig azt, hogy kimondottan a közösség vallási vezetőjét (pap) célozza meg mondandójával.

Ámósz az isteni felszólítást („Távozzatok!") a következő tagmondatban meg is indokolja azzal, hogy 
nem kívánja többé hallani JHVH a hangszerek hangját. A uob (hallani, hallgatni) igét nem szó szerint 
kell érteni, hanem -  úgy ahogyan a tan] ige Hiphil alakjánál (megpillantani valamit, tetszéssel nézni va
lamire) -  általánosságban: JHVH egyáltalán nem akar hallani (tudni) az ünnepi zenéről. Félreérti azon
ban, aki azt gondolja, hogy a próféta az akkori liturgikus rend hibáit, visszásságait, az előírások meg
szegését tette szóvá, vagy valamely más vallás kultuszával való keveredést -  egyfajta szinkretizmust -  
kárhoztatta. Valójában pontosan az ellenkezője történt részéről, mert inkább az előírásoknak megfelelő, 
szabályos istentisztelet ellen emelte fel a hangját, hiszen -  mint szavaiból is kitűnik -, JHVH nem litur
giát, lélektelen istentiszteletet akar, hanem -  mint a következő versből kiderül -  azt, hogy: Áradjon a 
törvény, m int a víz, és az igazság, m int a bővizű patak!

24. vers
Amint már a próféta Ám 5,7-ben előterjesztette: a „törvény” és az „igazság” nem valamiféle cselekvést 
irányító cél volt, nem valami nagy erőfeszítés vagy teljesítmény, hanem a világ legkézenfekvőbb, legter
mészetesebb dolga, primer isteni ajándék, amelyre Izraelnek hagyatkoznia kellett volna. Ennek ellenére 
inkább azokat támogatták, vagy legalábbis pártolták, akik valamiképpen áthágták azt. Ámósz semmi
képpen sem egy sajátosan meghatározott, rendezett közös életre gondolt, hanem annak reményében 
szólt, hogy a társadalom mindenfajta konfliktust részrehajlás nélkül oldjon meg (törvény), és egységes 
alapmagatartás legyen szociális tagozódás nélkül minden ember felé, s a társadalmi követelmények sze
gényre és gazdagra egyaránt vonatkozzanak. A próféta minden bajok gyökerét az Izraelben uralkodó 
törvénytelenségben és igazságtalanságban látta, amit nem lehet elodázni, hallhatatlanná tenni azzal, 
hogy az istentiszteletek, a kultuszi gyakorlatok a megszokott rendben zajlanak. A próféta tehát -  kortár
sai pl. Amacjá (Bétel papja) óriási megbotránkozására -  mindennél előbbre valónak tartotta a társadal
mi, szociális problémák megoldását, mint a liturgikus istentiszteletet -  amely valamiképpen a JHVH-jal 
való szövetséget szimbolizálta -, hiszen a jog és az igazság semmivel sem helyettesíthető.

Néhány bibliamagyarázó véleménye szerint itt JHVH ítéletéről van szó, hiszen Ám 5,18-20-ban a pró-



féta az Úr napját jövendölte meg, s ezt a szakaszt mintegy ennek a folytatásaként értelmezték. Azonban 
ez nem ítélethirdetés, hanem inkább egyfajta erkölcsi követelmény, hogy a jog és igazság legyen a döntő 
Izraelben, az vezérelje az emberek életét. Ha ez megtörtént, akkor az istentisztelet alkalmával, könnyű 
szívvel, felszabadultan léphetnek jHVH elé.

Áradjon..., m int a bővizű patak-. Az eső után megáradt patak zúdul oly sebesen lefele a hegyről, gör
dülve a kövek között, mint Ámósznál az igazság. "Bővizű (jn’K) az a patak, amely egész évben szállít 
vizet, szemben Palesztina vízfolyásainak nagy részével, amely időszaki volt, a hosszú, száraz nyár ide
jén kiszáradt. Isten népe körében ilyen bőséggel és állandósággal kell érvényesülnie a jognak és igazság
nak." (Czanik Péter)

Az igehirdetés felé

Évezredek óta elsődleges törekvése az emberiségnek, hogy az istenséget / Istent határozott egyértelmű
ségében ragadja meg, s ezáltal valamiképp csökkentse a teremtményi mivoltának kicsinységét (teremt
ményérzetét -  Rudolf Ottó: A szent). Az ókor embere számos olyan természeti hatással, transzcendens 
elemmel találkozott, melyek eredetét, célját, funkcióját képtelen volt megmagyarázni, ezért isteni erőt 
tulajdonított nekik, s ez még inkább fokozta kiszolgáltatottságának -  tőlük való függésének -  érzését.

Annak érdekében, hogy a sorsát igazgató, befolyásoló felsőbbrendű hatalmakat valamiképpen meg
nyerje magának az ember, kultuszi közösségre lépett velük, s hódolata jeléül áldozatot mutatott be ne
kik. Az így kialakult istentisztelet -  mely évezredek alatt óriási változáson ment keresztül a különféle 
vallásokban -  nagymértékben meghatározta az emberek vallásos életét. Ez alól természetesen az izrae
liták sem voltak kivételek, hiszen náluk is központi helyen állt az Isten iránti hála, alázat, tisztelet, s ez 
vallási kultuszukban vált kézzelfoghatóvá. Ez alapján megállapítható, hogy az istentisztelet, a vallásos 
kultusz évezredes vallástörténeti alapokra nyúlik vissza, s mindig Isten és az ember találkozását, benső
séges viszonyát, személyes közösségét szimbolizálta.

Vajon mi a helyzet napjainkban? Beszélhetünk-e korunkban a szubjektum és a transzcendens talál
kozásáról? Lehet még Istennek szánt bármiféle áldozatról beszélni?

jogosnak tűnhet a kérdésfelvetés, hiszen Heinz Zahrnt szavait idézve: „Korunkat az érték- és életvál
tás határozza meg, hiszen az egyházi, krisztusi értékek, melyek évszázadokig meghatározták és szabá
lyozták az emberek életét, úgy tűnik nem abszolút értékek, erények többé." Ezt az életváltást tükrözi, 
hogy a mindennapi ember kívánságlistájának élén a jólét, az egészség, a munka, ill. a szabadidő áll, s 
a vallás pedig még csak szóba sem kerül.

Korunk felvilágosult, haladó gondolkodású embere mindent maga akar elérni, s ebbe nem engedi sen
ki beleszólását, még Istenét sem -  az Úr legfeljebb helyeselheti tettét. A transzcendensnek szánt áldoza
tokat pedig inkább megtartja magának mindenki. Mintha felcserélődtek volna a szerepek! „Mennyire 
szeretünk Istent játszani!”

Ezek alapján úgy tűnik, mintha a XXI. sz. elején teljesen elfordultunk volna Istentől. Pedig milyen so
kan vannak olyanok, akik, ha bajban vannak, betegség, gyász, megélhetési gondok gyötrik őket, akkor 
megtalálják a felsőbb hatalomhoz vezető utat! Ilyenkor mindig előkerülnek az „áldozatok” (Istennek tett 
ígéretek, kérelmek, könyörgések, templomba járások, a különféle gyülekezeti adományok).

Hívő keresztyénként könnyen gyakorlunk kritikát ezek felett az emberek felett. De vajon mi a helyzet 
velünk? Vajon mi nyugodt szívvel megállhatunk a mindenható Isten előtt? Nekünk nem szól az Ámósz 
próféta által hirdetett isteni üzenet?

Akkor, amikor eljárunk ugyan az istentiszteletekre, de közben azt lessük, hogy ki hol ül a templom
ban, ki vesz úrvacsorát, kit tudunk magunkban megszólni, melyik testvérünket tudjuk kirekeszteni az 
istentiszteletről stb., vajon nem lélektelenül járulunk az Úr elé?!

A hamis, nem szívből jövő istentisztelet tehát éppoly' nagy probléma napjainkban is, mint 2700 évvel 
ezelőtt volt. A próféta nem csupán a konkrét kultuszi szokások ellen lépett fel abban az időben, hanem 
a nép Isten iránti engedetlenségét vette figyelembe. Igaz kultusz ugyanis csupán igaz istentisztelet kap-



csán valósulhat meg; ez pedig csak a helyes Isten-ember és ember-ember közötti kölcsönös viszony által 
érhető el. Igaz istentiszteletet csupán őszinte Istenkereséssel lehet elérni. A személyes hitet, elkötelezett
séget, s az Isten felé való emberi hűséget lehet egyedüli mérvadónak tekinteni mind a mai napig.

Bár életünkben sokszor kerül Isten háttérbe, a második helyre, a bajban mégis gyakran Őt kérjük szá
mon, nem hiszünk Benne; mindezek ellenére mindig Ő az, aki odafordul, lehajol hozzánk, megbocsát
ja bűneinket, hitszegéseinket Fia, a Jézus Krisztus, megváltói műve által. Ámósz prófétán keresztül hir
detett szavai ezért lehetnek mai is aktuálisak és bátorítóak: Engem keressetek és éltek! (Ám 5,4b)
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Szabó Ferenc

Szentháromság ünnepe után
17. vasárnap -  Ézs 2,1-5

A Sionon uralkodó király -  ez Ézs 1-37 egyetlen témára szűkítve. Az egyes textusok király-személye ma
ga az Úr, maga a kortárs király vagy az eljövendő király. A nagy proto-ézsaiási egységen belül perikó- 
pánk a bevezető fejezetet követő első kisebb egység (2-4) nyitánya. A szöveg ézsaiási eredetéről folyta
tott teológiai vitából elég most csak annyit szem előtt tartani, hogy jelenleg azok az érvek vannak túl
súlyban, amelyek eredeti ézsaiási szövegnek tartják a 2,1-5 egységet. így a küldő, üzenet, kódolás, befo
gadó dekódolás körében minden elemről vannak megbízható és sokra vezető információink.

Ézsaiás Jeruzsálemben élt és munkálkodott, mégpedig Uzijja, Jórám, Áház és Ezékiás király évei alatt 
(kb. 750-700 között). Ézsaiás saját fiával együtt vitte Isten üzenetét Áháznak a 734-es évvel kapcsolat
ban (lásd. Ézs 7,1-17). 8,1-4-ben még egy fiáról olvasunk. Híressé vált „meztelensége”, amely által Is
ten Jeruzsálem pro-Egyiptom politikáját ítélte el. Ézsaiás tanúja Ezákiás király gyógyulásának (36-38 
2Kir 18,13-19,37, 2Kir 20,1-11). Ezekkel az életrajzi adatokkal a háttérben, a küldő (vagy ebben az 
esetben inkább a közvetítő) személye után nézzük magát az üzenet.
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Egzegézis
1. vers
Ézs 1,1-től eltekintve Ézs 2,1 az egyetlen felirat egész Ézsaiás könyvében. Kérdés, hogy miért éppen itt 
jelenik meg? Valószínűleg Ézs 2-4 fejezeteknek, mint zártabb egységnek a fejléce. Több írásmagyarázó 
szerint Ézs 2,1 4,6 ún. fali újságként is használatban volt (lásd még Ézs 8,1 és 30,6).

"Dl ... mn(Oal Perf.), amit Ézsaiás látott, szó szerint a szó, amelyet látott. A LXX Aoyoq-szal fordít
ja a 131-t. A szó az üzenetre teszi a hangsúlyt, a látni ige pedig az isteni kinyilatkoztatásra vonatkozik.

Más kutatók szerint Ézs 2,1 valamikor egész Ézsaiás könyvének volt az első verse. Valóban Ézs 
66,7-24 és Ézs 2,1 a könyv keretszövegének is tekinthető: a szent hegyen minden nép és nemzet egy 
Istent imád.

2. vers
’crtrn m m o : szókapcsolat fordítása különböző interpretációt előlegez meg. A próféta, szó szerint „a ké
sőbbi, az ezutáni” időről, nem pedig utolsó napokról szól. A szókapcsolatot azonos jelentéssel még Gen 
49,1; Deut 4,30; 31,29, Hós 3,5 stb. versekben olvashatjuk.

‘cnnn uftna (a hegyek tetején): A Templom-hegy „megemelésének” prófétikus képe a Sion hegy földraj
zi valóságával lép.ellentétbe. Ugyanakkor ezzel a prófétikus képpel egy alaphangot is megüt Ézsaiás: 
minden kicsi felmagasztalása, minden elbizakodott megaláztatása (lásd még Ézs 2, 12—18-at). A domb
ból szó szerint hegy lesz. Gondoljunk a vasárnap evangéliumi lekciójára, Lk 14,1—11 -re!

A Templom-hegy az a szent hely, ahol az egész földkerekséget meghatározó béke születik, 
mi: egyszerű Oal Perfectum. Szemantikája annál problematikusabb. Három fordítási lehetőséget em

lítek meg:
a) folyik, ömlik, hömpölyög -  ebben a fordításban egy hapax legomenával van dolgunk. A folyóként 

felfelé „áramló” népek tulajdonképpen egy képzavar. A folyók felfelé folynak. Ha elfogadjuk a ríni jelen
tését, s ha a I3*?m 2,3-val párhuzamba állítjuk, ez az olvasat helyes. Ézsaiás jövőt látó képe: a megemel
kedett hegy és egy sereg nyelvészeti hatás, mind a felfelé való mozgás „látszatát" kelti.

A “im gyököt átvitt értelemben alkalmazza itt Ézsaiás. A népek egy bizonyos hely felé áramlanak (jer 
31,12; 51,44), de legtöbbször főnévként (folyó) olvassuk az Ószövetségben. A folyók csak a költészetben 
áramlanak felfelé (Zsolt 114,3,5). Nyilván ebben az esetben az ézsaiási szöveget mint lírát kell értelmez
nünk. A 2,1-5 re a 4,2-6 válaszol, és mindkét szakasz recitativ vagy ritmikus prózának nevezhető.

A felfelé való irányultságot meghatározza a nbvn (jöjjetek) 2,3 zarándok motívum is, amely még 
45,14-23-ban, 60,1-18-ban és 61,5-7-ben olvasható. Ez utóbbiak azonban deutero- és trito-ézsaiási 
szövegek.

Ennek a fordításnak a logikáját tovább bonyolítja az a hagyomány, amely a Templom-hegyet az Éden- 
nel hozza összefüggésbe (Ez 28, 31 stb). Édenből erednek a folyók, innen ez a hatásos metafora: a nem
zetek „vissza folynak" eredetükhöz.

b) örül, ujjong valaminek, a t i : igének ezt a fordítását azok az egzegéták javasolják, akik perikó- 
pánkban a messiás-királyság megalapításának szakrális nemzeti ünnepségét látják. Ebben az esetben 
az alattvalók éljenzését jelentené a nn: ige.

c) ha a “im igét a nini (fény) főnévből eredeztetjük, akkor a „megtekinteni", „látni" magyar igékkel 
adhatjuk vissza a jelentését.

Az utóbbi két fordítási lehetőség azzal védhető meg, hogy a "in: gyök hasonló vagy azonos jelentései
vel az Ószövetség más részeiben is találkozunk ( jer 51,44, Ézs 60,5).

3. vers
Sionróljön a tanítás, a min . A Torah jelentése igen vitatott. A Sionról származik az Isten által beszélt 
„nyelv”, a tanítás, amely igazságot és békét hoz a nemzeteknek (lásd lentebb).
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4. vers
A kardjaikból kapákat, lándzsáikból metszőkéseket kovácsolnak kifejezés egy, a hallgatóság körében 
már ismert közmondás retorikai megszólaltatása.

5. vers
Liturgikus megfogalmazás. Jákob házát szólítják fel, hogy nemzeti Istenének hódoljon a Sionon. Ez 
utóbbi értelmezés azoké, akik perikópánkat, a zarándok-hagyományba illesztve olvassák (később ezt 
bővebben kifejtem).

Ha a m i igét a fénnyel hozzuk kapcsolatba, a „járjunk az Úr világosságában" felszólítás, megerősí
tése és aktualizálása a prófétai látomásnak.

Nem zarándok kép
Ezután az egzegetikai próbálkozás után kérdés, hogy joggal beszélhetünk-e a népek Jeruzsálembe való 
nagy zarándoklásának képéről? Igehirdetési műhelyünkben legalább nekünk, igehirdetőknek érdemes a 
vallások teológiájáról alkotott álláspontunkat felfrissíteni. Igehirdetésre készülve csapdát jelenthet az, 
hogy a sokat hallott oroszlán-bárány képből nem merünk kilépni. Az egzegézisben tárgyalt fordítási ne
hézségek kimozdíthatnak bennünket az ingyen kapott értelmezésekből. Ha a maszoréta olvasatot is fi
gyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy Ézsaiás 3-4 arról beszél, hogy sok nemzet fog majd Jeruzsá
lembe menni, de nem valamennyi.

A jellegzetes ószövetségi zarándok leírásoknak nélkülözhetetlen eleme az ún. „látogatás". A zarán
dok megjelenik Isten színe előtt, vagy felkeresi Istent földi lakóhelyén, földre borul Isten színe előtt, ál
dozatot mutat be, vagy ajándékot visz, nemzeti ünnepre megy stb. A bibliai zarándoklásnak ez a lénye
ge. Ugyanezekkel az elemekkel találkozunk a prófétai zarándok leírásokban is (lásd Zak 14,16-19, Ézs
60,1-22, 66,18-23, Zsolt 76,12 stb.). Az általunk tanulmányozandó orákulumban ennek az elemnek 
nyoma sincs. A Jeruzsálembe özönlő népek tanításért mennek oda, nem pedig tisztelni és semmiképpen 
sem imádni az ott lakó Istent. Ez egy másik ok arra, hogy kétségbe vonjuk a népek Jeruzsálembe való 
zarándoklásának hagyományos képét.

Eszerint a megközelítés szerint a min ebben az igeszakaszban, mint ahogyan a u n  (Hi) párhuzamból 
is látszik, nem a Mózesnek adott törvényekre vonatkozik. A min Ézsaiásnál mindig egy bizonyos kon
textusban elhangzó, specifikus szituációban eligazító, megoldást adó, helyzetre szabott tanítást jelent. 
Ézsaiásnál itt egy jogi döntésről van szó, mégpedig nem a népek között, hanem mindig két nép között.

így a nemzetek Isten jogi és jogos döntése után képesek lesznek a háborús folyamatok visszafordítá
sára. Amikor a népeket harcra szólítják, a következők hangzanak el: „kovácsoljatok kapáitokból kardo
kat, metszőkéseitekből dárdákat" (Jóel 4, 10). Ézsaiás próféciájában a háborúskodó népek megfordítják 
ezt a folyamatot. A harci felszerelésből mezőgazdasági eszközök lesznek, mint amint eredetileg azok is 
voltak, nnnbo itv  noV'ítVi -  találó megfogalmazás: többé nem lesznek háborús szakértők, nem lesz
nek többé gyakorlott harcosok sem.

Ez után az elemzés után úgy tűnik, hogy az előttünk lévő szövegben arról van szó, hogy két egymást 
öldöklő nemzet egzisztenciális kérdésnek tartja, hogy egy igazságos, nem részrehajló bíránál, Izrael Is
tenénél rendezze az ügyét. Két vérengző nemzet erőszakmentességet keres. Ez a fajta békés megoldás a 
kultikus zarándokleírásokból vagy a pogányok megtérésének eszkatologikus reményéből hiányzik.

Figyelmünket érdemesebb a joghagyomány felé fordítani. Egy századdal ezelőtt szentségtörésnek mi
nősült egy ilyen kijelentés. A mai szakirodalom azonban újabb és újabb felfedezésekkel áll elő, amelyek 
azt bizonyítják, hogy a jogi szövegek régebbiek, mint a prófétai írások. Perikópánkat olvassuk el még 
egyszer Deut 17,8-11 fényében! Ebben a törvényben az Úr házának egyedi szerepéről olvasunk (a deu- 
teronomiumi törvényhozás rendkívül fontos eleme). A központosított törvények között ez az egyetlen, 
amelynek semmi köze sincs áldozatbemutatáshoz, ünnepi zarándokláshoz stb. Ez a törvény csakis a 
polgári és büntetőjogi törvénykezés eljárásába illeszthető.

A deuteronomiumi szöveg segítségével, a perikópánkban lévő „valamennyi nép”, „sok nép" problé-



májára is megoldást találunk. Ha can  helyett can-t olvasunk, a sok népből pereskedő nép lesz. Nem 
minden nép megy majd Jeruzsálembe, hanem csak azok, amelyek egymással pereskednek.

Ézsaiás nemzetközivé, ha úgy tetszik, globálissá teszi a nemzetit, az egyénit. A pereskedők immár 
nem vidéki izraeliták, hanem távoli nemzetek, akik a legfelsőbb bírósághoz folyamodnak ügyükkel. A Bíró 
pedig az ÚR házában nem más (Deut 17-ban még erre kijelölt emberekről olvasunk), mint az ÚR maga.

Ézsaiás a lapos mindennapi törvénykezés elemét teszi természetfölöttivé: a hegy, amely hirtelen a he
gyek tetejére kerül, egész nemzetek -  és nemcsak azok képviselői -  özönlenek Jeruzsálembe. Isten jelen 
van ott és bíráskodik. Magával ragadó prófétai látomás. A legmegdöbbentőbb benne az, hogy mindez 
nem más, mint az evilági fantasztikus projekciója.

Mi a próféta mondanivalója? Figyeljünk egy kicsit a látomás képi eredete mellett a látomás tartalmi 
elképzelésére is, arra a meglepő javaslatra, hogy háborúskodó nemzetek erőszakmentesen is megoldhat
ják a konfliktusaikat. Még meglepőbb az a javaslat, amely szerint erőszakmentesen csak úgy lehet nem
zetközi konfliktusokat rendezni, ha a pereskedők Izrael Istenéhez folyamodnak (mennyire találó itt a 
magyar szavunk).

Deut 4,5-8-at olvasva világossá válik az is, hogy Ézsaiás itt arról beszél, hogy az Izraelnek adott tár
sadalmi és jogi rendszer csodálatra és utánzásra méltó. Ha a nemzetek Izrael példáját követik, ugyanab
ban az áldásban fognak részesülni, amelyben Izrael is részesül a neki adott isteni igazságszolgáltató 
rendszer révén.

Mikor válik ez valóra? Nem most (Ézsaiás próféciája idején), hiszen jelenleg Izrael életvitele mindenre 
méltó csak éppen utánzásra nem. Majd, ha Sion ismét a jogosság székhelye lesz, a népek vágyakozni 
fognak arra, hogy Izrael életvitelét kövessék. Ézsaiás 1 tökéletesen alátámasztja ezt az olvasatot. S ha 
ez az olvasat igaz, akkor Ézsaiás látomása teljesen valószerű, reményteli. Mindebből logikusan követ
kezik az 5-ik vers. „Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!"

Eszkatologikus látomás
Sión végső rendeltetésének semmi köze sincs Izrael és Júda nemzeti érzelmű álmaihoz. A 2,2 értelme
zésére alapozható ez az eszkatologikus olvasat. Az apokaliptika megjelenésével egy újfajta időértelme
zés is jelentkezett, amely a jövőt egymástól merevebben elkülönülő korszakokra osztotta. Eszerint az 
idő-értelmezés szerint Jeruzsálem felmagasztaltatása csak az „utolsó időkben" történik meg. A LXX for
dítása is ezt az interpretációt javasolja (ev tcus ecrxáTcus).

G. von Rad egyike azon Ószövetség kutatóknak, akik Ézs 2,1-5-ben kizárólagosan eszkatológiai le
írást látnak. Von Rad szerint ez a szöveg az első és legkorábbi kifejezése a szent hegy eszkatologikus 
felmagasztalásába vetett hitnek.

Szöveg-felépítési megközelítés
Ezs 2,2-4 egy programadó látomás, amelynek jelentése a könyv folyamán válik érthetővé. Ugyanakkor 
egy zárt retorikai egység is. A következőkben ezt próbálom röviden felvázolni.

A) JHVH háza, kimagaslik a hegyek közül
B) Özönlik hozzá valamennyi nép, és eljön a sok nép

C) Gyertek, menjünk fel JHVH hegyére, Jákob Istenének házához
D) Tanítani fog bennünket, az ő ösvényein fogunk járni 

C’) Mert a Sionról jön a tanítás, az Úr igéje Jeruzsálemből 
B’) ítélkezik ő a nemzetek között, döntőbíráskodik sok nép között

A Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, 
hadakozást többé nem tanul

A hegy motívum az ún. kozmikus hegy tradícióra emlékeztet. Arra a mítoszra, amely szerint a világ kö
zepén áll egy hegy, ahonnan az isteni rendelkezések jönnek, és ahol igazság honol.

A költemény első részében felfelé vezető vonalat fedezünk fel (lásd fentebb). Ebben az olvasatban gra-
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fi kusan is egy hegyet láthatunk. A hegy, mint a transzcendens szimbóluma, a teofánia helyszíne. A köl
temény második része lefelé vezet.

A szent hely-motívum
Az Ószövetségben egy helyet mindig Isten jelenléte, ott tartózkodása tesz szentté. Szent hely végül is az, 
ahol Isten kinyilatkoztatta magát, vagyis az Úr háza s ennek szinonimái: a Templom-hegy, Jeruzsálem 
városa, Sion. Ézsaiás egy olyan időről beszél, amelyben Izraelnek a népek közötti kiváltságos szerepe 
megszűnik. Isten tanítása minden nép birtokában lesz. Ez a tanítás Isten törvényének egy új formája, 
amely a csak Izraelnek adott mózesi törvény helyébe lép. Az isteni előszeretet végét a nemzetközi béke 
korszaka, „a történelem célba jutása" jelzi.

Jeruzsálem említésével Gén 14,18-ban találkozunk először, mégpedig Melkisédekkel együtt kerül em
lítésre. Utána csak akkor hallunk Jeruzsálemről, amikor Dávid elfoglalja, politikai és vallási központtá 
teszi. Dávid Jeruzsálemet Isten által választott helynek értelmezte (lásd 2Sám 5,6-10 és 7,10-11). Józs
10,1-ben találunk egy utalást arra, hogy a Melkisédek-féle királyság Jeruzsálemben megszakítás nélkül 
tovább élt. Ha ez valóban igaz, akkor Dávid (és Nátán) személyén keresztül Isten vezetése alatt a dávi- 
di királyság, a melkisédeki papság, az ábrahámi ígéretek és a választott város motívumának vonalai itt 
összefutnak.

Ézsaiásnál a város-motívum kerül nagyító alá. Jeruzsálem helyreállítása nemcsak Júda és Jeruzsálem 
(1,1) jövőjére tekintve releváns, de az egész világ gyógyulása a jeruzsálemi állapotoktól függ.

Egy ilyen igehirdetésre készülve, átgondolhatjuk, hogy milyen szerepet tölt be Jeruzsálem az üdvtör
ténetben?

Intertextualitás
Mik 4,1-3, Zak 8,9-13 és Ézs 2,1-4 szövegek, a mindenki mindenki ellensége, anarchikus világ össze
omlását és egy új, mindenki mindenki barátja világ valóra válását vetíti előre.

Az igehirdetés műhelymunkájában másodlagos az a teológiai vita, amely feltétlenül ézsaiásinak, mi- 
keásinak vagy éppen egy már meglévő, sokat használt liturgikus szövegrésznek tekinti a 2,2-4 verseket. 
Érdemes elolvasni a mikeási és a zakariási szövegkörnyezetet is.

Gondolatfoszlányok az igehirdetéshez

A Sacra Scriptura sui ipsius interpres minden igehirdetőnél másként működik, mint ahogyan a szószék 
felé vezető utat is ki ki a saját gyülekezet(é/ei)ben ismeri. Vázlatvariácíók sokszor segítenek ki bennün
ket a nehéz helyzetekből, most azonban remélem, hogy a fent leírtak igazi, friss és használható nyers
anyagot kínálnak. Ezért csupán néhány gondolatfoszlányt helyezek a közösbe. A textussal való bajlódás 
idején rengeteg újszövetségi asszociáció is jelentkezik.

Ezek közül három jánosi igeszakaszt említek meg. János 4,20-26-ban Jézus Isten lakóhelyéről beszél. 
Ez is hegyen való beszélgetés, kinyilatkoztatás. A fentebb tárgyalt szent hely kérdését újszövetségi érte
lemben is körbe járhatjuk. A másik két jánosi hivatkozás közül, Jn 8,12 és 1 Jn l,7, a másodikat emelem 
ki, mégpedig azért, mert itt az egymással való közösségről van szó.

Ha perikópánkat nemcsak eszkatologikus látomásnak tekintjük, elkerülhetjük azt a veszélyt, hogy 
csupán a valamikori, majd eljövendő békével vigasztaljuk a ránk bízottakat. A távoli, megfoghatatlan 
béke-korszak hirdetése helyett érdemes a hangsúlyt a mostra, a mára helyezni. A szöveg keresztyén ol
vasatában, a vasárnap feliratozásából igen logikusan kínálkozik az a homiletikai lépés, hogy az 5. vers 
kohortativuszát gyülekezeti (nem egyéni) buzdításnak értelmezzük. Több motívumra is fűzhetjük mon
danivalónkat: egyek Krisztusban, ökumené, elhiggye a világ, a világ sóvárogva várja az Isten fiainak 
megjelenését stb. Építő és építésre buzdító prédikációkra van szükség.

Igehirdetésünkkel tulajdonképpen egy sorozatot is megalapozhatunk, amely sorozat egyes részeiben 
az ézsaiási látomás mondanivalója refrénszerűen visszatérhet. Egyek vagyunk Krisztusban, s erre épít-
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hetjük tovább a következő vasárnapok igehirdetéseit: szeretetben, munkában, megszentelt életben, a hit 
harcában, megbocsátásban. Igehirdetésünkkel különösen is előretekinthetünk a következő vasárnap 
igéjére is, amikor is éppen a „mivel járuljunk az Úr elé kérdés?” kerül a figyelem középpontjába. Az 
ézsaiási tágabb kontextus (1,10-17) már elővetíti ezt a problematikát. Az „Egyek vagyunk Krisztusban" 
mottót a vasárnap epistolai lekciójában is megtaláljuk. (lKor 12,12-26).

Perikópánk és a vasárnap evangéliumi igerésze közötti kapcsolatot sokkal nehezebb megtalálni. Rö
viden: a törvényt, az új törvényt tanító és cselekvő Jézusról olvasunk. A farizeusok-vízkóros (mi tisz
ták—ti tisztátalanok, mi bűntelenek-ti bűnösök) viszony rendezéséről, valamint a „becsületed legyen az 
asztalközösségben” alaphelyzetről van szó.

Akarjuk a rendezetlen ügyeket Isten elé vinni! Egymással pereskedő keresztyén közösségek? Miért is 
kell a keresztyéneknek egymással pereskedniük? Van-e értelme annak, hogy elkezdjünk arról vitázni, kinek 
jobb a lelkisége? Ki, melyik kegyességi csoport áll közelebb Istenhez? Isten igéje azt mondja, hogy vala
mennyien egyek vagyunk Krisztusban, valamennyien egyformán vagyunk bűnösök, és valamennyiünket 
egyformán váltott meg Krisztus. Miért kell hatalmon, vagyonon, pozíción, részigazságokon stb. civakod
nunk? Isten megígérte, hogy a legszükségesebbet mindenkor megadja, s ami azon felül van, tulajdon
képpen mire jó? Isten országa, harmonikus együttműködést, békességet jelent. Istennel és egymással.
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