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Advent 1. vasárnapja -  Ézs 55,6-11

Az egyházi esztendő kontextusa

Advent egészét jellemzi, hogy a családok bensőséges karácsonyvárása átszűrődik a gyülekezeti találko
zások helyére, idejére is. Az igehirdető feladata, hogy -  ezt nem szem elől tévesztve és elrontva! -  kiegé
szítse, gazdagítsa az ünneplést advent speciális teológiai hangsúlyaival, a bűnbánattal, a megújulással 
és az útkészítés felelősségének fontosságával. Amíg az első két téma viszonylag szokásos módon kerül 
elénk a szövegben, addig az útkészítésről az adventben -  elsősorban a 3. vasárnapi heti igében, Ézs 
40,3-ban -  megszokotthoz képest új hangsúllyal szól a textus.

A szöveg felosztása

G. Fohrer három részre tagolja a szöveget:

6-7. vers
Megtérés új megvilágításban -  Mivel Isten megbocsát, az embernek is felé kell fordulnia, hogy a megbo
csátás. kifejthesse hatását. Az ember megváltozása nem feltétele, hanem következménye Isten cselekvé
sének.* 1

8-9. vers
Isten egészen más -  Prófétai útmutatás, mely egyrészt visszautal az előző versekben említett mindenre 
és mindenkire kiterjedő megbocsátásra, másrészt azokkal vitatkozik, akik könnyedén ítélkeznek, mert 
csak azt látják, ami a szemük előtt van. Ezek figyelmen kívül hagyják, hogy az üdvösség idejében élnek, 
amikor Isten megbocsátásának és a hozzá való megtérésnek van kairosza. Mivel Isten útjai egészen má
sok, mint az emberéi, és mivel ez a másság vigasztaló, nekünk sem kell ugyanannak maradnunk és 
ugyanazokon a téves utakon járni, mint eddig.2 *

10-11. vers
Isten Igéjének hatékony volta -  Vannak, akik kételkednek a prófétai igehirdetés hatékonyságában, s ezál
tal közvetve értékességében is, pedig kétségre nincs ok. Az igehirdetés elősegíti az eszkatológiai fordu
lat bekövetkeztét, és valóban Isten Igéje. A hóhoz és esőhöz annyiban hasonlít, amennyiben mindkettő
nek Isten az eredete és az ereje. Itt, ellentétben más helyekkel, az Ige életadó ereje kerül előtérbe, nem 
pedig az erőteljessége, amely miatt emésztő tűzre hasonlít. Emellett az Ige itt szinte megszemélyesített 
követként jelenik meg.5

B. M. Zapff szerint a szöveg két szakaszból áll: A 6-7. versek a JHVH-hoz való odafordulás és ezzel pár
huzamosan a gonoszság útjának elhagyását tematizálják. Ez nem egyszerűen erkölcsi kérdés, hanem 
az Istenbe vetett hit próbája: bízik-e az ember annyira Istenben, 
vezetése szerint élni?4

1 G. Fohrer. 178k.
' G. Fohrer, 179k.
’ G. Fohrer, 180kk.
1 B. M. Zapff, 339. o. EHE Könyvtára



A szóhasználati hasonlóság ellenére cq n  -  út, nntüna -  terv, gondolat) a 8-11. versek külön egységet 
képeznek. Ugyanis a megszólítottak itt nem a gonosztevők és bálványimádók, hanem mindazok, akik
nek a prófétai ige megbízhatóságába vetett hitük megingott. Az isteni terv annyira különbözik az embe
ritől, hogy beteljesülésének idejét hiába számolgatjuk. Elég, ha tisztában vagyunk azzal, hogy az Ige 
ereje elegendő ahhoz, hogy megtörténjen mindaz, amit előre meghirdetett a próféta.5 Az eső és hó Zapff 
szerint abban hasonlít Isten tervére, hogy mindegyik az ember javát és életét szolgálja. Ahogy a csapa
dék megtermékenyíti az azt befogadó száraz földet, úgy él az ember Isten Igéjének befogadásából és an
nak következtében.6

Tematikus súlypontok, igehirdetés-centrikus exegézis

Ha Deutero-Ézsaiás keletkezési kontextusát figyelembe vesszük, akkor nem tekinthetünk el attól, hogy 
Isten terve és a prófétai igében megígért esemény a konkrét történelmi eseményekre vonatkozik, mégpe
dig Izrael népének hazatérésére a babiloni fogságból. Eszerint tehát JHVH a történelem Uraként jelenik 
meg, ami Soggin szerint Deutero-Ézsaiás öt kiemelt témájának egyike.7 Adventi igehirdetésünkben ez új 
színezetet kaphat, ha arra gondolunk, hogy Jézus inkarnációja szintén a konkrét emberi történelembe 
ágyazódó esemény, amely ugyancsak szabadulást hoz, még ha nem is a szó szoros értelmében, mint a 
fogságból való hazatérés és az exodus esetében. Az exodus említése azért is indokolt, mert amennyire a 
remény alapjául szolgált a Babilóniában raboskodóknak az egyiptomi szabadulás, annyira lehetett egy 
későbbi történelmi helyzetben, például Jézus korában, a fogsági hazatérés a messiási remények alapja. 
A tapasztalatoknak ez a láncolata máig sem szakadt meg, hiszen Isten szabadítását Jézus születése óta 
is emberek konkrét személyes történetük keretein belül élik át, s ezek továbbmesélése generációról gene
rációra, illetve kortársak között is terjeszti a szabadulásba vetett hit bátorságát. (A szabadulást-szaba- 
dítást éppúgy érthetjük immanens, mint transzcendens vonatkozásban.)

Advent egyik központi témája, a bűntől való elfordulás a 7. vers parallelismus membrorumában finom 
árnyalatokban jelenik meg. Míg az első tag ron-ja a gonoszságot általánosságban jelöli, addig az jik el
sősorban a bálványimádás, képimádás bűnét.* Ehhez jön még, hogy a magyar protestáns újfordításban 
és a New Interpreter’s Biblie-ben „gondolatokéként (thoughts), több német fordításban pedig „terved
ként (Pláne) szereplő nntörtö igei gyökének jelentése nem egyszerűen gondolni, hanem művészien 
összefűzni, szándékozni, vélekedni.9 (Ebből a szempontból tehát a Pláne találóbb fordítás, de még min
dig nem tökéletes.) Tehát amíg a gondolatritmus első tagja szerint a rosszat cselekvőknek kell elhagyni 
útjukat, azaz eddigi életvitelüket, addig a második tag ezt a gondolatot nem pusztán megismétli, hanem 
tágítja és fokozza. A hamis isteneknek hódolóknak egész életszemléletüket, vallási koncepcióikat, világ
nézetüket kell feladniuk, bármilyen művészinek és tökéletesnek tartják is azt, s bármennyi energiát is 
fektettek már annak megalkotásába. Ez utóbbi talán még a cselekvés megváltoztatásánál is nagyobb kö
vetelmény az ember felé.

Amíg az adventi útkészítést általában úgy szoktuk érteni, hogy az ember készíti el az utat Isten szá
mára, azaz nyitja meg önmagát a közeledő üdv előtt bűnbánat és a bűnöktől való elfordulás segítségé
vel, addig Deutero-Ézsaiás Isten útkészítő cselekvését is megemlíti. Azért is fontos ez számunkra advent
ben, mert az etikai kívánalmak hangsúlyozásának következtében gyakran eltűnik az az egyébként kife
jezetten újszövetségi szellemű gondolat, hogy Istennek az embervilágba, az emberek felé vezető útja az 
igazán nagy esemény. Minden lépés, amit mi felé teszünk, már csak válasz, és olyan útra való rátérés, 
amit nem mi építettünk.

Az eszkatologikus most kifejezésére a héber szöveg a 2 prefixumot használja, ami erőteljesebben

■' uo.
6 B. M. Zapff, 340. o.
') . A. Soggin, 334. o.
’ v. ö. Pollák Kaim Héber szótárának idevágó szócikkei 
" v. ö. Pollák Kaim megfeleld szócikke



hangsúlyozza a jelen pillanat fontosságát, mint a magyar „amíg”. Bár a német Gute Nachricht Bibéi ál
talában szabadabban kezeli az eredeti szöveget, mint más fordítások, a 6. versre figyelemreméltó meg
oldás a „Sucht den Herrn J e tz t ist er zu finden! Ruft ihn J e tz t ist er nahe!"10 Az „amíg” azt sugallja, 
hogy bár véges az idő, de még valószínűleg a következő pillanatban sincs késő. A héber és az idézett 
német szöveg viszont annyira a jelenre koncentrál, hogy az olvasónak eszébe sem jut megkérdezni, vajon 
meddig tart a most. Advent összefüggésében ez azért is előnyös, mert bár az egyházi esztendőnek ez az 
időszaka hangsúlyosan kínál lehetőséget az Isten-keresésre, de karácsony elmúltával sem lesz lehetetlen 
a megtérés. Az egyházi esztendő ugyanis kreált, mesterséges időbeosztás, amely mára teljesen elszakadt 
a történelmi időtől. A textus eredeti elhangzási kontextusában még a mainál sokkal erősebb kapcso
latban volt a történelem kairoszával. Ma a megtérés ideje legfeljebb az ember életidejének lejártával ér 
véget, és bár ennek kiszámíthatatlan időpontját szokás hangsúlyozni, elkerülhetjük a félelemkeltés kísér
tését a prédikációban, ha egyszerűen a mostban rejlő lehetőségekre tesszük a hangsúlyt, s nem az „amíg” 
rövidségére. Ezzel -  mintegy mellékesen -  ahhoz is hozzájárulhatunk, hogy az emberek a templomban 
ne ugyanazt a stresszt éljék meg, amit hétköznapjaikban is gyakran, az elkésés, lekésés fenyegetését, 
hanem ráérezhessenek a jelen pillanat jelentőségére és a jelen megélésének szépségére. Mert Istennel 
tényleg csak a jelenben tudunk találkozni, de a jelenlét művészetét egyre kevesebben ismerik, művelik.

Isten útjai és a mi útjaink messze vannak egymástól. Isten másként hozza a szabadítást, mint azt 
emberi értelemmel megterveztük volna, messze felülmúlja elképzeléseinket." Az exoduskor az egyipto
mi szomszédok rokonszenve, a babiloni hazatéréskor Círosz király hathatós segítsége volt a váratlan és 
emberileg tervezhetetlen fordulat. Jézus története is ilyen váratlan fordulatok láncolata. Királyi gyerme
ket vártak, de szegény kézművesek családjába született meg jézus. Fellépésétől politikai változásokat 
reméltek, de ő Isten országát hirdette, és nem tört evilági hatalomra. Nem felülről, hanem alulról indítot
ta el mozgalmát, azokhoz szólt, azok felé nyitott, akikre senki nem volt kíváncsi. Adventben arra is gon
dolhatunk, hogy Isten nemcsak az előre megírt forgatókönyv szerint jelenhet meg, nemcsak ott találkoz
hatunk vele, ahol ezt leginkább várjuk, hanem a legváratlanabb helyeken és időpontokban. Ezért is jó 
nyitott füllel és szemmel, érzékeny szívvel járni az adventi utat, hiszen bármikor és bárhonnan jöhet a 
segítség. Fontos kiemelni, hogy a szöveg bátorító hangvételű, tehát nem az ember földbe döngölése a 
szándéka, hanem Isten jóindulatú és emberszerető hatalmának hangsúlyozása.

Hihetünk a prófétai igehirdetésnek -  mondja Ézsaiás a hó és eső képe segítségével. Mert a látszat el
lenére a mélyben már kifejti hatását az isteni akarat. Éppen úgy, mint ahogyan az esőt is beissza a föld, 
nem látjuk, mi lesz vele, nyomában mégis kihajt a vetés. Vagy mint a hó alatt is élet van, csak éppen 
pihen. De nincs olyan vastag hótakaró, amely fel ne olvadna tavasszal, s még mielőtt felolvad, kibúj
nak alóla a hóvirágok -  legalábbis a mi éghajlatunkon. Mivel a szövegben az Ige szinte megszemé
lyesítve, követként tűnik fel,12 véleményünk szerint elfogadható Jézusra vonatkoztatni.

Ebből viszont jogosan következik a kérdés, hogy vajon Jézus élete és halála változtatott-e valójában 
az emberi együttélésen és az emberek Istennel való kapcsolatán, azaz betöltötte-e küldetését. Hiszen úgy 
tűnik, mintha a világ csak egyre bestiálisabb lenne, s a szeretet parancsolatának meghirdetése nem len
ne elég a szeretetben való élethez. Elérte célját az Ige? A babiloni fogság szkeptikusai mellé mai kétel
kedők is felsorakozhatnak. Van értelme hinni Isten hatalmában, amikor látszólag kevés dolog történik 
-  főleg a nagy történelem vonalán -  úgy, hogy az Isten értékrendjének megfelelne? Fontos, hogy a tör
ténelem és Isten kapcsolatát ne deus ex machina módon képzeljük el.15 Isten nem manipulálja a világi 
vezetőket, nem cselekszik helyettük. Ami emberi döntés és cselekvés, azért emberek a felelősek, nem pe
dig Isten. Jézus sem közvetlenül szólt bele korának eseményeibe. Viszont egész fellépése irritáló volt, és 
megütközést keltett, ebből következően elgondolkoztatott sokakat még a hatalmon lévők közül is. A sze-

„Keressétek az Urat. most megtalálható! Kiáltsatok hozzá, most közel van!"
" Biblia magyarázó jegyzetekkel magyarázata a 8k.-re 
" G. Fohrer, 181. o.
" Továbbvezető olvasmány lehet S. Heine Gott und Mensch. Zűr Relation von Personwerdung und Denkprozessen c. tanul

mánya. In: U. Körtner -  R. Schelander (Hg.): GottesVorstellungen. Die Frnge nach Gott in religiösen Bildungsprozessen. Son- 
derheft Schulfach Religion. Wien, 1999. 141-170. o.



mélyes kis történeteket nézve is beláthatjuk, valóban nem automatikus Jézus hatása az emberekre. Van
nak, akikben semmi változást nem okozott, viszont vannak, akiket átformált. Lehet ezt kevésnek tekin
teni, de talán hasznosabb, ha az adventet esélyként fogjuk fel, amely lehetővé teszi, hogy mi is azok kö
zé tartozzunk, akik bár hó alatt láthatatlanul, de már készülnek a növekedésre. Feltartóztathatatlanul, 
mert ki képes ellenállni a növekedést adó erőnek, az éltető csapadéknak, Isten teremtő szavainak?

Ezek alapján láthatjuk, hogy bár ószövetségi textusok esetében gyakran felvetődik a kérdés-kétely, le
het-e egyszerre hűnek maradni a szöveg szándékához és mégsem a Krisztus-eseményt figyelmen kívül 
hagyva igét hirdetni, ebben az esetben számos tematikus metszéspont segít minket a két véglet közti 
egyensúlyozásban.

Zsugyel Adél
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Advent 2. vasárnapja -  Mal 3 ,l-7a
A textus kontextusa

A hagyomány szerint Malakiást tartják az utolsó ószövetségi prófétának, aki megjövendölte Keresztelő 
János eljövetelét és szolgálatát az izraelita nép között, mégis sokak szerint nem Malakiás a szerző igazi 
neve. Valószínűsíthető, hogy a Mai 3,1-ben szereplő ’St^ö („küldöttem”) inkább cím, mintsem személy
név. Ezt támasztja alá, hogy a "OKba szó formailag különbözik a megszokott héber nevektől, s a Mai 3,1- 
ben szereplő névtelen ottbo szó egy olyan szójáték, amely a próféta Mai 1,1-ben szereplő nevére utal. 
Feltételezhetően később már úgy tekintettek erre a kifejezésre („küldöttem"), mint ami a könyv szerző
jére utal, s így azonosították Malakiással.

Annak ellenére, hogy a szerző életéről, személyéről szinte semmit sem tudunk, viszonylag könnyű 
megállapítani a könyv keletkezési idejét és történeti hátterét. A könyv utalást tesz Mai 1,8-ban ugyanis 
egy perzsa helytartóról (satrapa -  nna), amiből következtethetünk arra, hogy bizonyosan Kr. e. 538 után 
írták a könyvet. A legtöbb teológus egyetért abban, hogy valamikor Kr. e. 450-430 körül keletkezett, hi
szen ugyanazok a problémák, visszaélések kerülnek elő a próféciákban, amelyek Ezsdrás és Nehémiás 
korában jelentkeztek. Úgy mint: pogány nőkkel kötött házasságok (Mal 2,11), papok visszaélései (Mai 
1,6-2,4), léviták háttérbeszorítása (Mai 2,8), beteg, hibás állatokkal bemutatott áldozatok (Mal l,7kk.), 
szegények elnyomása, kizsákmányolása (Mai 3,5). Malakiás tehát vagy ugyanahhoz a nemzedékhez 
szól, mint Ezsdrás és Nehémiás, vagy pedig egy későbbi nemzedékhez, amely valamivel az ezsdrási és 
nehémiási reformok után élt.

A könyv prófétai üzenete hasonlít a többi próféta üzenetéhez. Izrael népe Isten áldásában részesült a 
szövetségkötés alkalmával, és Isten ezt a szövetséget a megpróbáltatások, nehézségek, sőt még a szám
űzetés ellenére is fenntartja. Ezért a legkevesebb, amit egy hithű izraelita megtehet az, hogy visszatér a



mózesi alapokra, s megtartja a szövetséget. A többi prófétával (pl. Ámósz) ellentétben a könyv szerző
jének központi mondanivalója mégsem a kritika, hanem annak óhaja, hogy a kultusz végre a lehető leg
megfelelőbb formáját nyerje el, mert ebben valósul meg az Úr és Izrael népének együvé tartozása, s csak 
ez által valósulhat meg az igazi szövetség Isten és a nép között.

Exegézis

A textusunk elején (Mal 2,17) felvetődő probléma a bölcsességirodalom központi mondanivalóját, gon
dolatvilágát tükrözi: Minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük!

A gonoszok látszólagos jóléte és az igazak szenvedése közötti kontraszt az isteni igazságosság kér
désének problematikáját veti fel. Természetesen szorosan kapcsolódik ehhez a gondolkodásmódhoz az 
ígéret kérdése is, hiszen Isten azt ígérte, hogy anyagi jóléttel jutalmazza Izraelt, ha megtartja törvényét 
(5Móz 28). Malakiás idejében élt izraeliták azonban nem tapasztalták meg az isteni ígéret beteljesülését. 
Bár a fogságból hazatérhettek, újjáépíthették templomukat, felépíthették házaikat, az élet mégsem volt 
könnyű Izraelben. Továbbra is perzsa fennhatóság alatt álltak, a szűkös termésüket sáskák pusztították 
el (Mal 3,11), az emberek szívében közöny vagy neheztelés volt Istennel szemben. Nem tudtak hinni 
többé az Úr szövetségének ígéreteiben. Ez a kiábrándultságuk a kultuszban is megmutatkozott. Mind a 
papság, mind pedig a nép megszegte a mózesi törvény áldozatokra vonatkozó rendelkezéseit annak elle
nére, hogy korábban több próféta is hirdette Isten eljövetelét, és azt, hogy ítéletet tart a gonoszokon, az 
igazak pedig öröklik majd az ő országát. Mindezek ellenére mégsem tudtak a próféta idejében élt izrae
liták ezzel a reménnyel mit kezdeni. Túl távolinak tűnt mindez számukra, s éppen ezért kérdőjelezték 
meg Isten igazságosságát. Kérdésükre: Hol van az igazságos Isten? a választ Malakiás próféta textu
sunkban adja meg.

1. vers
Különleges exegetikai problémával találkozhatunk ebben a versben. Malakiás ugyanis az Úr eljövetelét 
hirdeti, amit megelőz az ő követének érkezése. A próféciából azonban nem derül ki, hogy ki az, aki eljön, 
illetve hányán jönnek az eljövendő Úr előtt. Megfigyelhetjük, hogy a szöveg egyes szám első személy
ből egyes szám harmadik személyre vált, ezért kérdéses, hogy az itt szereplő küldött vajon azonos-e a 
Mai 3,lb-ben említett szövetség küldöttjével. Vannak bibliamagyarázók, akik négy személyt különböz
tetnek meg:

(„követem”)
)TOn („Úr”; aki után az izraeliták D’öpao -  vágyódnak) A templomi kultusz során ő az, akit tisztel

nek.
nnnn pxbű („szövetség követe” -  angyala) -  „akit kívántok" (talán egy Messiási alakról van szó). 

Ez a kifejezés csak itt fordul elő a Szentírásban. Nem tudjuk, mit jelent a status constructus. A 
szövetség vonatkozhat a Sínai-hegyi szövetségkötésre, de lehet a Lévivel kötött szövetség is (Mal 
2,4-5), hiszen a szövetség követe (angyala) azért jön, hogy megtisztítsa Lévi fiainak népét (Mal 
3,3-4), megszűntetve ezzel a visszaéléseket. Néhányan megpróbálták azonosítni a szövetség kö
vetét, és történelmi alakot véltek benne felfedezni (Ezsdrás). 

m im  mm (Seregek Ura)
Nem tudjuk, hogy a "Síóo  ténylegesen kit takar, de valószínűleg egy jövőbeli prófétának kell tekinte

nünk őt. jézus arról beszélt, hogy ez az ember Keresztelő János (Mt 11,7-10). Ez a követ az Úr útját fogja 
egyengetni, s ugyanezt találjuk Ézs 40,3-ban is. Ennek a követnek az eljövetele eszkatologikus lesz, hi
szen utána az Úr jön el az ő templomába.

2-4. vers
Az Úr napja (mm uv) azt a napot jelöli, amikor Isten minden ellenségét megsemmisíti az emberiség törté
nelmének utolsó fázisában. Több prófétánál (Ám 5,18-20; Jóél 4,11-16; Ézs 2,12) is szerepel a végítélet,
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a halál napjaként. Ez a nap eredetileg az öröm napja volt (Ám 5,18), de már Ámósz is úgy beszél róla, mint 
a sötétség napjáról (Ám 5,20). Később a próféták kozmikus méretűvé nagyítják fel ezt a képzetet, azért, 
hogy Isten ítéletének rettenetességét még inkább érzékeltessék (Zof 1,14kk; Ézs 13,6-13; Ez 7,1-27). Az 
Úr egy végső, mindent elsöprő küzdelemben győzedelmeskedik ellenségei fölött. Ez a küzdelem a „szent 
háború” jegyeit viseli magán (sötétség, földrengés, pánik stb.). A későbbi időkben új elemként jelent
kezik az „Úr napjáról” alkotott felfogásban, hogy Isten a hűtlenkedő, törvényszegő népét is megítéli ama 
napon (Zof 1,7; Ez 7,10). Ezért az „Úr napját” megelőzi a bűnbánatra, megtérésre való felhívás (Jóei 
2,12; Mal 3,2.23). Isten a végső napon elpusztítja népének ellenségeit, népét pedig megtisztítja. Mala- 
kiás azt mondja erről a napról, hogy úgy fog eljönni, mint a tűz, hogy elégesse a gonoszokat (Mai 3,19).

'p so  (ötvösök tüze, tisztítótűz; Piel Participium). Eredetileg azt jelentette, hogy az ércből kiégették 
a salakanyagot, s csak a nemesfém maradt meg. Átvitt értelemben ez azt jelenti, hogy Isten lelkileg fogja 
megtisztítani Izrael népét. (A későbbiek folyamán valószínűleg innen ered a római katolikus tisztítótűz 
elképzelés.) Ennek eredményeként Lévi fiai megtisztulnak (ezüsthöz és aranyhoz fognak hasonlítani).

npTS3 nme (igaz áldozat). Eredetileg a nma fogalma alatt ételáldozatot értettek a JHVH-kultuszban, 
s elmondhatjuk róla, hogy -  a legtöbb áldozattal ellentétben -  növényi eredetű áldozat (kenyér, liszt, bor, 
olaj) volt. Mivel sok esetben mintegy járulékos áldozata csupán az égőáldozatnak (tehát az állatáldoza
tot kiegészítő cselekményként említi a Szentírás: 3Móz 14,20; 4Móz 28,19-20; 4Móz 28,31), azért nyil
vánvaló, hogy a papi tradíció ezt az áldozatot nem értékelte annyira, mint az állatáldozatot.

Etimológiailag a nmo szó eredeti gyöke mindmáig nem tisztázott. Valószínűleg az arab manaha 
(adni, kölcsönözni) kifejezéssel lehet párhuzamba állítani. Találhatunk azonban egy másik igegyököt is, 
mégpedig akkor, ha a nm (vezetni, bemutatni, elhelyezni) gyökből vezetjük le, s akkor mintegy az ige 
deverbalizálása után megkapjuk a főnévi alakot (nm->nmo).

Az igaz áldozat ellentétes lesz Izraelnek azokkal az elfogadhatatlan áldozataival, amelyekről Malaki- 
ás írt (Mal 2,12-13). Az Úr visszatérése és a nemzet megítélése után már Istennek tetsző, igaz áldozato
kat fognak bemutatni Izraelben.

Összegezve megállapítható, hogy ez az önálló egység (Mai 3, lb—4) a templomot állítja fókuszba, mint 
a teofánia helyét, ahol a papok megtisztulnak, és az áldozat visszanyeri eredeti értelmét, jelentőségét.

5. vers
Isten újra egyes szám első személyben beszél. Ő maga fog tanúskodni a gonosztevők és igazságtalanok 
ellen, akik megsértik a szövetség törvényeit. A mózesi törvény kivétel nélkül tiltotta a textusban említett 
gonosztetteket. Különösen a varázslás és a házasságtörés volt az a bűn, ami végigkísérte Izrael népét 
évszázadokon keresztül, s amely ellen szinte kivétel nélkül minden próféta felemelte szavát. Amikor az 
Úr eltávolítja Izraelből ezeket a bűnösöket, akkor ezzel választ fog adni a nép azon kérdésére, mely Isten 
igazságosságát firtatta (Mai 2,17).

6-7a. vers
Malakiás kijelentette, hogy az elképzelésekkel ellentétben Jákob fiai nem fognak elpusztulni (nn’bo ttb), 
mert Isten megtartja az ő szövetségét. Az ígéreteket mi, emberek nem mindig tartjuk be, ezért nem lehet 
azokat készpénznek venni. Az ígéret csak annyira megbízható, mint az a személy, aki azt adja. Isten 
azonban meg fogja tartani az ő ígéretét, nem fogja megváltoztatni, mert Isten és az ő igéje változhatat- 
lan. Ez lehet az egyedüli alapja Izrael reménységének (5Móz 4,31). Pál apostol ugyanezzel indokolja Iz
rael népe jövőjének reménységét (Róm 3, 3-4).

A próféta ebben a szakaszban elítéli Izraelt, amiért történelme során gyakran nem engedelmeskedett 
az Úr parancsolatainak. Természetesen ez ellentétben áll Isten változatlan hűségére vonatkozó kijelenté
sével. Addig, amíg az Úr változatlan és örök, addig a nép hűsége sokszor megkérdőjelezhető, és mindig 
változik. Isten tudja ezt, mégis, mint már annyiszor a történelem folyamán, ismét egy ígéretet ad Izrael 
népének: ha a nép megtér az Úrhoz, akkor Isten ezt azzal jutalmazza, hogy ő is megtér Izraelhez. Ez az 
ígéret tulajdonképpen arra a szövetségre épült, amelyet Isten kötött Izraellel (5Móz 30,1-10), s amely 
az ő Fiában, Jézus Krisztusban valósult meg.
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Igehirdetés felé

„Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó!" -  tartja a közmondás. Sajnos azonban korunkban az ígére
tekkel nem tudunk messzire menni, igen alacsony lett az árfolyama. Szinte sehol sem jegyzik. Ma már 
az adott szó nem sokat ér. Amikor ígéreteket, fogadalmakat hallunk, akkor általában valami gyanúsat 
érzünk mögötte: bizonytalan és igen kétséges. Mi is úgy vagyunk az ígéretekkel, mint ahogyan a rek
lám is mondja: „Nekem bizonyíték kell, nem ígéret!"

így voltak ezzel a Malakiás idejében élt izraeliták is. A próféták már oly’ régóta hirdették nekik Isten 
gondviselő szeretetét, prófétálták az „Úr napjának" eljövetelét, hogy a próféciákkal már nem igen tudtak 
mit kezdeni. A jövendölésekből kiábrándultak, s csalódottan tették fel a máig ható teodiceai kérdést: Hol 
van az igazságos Isten? Hol van az igazság akkor, amikor az igazak szenvednek, a gonosztevőknek pe
dig jól megy a soruk. Emberileg teljesen érthető reakció ez a részükről.

Közben pedig azon kapjuk magunkat, hogy az idő ugyan haladt, de a helyzet semmit sem változott: 
ma ugyanez lehet mindennapi tapasztalatunk. A hit azonban mindig túllát a tapasztalaton, s bízik a 
mindig hű és igaz Isten igazságosságában, de legfőképpen kegyelmében -  hiszen az igazság és gonosz
ság nem mindig látható szemmel.

Továbbra is reménykedve hiszünk és bízunk az Úr ígéreteiben, s várjuk beteljesedésüket. Két ádvent 
között élve az Úr követének eljöttét, s nyomában az Úr megjelenését már megtapasztalhatta, átélhette 
az emberiség.

Várta, s sok szempontból még ma is várja és igényli az ember a Megváltó eljövetelét. Jó annak tuda
tában élni, hogy Isten ígéretei megvalósulnak. Jó azt hinni és tapasztalni, hogy egyszer már megtörtént 
az eljövetel. Kell a bűnösnek, hogy szabadulhasson a büntetéstől, s helyette inkább bocsánatot kapjon. 
Szükséges a betegnek, hogy szabaduljon a kínoktól és gyötrődéstől, s a haldoklónak, hogy menedéket 
találjon a félelmektől és a halállal szemben. Kell a magányosnak, hogy társra találjon; a szomorkodó- 
nak, hogy megvigasztalódjon; s az éhezőnek és szomjazónak, hogy megelégíttessék.

A keresztre szegezett és a feltámadott mindig kell, hiszen ő az, aki ad -  leginkább önmagát és önma
gából. Addig kell, amíg szorult a helyzet, s szükséges a segítő. Aztán....

Amikor már nem várunk semmit, viszonozni pedig még annyira sem akarunk, az Isten útmutatásait 
nem kívánjuk követni, parancsait meg sem halljuk -  már az ígéretek sem lényegesek. Az ítélő Krisztus 
eljövetelét sem szeretjük hallani, mert elevenünkbe vág, bűneinket firtatja.

Az ítélő ugyanis kér -  leginkább számon kér, s megvizsgál. Megbocsáttattak bűneid: megváltoztál, 
megtértél? Meggyógyultál: kiben bízol? Feltámadtál: hiszed, kinek az érdeméért? Társra találtál: kinek 
köszönöd?

Az Úr mindig lép felénk, aztán várja, mit teszünk, mit felelünk. Igéreteit megtartja: igazakon és go
noszokon egyaránt. Csak éppen az nem mindegy, hogy az ő osztályozása szerint jobbra vagy balra kell 
majd állni.

Isten igazságossága vele együtt örök. Ahogy kegyelme is. Csak a kegyelmi idő véges.
Szabó Ferenc
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Advent 3. vasárnapja -  
5Móz 5,6a.7-10

A szöveg kontextusa

Mózes ötödik könyvének sokféle irodalmi műfaját olvasva egyetlen téma variációjával találkozunk: Izrael 
az ígéret földjének határán etikai és teológiai döntésekre kényszerül. Ezeken a döntéseken áll vagy bukik 
az élet az ígéret földjén. A deuteronomiumi szemléletben az idő és hely meghatározó. Izrael sorsdöntő mér
földköveit emlegeti a szöveg újra meg újra. Egyiptomból a Hóreben és Kádes-Barneán keresztül Moáb 
határáig halad az ív, amely az 5Móz első három fejezetét egyesíti. JHVH minden egyes mérföldkőnél en
gedelmességre tanítja Izraelt. A Deuteronomium nem a nemzet történelmének megismétlésére törekszik. 
A könyv anyaga tapintatosan fogalmaz: Izraelnek kötelessége a múlt leckéit nem elfelejteni. Izraelnek 
kötelessége a múlt leckéit állandóan alkalmazni a jövőben is. Ha Izrael Kádes- Barneánál tanult a hibáiból, 
itt, a Moáb határán képes lesz helyesen cselekedni. A múlt és jelen azonosításának elve a negyedik feje
zetben bontakozik ki. Az ötödik fejezet pedig a hórebi kinyilatkoztatás tartalmát azonosítja a moábi 
„Mózes-prédikációval”. Ennek eredménye az, hogy a jelenlegi dilemmát a múlt történéseinek felsorakoz
tatásával próbálják megoldani. Vagyis a Tízparancsolat megismétlése ebben az összefüggésben azt je
lenti, hogy a hórebi mérföldkőnél kapott isteni kinyilatkoztatás követelményeit Mózes itt, a „Moáb-pilla- 
natban" újra kimondja -  ezáltal Izraelnek el kell gondolkodnia azon, hogy most, ma hogyan dönt. Hogy 
be akar-e menni az ígéret földjére, illetve, hogy milyen alapokra akar új életet építeni? S mindez az Isten 
jelenlétében történik. Ilyen értelemben Moáb a rekapituláció helye. A hatodik fejezet pedig az előrehal
adás helyszínévé teszi Moábot. Moáb Izrael történetének a kulcs-helye: múlt, jelen és jövő itt, a döntés 
helyén eggyé lesz. Alapigénket próbáljuk a 4., 5. és 6. fejezet egységében megközelíteni!

A szakasz a 2Móz 20,2-6 majdnem szószerinti megismétlése. A legnagyobb különbség a Tízparan
csolatot hozó két hely között a beszélők személyében található. A Sínai-hegynél JHVH az, aki beszél. A 
deuteronomiumi szövegben Mózes szól a néphez. Mózes személyének körülírása hangsúlyos az egész 
deuteronomiumi szövegben. Mózes egy. hiteles felhatalmazás birtokosa. A felhatalmazás kettős: egy
részt Isten választotta őt ki, hívta el, hogy általa adja szavát (5Móz 4,14; 5,28-31; 18,15-18, 2Móz 
19,9), másrészt a nép küldi Mózest Isten elé. A nép is közvetítővé teszi Mózest (5Móz 5,23-27; 2Móz 
20,18-20). Ez a kettős felhatalmazás megkérdőjelezhetetlenné teszi a deuteronomiumi retorikát. Ha Is
ten és Izrael adta a felhatalmazást, ki vonhatja kétségbe Mózes szavait?

Exegézis

6. vers
„Én vagyok az Úr, a te Istened”: Az egyetemes érvényű kinyilatkoztatás után a „te Istened" azonnal 

személyessé teszi a beszédet. E miatt az örökérvényű kijelentés miatt következnek a tiltások, a negatív 
megfogalmazások. Én vagyok mn\ A rtíT fordításával évszázadok óta küszködnek. Más fordítási lehe
tőség: az Egyetlen, a Jelenlévő.

Az „Én vagyok”, és később: „ne legyen más" az egész Ószövetségben újra meg újra előbukkanó téma. 
Az isteni jelenlétet az Eyw cípi fejezi ki az evangéliumokban. Gondoljunk csak a vasárnap evangéliumi 
kérdésére is, amelyet Keresztelő János szájából hallunk: „te vagy-e az”?

8  w m



7. vers
•,33_tPi7 szó szerinti fordításban „az arcomon”. Mivel az arc, Isten személyének metonimiájaként is értel
mezhető, jól lehet a „rajtam kívül”-lel fordítani. A héber szó jelentése azonban ennél gazdagabb: előt
tem, mellettem, kívülem (rajtam kívül), ellenemre, jelenlétemben stb. A LXX is prepozícióval és főnévvel 
fordítja: npo npoawnou pou

Az onnK többes száma itt valóban több istenre utal.

8. vers
„Ne csinálj képmást” érdemes együtt olvasni Gen 1, 26-27-el: Isten teremti a képmást. Az ember csinál
ja. A két szövegben három héber szót hallunk magyarul képmásnak. A ^os, a képmás egyaránt használ
ható bálványra és Istenre, a *70D igéből ered. Jelentése „olyanná tenni”, „olyanná válni, mint". A szöve
günkben szereplő rmon pedig, alakot, képet, ábrázolást jelent. A teremtéstörténetben Isten az embert, 
mint imago Deit teszi „uralkodóvá". Szövegünkben pedig attól tilt, hogy az ember ne hódoljon az imago 
dei-nek, illetve még csak ne is próbálkozzon ezek előállításával. Továbbá, az ember ne akarja Istent bár
miféle „hasonmás", „képmás" segítségével tisztelni.

9. vers
mn'jn sbi úgy tűnik, hogy a maszoréta hophal punktációja itt tudatos teológiai döntést tükröz. Kény- 
szerített bálványozásra utal, holott eredetileg a „ne engedd magadat más isten imádására adni"-t jelen
tette (lásd továbbá: 2Móz 20,5; 23,24 és 5Móz 13,3-at, valamint 5Móz 4,28; 28,36.64-et).

Kp jelentése elsősorban a férfi-nő viszony kontextusában világos. Ott top az a fél, aki egy konkurens, 
rivalizáló ellenfelet lát felfedezni kettőjükön kívül vagy mellett. Innen asszociálhatunk az Ószövetség
ben oly gyakran fellelhető házasság-metaforára. A top a vörössé válni jelentést is magában hordozza, 
(féltékeny- dühös- tehetetlen, legalábbis, ami a viszonyt illeti). Továbbá, az Ószövetségben először az 
Isten és népe közötti viszony leírásában, a Tízparancsolat szövegében (2Móz 34,14) találkozunk a top- 
val: Hagyományosan a „féltékeny”-nyel fordítjuk: Én az Úr, féltékeny Isten vagyok, azaz nem tűrök meg 
magunk körül riválist.

npa. Anps ige ugyancsak gazdag fordítási lehetőséggel kerül elénk: meglátogatni, rámutatni, próbára 
tenni, hiányolni stb. Ezek az eltérő jelentések nyilván sok vitát indítottak az ószövetségesek körében. 
Ezek mellet megemlítendő a „megvizsgálni és annak függvényében eljárni" fordítás (Scharbert 1960), 
valamint a Buber-Rosenzweig fordítása is: rendbe szedni, rendszerezni (1954-62). A ipa ige ellentétes 
jelentéseit nagyon nehéz feloldani. Szövegünkben a Scharbert, valamint a Buber által ajánlott fordítást 
érdemes figyelembe venni. Isten megvizsgálja az atyák tetteit, és a fiakkal számol el, valamint, Isten az 
atyák vétkeit összhangba hozza a fiák vétkeivel.

10. vers
ion eredetileg olyan értelmi és érzelmi magatartást jelentett, amelyből csak jó származott, lon-nek csak 
közösségben lehet lenni, azaz a személyes kapcsolat léte elmaradhatatlan. A ion duratív, tartós. Így 
nem meglepő az ezer ízig használata. A pillanatnyi meglátogatás, a vétkek rendezésének rövidsége 
szembeállítható-ezzel a tartós magatartással.

antí, a legátfogóbb ige a szeretet cselekvésének kifejezésére. Mindenekelőtt azonban a családtagok, 
férj-feleség, de szülő-gyermek közötti szeretet gyakorlására is utal. A szó teológiai használatában a fele
baráti szeretetet, az ember Isten iránti szeretetét, valamint Isten ember iránti szeretetét jelenti. Ez utób
bi használat igen jellemzői a deuteronomi szövegekre.

A Tízparancsolat a Sínai- hegynél kötött szövetség alapját jelentette. Nem meglepő, hogy Mózes fel
eleveníti, ha úgy tetszik kontextualizálja azt, amikor az új nemzedéknek a szövetségről beszél. Ezek a 
parancsolatok egyforma jelentőséggel bírnak a Sínai-hegynél, Moáb pusztájában és az ígéret földjén. 
Mózes hallgatóságának meg kell értenie, hogy a Sínai-hegynél kötött szövetség, amelyet Mózes most 
magyaráz, velük köttetett. Egyszer s mindenkorra szóló szövetségről van szó, s ez az állandóság köti



össze a mai hallgatóságot a korábbi nemzedékekkel. Minden egyes alkalommal, amikor a Tízparancso
lat elhangzik a hallgatóság Isten egyszeri és örökérvényű kijelentésével azonosulhat.

Esetleges szermók kulcsszavai

Hogyan lesz az első parancsolatból adventi igehirdetés? A parancsolat igéit nemcsak felszólításként for
dítjuk, hanem ígéretként is. (Én vagyok a te Istened: ne legyen, és nem lesz más Istened, ne csinálj, és 
nem fogsz csinálni magadnak...). A Tízparancsolatnak eszkatológikus jellegéről lehet szólni, hogy eljus
sunk az adventi várakozás fő alakjához, hozzá, aki kimondja, hogy „Én vagyok", s akiben Isten vala
mennyi ígérete igenné lett. istentiszteleteinken a Tízparancsolat a gyónási igeolvasás elmaradhatatlan 
része. (Érdekes megfigyelni, hogy ott a tíz ige után következik a mi textusunk 9. és 10. verse.) Azon ige
szakaszok egyike, amelyeket a megkonfirmált igehallgató szó szerint idézni tud. Óriási előny ez az 
igehirdető számára. Engedjük, hogy a Dekalógusnak ez a része legyen rekapituláció, és újat kezdés egy
aránt! Vigyázzunk azonban arra, hogy igehirdetésünk ne változzon katechetikai órává! Ezt a csapdát 
elkerülhetjük, ha nem homilíával, hanem szermóval próbálkozunk. Egyetlen kép, mondat, gondolat ki
bontása, átadása legyen a cél!

Egyedül JHVH
A deuteronomiumi radikalitás a szöveg datálásának problematikáját eleveníti fel. Az eltérő vélemények 
'között vannak olyanok, amelyek a szöveget az ú. n. „deuteronomiumi- mozgalom" teológusaival roko- 
nítják. Szerintük a szöveg a babiloni fogság utolsó szakaszaiban nyerte el végső formáját. Egyetlen nép, 
egyetlen Isten, egyetlen ország, egyetlen istentiszteleti hely, egyetlen tanító egyetlen tanítással volt a po
litikai és teológiai program. Mások egyenesen a Hellenizmus-korára esküsznek a szöveg véglegesítését 
illetően. A szöveg datálásának problémáját nem áll módunkban megoldani. Az érvelésekből azonban az 
következtethető, hogy JHVH egyedüliségének problematikájával a történelmi Izrael minden generációja 
szembesül. A mai igehallgatók életében az egyedül JHVH más megfogalmazásban ugyan, mégis ugyan
azokat az alapvető kérdéseket hívja elő, mint amelyeket Izrael nemzedékeken keresztül próbált megvá
laszolni. Az első parancsolat értelmezéséhez vegyük figyelembe a 5Móz 6:4-et. JHVH egyedisége az 
összehasonlíthatatlanságában fedezhető fel. Ennek megértése alapvető. A tik  számnév. Az egy isten
sok istenek polemizáló helyzetei nagyon is hozzánk nőttek, de itt többről van szó, mint egy egyszerű 
számnévről. JHVH t k  nemcsak azt jelenti, hogy egy Isten, de azt is, hogy JHVH egyedülálló. Nincs hoz
zá fogható. Talán többre jutnánk, ha a monoteizmus emlegetése helyett henoteizmusról beszélnénk. Iz
rael létezésének egyetlen feltétele: ennek az egyedülálló, semmihez és senkihez nem hasonlítható Isten
nek való engedelmeskedés. Izraelt minden időben ez a kijelentés: JHVH t k  hívja életre. Ha ez a kijelen
tés nem hitvallásként hangzik el, Isten népe nem létezik.

Adventi igehirdetésünk szólhat arról, hogy az Egyetlen, a nem változó valóra váltja ígéreteit.

A féltékeny Isten
Amint azt már az exegézisben láthattuk, a Kp használata az Isten és népe közötti házasság-metafora 
bevezetésének tekinthető. Ebben az esetben Istenről, metaforikusán, mint az ő népének házastársáról 
elmélkedhetünk. Egy ilyen metafora megszületése kulturálisan igenis meghatározott, s hogy képesek le
gyünk bármit is világossá tenni ezzel a metaforával, a küldő kultúra Kp koncepcióját is körbe kell jár
nunk. Az izraelita házasság egyáltalán nem azonosítható a mai társadalom há asság felfogásával, mint 
ahogyan a mai ember Istenhez való viszonya sem azonosítható egy az egyben az izraeliták-Isten vi
szonnyal. Ugyanakkor érdemes fáradságot és bátorságot vennünk eme rejtett metafora tolmácsolásá
hoz. A mai társadalomban azok, akik a házasság felbonthatatlanságát vallják együtt élnek azokkal, 
akik számára a házasság ideiglenes szerződés, amely a felek beleegyezésével bármikor felbontható. A 
féltékeny Isten képére és képével vigyáznunk kell. Isten féltékenysége szeretetével és hűségével jár kéz 
a kézben. Isten soha fel nem bontható szövetséget kötött Izraellel. Gondoljunk a különböző prófétai cse-
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lekedetekre és leírásokra, amelyek mind Isten soha meg nem szűnő hűségét a házasság-metafora gaz
dagságában tárják elénk.

Az egyháztörténelem során a házasság-metafora sokféle értelmezésre talált. Az adventi gyülekezet 
önmagát Krisztus mennyasszonyának tekintheti. A hangsúly azonban Istenen van. Ő az, aki az elje
gyez, s ebben a viszonyban nem tűr meg mást.

Ne „csinálj" magadnak semmiféle képmást, hiszen te magad vagy Isten képmása 
Isten egyetlen „képviseletet” engedélyez, és ez pedig az a hűséges emberi közösség, amely Isten akaratát 
cselekszi a világban. Amikor Isten népe hűséges a szövetséghez, akkor Isten képes megmutatni kilétét 
a nem Istenhez tartozóknak. Egy alapvető elvről van itt szó. Vallásos közösségek, érthetően, olyan eszkö
zöket próbálnak találni, amelyekkel Isten elvárása és hatalma mindenki számára világossá válik. Egyike 
ezeknek az eszközöknek, az Isten tiszteletének aktusa. Ilyenkor egy adott helyet és időt, ahol és amikor 
a Szenttel találkozunk, szentnek teszünk meg. Egyszerűbben fogalmazva: életünket felosztjuk szent és 
profán helyekre és időkre. Ilyenkor következik be az, hogy az istentisztelet formája stb. fontosabbá vá
lik, mint maga Isten. (Gondoljunk csak arra, hogy hányán vannak gyülekezeteinkben, akik a liturgiát nem 
értik és nem élik, de megváltoztathatatlannak tartják.) Az Isten tiszteletének aktusával ilyen értelem
ben, semlegesíthetjük Istennek azt az örökérvényű kijelentését, hogy mi az ő képmásai vagyunk. Az iz
raeliták például a szövetség ládájának jelenlétét Isten jelenlétével azonosították. Ugyanakkor az ókori 
Izraelita teológusok szájából újra meg újra hallani, hogy ezek a látható jelek nem Isten képmásai. Izrael, 
mint Isten népe képviselte Istent a világban. A mai igehallgatók számára talán kisebb kísértés szó sze
rint istenszobrok faragásába kezdeni, de annál nagyobb kísértés nem Istenre mutató férfiként és nőként 
élni. Isten erre az egyetlen képviseletre támaszkodik, amely a legközelebb áll őhozzá: a képmására te
remtett emberre támaszkodik, s arra a közösségre, amely küldetését hivatott betölteni ott, ahol él.

Adventi igehirdetésünkben beszélhetünk arról, hogy Isten elküldte az Új Ádámot, aki öntudatra éb
reszt bennünket, s akinek köszönhetően valóban imago Dei lehetünk.

Én-Te viszony
A Tízparancsolat egyes szám második személyben szólítja meg a hallgatóságot. Egészen személyessé 
válnak a parancsolatok. Egyszerűen csak az Én-Te viszonyban lehet gondolkodni, s ugyanakkor a kö
zösség fontossága sem veszélyeztetett. Egy szívvel, egy lélekkel megvallani Isten parancsolatban adott 
ígéreteit. A buberi elmélkedéseket kedvelők lefordíthatják ezt a viszonyt a gyülekezet nyelvére.

Ebben a viszonyban a Tízparancsolat nem egy sor elvont erkölcsi törvény, hanem a lehető leg
konkrétabb megfogalmazása annak, amit minden Te-nek tennie kell. Pilinszky így vall erről a viszony
ról: ....mint a hírnöknek, ki mikor szólni kezd, az izgalomtól megcsuklik a hangja, úgy bukkan elő az
Isten forró és alázatos szerelme ezekben a kezdő szavakban: Én vagyok a te...

Micsoda forróságban fog szólni jézus szájából ez az én és te, a szeretet nemegyszer ismétlésekbe bo
nyolódó mondataiban" (Pilinszky, 1982). Ádventi igehirdetésünkben lehet szólni arról, hogy a Fiú már 
felkészült „a törvényből és hideg tényekből szőtt valóságot a maga mérhetetlen forróságában” megis
mertetni. Hogy Krisztus eljövetelével a lehető legközelebb került az Én a Te-hez.

de Hulster-Nagy Dorottya
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Advent 4. vasárnapja -  
Zsolt 100,1-5

A 100. zsoltár helye a Zsoltárok könyvében

A zsoltárok negyedik könyvében (Zsolt 90-106.) található 100. zsoltár, advent 4. vasárnapjának igehir
detést alapigéje, rövidsége ellenére fontos, összefoglaló szerépet tölt be a könyvben, azon belül is a 
93-100. terjedő Isten (mrp )-király-zsoltárok között. Amikor tehát a 100. zsoltár üzenetének keresésébe 
kezdünk, érdemes erre a nagyobb összefüggésre is egy pillantást vetnünk.

A teológiai mondanivaló ívét a csoportot keretező 93. és 100. zsoltárok adják meg. Míg a 93. Istennek 
a káosz feletti hatalmát dicsőségének tükrében mutatja be, addig a 100. zsoltár ennek a hatalomnak és 
dicsőségnek a nyilvánvalóvá válásáról beszél, amely akkor valósul meg, amikor a népek Izraellel együtt 
dicsérik majd Isten hűségét és szeretetét. A 93., 95., 96., 98. és 100. zsoltárok.a csoport ívének tartópil
léreiként -  amelyekben a teológiai súlypontok a legmarkánsabban jelennek meg -  egyfajta „liturgikus 
oratóriumot”' képeznek. A fennmaradó 94., 97., és 99. zsoltár a 100. zsoltár központi témáját -  „Izrael 
és a népek Isten világuralmának horizontján”1 2 -  gazdagítja egy-egy újabb hangsúlyos elemmel. Ezek a 
kompozíciót „kiegészítő” zsoltárok realisztikusabb hangjukkal is kitűnnek a többi közül, bennük a né
pekkel közös istentisztelet gondolata eszkatológiai távlatot kap.

Mint az e csoportot lezáró zsoltár, a 100. egyben csúcspontját és összefoglalását tartalmazza mind
annak, ami az előzőekben már elhangzott. A tartalmi összefüggés egyértelműsége itt rendkívül hangsú
lyos, mert a király-teológia karakterisztikus terminológiája (pl. az Úr király) csak látensen, utalásszerű
én van jelen a szövegben. Ilyen utalások például az ujjongjatok az Úr előtt (lb), amely a király trónra 
lépését kísérő felszólítás; a szolgáljatok az Úrnak (2a), mint az alárendeltség kifejezése; a menjetek be 
... udvaraiba (4b), amely az audiencián való megjelenésre utal; valamint az őnépe és legelőjének nyája, 
mint gyakran használt király-metafora. A 93-99. zsoltárok teológiai gondolatai a 100. zsoltárban ver
senként is kimutathatóak:

100,lb => 98,4a 100,4ab 96,8b
100,2b => 96,8b 100,4c => 96,2
100,3 => 95,7 100,5bc => 98,3ab

Mégsem egyszerű ismétlésről van szó, hiszen míg a megelőző zsoltárok kijelentései és felszólításai ki
zárólag Izraelre vonatkoznak, addig a 100. zsoltár -  és ez egyben teológiai döntés eredményeként értel
mezhető -  hívása „az egész földön élő” minden néphez szól, hogy Izraellel együtt jelenjenek meg Isten 
színe előtt.3

1 Hossfeld-Zenger (2002), 528. o.
2 Hossfeld-Zenger (2002), 528. o.

Bővebben 1. az exegézisnél!



Exegetikai megfigyelések

A 100. zsoltár szövegének legszembetűnőbb sajátossága az, hogy a műfaj versformájából (parallelismus 
membrorum) következő páros felépítésű zsoltárversek helyett itt -  klasszikus formájában ugariti szöve
gekben gyakori -  háromsoros felépítésű versekkel találkozunk, amelyek egyértelműen négy részre tagol
ják a zsoltárt. Megjegyzendő, hogy ez a formai sajátosság ugyancsak összeköti egymással a 93. (lbcd, 
3.4) és a 100. zsoltárt. A szöveg exegézise során ezt a szerkezetet tartjuk szem előtt.

Felirat
A zsoltár felirata kultikus-liturgikus használatra utal. A rnin szó a családi hálaadó istentiszteletet jelen
tő szakkifejezés. Ez többnyire áldozatbemutatással járt együtt, és egyben Isten megtapasztalt hűségének 
szóbeli továbbadása és egvallása, hozzá áldozati lakoma kapcsolódott. Zenger itt a struktúrát tekintve 
párhuzamot von a keresztyén eucharisztiával.'1 Alapvetően liturgiái funkciót feltételez Weiser* * 6, amikor 
kórus-himnuszként határozza meg a zsoltárt, amelyet feltételezése szerint váltakozva énekelhettek (pl. 
papok kórusa -  4. vers, gyülekezet -  5. vers). Mindenképpen ünnepi himnuszról van tehát szó, amely 
Izrael szájából hangzik el, címzettje pedig -  ahogyan ezt később látni fogjuk -  a föld minden népe.

lb-2a-2b vers
A szakasz értelmezésének kulcsát a kifejezés adja meg. Egyértelműnek látszik, hogy az Isten
magasztalására felszólítás nem korlátozódik a „választott népre", Izraelre, hanem egyértelműen vallási 
univerzalizmust képvisel, amelyben Izrael és a népek Istenhez való viszonyukban azonos szintre kerül
nek. Ezt az értelmezést támasztja alá a LXX is, amely macra r| yryvel fordítja a kifejezést. A három zsol
társort kezdő többes szám második személyű imperativusban álló igék az Istenre vonatkoztatott király
teológia jellegzetes kifejezései: w nn -  ujjongjatok, -nai? -  szolgáljatok, -itta -  menjetek (színe elé). Gun- 
kel megjegyzi, hogy az -qd ige az istentisztelet keretében történő Isten-szolgálat kifejezése is.6

3a-3b-3c vers
Zenger a szakaszt a héber Biblia leglátványosabb kijelentésének nevezi. Nem véletlenül, hiszen az álta
la képviselt univerzalizmus semmiképpen nem tartozik az Ószövetség fővonalába7. Egyrészt egyértel
műen olyan monoteista hitvallásra szólít fel, amely más istenek létezésének lehetőségét sem fogadja el 
crnh'K -in nvr, amelyet a LXX ugyancsak ebben az értelemben határozott névelővel fordít: ő Geo , más
részt a népeket is felszólítja erre a monoteista hitvallásra. Ez a felszólítás az ú. n. szövetség formula 
(5Móz 26,17-19) univerzalizálását és radikalizálását jelenti, ugyanakkor Isten és ember viszonyát nem 
üdvtörténeti, hanem teremtésteológiai alapon történő meghatározását. Így kerülhetnek Isten előtt azo
nos szintre Izrael és a népek, ami azonban nem áll ellentétben Izrael kiválasztottságával sem.

A második sor fordítása a héber szöveg két különböző, egyaránt lehetséges olvasata miatt okoz gondot. 
Egyrészt fordítható így: „Ő alkotott/teremtett (nfiRí) minket, nem mi (•'omK n^ t) (teremtettük magunkat)"; 
másrészt így: „Ő alkotott/teremtett minket, az övéi vagyunk (•'umx fri). Az egész zsoltár összefüggésében 
ez utóbbi látszik elfogadhatóbbnak, ezt követi a Vulgata (ipse fecit nos et ipsius sumus) és a magyar 
fordítás is, ugyanakkor a LXX az első lehetőséget választja: oux bpek;. Egyes angol kommentárok a tf*?]-
t bizonyító értelemben fordítják:.... ezért vagyunk az ő népe...", de ezt a véleményt kevés magyarázó
osztja.8 A szakasz harmadik sorában található nyáj-pásztor király-metaforáról már korábban esett szó.

* Hossfeld-Zenger (2002), 528. o.
■' Weiser, 442k.
6 Gunkel, 432. o.
7 Ugyanakkor nem is kizárólag a 100. zsoltár sajátossága. Találkozunk vele a kanonizált prófétai iratok elején és végén (Ézs 

2,1-5; 19.21-25; 66,18-23, Zak 14,9-21), valamint a zsoltárok könyve végén is (Zsolt 145-150). V ö. Hossfeld-Zenger 
(2000), 713. o.

81. Hossfeld-Zenger (2000), 706. o.



4a-4b-4c vers
E szakasz egyes sorait -  az első szakaszhoz hasonlóan -  imperativusok vezetik be -itta -menjetek (be), 
irfj-R-rrtn -adjatok hálát (neki), -1333 -  áldjátok). Ha azonban nem felejtjük el, hogy a zsoltár megszólí
tottjai a népek, akkor itt fokozást is megfigyelhetünk. A 2. szakasz felismerésének -  Isten egyetlen Isten
ként és teremtőként való elismerésének -  következménye a meghívás/beengedés az istentiszteletre, aho
vá közösen vonulnak be a népek Izraellel együtt, dicséretet énekelve n^nna, a LXX ezt konkretizálva 
zsoltárként, himnuszként fordítja: ev upvoiq.

5a-5b-5c vers
Az utolsó háromsoros szakaszban, amelyet a műfajra jellemző '3 vezet be, az 1-4. versekben elhangzott 
felszólítások indoklása történik meg, amely egyben Istenről szóló -  gyakori formulákat felhasználó9 -  
hitvallás is. Központi kijelentése Isten jóságáról (3iű) szól, amelyet Izrael történelme folyamán az egész 
nép, valamint az egyes ember egyaránt Isten mentő szereteteként sokszor megtapasztalhatott (v. ö. Zsolt 
107; 118).

A 100. zsoltár műfaját tekintve himnusz, hálaadó és dicsérő ének10, amelyet elsősorban a benne található 
felszólítások, imperativusok határoznak meg. Összesen 7 ilyen igealakot találunk a szövegben wnn, 
•11317, -w'3, -lui, -ik'3, nin, -1313N. A zsoltár központi, Isten egyetlen Istenként és teremtőként való elismeré
sére történő felszólítása szerkezetileg is középen, a 3. versben, a középső (4.) igealak használatával hang
zik el. E koncentrikus struktúrán kívül azonban lineáris felépítést, fokozást is megfigyelhetünk benne. 
Míg a 2. versben a felszólítás Isten szolgálatára szól, a 4. versben már a teljes hitbeli egység kifejezése, 
a közös istentisztelet gondolata jelenik meg, amelyben Isten népe kultuszi gyülekezetként van jelen.

A 100. zsoltár az adventi igehirdetésben

A hagyományosan böjti, jézus Krisztus eljövetelére való belső készülésre szolgáló ádventi időszak a 4. 
vasárnapon csúcspontjához ér. A heti ige (Fil 4,4-5) örömre szólít fel. Ez az ádventi örvendezés már ka
rácsony közelségéből táplálkozik és éppen annak a felismerésnek a következménye, hogy Isten jézus 
Krisztusban Megváltót küld a világba, aki képes megmenteni az embert azokból a bűnökből, amelyek 
felismerésére éppen az ádventi időszak belső készülése ad lehetőséget. Örülni persze nem lehet felszó
lításra. Ezért hálát adhatunk Istennek, ha advent 4. vasárnapján ilyen örvendező gyülekezet előtt lép
hetünk a szószékre. Ha ez mégsem így lenne, akkor is megmaradhat a reménységünk, hogy Isten a 100. 
zsoltár szavai alapján hangzó igehirdetésünk által örömre hívhatja, örvendezővé teheti szavának hall
gatóit, gyülekezetét és az igehirdetőt egyaránt.

A zsoltár fő témája, amelyet Zenger így fogalmaz meg: „Izrael és a népek a világban, mint Isten kirá
lyi birodalmában"", a közeledő Karácsony összefüggésében a keresztyénség, konkrétan pedig a keresz
tyén gyülekezet számára is fontos kérdést vet fel. A 100. zsoltár olyan -  az Ószövetségben meglehetősen 
ritka -  univerzalizmust képvisel, amelyben az Istennel való közösségbe való meghívás alapja Istennek 
egyetlen Istenként, minden ember teremtőjeként való felismerése. Annak az egyszerű mondatnak a ki
mondása: Az Úr az Isten, (...) az övéi vagyunk. Az a nyitás minden nép felé, amely az Ószövetségben 
még csak periférikus -  ám döntő -  üzenetként található meg, az Újszövetségben döntő szerepet kap: Jé
zus Krisztusban ugyanis Isten ugyanezt a nyitást vitte végbe minden ember felé. Az üdvösségre való Is
tentől eredő meghívás és a megváltás műve univerzalitásának hordozója pedig e világban éppen az 
evangélium szavát hallgató keresztyén gyülekezet. Olyan emberi közösségről van tehát szó, amelynek 
Istentől kapott feladata az, hogy kész legyen nyitni, kész legyen az örömhírt örömmel továbbadni azok-

"V. ö.: Jer 33,11; IKrón 16,34; 2Krón 5.13; 7,3; Ezsd 3,11 (Hossfeld-Zenger (2000), 712. o.) 
Kraus, 856. o.

" Hossfeld-Zenger (2000), 713. o.
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nak, akik keresnek, és akiknek Isten meghívása szól az egyház és gyülekezet közösségébe. Ez a missz
ió lényege, amelyet a 100. zsoltár sem csupán egyházi szervezetek és csoportok, intézetek és osztályok, 
hanem minden hívő ember feladatának tekint.

Amikor örvendező gyülekezetről beszélünk, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy mi az, ami a 
közösséget összetartó alapot jelenti. A 100. zsoltár örvendező gyülekezete, amely egy közösségként je
lenik meg Isten színe előtt, hitében is egy. Abban a monoteista hitvallásban, amely Istent egy Istenként, 
a világ és egyenként minden ember teremtőjének ismeri el. A zsoltár nem beszél ugyanakkor arról -  és 
ezt is tudatosítanunk kell -  hogy ez a „nagy találkozás”, a közös istentisztelet eseménye már megtörtént 
volna, csupán a felszólítás hangzik el. Bizonyosan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ha csak 
ennyit tudunk mondani, amikor közös hitünkről beszélünk, az meglehetősen kevés, az még nem ok az 
örömre, és főleg nem a közös istentisztelet ünneplésére. A zsoltár szava mégis biztat, és nyilvánvalóvá 
teszi, hogy Isten jóságának, szeretetének és hűségének megtapasztalása az, ami az öröm egyetlen igazi 
forrását jelentheti egyéni életünkben és gyülekezetünk életében egyaránt.

A keresztyén gyülekezet öröme ádvent 4. vasárnapján szoros kapcsolatban van a 100. zsoltár öröm
üzenetével, hiszen tudhatja és megvallhatja, hogy amiképpen Isten az Ószövetségben pásztorként terel
gette népét annak egész történetén keresztül, úgy Isten újszövetségi népe sem marad pásztor nélkül. Is
ten népe olyan pásztor eljöveteléről emlékezik meg rövidesen, Karácsony ünnepén, aki itt járt közöttünk 
fizikai értelemben, emberi mivoltában is, akinek szavát, mint az emberi testbe öltözött Isten Fia hangját 
meghallhatta földi működése idején, és meghallhatja ma is, többek között abban az igehirdetésben, 
amely e vasárnapon a 100. zsoltár szavaival közös örvendezésre hív.

Énekjavaslat
EÉ 132. (3. vers: „Az irgalmas Király, a Megváltó jön el.”)
EÉ 142. (3. vers: „Sión üdve, nagy Király, érettünk a földre száll.")

Wagner Szilárd

Felhasznált irodalom
Gunkel, H.: Die Psalmen. Göttinger Handkommentarzum AT. Göttingen, 1926.
Hossfeld, L. -  Zenger, E.:.Die Psalmen 11., Fsaim 51-100. Die Neue Echter Bibéi Würzburg, 2002.
Hossfeld, L. -  Zenger, E.: Psalmen 51-100. Herders Theologischer Kommentár zum  Altén Tescament. Freiburg, Basel, Wien, 2000. 
Kait, E.: Die Psalmen. Herders Bibelkommentar. Die Heilige Schrift für das Leben erklárt, Bd. VI. Freiburg in Breisgau, 1937. 
Kraus, H.-J.: Psalmen. 2. Teilband: Psalmen 60-150. Biblischer Kommentár Altes Testament. Neukirchen, 1989.
Weiser, A.: Die Psalmen. Altes Testament Deutsch 15. Göttingen, 1963.

Böjt 1. vasárnapja -  Zak 3,1-7
Történeti háttér

Zakariás könyvét a 12 kispróféta közé soroljuk. Datálása: I. Darius perzsa király uralkodásának idején, 
tehát Kr. e. 520 körül. Haggeussal egy időben íródott, feltehetőleg a fogságból hazatérteknek.

Zakariás nevének jelentése: az Úr ismét megemlékezett, vagy az Úr emlékszik.
A könyv apokaliptikus könyv. Víziók, látomások érdekes módon újra nem idegenek korunktól, hatal

mas piaca van, mondhatnánk mai szóval. Figyelnünk kell tehát, hogy meg tudjuk különböztetni és meg-



tanítani megkülönböztetni valódit a hamistól, fantáziálást az Istentől kapott víziótól, kanonikus apo
kalipszist a mai önjelölt látók jövőképétől, nem kizárva annak lehetőségét sem, hogy Isten ma is ad je
leket, látomásokat egészen nem várt helyzetekben.

A 17. század óta úgy tartják, hogy az 1-8. és a 9-14. fejezet különböző szerzőktől származik.
A proto-zakariási munka 8 látomásból áll, ebből a negyedik alapigénk. Nyelvileg kicsit kilóg a sor

ból, nem a szokásos „láttam”, vagy „felemeltem a tekintetem" bevezetéssel kezdődik, ugyanakkor igaz 
az is, hogy nyelvileg és tematikusán erősen rokon vonásokat mutat az 1. és 2. látomással, része a hét 
éjjeli víziónak, közvetlenül kapcsolódik az ötödikhez.

Az áttekinthetőség kedvéért, és a készülést segítendő három módon közelítem meg a szöveget. Először 
a szereplők, másodszor a cselekmények, harmadszor a szövegben megjelenő tárgyak szerint, felsorolás
szerűen:

Helyszín

Többször előforduló kép az Ószövetségben, hogy ]HVH ül trónján, és a tárgyalt ember két oldalán egy- 
egy „istenfi", angyal áll, az egyik vádolja, a másik védi. Hagyományos ókori keleti kép a despotikus 
uralkodóktól meghatározott kultúrákból, ahol hagyományosan ez volt a bíráskodás, törvénykezés mód
ja. Láthattuk ezt például Jób 1,6-ben is.

Szereplők

JHVH
Az Úr, a Seregek Ura, aki kiválasztotta jeruzsálemet. Fontos megfigyelnünk ezt a momentumot, mert a 
fogságból való visszatérés után újra hangsúlyt kap a kiválasztás, akkor is, ha 4,14-ben az egész föld 
Urának is nevezik.

Maiak
JHVH, az Úr angyala. A többi látomástól eltér a küldött szerepe ebben a részben. Tulajdonképpen nincse
nek saját körvonalai, csak azt képviseli, amit JHVH mondd. Érdekes például megfigyelnünk a 2. verset, 
ahol -  itt a magyar szöveg korrigált, de -  eredetileg JHVH szólal meg jussivusban: dorgáljon meg téged 
az Úr! S mondja mindjárt kétszer, nyomatékkal.

Jósua
Máshol Jeshua, vádlott: keveset tudunk róla, ismerjük fogságba hurcolt nagyapjának és apjának nevét, 
és azt, hogy vétkezett. De hogy mit, csak találgatásokba bocsátkozhatunk. Az egyik álláspont szerint 
ugyanis az ávon, bűn szó jelentése a személyes bűnt takarja, s így arra utal, hogy Jósua idegen nőkkel 
paráználkodott volna, a szó nehémiási értelmében. A másik, hogy az ávon a közösség bűnére utal, s így 
az egész fogságból visszatért nép bűnét képviseli Jósua, a nép elbizonytalanodását, megtorpanását, bi
zalomvesztését JHVH-ban, aki pedig „Jeruzsálemet kiválasztotta". Továbbá Jósua a 4,14-ben szereplő 
egyik felkent.

Főpap
Kohen hagadol, kohenn háros. Fogságban létrejött társadalmi funkció, a nép társadalmi és vallási vezető
je. Személyében várták a messiást, a felkentet, aki emberként, jó vezetőként megszabadítja népét. Így 
böjt elején fontos szembesülnünk azzal, hogy mit várt a nép, és mit kapott egy egészen más Jeshua 
személyében... Talán arra emlékeztet ez leginkább, mint amikor egy könyvet várunk ajándékba és 
kenyérsütő gépet kapunk. Nagyobb is, jobb is, de már úgy kitaláltuk, hogy mi jó nekünk...



Sátán (szátán)
Látjuk, hogy amint azt már a helyszínnél említettem, a sátán (héberben írva csak Sátán, de olvasva 
mindig A sátán) az Ószövetségben még messze nem az a nagyhatalmú ellenlábas, mint az Újszövetség
ben, ahol legyőzetik, letaszíttatik, (gnózis), de csak a sötétségen keresztül vezet a világossághoz, meg
téréshez út, hanem egy az istenfiak közül, quasi ügyész (ismét Jóbot említem). Fő dolga, hogy vádol (szó 
szerinti jelentése is ez). A fogság előtt időben általában beszélhetünk vádlóról, a fogság után azonban 
a mennyei vádló szerepe az övé.

Az itt állók (7. vers)
Csak említés szinten, de sokat elárul a kor világképéről, arról, mekkora jutalom a nálunk magasabb ha
talmak között járni, kelni, velük egyenrangúvá tétetni. Hogy ez az akkori ember szemében mekkora 
„szintlépés” az embernek, jól illusztrálja a többi apokaliptikus könyv, pl. Dániel, vagy a nem kanonikus 
Henoch apokalipszise.

Tárgyak

Terem, trón
Ebben a szakaszban explicit módon nem szerepel, de a kor gondolkodása ezt tükrözi: Isten a teremben 
ül, előtte zajlik a ügy. Ahogy a JHVH szájaként (egyfajta Metatron) működő angyal, úgy ez a kép is a tá
volságot, nagyságot és alávetettségünket hivatott kifejezni.

Üszkös fa
Utalás Ám 4,11-re, tűzből kiragadott jelentheti Jeruzsálem pusztulásától megmenekültet, de az üszkös 
fa a bűnös nép és ember képe, aki használhatatlan, megsemmisült, semmire se jó.

Tiszta ruha
Gyakori kér, a süveggel együtt a méltóság képe, a megtisztulásé, az új lehetőségé. A tiszta, vagy fehér 
ruha archetipikusan kifejezi a megújulást, hagyományos keresztény ikonográfiai használata is gyakori, 
ha az ember felemelését, megváltását kívánja kifejezni. A rituális megtisztuláshoz lásd még Lev 8,6-10.

Süveg
Érdekes, hogy itt nem a papi süveg szavát, hanem a sánip szót használja a szerző, mely a civil szféra 
vezetőjének dukált és nem csupán a vallási vezetőnek. Ez talán fontos politikai tartalommal bírt akkor, 
mikor a perzsa helytartó uralta Júdea tartományt. Tehát olyan vezetővé teszi JHVH a főpapot, aki azzal 
a feladatkörrel élhet, mint korábban csak Salamon, tehát királyi és főpapi egy személyben. A süveg adá
sa fontos jel, mert JHVH nem ekkor teszi főpappá Jósuát, hiszen az ekkor már főpap, hanem megbocsá
tásával újra kegyelmébe fogadja őt, és teszi így méltóvá új felelősségéhez, feladatához.

Cselekmények

Vádol
Ige: teszi a sátán, jó ügyészként pontosan rámutatva az elkövetett ávonra, a vád alól nem létezhet fel
mentés, a vád elég nagy, hogy az embernek ne legyen lehetősége azt gondolni, bármit tehet, hogy magát 
megmentse.

Öltöztet
A megbocsátás szimbóluma. Akit fel kell öltöztetni, az azelőtt meztelen volt, így védtelen, magatehetet
len, elveszett. Az öltöztetés gesztusa, tette anyai jel, a gondoskodásé, törődésé, szereteté.



Bűnt elkövet
A szövegben nem szerepel, tehát a már megtörténtre utal, nem aktív, hanem, mint az „üszkös fa” befeje
zett, végleges, lezárt.

Bűnt elvesz
Aki aktív, az JHVH. Ez a kettősség meghatározza a fikcionális teret. A cselekvő egyedül JHVH, ő szólít
ja fel az embert: nézd! ő öltöztet át, ő mozdul. (Juhász Gyula: De profundis)

Megbíz
Isten magasra emeli az embert. Hihetetlenül nagyra értékeli, kapásból vezérigazgatót csinál a frissen 
diplomázottból. De előbb képessé teszi rá. Beleöltözteti a képességbe, rá- „ruházza" a hatalmat, a fel
adathoz szükséges erőt.

Úton jár, törvénykezik
A harmadik idő: a jövő, a feladat. Amint már említettem Salamon kettős jogköre ez, a királyé és főpa
pé. Méltatlan voltunk bizonyítéka, de a végtelen öröm és paradox módon a legyűrhetetlen egzisztenciá
lis félelem oka.

Illusztrációk

Tárgy
Bármit, amit úgy érez, hogy az átöltöztetés, megtisztítás, új feladattal megbízást kifejezheti ma, lehet ez 
szerződés, víz vagy kézfogás.

Kép
Használhatjuk saját elmélkedésünkhöz segítségül, vagy megfelelő technikai háttér esetén kivetítve vagy 
fénymásolva) Aknay János: Metamorfózis (Hermann Ottó Múzeum, Miskolc)

Vers
József Attila: Könnyű, fehér ruhában; (Az Isten itt állt a hátam mögött...)

Tagore
Áldozati énekek (forrás: www.szepi.hu/irodalom)

Te tettél végtelenné engem. Néked telik ilyenben kedved. Ezt a törékeny edényt te üríted ki újra meg 
újra és te töltőd meg mindig friss élettel.

Ezt a kicsi nádfurulyát te vitted hegyen-völgyön át magaddal, s belőle leheleted örökké új melódiákat 
fakasztott.

Kezednek halhatatlan érintésére kicsiny szívem gyönyörűségében felejti, hogy korlátái vannak, s 
kimondhatatlan mondanivalók keletkeznek benne.

Mérhetetlen adományaid csakis ezen az én igen kicsiny kezemen át juthatnak hozzám. Évszázadok 
telnek-múlnak, s te csak egyre töltögetsz, s mégis van hely, hova töltögess.

Juhász Gyula: De profundis

A legsötétebb ég alatt, 
Isten, téged találtalak.

A csillagtalan éjjelen 
Egy láng lobog a lelkemen, 
Mint reves fában gyönge fény, 
De mégis élet és remény.

A legmélyebb örvény felett, 
Uram, én téged leltelek.

http://www.szepi.hu/irodalom


Gondolatok

Inkább felvillanásokat, téma-fókuszokat jelölnék meg, semmint kész kiérlelt gondolatokat.
Megmentés, felemelés, átöltöztetés. Mint a jó szülő, a gondoskodó Isten kezében vagyunk. Egzisztenciá
lis szükségleteinkre éppúgy gondja van, mint bármilyen másra, hiányainkat -  ha nem is az általunk kie
szelt módon -  de betölti önmagával.

Feladattal megbízás. Minden feladat új pont azon a vonalon, amit most hívjunk életnek. Nem lehet 
újat kezdeni, egy életünk van. De új lendületet venni, a feladat új szemszögéből új színben látni az eddig 
megtett lépéseket, talán igen.

Magasra tett minket, nem többet, mint bírunk, de annyit igen. Nem megelégedni a kevéssel. Elmenni 
a legtöbbig, amit magunkból ki tudunk hozni. Isten nem teszi alacsonyra a mércét, de nem kér lehetet
lent. A kettő feszülő ellentétén lavírozni, és helyes utat találni jó életcél. (Hamvas: Csak a tökéletesre va
ló törekvés tesz kevésbé rosszá. A kevésbé rosszra való törekvés nem tesz kevésbé rosszá.)

Emberi feladatokról és felnőtt létről. Felnőttnek lenni azt -  is -  jelenti, hogy feladatunk van, felelősek 
vagyunk. Hogy az élet mely területe, momentuma tölti fel mindennapjainkat lelkesedéssel, vagy ad én- 
theoszt, isteni megszállottságot, nagy feladat megtalálni, hiszen nehéz eligazodni a különféle vágygene
ráló áramlatok közt. Megtalálni a feladatot, amit rám bíz Isten, amit úgy ahogy én, úgy senki, vagy ami 
senkit úgy nem, mint engem...

Énekjavaslat
EÉ: 192, 487, 475, Új Énekből: 7, 8, 212

Körmendy Petra
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Böjt 2. vasárnapja -  Ézs 50,4-10
Exegézis

Az a nagyobb egység (50,1-51,8), amelynek a textus is része, Westermann szerint két, egymással összefüggő 
szakasz közé ékelődik (49,14-26, illetve 51,9-52,3). Úgyszintén ő állapította meg azt is, hogy egészen az 
53. fejezetig mind formailag, mind tartalmilag igen nehéz az említett szakaszokat elemezni. A prófécia köz
vetlenül Jeruzsálemnek, illetve a Sionnak szól, amely tény sokkal inkább feltételezne többes szám, második 
személyű formát, ennek ellenére a város a háttérben marad. A vizsgált fejezetben a próféta úgy tekint a 
küldetésére, mint ami egész Izraelnek szól. Ezzel szemben az 51. fejezet elején leszűkíti a kört az Isten
hez hűségesekre; és az ő igazságának keresőire, ezt követően pedig már népekről és nemzetekről van szó.

Az említett nagyobb egységen belül a vizsgálandó szakasz az utolsó verset leszámítva szintén egy jól 
elkülöníthető részhez tartozik, amelynek a kutatók az „Úr szolgájának harmadik éneke" elnevezést ad
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ták (az ú. n. Ebed. JHVH-énekek közé tartozik még Ézs 49,1-6; 52,13-53,12), és többnyire egyéni, szemé
lyes vallomásként is kezelik, bár némelyek (ilyen például L. G. Rignell) lehetségesnek tartják a szöveg
rész kollektív interpretációját is, hiszen ez a hat vers összekapcsolódva az előző hárommal lehet egy 
visszautalás a 34. fejezetre is, és ez esetben inkább az „igazságra törekvők" együttes éneke, akik az ott 
leírtakat beteljesedni látták. „Ezeket a szavakat Izrael, a szolga mondja, aki felismeri prófétai hivatását 
(4. v.), elfogadja a szenvedését, és teljes egészében Yahwe segítségében bízik, mivel ő visel róla gondot, 
ellenségeit pedig megszégyeníti (7-9. v.).” (Spykerboer). A szolga alakját azonban a kutatók szerint e 
felvetések ellenére is homály fedi, bár többen emlékeztetnek rá, hogy az előző fejezetben egy meglehe
tősen konkrét utalás történik Izraelre, mint „szolgára" (49,3), továbbá érdemes visszautalni 41,8-16-ra 
is. Úgyszintén vitatott a szakasz Deutero-Ézsaiási szerzősége, ahogy a datálása, valamint elhangzásá
nak helyszíne is. B. M. Zapff szerint a 10. vers alapján lehetne a ptolemaidák korszakára gondolni, 
amely alatt az egymásnak feszülő pártok küzdelme állandó belviszály forrása volt.

A szöveg egyik döntő fontosságú eleme az én Uram, az Úr megjelölés, ami a próféta legitimációjára 
vonatkozóan a tulajdonképpeni „fő érv", és egyúttal a 4-től 9-ig terjedő szakaszt is strukturálja.

4. vers
"nab ■pssP -  Szó szerint lehetne úgy is fordítani, hogy a „tanítványok nyelvét", illetve „bölcs nyelvet”. A 
próféta már panaszt emelt a deportáltak makacssága (állandóan visszatérő motívum, vö. Ez 2,8) miatt 
(49,1-6), akik minden áron szabotálni akarják az Úrtól kapott küldetést. A helyzet azonban még inkább 
kezdett elmérgesedni, és a belső ellenállás tettlegességben tört ki. Az ének első strófája (4-6.) végered
ményben erről az ellenállásról, és az e mögött megbúvó lelkületről, valamint az ezzel teljesen ellentétes 
isteni szándékról szól, másként fogalmazva, a próféta küldetéséről és tényleges tapasztalatáról. Formá
jukat tekintve az itt szereplő megfogalmazások hasonlítanak az egyéni panaszzsoltárok megszokott 
motívumaira. így hangsúlyos szerepet kap az ártatlanság-motívum, a vég nélkülinek tűnő szenvedés el
lenére a bizalom erőteljes kifejeződése, és annak a reménye, hogy az Úr valóban véghez viszi mindazt, 
amit megígért. A próféta önmagát az Úr tanítványának nevezi (Tie1?, ld. Jer 13,23, Ézs 8,16; 54,13), ma
ga a szó azonban többet rejt, ugyanis jelen esetben egy olyan tanítványról van szó, aki mindenekelőtt 
rátermett, ezen felül pedig képzett, tehát akár tanító is. Valaki, aki már útbaigazítást kapott, és megala
pozott tudást hordoz magában, amit megfelelően át is tud adni (mu, alkalmazni, 0 Inf cons). Mindezt 
azonban mégsem a rendkívüli képességei teszik lehetővé, hanem a szoros kapcsolat „Mesterével”. Min
den reggel pp'32) felébreszti (n», Hi Impf) az Úr az ő tanítványát, megnyitja a fülét, és alkalmassá teszi 
a beszédre. Nem kell neki „tolmács", mint Mózesnek (2Móz 4,10), mert az Úr kitünteti azzal a képes
séggel, hogy helyesen tudjon szólni az „elfáradtakhoz" (t)sr), és megerősíti a vigasztalás szolgálatában 
(v. ö. 40,27-31). Zapff szokatlannak találja, hogy először van szó beszédről és utána hallgatásról, de a 
tudós számára logikusnak tűnik ez a sorrend, mivel a hangsúly valóban a próféta szaván van (49,2), 
ugyanakkor talán még ennél is hangsúlyosabb az a bizalom, amellyel a szolga az Úr felé fordul, és tel
jes egészében rá hagyatkozik.

5. vers
Nincs szó ellenállásról, mint Jónás vagy Jeremiás esetében, Deutero-Ézsaiás nem védekezik (ma, enge
detlen lenni, ellenszegülni, Q Perf; aio, elpártolni, visszalépni, Ni Peri), nem riasztja el sem a feladat (is
mét lehet utalni 2Móz 4-re), sem az ezzel járó fenyegetettség.

6. vers
Ártatlan volta ellenére a prófétai alaknak komoly megaláztatást (v. ö. Zsolt 129,3, illetve 2Sám 10,4) 
kell elszenvednie. A Szentírásban szereplő hasonló jellegű beszámolók (4Móz 12,14; 5Móz 25,9; Neh 
13,25; jer 37,15; Mt 26,67; 27,30) alapján vélhetőleg nem pusztán néhány elégedetlenkedő durvaságai
ról lehet szó, hanem intézményes keretek között lezajló tárgyalásról, és az azt követő „rendreutasítás
ról" (HD3, megverni, ütni, Hi Part Pl m; ű"in, (ki)tépni, Q Part Pl m; n a ^ ,  gyalázat, szidalmazás; p'l, nyál, 
köpet). Eszerint elképzelhető, hogy Deutero-Ézsaiásnak is egy ilyen ítélethozatal után kellett elszenved
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nie a bántalmazást. Ezt az erőszakot azonban láthatóan prófétai hivatásának velejárójaként értékelte, 
és tudatosan vállalta is (v. ö. Jób 30; Zsolt 22; jer 20,7-13; JerSir 3,30). Ennek a prófétai meggyőződés
nek a meglétét még tovább erősíti az 52. és 53. fejezet.

7. vers
A bántalmazással és megszégyenítéssel (D*?3, megszégyeníttetni, Ni peri) nem tudnak megállj!-t paran
csolni a prófétának, és nem tudják „rákényszeríteni" a saját keserűségüket, elesettségüket. Ehelyett a 
próféta kívül-belül megerősödve áll oda vádlói elé, és sokkal inkább bízik az Úrban, mint azelőtt, mert 
tudja (49,8), hogy mindenképpen megsegíti őt segít nekem, t v , 0 Impf, segít, támogat, ö'nx
kV 1:  inxT, tudom, hogy nem vallók szégyent, VT, tudni, Q Impf; tfB, megszégyenülni, szégyenkezni, 
Q Impf; v. ö. 41,10-14). Ezt a magabiztosságot (rezzenéstelen, félelem nélküli arc) fejezi ki a kovakő 
(VaVi) metaforája is, hiszen a próféta tudja, hogy ártatlanul szenved, mert ha nem így lenne, akkor 
szenvedése értelmetlen volna. így azonban, mivel az Úr bírája is, de egyúttal „ügyvédje" is, kérlelhetet
lenül folytatni kívánja küldetése beteljesítését.

8. vers
A jog területére lépve folytatódik tovább a gondolatmenet, amelynek motívumai a védőbeszédek stílus
jegyeit idézik. A „közel van” pnp) kifejezés itt nem elsősorban a távolságra utal, hanem a viszonyra, 
ami a szolga, és az ő Ura között fennáll, hiszen a szó emberekre vonatkozóan rokoni kapcsolatot is kife
jez. Világosnak tűnik a duplán feltett kérdés mögött meghúzódó retorikai szándék is; Akit az Úr igaz
nak fogad el (plX igaznak elismerni, felmenteni, Hi Part, Sg m + Sg 1 suff.), arra senki sem mondhat
ja, hogy bűnös (9. vers, Vtt'~\, bűnösnek nyilvánítani, elítélni, Hi Impf Sg 3 m + Sg 1 suff).

’tpatfp bin -  szó szerint; akaratom, illetve szándékom ellensége, jogi értelemben felperes (a kifejezést az 
is érdekessé teszi, hogy a V :  szó más esetben tulajdonnévként is előfordul, általánosan pedig urat jelent).

9. vers
Mintegy megerősítésként megismétlődik a 7. versben található formula (’V iwt n r r  V ik), amelyet a 
múlandóság metaforái követnek (nVi, szétesni, szétmenni, Q Impf; Vx, enni, Q impf).

10. vers
A textus utolsó verse egy rövidke, ám a kutatók szerint annál rejtélyesebb szakaszhoz tartozik. Vélhe
tőleg olyanokhoz szól a próféta, akik a Babiloni Birodalom fennhatósága alatti időszakban elvesztették 
jóformán minden reménységüket, és „sötétségben járnak” (apö'n ^bn, Q Perf), de még nem tagadták 
meg egészen egykori hitüket (az itt szereplő két imperfectum-alak utalhat erre is). Tőlük (nvr k t , jel
lemző, és gyakori kifejezés; XT , az Urat félő, Q part) várja a szolga elsősorban, hogy hallgassanak rá, 
és bízzanak Urukban (ntaa, bízni, nyugodni, Q Impf; ]vti, támaszkodni, bízni, Ni Impf). Spykerboer szerint 
igaza lehet Westermannak, amikor a mondatkezdést megvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a 
népek az ezt megelőző szakasz valódi címzettjei, amely elgondolás továbbgondolása a fentiekben már ismer
tetett elképzelésnek, ami a fejezet első kilenc versét egymással összetartozó egységként kezeli. Mind
amellett Spykerboer szerint egy valami nem igényelne különösebb magyarázatot a szövegben, méghozzá 
épp az a Westermann számára gyanús szakasz, ahol a szolga megnyilatkozik. Az itt szereplő felhívás ugyan
is szorosan összetartozik a fejezet elején megfogalmazottakkal. Elérkezett a döntés ideje, és változatlanul 
két lehetőség van; teljes egészében Istenre hagyatkozni (10. v.) vagy bűnösként végleg elveszni (11. v.).

A prédikáció felé

Bár tudományos szempontból vitatható az említett szakasz keletkezése, a szerzőjének személye, sőt 
címzettjeinek kiléte is, mindez önmagában is lehet jelzésértékű. Kétségkívül egyedi az a prófétai szerep
re vonatkozó felfogás, amely a vizsgált szövegrészben megjelenik. A jellegzetes kezdőforma rögtön utal
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arra a bensőséges viszonyra, ami a szolga és az ő Ura között van. Ez a kapcsolat egyáltalán nem passzív 
és nem formális, sőt, épp ellenkezőleg, folyamatos (nyelvtanilag is) és aktív, ráadásul a szolga szemszö
géből nézve nélkülözhetetlen fontosságú. E nélkül nincsen tanítványság sem! Hiszen nem a maga erejé
ből, képességeit és képzettségeit felhasználva igyekszik elérni célját, hanem minden reggel újra „tanít
vánnyá” lesz, sőt még azt a „csatornát” is az Úr biztosítja számára, amelyen keresztül kapcsolatba ke
rülhet vele. Úgyszintén hangsúlyos az is, hogy a küldetés teljesítésében senki nem akadályozhatja meg 
a prófétát, még akkor sem, ha a viszálykeltők látszólagos túlerőben vannak. Sőt a látványos ellensze
gülés, szitkozódás, bántalmazás még inkább megerősíti a próféta Istenben való bizalmát. Ezáltal pedig 
még jobban kihangsúlyozódik az a tény, hogy a valódi erő nem az erőszakban van, hanem abban az 
alázatban, amely mögött ott van az Isten mindenható ereje. Ezzel elérkeztünk a keresztény hit egyik sa
játos módon paradox és racionális, vagy akár érzelmi alapon talán a leginkább támadható tételéhez, 
amely Isten akaratáról szól. Ezt a hatalmas és végeláthatatlan kérdéskört azonban a Szentírás elhárít
ja, és végeredményben egyetlen dolgot közöl világosan: Isten akarata minden esetben megvalósul. Nincs 
jelentősége annak, hogy az emberek el akarják hallgattatni az ő szószólóját, mert ezzel csak a saját 
pusztulásukat sürgetik.

Emberi mértékkel mérve valóban nehéz, sőt talán lehetetlen megérteni ezt a prófétai magatartást, 
más keretek között azonban aligha gondolkodhatnánk. Keresztény hitünknek azonban éppen ez a más
fajta mérce, a Szentírás mércéje az egyik döntő fontosságú alapköve. A félelem visszatartó erejére építő, 
haszonelvű társadalom sem ma, sem az ótestamentumi korban nem tudott mit kezdeni az érdek nélküli 
alázattal. Mindezt csupán ostobaságként, gyengeségként értékelik, és azt állítják, hogy olyan emberek 
sajátja az alázat, akikből hiányzik a merészség, a vállalkozó kedv. Az örökkévalóságig örök kérdés ma
rad, hogy ez így van-e, mindenesetre jézus Krisztus sajátos módon válaszolta meg az emberileg megvá- 
laszolhatatlant. Az evangéliumok láttatják velünk az Atyával való bensőséges kapcsolatát, hallatják 
szavának erejét, és megmutatják, milyen a valódi alázat, amely mögött az Isten ereje áll, hiszen ő a 
Szolgává lett Úr, aki gyógyító szavával életet ad a megfáradtaknak
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Böjt 3. vasárnapja -  Ézs 43,22-25
A textus háttere

Deutero-Ézsaiás, az anonim próféta a Babilóniába száműzöttek között szolgált kb. Kr. e. 550-540 kö
zött, üzenetét az Ézsaiás-könyv 40-55. fejezetében találjuk. Prédikációjának súlypontja nem az ítélet
hirdetés; a büntetést már megtörténtnek tekinti, bár a prófétai igehirdetés-gyűjtemény nem mentes telje
sen a kemény szavaktól, figyelmeztetésektől. Mindenekfölött azonban Második-Ézsaiás feladata és kül
detése a vigasztalás, amint ezt a prófétai irat felütésében prófétai program-meghatározásként látjuk
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(Ézs 40,lkk.). JHVH megkönyörül népén, véget vet a lélekpróbáló fogságnak: az Isten-távolban felhang
zik a remény szava.

A névtelen próféta szolgálatában egy új történeti látásmóddal találkozunk: tisztán elkülönül igehirde
tésében a bűnökkel, zűrzavarokkal terhelt múlt és a jelen időszaka a beköszöntő reményteli jövendőtől, 
a szabadulás idejétől. A fogság előtt ezt a gondolatot: a két, egymással szembeállított idősíkot nem ta
láljuk, azonban Deutero-Ézsaiástól kezdve Haggeuson, Zakariáson át egészen az apokaliptikus szöve
gekig nyomon követhető.

Babilónia Második-Ézsaiás fellépésének időszakában már az összeomlás küszöbén áll, a perzsák Kü- 
rosszal expanziós törekvésekbe kezdenek. A felszabadító seregek lassan körbeveszik, és ostromgyűrűbe 
zárják az egész birodalmat (Ézs 41,2-4; 25-27; 45,1-4.13; 46,11; 48,14-16). Babilon végül 539-ben el
esik, Kürosz kihirdeti ediktumát, megnyílik a lehetőség a hazatérésre.

Második-Ézsaiás ebben a történelmi „kairoszban” lép fel, és hirdeti az új kezdet lehetőségét. Tudato
san készíti fel a rábízottakat a hazatérésre, ám sokszor szembesül a nép értetlenségével, akik legalább 
olyan kevéssé nyitottak az örömhír befogadására, mint egykor az ítéletpróféciák komolyan vételére 
(42,18-20; 43,8).

Deutero-Ézsaiás könyve két részre tagolódik. A 40-48. fejezet tartalmában Kürosz perzsa uralkodó 
hódításaira reflektál: a próféta láthatóan lelkesen üdvözli az eseményeket, és azokban JHVH szabadító 
tetteit látja. Ebben a szövegegységben domináns az epikus jelleg, az ünnepélyes nyelvezet. A második 
egység, a 49-55. fejezet mentes minden politikai esemény reflexiójától, amely arra utalhat, hogy való
színűleg Kürosz már uralma alá vonta Babilont. Ez a szövegegység a szabadulás örömére és a megte
remtődő új közösségre koncentrál.

A textus felé

A könyv keretét két téma adja: hitvallás Isten igéjének erejéről (40,8; 55,1 Ok.) és a hazatérés ígérete 
(40,10k; 55,12k.). Mindkét téma, valamint az általuk közrefogott további teológiai gondolatok is a régi 
és az új (múlt/jelen és a jövő) kettős pillérén állnak. A névtelen próféta a megtörtént események, átélt 
tapasztalatok felől tekint az eljövendő ígéretes koraszakra. A tartalmi kontrasztok, ellentétpárok, ame
lyek üzenetét jellemzik, a szöveg belső dinamikáját adják.

Igehirdetési alapigénk a 43. fejezet végét alkotja, szűk kontextusa a 22-28. vers, amely a megelőző 
szövegegység ígéret-témájának ellenpontjaként Izrael hűtlenségére mutat rá. A 43. fejezet fő gondolata 
Isten szabadítása. JHVH nevén szólította Izraelt, összegyűjtötte népét a négy égtáj felől, és most Izrael 
egyetlen Isteneként jön, hogy letörje Babilónia hatalmát. Ő újat cselekszik, most kezd kibontakozni 
(43,19). Ismét találkozunk ebben a szövegegységben is a pusztában való útkészítés motívumával 
(40,3k.), amely itt a puszta életérré alakításának gondolatával is összekapcsolódik. Folyók fakadnak a 
sivatagban, hogy inni adjanak a választott népnek, amelyet JHVH magának formált, hogy nevét ma
gasztalja (43,20-21). A következő fejezet továbbviszi ezt a gondolatot 44,3k.-ben, így mintegy keretét 
adja alapigénknek. A textus 26-28. verse nem tartozik igénkhez, bár témájában azzal szorosan össze
kapcsolódik: Izrael bűnének felvázolása után a következményt, Isten büntetését mutatja be. Egy tör
vénykezés jelenetének képei állnak előttünk, a bírósági tárgyaláson JHVH kérdezi Izraelt, hogy mivel 
tudja magát igazolni. A próféta int: a távoli és közeli múlt történéseit Izraelnek újra és újra fel kell idéz
nie, hogy megbecsülje, és örömmel fogadja JHVH szabadító szeretetét.

Textusunk két egységre bontható: a 22-24. vers és a hozzá kapcsolódó 25. vers, amelyet a bibliakuta
tók többsége későbbi betoldásnak tekint. Ez a vers nem illeszkedik jól a kontextusba, mivel megszakít
ja az ítélet-ígéret sémát, és a mondat a 44. fejezet ígéret-textusát (1-8) megelőzve beékelődik a prófétai 
figyelmeztetések, vádak sorába.

A 22-24. és a 25. verseket a „fáradozás" kulcsszó kapcsolja egybe mint teológiai gondolat: a nép nem fárad 
Istenéért, JHVH viszont fáradozik Izraelért. Nyolcszor találkozunk ebben a rövid szövegrészben a ró  tagadó
szóval, amely a gondolatok „rendezőelvévé" válik, és a listaszerű felsorolásnak különös ritmikusságot ad.
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22. vers
A szövegegység „in medias res” Izrael Isten iránti hűtlenségével indul, amely az előző versben megjele
nő hivatás, küldetés kontrasztja. Bár Izrael Isten dicséretére formáltatott, mégsem elhívásának megfe
lelően cselekszik: a kultuszban, de a hétköznapok istentiszteletében sem hívja segítségül (Síp) Istenét. 
Hálaadás, dicséret, könyörgés és panasz: a zsoltárok tanúsága szerint az ember és a közösség így for
dul JHVH felé az imádság lelkületével, ez azonban nem csupán az istentiszteleti alkalmakra korlátozódó 
attitűd. Itt általános jelentésében áll előttünk a top ige.

Nagy hangsúlyt kap a mondat elején álló ’nx x1?, amely a szokatlan mondatszerkezet révén ilyen mó
don az egész szövegegység alaphangját adja meg. Jákób-Izrael, akinek neve itt a választottság gondola
tára is utal, Isten megelőlegező szeretetét nem veszi komolyan, és nem tudatosítja, hogy mindezért hálá
val, ragaszkodással tartozik. A második tagmondatot -  amely tartalmilag parallel gondolatot hoz -  a ’3 
kötőszó kapcsolja az elsőhöz. Kérdés azonban, hogy mi a funkciója itt e nehezen értelmezhető és rejté
lyes kötőszónak: az LXX nyomán a kutatók többsége xói kötőszó-t-tagadószóval helyettesíti be, és így 
a második tagmondat is tagadó mondattá válik. Az itt szereplő „fáradozás” fogalma (w  Qal) általános 
jelentésével összefoglalja mindazt, ami a következő mondatokban „tételesen" megjelenik, és kibontásra 
kerül. A 3 prepozíció az Istenért, Isten ügyében való fáradozást (fizikai elfáradást is) jelöli. 24b-ben Hi
fiiben áll ugyanez az ige, ott konkrét cselekményt jelöl.

Ez a vers ténymegállapítás: Izrael Isten hűségét semmibe vette, és szabadítására közönnyel tekint. 
Fáradozásának, kiáltásának „címzettje” nem JHVH, hanem lényegében önmaga. A kultuszi cselekmé
nyek bár jHVH felé irányulnak, de őt mégsem érik el.

Izrael nem él elhívásához és küldetéséhez méltóan. Ez a gondolat éles kontrasztban áll a fejezet első 
versének jól ismert üzenetével. 43,1 szerint JHVH nevén szólítja (top) népét, Izrael azonban nem Istenét 
szólítja, nem számol Isten segítő, irgalmas szeretetével sem.

23-24. vers
Ez a két igevers az áldozati kultuszra irányítja a figyelmet. Az első mondat (a 22. vers) általános megfo
galmazásának „illusztrációjaként", kibontásaként tekinthetjük a következő gondolatokat. A két versben 
az áldozati kultusz szakkifejezései kerülnek elő: 133 (dicsőít, megszentel), 333 (szolgál), 333 (fárado
zik); különleges az „eláraszt” (nn hi) ige alkalmazása. Egy szójátékot is megfigyelhetünk: a n:p (vásá
rolni) ige az illatos nád (gyömbérfű-füstölőszál) szavára rímel.

A téma megjelenése itt azért is szembetűnő és érdekes, mivel a fogság időszakában az áldozatbemu
tatás kultuszát nem végezték, már csak a kultuszcentralizáció érvényben lévő szabálya miatt sem. Mi a 
szerepe akkor ennek a gondolatmenetnek, figyelembe véve a történeti kontextust?

Ézs 1,11-13 szerint a fogság előtti templomban a következő áldozatfajták alkották az áldozati kultuszt: az 
égőáldozat mint teljesen elégő áldozat (.3*73); a véres áldozat (mi), amely ünnepi gyűléssel kapcsolódott 
össze, ahol az állat vérét az oltárra hintették, és végül az ételáldozat (rraa), amelyhez illatáldozat is tartozott.

A hit a cselekedetekben válik láthatóvá és értékelhetővé. Izrael JHVH iránti hűségét és engedelmessé
gét a helyes kultuszban, a rituális előírások és kötelezettségek megtartásában mutathatja meg a legnyil
vánvalóbban. Természetesen a kultikus istentisztelet csak egyik aspektusa, megnyilatkozása az egyes 
ember és a közösség megélt Isten-kapcsolatának. A fogságban élők számára egészen nyilvánvalóvá vált, 
hogy távol a templomtól, vallásuk centrumától nem folytatódhat tovább a megszokott gyakorlat. Ez azon
ban nem jelentette azt, hogy az Istenhez fordulás, az áldozatvállalás, mint alapvető emberi beállítottság 
sem lenne fontos már ezután. Érdekes megfigyelnünk, hogy a folytatás szerint, a 24b versben JHVH kije
lentése nem a büntetés leírásával folytatódik. Nem is az elmulasztott áldozaton van már itt a hangsúly. 
Isten nem kéri ezt népétől, ő maga szolgál, fáradozik áldozatosan Jákób-Izraelért, választottjáért.

A prófétai gondolat, amely itt elénk kerül, nem kérdőjelezi meg alapjában a kultusz létjogosultságát. 
Sokkal inkább korának istentisztelet-értelmezését, kultuszgyakorlatát kifogásolja, miszerint JHVH meg
nyerhető, szolgálatra, ellentételezésre kötelezhető Isten, aki a gyülekezet rendelkezésére áll. Ezt a szem
léletet határozottan elutasítja a próféta, ugyanakkor azonban 24b-ben és majd a 25. versben megmutatja, 
hogy miként valósulhat meg a gyülekezet „okos istentisztelete" Isten irgalmas, szolgáló szeretete révén.

24 •



A gondolatmenet csúcspontja az a kijelentés, hogy az Istenéért nem fáradozó népért JHVH fáradozik. 
Izrael, aki bűneivel fárasztja, terheli Istenét (13U Hi), azzal szembesül, hogy mindezek ellenére JHVH 
szolgál neki. Ez a forradalmi teológiai gondolat, felszabadító erejű kijelentés alapvetően felborítja az is
mert képletet. Nem Izrael az, aki cselekszik Istenéért, aki fáradozik, hogy áldozatokkal nyerje meg jóin
dulatát, kompenzációs törekvésekkel kieszközölje magának a megbocsátást és megbékélést. JHVH fára
dozik, és ez a „sola gratia" valósága.

E gondolat teológiai súlyát a költői megfogalmazás is növeli: stilisztikai eszközként a felsorolás mint 
fokozás vezet el 24b-ben az "|N vonatkozó névmással bevezetett második tagmondathoz, a radikális pró
fétai üzenethez. Az i s  a következő mondat bevezetéseként a „hanem” szónál erősebb jelentéssel bír: el
lenkezőleg, ámde. A vétek (Ktan) és a bűn p|iu) teológiai kulcsszavai mélyen Izrael „elevenébe” vágnak. 
A kultuszban megnyilvánuló önzés, JHVH kihasználása, és a következmény: a fogság és „lstentávol”, 
mind a bűn életrontó valóságából ered.

25. vers
A negatív és kritikus hangvételű prófétai felszólalás végén a vigasztaló ígéret abban csúcsosodik ki, 
hogy JHVH megbocsátással fordul népe felé. Ez Második-Ézsaiás üzenetének szíve-közepe. JHVH most 
direkt módon nem népét szólítja meg, hanem kijelentésében önmagáról beszél. A megelőző versekben a 
„te” megszólítás dominált, most ebben a versben kétszer is szerepel az ’Zütt személyes névmás, méghoz
zá a mondat elején. Ezzel is nyomatékosítva azt a tényt, hogy a működő vagy éppen felfüggesztett kul- 
tuszi gyakorlat ellenére JHVH az igazi cselekvő. Eltörli (nno part), letisztítja az álnokságot (SJtía), amely 
az Istentől elfordult emberi szív beállítottsága. 44,22 újra hozza ezt a kifejezést: ott a felhő szétoszlásá- 
nak képével kapcsolja össze. A 'ívn1? kifejezés az „én, én” szavakhoz hasonlóan szintén hangsúlyos: a 
korlátozhatatlan isteni autoritást fejezi ki. JHVH-nak minden hatalmában áll: a bűnök megtartása és 
megbocsátása egyaránt. Ebben a versben ott rejlik a tiszta evangélium: Isten elítéli a bűnt, de megmen
ti a bűnöst. Eltörli, megfosztja realitásától a vétket, az Isten ellen lázadó emberi alapállást (irafa).

Az első tagmondattal párhuzamos a 25b-ben megfogalmazott gondolat. A bűnök (Ntan) eltűnnek Isten 
emlékezetéből. A -Dl kifejezés tevékeny emlékezést jelent, nem csupán gondolatok rögzítését. Izrael 
egész identitását meghatározza az emlékezés: a hívő ember ünnepeit, törvényeit mind ennek a felszólí
tásnak értelmében éli meg. Itt most JHVH az alany: az ő emlékezése is aktivitás. Az ígéret szerint azon
ban a bűnt mint ellene való lázadást nem tekinti realitásnak. Az előző tagmondat participiumára most 
az imperfektum „rímel”: mindkettő a jelen és jövő dimenzióját, a befejezetlenség és nyitottság aspektu
sát mutatja. A fogság mint következmény és büntetés nem végérvényesség, távlat nélküli állapot. JHVH 
bűnbocsátó irgalma átfogja a múlt történéseit, de a jelent és a jövőt is.

Az igehirdetés felé

Böjt harmadik vasárnapján az ágendánk által megfogalmazott teológiai gondolat: „az Isten báránya”. 
A mélységből, „Istentávolból” felhangzó könyörgés Oculi vasárnapján a bűnbocsánat valóságával talál
kozik. Böjt „sűrűjében" nagypéntek és húsvét felé tekintve az Áldozat vonja magára pillantásunkat, 
hogy rátekintve megvalljuk: íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. ”

Ez az alapige egy vitabeszéd: mondanivalójának középpontjában Izrael hűtlensége áll szemben JHVH 
irgalmával, aki hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. A névtelen próféta Isten akaratát közvetíti. 
Üzenete nem kötődik csupán elhangzásának pillanatához: tér, idő távolából érkezik, és ma, itt, szá
munkra lesz időszerűvé. Két személyes névmás: az én és te hullámzását követhetjük végig a szövegben. 
A vitabeszédben JHVH Izraelt mint „Te"-t szólítja, majd kijelentésében önmaga felé fordul: Én vagyok, 
aki eltörlöm bűneidet! A bűnbocsánat ajándékában Izrael találkozik a Kegyelemmel: a Te-vel. A „pertu” 
állapotában megértheti, átélheti, hogy a Kegyelem eredendőbb, mint a bűn.

Martin Buber csodálatos könyvében, az „Én és Te”-ben arról ír, hogy az embert kétféle viszonyulás, 
kétféle alapszópár jellemzi: az Én-Az viszonya a teremtés, az anyagi valóság felé nyitja meg őt, az Én-
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Te viszonyulás léte legmélyét érinti: az élőkkel, és mindenekfelett az ÉLŐ-vel kapcsolja össze. Az ember 
Én-je csak a Te által teljesedhet ki. „A Te a Kegyelem által találkozik velem -  hiába keresném, hogy meg
találjam. De az, hogy kimondom az alapszót neki, lényem cselekedete. A Te találkozik velem. De én lépek 
közvetlen kapcsolatba vele... Az Én-Te alapszót csak egész lényével mondhatja ki az ember. Önmagam 
egész lénnyé koncentrálódása és összeolvadása soha nem történhet általam, és soha nem történhet nél
külem. A Te által leszek Én-né. És hogy Én-né leszek, mondom: Te. Minden valóságos élet -  találkozás."

Isten feltárta arcát: a Megfeszített arcát. Ezt a valóságot hozza közel hozzánk ez az ige is. A Találko
zást az ÉLŐ-vel. E találkozás nyomán valósággá lesz, lehet a mi életünkben is: Élek pedig többé nem én, 
hanem él bennem a Krisztus. Ez az igazi Isten-kapcsolat, az énünk kiteljesedése. A „létrontás” (Hamvas 
Béla szava ez az eredendő bűnre) gravitációja nem húz le, mert Isten önmagáért felemeli a világot. Aho
gyan a kereszt-előjegyzés a zenében fél hanggal mindig felemel.

Krisztus áldozata a teljes áldozat, egyszer és mindenkorra. Általa válik érvényessé az életünk, benne 
lesz megszentelődéssé létezésünk. Bár lemondást és áldozatot is követel tőlünk ez az út, de Isten mér
hetetlenül többet áldozott mindezért. Amit mi adhatunk, „csupán" a hálánk és lényünk odaszánása.

Áldozatok, kultusz, emberi erőfeszítések: Isten kegyelmét, felénk forduló irgalmát nem lehet kikény
szeríteni, üzleti szerződéssé silányítani. Fogadalmak, kompenzációs törekvések: mindezek öncélú törekvé
sek csupán. Ugyanígy az istentisztelet is, ha nem nagypéntek és húsvét felől tekintünk rá. Minden isten- 
tisztelet az Áldozat napja. Isten önmagát áldozza az emberért. A német „Gottesdienst" kifejezés tartalmá
ban közelebb van a lényeghez. így fordíthatjuk: „Isten szolgálata"; a birtokos szerkezet kettős értelme 
szerint egyszerre az Istent szolgáló ember és az embert szolgáló Isten kapcsolata. A második aspektus 
hordozza a lényeget.

Aki megérti, átéli ezt, az ott van a keresztúton, ott van a kereszt mellett, és rámutat a Megfeszítettre: 
íme, az Isten Báránya, aki elveszi az én bűneimet is!

Részlet Tűz Tamás: Keresztút c. versciklusából:

Feszült és késhegyre menő csend, süket és átkiálthatalan.
Mindenki tudja, hogy csak Ő szent, kiben a Szó világra pattant.
Pilátus szűköl, kezét mossa, törülközik a FESZÍTSD MEG-ben, 
míg a derengő oszlopokra a Kereszt sötét árnya lebben.
Ott állok én is, már előre, bűneim méltán képviselnek.
Kiáltanék, de nincs még nyelvem. Csak bámulok a hideg kőre, 
szemem az égre s földre dermed: hová kellene térdepelnem?
Állok messze, időben, térben is, m int aki silbakol 
és nem tudja, hol az, út, merre visz, hol van az egy akol, 
de mindenen túl Benne hisz, akár a jobb lator.

Varga Gyöngyi
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Böjt 4. vasárnapja -  2Móz 16,11-15
Isten népnevei

A szereplők

Az ÚR -  JHVH
Neve kimondhatatlan, kötelező megszólítása ’adónáj, Úr, mely megszólítás magánhangzói kerültek a mrp 
mássalhangzók alá, tévesen a jehova szót képezve. Nevében a létezés szavai rejteznek, a vagyok, aki 
vagyok misztériuma. Az Exodusban is gyakran definiálja magát Ábrahám, Izsák és Jákob Istene-ként.

A cselekmény körülményeit meghatározó háttérszereplő, a jelenet keretét biztosítja. Viselkedése ambiva
lens. Újra és újra megszilárduló szigora időről időre feloldódik a választott népe iránti féltő szeretetben. 
Kettős játékot játszik: Az Én vagyok az Úr, mindenkor nekem engedelmeskedj! abszolúte irányító szerepet 
rendszeres időközökben felváltja az alapvetően alázatos hozzáállású „Csak segíteni próbálok rajtad!” játék.

Izrael fia i
Izrael a csaló, apját és testvérét átverő Jákob új, Istentől kapott neve. jabbók gázlójánál Jákob álmában 
tusakodik Istennel, új nevének jelentése erre utal: „Istennel küzd". A Biblia saját etimológiájában ez így 
hangzik: ...Nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győz
tél. (lMóz 32,29) Az Istent „legyőző" Jákob az új nevében feloldozást kap a korábbi tetteire, és a válasz
tott nép fejévé válik.

Izrael népe, Izrael háza (2Móz 16,31!), Izrael fiainak népe, Izrael fiai mind a választott népre utaló 
megjelölések. Jákob leszármazottai. Isten rajtuk keresztül mutatja meg hatalmát a világnak.

Jellemző magatartása a kényelemre való törekvés. Amennyiben ez megvalósul, sokszor túlzott módon 
is az ünneplés, hálaadás és dicsőítés állapotába kerülnek. Amennyiben a vágyott kényelem veszélybe 
kerül, Izrael fiainak viselkedése: felháborodás, lázadás, pánik, dühroham, másra mutogatás, bűnbakke
resés, önkényes ítélkezés stb. A tejes ószövetségi híranyag a választott nép végletes, skizofréniába, tu
dathasadásba hajló magatartását írja le az elégedettség és a dühödt -  istenkáromlásig menő -  lázadás 
állandó és ciklikus váltakozásában.

Mózes
Az ntfa szó jelentése húzni, kihúzni. Kr. e. 15-13. században született Egyiptomban. A zsidó szülők el
lenére -  az aktuális belpolitikai konfliktusok okozta véletlenek következtében -  a fáraó fogadott gyerme
keként nevelkedik. Bizonytalan, lelkileg instabil, aűtoritív alkat, amihez beszédhibája is hozzájárul. Ér
zelmileg könnyen befolyásolható, mélyen empatikus, és az, hogy nem tudja kezelni az örökölt politikai 
hatalmát, végül egy figyelmetlenségből elkövetett, de cserbenhagyásos gyilkosság elkövetésébe sodorja. 
Elhagyja uralkodó társadalmi kasztját, és egy társadalmon kívüli közösségben találja meg új identitását. 
Meghatározó istenélménye után egyre erősödő fanatizmussal szolgálja a rábízott ügyet, az Egyiptomban 
tartózkodó jelentős zsidó kisebbség eljuttatását az őshazájukba, Ábrahám, Izsák és Jákob földjére.

Mózes az Istentől ráruházott szerepénél fogva ismét tekintélyes vezető szerepbe kerül, bár vezető sze
repe látszólagos. Tulajdonképpen közvetítő Isten és -  Áronon keresztül -  a választott nép, Izrael fiai 
közt. Információáramlási folyamatábránk tehát így alakul: Isten ⇔ Mózes ⇔ Áron ⇔ Izrael fiai 

Önálló ötlet, kezdeményezés nagyon ritka Mózesnél, inkább csak Isten szócsöve. Mózes saját meg
nyilvánulásai továbbra is a hirtelen indulat, az empatikus elérzékenyülés, a hezitáló, instabil vélemény-
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formálás. Pozícióját a „Nem én szólok, hanem Isten énáltalam!" játszma gyakorlásával teszi mégis fo
lyamatosan megrendíthetetlenné.

Áron 'akarón
Nevének jelentése a megvilágosodással hozható összefüggésbe, vagy egyszerűen hegyi lakost (highlander) 
jelent. Mózes vér szerinti testvére, aki az Egyiptomban nyomorúságos körülmények közt élő zsidó ki
sebbségben nevelkedett. Retorikai értelemben kedvezményezett fiatal. Isten Áront a választott nép és a 
Mózes közti kommunikáció segítőjének választja. Ezzel Áron részesedik Mózes tekintélyéből, ami megalapoz
za azt, hogy leszármazottai valósítsák meg lépésről lépésre a papság intézményét Izraelben. (Áron háza) 

Áron jelleméről és magatartásáról keveset mondhatunk, jelentős szerepe az információáramlási fo
lyamatábrában elfoglalt pozíciójából adódik.

A díszletek

Puszta
Olyan földrajzi terület, ahol évente kevesebb, mint 200 mm csapadék esik, és ahol a talajnak kevesebb, 
mint a felét borítja növényzet. Palesztina és az Arab-félsziget döntő többségét puszta borítja.

Különlegesen nagy jelentőségű színtere az ószövetségi hagyománynak. Sok történetben játszik kulcs
szerepet. A pusztai vándorlás eseménye alapvetően meghatározó a zsidó vallás, kultúra és társadalom 
számára és a keresztyén teológiában is tovább él (pl. lKor 10,1-13). A messiási várakozások színtere is 
Isten megjelenése a pusztában. A puszta metafizikai jelentősége is meghatározó, a tág, horizontális, tö
retlen tér jelentősége az egyformaság üzenetét hordozza a hegyvidék sajátos szimbolikájával szemben 
(messzire látás és messziről látszódás).

Tábor
A vonuló, rendszerint nomád nép vagy katonai egységek ideiglenes, de zárt egységet képező tartózko
dási helye.

Az Egyiptomból az ígéret földjére tartó nép táborhelyei határozzák meg a pusztai vándorlás útvona
lát. A tábornak szigorú rendje van. A kijelentés sátra a táboron kívül van felállítva, hogy oda kelljen já
rulnia annak, aki az URat keresi. A törzsek a saját hadijelvényeik mögött törzsenként elkülönülve tábo
roztak. A kijelentés sátrát a léviták tábora őrizte.

Fúrj -  Coturnix coturnix, héberül szláv
A tyúkalkatúak rendjébe, a fácánfélék családjába tartozik. Európában és Ázsia mérsékelt éghajlatú terüle
tein elterjedt költöző madár. „Akkora, mint egy siheder ökle, gömbölyű madár... amint rávetjük a szemün
ket, eszünkbe jut: kurta-furcsa-suta tyúk." (Herman Ottó) Színe a rejtőzködésben segíti. Fészkét a földre 
építi, 10-16 kicsi tojást rak. „A kakas hangja »pitypalatty«, amire a fürjtyukica »ró-ró« dürgéssel vála
szol." (H. 0.)

Magyarországon a fürj a mozgékonyságával tűnt ki. A tűzről pattant gömbölyű menyecskére mond
ják: Friss, mint a fürj. A székely legény tánc közben ezt kiáltja: Kicsi nekem ez a csűr, kirepülök, mint a 
fürj. A déli vidékeken a költözéstől kimerült fürjek gyakran egyszerűen a földre hullnak, könnyen össze
szedhetek. Húsuk különösen ízletes.

Manna -  Mán
A szó jelentését lásd a Mi ez? címszónál. Égből hullt táplálék, ami a reggeli harmat felszáradása után 
szilárdult meg daraszerű anyaggá. Íze az olajos süteményhez hasonlított. Kézimalomban megőrölték, 
megfőzték, és lepényt készítettek belőle. A szedését, raktározását szigorú szabályok korlátozták. Fejen
ként, naponta több mint 3,5 liter manna jutott.

A számtalan tudományos magyarázat egyike sem kielégítő. A manna valódi jelentősége az Isten gond-
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viselő szeretetében rejlik. A történetünktől kezdődően az ígéret földjére való bevonulásig szombat kivéte
lével minden nap kapott a nép mannát. Ezt többször unalmasnak tartották Izrael fiai, emiatt is lázongtak.

Bizonyság ládája
Szövetség ládája, frigyláda. Isten parancsára a mannából megőriznek a jövendő nemzedékek számára 
a bizonyság ládája elé helyezve (2Móz 16,31-34).

A dramaturgia

Zúgolódás -  Lún
A méltatlankodás, ellenvélemény közösségi kifejeződése. Lényege, hogy nem racionális, építő kritika, 
hanem inkább a sírás, nyafogás egyfajta közösségi formája, ami egy vagy néhány személy ellen irányul. 
Mindig van valami kifejezett oka. A zúgolódás szinonim szava a gyereknevelésben a hiszti: „Addig üvöl
tök hangosan, amíg apa/anya már nem tudja elviselni/megunja, és teljesítik azt, amit én akarok!"

jelenetünk kulcsmotívuma. Esetünkben az éhség, a nélkülözés az ok. Izrael fiai úgy érzik, hogy az 
aktuális kellemetlen nélkülözés már nem éri meg a bizonytalan ígéret földjét, visszasírják a rabszolga
ság időszakát. Jellemző, hogy a múlt megszépül a jelen pillanatnyi gyötrelme miatt. Az, amin már túl 
vagyunk, sosem lehet olyan súlyos, mint amiben éppen benne vagyunk! Természetesen adott az aktuá
lis probléma, de a zúgolódás lényegéhez tartozik, hogy szükségszerűen torzul az esemény, a jelen gond 
eltúlzódik, az összehasonlítás tárgyát képező múltbeli esemény bagatellizálódik.

Meghallottam
Isten receptív mozzanata, az ember kimondott szavának jelentőségét növeli az, hogy Isten odafigyel rá, 
meghallgatja. A kifejezés magában hordozza, hogy a meghallgatás egyben a kérés teljesítését is jelenti. 
Ez a tranzakció követhető nyomon például a panasz-zsoltárokban (Zsolt 5,2.5; 17,6; 31,3 stb.), panasz
énekekben (pl. Ézs 37,17 vagy Dán 9,18).

Megtudjátok
A kinyilatkoztatás szava. Isten megtapasztalhatóvá teszi magát hatalmának bizonyos megnyilvánulá
sában. Lehetőséget teremt az Isten-élményre, de az örök emberi kétkedés a Biblia tanúsága szerint is el
lenkezni tud az ilyen revelációkkal.

Mi ez? -  Mán hú
Egy adott ismeretlen dolog lényegére utaló kérdés. Sokszor kielégítő válasz az adott dolog neve, amennyi
ben az egy általunk már korábban ismert fogalomhoz kötődik. Esetünkben a mannára vonatkozik, ami 
nevét is magáról a kérdésről kapta: mán ⇰ manna. Az egyszerű információéhség táplálta kérdésen túl 
hallható egy felhang, ami ismét halvány elégedetlenséget fogalmaz meg: Ha Istenünk csodát tesz, miért 
ilyen macerás módon teszi, megjelenhetne minden nap egy hatalmas terített asztal is... Megjegyzendő, 
hogy nem csak a 16. fejezetben, hanem az egész pusztai vándorlás alatt egyszer sem hangzik el, hogy 
a nép Istent dicsőíti a manna miatt. Persze negyven évig minden egyes nap ezt ették...

A cselekmény

Izrael fiainak Mózessel, Áronnal, illetve rajtuk keresztül Istennel való játékát a pszichiátria „Ennek is te 
vagy az oka!" elnevezésű játszmaként dokumentálja (E. Beme). Három szintjét különböztetik meg. Az 
első szinten X el van foglalva magával, végzi a maga munkáját, nem törődik senki mással, nincs is ked
ve másokkal találkozni, másokkal foglalkozni. Ekkor lép színre Y, aki megszólítja X-et valamilyen jelen
téktelen dolog miatt, jellemző a játszmára, hogy Y a figyelmesség, törődés motivációjával lép X-hez. Kö-
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vetkező lépésben a X-nek gondja adódik, elront valamit a munkájában, amivel éppen foglalatoskodik. 
Dühösen kifakad: „Ennek is te vagy az oka!” Ez a helyzet lehetőséget teremt X számára, hogy kénye- 
kedve szerint bánjon Y-nal, ami az első szinten alapvetően Y elzavarásához vezet. De tulajdonképpen 
bármilyen ellenszolgáltatás kierőszakolható így. A játszma okozta kielégülés a hatalomszerzésben van, 
annak ellenére, hogy a játszma következtében X elszigeteltsége egyre nő.

Második szinten -  esetünkkel leginkább egyező módon -  X az életét építi erre a játszmára. Innentől 
nem alkalmanként használt hatalomnövelő mechanizmus, hanem életmód. X olyan embert választ há
zastársul (Y), aki az „Én csak segíteni akarok rajtad!” játszmát vagy annak egy rokonát játssza. X ettől 
kezdve simán átenged minden döntést Y-nak, sőt ezzel a gesztussal nemes, lovagias, nagylelkű szerepbe 
kerül, látszólag az áhítat és tisztelet (istentisztelet) kifejeződése Y iránt. X biztosra megy. Ha a dolgok 
jól sülnek el, egyszerűen élvezi a helyzetet. Ha nem, akkor X könnyedén hibáztatja Y-t: „Te akartad, te 
találtad ki! Én csak engedelmeskedtem..." Nemcsak házasságon belül, hanem szinte bármely tartósabb 
emberi szituációban jól játszható az „Ennek is te vagy az oka!”. Munkahelyen, iskolai vagy akár presbi
teri közösségben X feladata mindössze annyi, hogy másokra hárítja a döntést, „demokratikus” allűrök 
mögé bújva tanácsot kér. Ezzel a módszerrel X saját hibáit Y-ra, felettesére, munkatársára háríthatja. 
Ennek módja a panaszkodás: „Hogy kerülhettem ilyen helyzetbe, amikor csak bíztam Y-ban, és őt követ
tem?” .vagy „Miért mindig velem történik ilyesmi?”

Harmadik szinten, az „Ennek is te vagy az oka!" kemény formájában X paranoid, és olyan emberek 
ellen játszik, akik kellőképpen elővigyázatlanok ahhoz, hogy tanácsot adjanak X-nek. Ez a „Miattad ke
veredtem ebbe!" forma, ami ezen a szinten könnyen fordul komolyra, veszedelmes, néha tragikus kö
vetkezményekkel is járhat.

Az „Ennek is te vagy az oka!” játszmának elsősorban az önigazolás a célja, a saját felelősségtől való 
megszabadulás. Forrása az idő előtti ejakuláció, kielégülése a másikra áthárított lelkiismeret furdalás. 
A játszma gyakran alakul ki olyan helyzetben, amikor X jogosan tart Y haragjától, és ezt akarja vala
hogy megúszni.

Az „Ennek is te vagy az oka!" klasszikus esetben házassági játszma, ami jól összecseng a történe
tünkkel. A zsidó önértelmezésben is a házasság analógiáját találjuk Isten és a választott népe viszonyla
tában. A történetünk csak egy további adalék ennek a viszonynak az alátámasztására. Izrael fiai alap
vetően a második szinten játsszák, hiszen elfogadják kiválasztottságukat, sőt hihetetlenül előnyös hely
zetből indulnak, mert igazi, számon kérhető fogadalmat csak Isten tesz nekik, amit ők nem viszonoz
nak. A választott nép nemes gesztussal rábízza magát Istenre: „Na jó, belemegyünk, hogy rajtunk mu
tasd meg hatalmadat, szeretetedet stb..., de most már nagyon jó legyen ám nekünk!” Izrael fiai biztosra 
mennek ebben a játszmában. Ha Isten nem teljesíti a kívánságukat, akkor jöhet a hiszti: Isten nem is 
szeret, meg nem is ezt ígérte, és különben is jobb volt nekünk .mielőtt ebbe az egész dologba belekeve
redtünk volna. Izrael fiainak szándéka nem kisebb, mint névadó atyjuknak álom-tette: az Isten legyő
zése, sarokba szorítása...

A pusztai vándorlás pszichodramatikai háttere az „Ennek is te vagy az oka!" játszmára épül, amiben 
Isten a látszólag kiszolgáltatott szereplő, maga Y. A gyermeknevelés elismert szakkönyvei egy középu
tat javasolnak a szigor és az engedékenység között. „Ha a szigor rideg érzelmekből fakad, vagy ha az 
engedékenység valójában határozatlanság, biztos a kudarc. A jó nevelés titka a szeretet és a következe
tesség helyes vegyüléke.” (B. Spock) Lehetne az igehelyünk alapján Istent olyan vesztesnek tekinteni, 
akit a választott nép jól behúzott a csőbe. Mégis a szavak, a szereplők, a díszletek és a dramaturgia mö
gé nézve egy olyan Isten rajzolódik ki, aki a hideg, önző, kegyetlen embereknél sokkal emberibb, érzé
kenyebb tud lenni. Olyan Isten jelenik meg, aki nem tud haragudni a zúgolódó, hisztiző gyermekeire, 
aki okosan nem kényeztet teljesen, de aki annyira szeret, hogy mégis mindent meg akar adni nekünk. 
Olyan Isten, aki mosolyogva átvállalja a döntési felelősséget, mert jól tudja, hogy mi úgysem lennénk 
képesek a jó döntésekre, bármilyen mélyen is vagyunk erről meggyőződve. Olyan Isten, aki megszaba
dítani, megváltani akar akkor is, amikor a bilincseinket és rácsainkat kemény, alapos munkával komoly 
játszmák során mi magunk építjük fel.
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Böjt 5. vasárnapja -  2Móz 32,32-34
Szövegkörnyezet

Alapigénk az aranyborjúról szóló történet végén áll: a nép minden pozitív tapasztalata ellenére ellensze
gült Isten akaratának, és saját igényeinek megfelelő, „használható”, megfogható istenképet barkácsolt 
magának. Olyan képet, mely a magát mindig elrejtő Istent megfoghatóvá teszi. A bizalom abban az Is
tenben, aki a bajban hallgatott a népre, és beavatkozott, megrendült, meggyengült. Minden túl lassan 
megy. Az áhított áttörés az „ígéret földjére" várat magára, van viszont helyette töredelem és kemény 
munka. A reakciókat ismerjük: a frusztráció tisztességtelen reakciókhoz vezet, az elégedetlenség lázon
gáshoz, sőt, talán felkeléshez is. Aki pedig megpróbálja a felkélést, annak kemény reakciókra kell számí
tania, és ez nincs másként Istennél sem. Ezért könyörög Mózes a lázongó Izraelért, hogy elhárítsa a leg
rosszabbat.

A textus felé

Az igehirdetési alapige egy nagyobb szövegegységből kivágott perikópa, mely így önmagában nehezen 
hozzáférhető, nehezen érthető. Hogy valamennyire is felfogjuk az alapige duktuszát, feltétlenül értelme
zési segítségnek kell elfogadnunk a kontextust. A perikópa Mózes könyörgésével kezdődik. Mózes vá
lasztás elé állítja Istent: vagy megbocsát népének, vagy őt magát is kitörli könyvéből. A 32. versben em
lített könyvnél arra a más helyeken is említett, mennyben őrzött könyvre kell gondolnunk, melyben fel 
vannak jegyezve az emberek tettei, illetve az élet könyvére (v. ö. Ézs 4,3; 65,6; Mai 3,16; Dán 7,10; 12,1; 
Zsolt 69,29; 139,16). Mózes alternatív javaslata az exegézist két irányba vezetheti. Egyik oldalon azon 
ajánlatát, hogy törölje ki őt Isten az élet könyvéből, fel lehet fogni felajánlkozásnak helyettesítő áldoza
tul a nép helyett, hogy ő szenvedje el a büntetést és ezzel a halált. Ezzel teológiailag nagyon közel ju
tunk Deutero-Ézsaiás ebedJHVH (Isten szolgája) énekeihez, különösen is Ézs 53-hoz. Másrészről szem
lélhetjük Mózes kijelentését önfeladásként. Szembesülve a népre váró büntetéssel Mózes nem látja ér
telmét, hogy tovább éljen. Ezzel az interpretációval pedig az 1 Kir 19-hez kerülünk közel, ahol Illés de- 
presszív hangulatában elveszíti életkedvét, mert a dolgok másként alakultak, mint várta. A 32. vers nem 
ad egyértelmű utalást arra, hogy melyik értelmezési mód mellett kell döntenünk.

A 33. vers ellenben egy egyértelmű kijelentést tesz. Isten elfogadhatatlannak minősíti Mózes alterna
tív javaslatát. Annyiban beleegyezik Mózes kérésébe, hogy eltekint egy átfogó kollektív büntetéstől, ám 
a reakció a személyes bűnre nem maradhat el. Így egyrészről Mózes azon felajánlását, hogy őt az élet 
könyvéből kitörölje, elutasítja azzal az utalással, hogy csak saját bűnbeesése miatt törölhető ki valaki
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az élet könyvéből. Másrészről ez arra is utal, hogy , Isten felelősségre fogja vonni azokat, akik bűnbe 
estek.

A 34. vers Mózesnek jövő-perspektívát ad. A megbízással, hogy vezesse tovább népét, Isten tovább
ra is szolgálatában tartja Mózest. A vándorlás további célját az „ahová parancsoltam"-mal írja körül. 
Ezzel kapcsolódik Isten eddig tett ígéreteihez, és így azok nem dőlnek meg a nép bűne miatt. Az ígéret 
pedig, hogy isten angyala előtte fog menni, megerősíti Isten megbízhatóságát Mózessel szemben. Feltű
nő itt az, hogy ez az utolsó ígéret Mózesnek szól és nem az egész népnek. Így emeli ki Isten ismét Mózest 
a népből olyasvalakiként, aki egy egészen különös módon áll Isten oldalán.

A perikópát Isten azon bejelentése zárja, hogy el fog következni a végső leszámolás a nép vétkeiért. 
A kímélet átmeneti, mert a bűn olyan súlyos, hogy hosszú távon nem maradhat reakció nélkül. így a 
vers jövőorientált kezdete egyértelmű korlátok közé szorul. A vers bezárása azt az érzést kelti, mintha 
kommentáló kiegészítés lenne egy olyan korból, melyben a nép egzisztenciája veszélyben forgott, és eb
ben Isten büntető beavatkozását látta ismét megtörténő bűne miatt.

A prédikáció felé

A bűn és büntetés, illetve a bűn és megbocsátás témájával gyakorta találkozunk igehirdetési alapigéink
ben -  különösen is böjt idején. A másokért való könyörgés azonban inkább szokatlan ebben az össze
függésben. Magától értődő repertoárunkban a saját magunkért való könyörgés, de az a gondolat legtöb
bünktől idegen, hogy olyanokért könyörögjünk, akik bűn követtek el, különösen akkor, ha mi magunkat 
is nehezen elviselhető helyzetekbe sodortak. Megéri végiggondolni, mit jelenthet, társadalmunkért, egy
házunkért vagy népünk vezetőinek megbocsátásért könyörögni. Mit jelenthet, hogy egyszer nem csak 
szemrehányásainkkal maradunk azok mellett, akik közösségünk létét veszélyeztetik, hanem könyörgés
sel fordulunk értük Isten felé.

Sokan szenvedünk attól és megyünk tönkre tőle, hogy -  mivel nem látjuk tisztán cselekedeteink cél
ját -  elveszítjük életkedvünket. A kimondott vagy kimondatlan kívánság, hogy nem akarjuk ezt az életet 
tovább élni, nagyon sokaknál vezet az élet elől való meneküléshez, függőséghez vagy öngyilkossághoz. 
Isten nem tudja és nem akarja elfogadni ezt az akaratlanságot, hiszen más az őáltala adott életperspek
tíva -  mind Mózesnél, mind mi magunknál. Sem a bűn, sem a célvesztés nem indokolja az élet idő előt
ti feladását. Hogy ezt megértesse, emlékezteti Isten Mózest feladatára, és ez az, ami nekünk is emlékez
tető depresszióink és bátortalanságaink idején, emlékeztető saját feladatunkra, saját helyünkön.

Az ószövetségi író számára egyértelmű, hogy Isten előtt minden egyes embernek meg kell állnia bűne 
miatt, és felelősséggel fel kell vállalnia annak következményeit. Ebben egyik oldalról vigaszt találha
tunk, mert megőriz minket attól, hogy saját hibás tetteink következményeit másokra akarjuk testálni, 
másrészről azonban megfelel igazságérzetünknek és erősíti bennünk a reményt, hogy azok, akik a kö
zösség életét, melyben élünk, megnehezítik, azok, akik Istent nem veszik komolyan, valamikor felelniük 
kell tetteikért. Hogy saját tetteinkért felelnünk kell, ezt az Újszövetség is hangsúlyozza. (V ö. az utolsó 
ítéletről szóló példázatot: Mt 25, 31kk.). Emellett azonban még egy bizonyosságot ad az Újszövetség, 
melynek gyökerei az Ószövetségbe nyúlnak vissza: Isten szövetsége Jézussal, a Krisztussal, lehetővé te
szi számunkra, hogy minden felelősségünk tudatában megszabaduljuk bűneinktől, és ezáltal bátran az 
újrakezdés lehetőségével nézzünk a jövőbe.

Hausmann Jutta 
Fordítás: Körmendy Petra



Egy másik megközelítéssel a prédikáció felé

A pusztai vándorlás során Izrael népének történetét olvasva többnyire nélkülözésekkel találkozunk. 
Éheznek, szomjasak, harcolnak, hiányolják Istenük jelenlétét. Ennek következtében valamennyire talán 
átérezhető -  ha nem is érthető hogy Áron miért készít aranyborjút, és így miként tér le Isten népe arról 
az útról, amelyre vezette őket. 

A másik oldalon hasonlóképpen megértjük azt is, hogy Isten ezért haragra gerjed, ám a történet tanul
sága szerint Mózes beszéde következtében mégis megenyhül, és nem tölti ki haragját (2Móz 32,7-14).

Ha tovább követjük a történetet, láthatjuk, hogy az a Mózes, aki mint védőügyvéd kiállt népe, ember
társai mellett, mégis iszonyú büntetést hajtat végre Lévi fiaival: lemészároltatja a hűtleneket. Elérkez
tünk tehát textusunk mondanivalójához, és itt érdemes megfigyelnünk azt, hogy Mózes, a mészárlás el- 
rendelője milyen buzgón könyörög újra Istenhez azért a népért, aki ilyen hatalmas vétket követett el.

Egy hétköznapi értelemben vett ember, ha haragszik, és ilyesfajta végrehajtásra -  végrehajtatásra -  
kényszerül, nem valószínű, hogy ezek után még hajlandóságot fog mutatni azokért könyörögni, akik 
maguk is részesei voltak az eltévelyedett cselekedetnek. Mózes mégis megteszi ezt, és könyörög a meg- 
maradtakért. Feltűnő számomra az, hogy Mózes nem egyfajta közbenjáróként tűnik ki a szövegből, mint 
amilyen közbenjárónak a katolikusok Máriát vagy a szenteket tekintik. Nem olyan összekötőt játszik a 
történetben, akihez a nép odafordul, és kéri, hogy segítsen nekik, imádkozzon értük, vagy „szóljon egy
két jó szót az érdekükben”. Ugyanis Mózes önként vállalja fel a „közbenjáró” szerepét, nem kéri erre senki. 
Ő kötelességének tartja ezt. És ami különösen is fontos: Mózes úgymond magára veszi a nép bűnét azzal, 
hogy saját elkárhozását is felvállalná annak érdekében, hogy a népnek Isten megbocsásson. Ezzel szinte 
magára kívánja a halált abban az esetben, ha az Úr nem kegyelmez. Olyan önzetlen cselekedet ez, amely
nek véghezvitelét vagy a lelkületet, amely szükséges hozzá, nem mindenki mondhatja magáénak.

Örök tanulság ez nekünk, hogy vannak olyan emberek, akik sok mindent felvállalnak értünk, vagy 
az érdekünkben, miközben lehet, hogy valójában meg sem érdemeljük, vagy nem is veszünk róla tudo
mást. És ezek az emberek -  ugyanúgy, ahogyan Mózes is eredményeket érnek el: textusunk esetében 
azt, hogy az Úr megbocsátott a népnek.

Ez Isten szabad kegyelmi tette, s meg kell látnunk azt is, hogy az Úr nem a bűnös emberekre harag
szik, hanem a bűnre magára. Nem örül a bűnös halálának, ezért is küldte egyszülött Fiát, Jézus Krisz
tust a világra, engesztelő áldozatul.

Tóth-Mérei Zoltánná Mónus Györgyi
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Böjt 6. vasárnapja (Virágvasárnap) -  
Zof 3,14-17

Azérc vannak az ünnepek, hogy az egyik nap más legyen, mint a többi.

Felvezetés

Zofóniás próféta könyvében is azzal a gyakorlattal találkozunk, amit több más prófétai könyvben is fel
fedezhetünk. A könyv utószavában egy sor olyan próféciát találunk, mely szóhasználatát és tartalmát 
tekintve nem tulajdonítható a prófétának, akinek nevét a könyv viseli. A szerkesztők nyilván megérez
ték az „idő szavát", és néhány általuk ismert prófétai mondást beillesztettek a könyv utószavába (Zof 
3,11-20). Közöttük találjuk igehirdetési alapigénket is, melyet további két részre kell osztanunk: 
3,14—15-re és 3,16-17-re.

Egzegézis

Örömhír Jeruzsálemnek -  3,14-15
E rövid, dalszerű darab úgy hangzik, mintha egy JHVH-király-zsoltár darabja lenne, melyeket a Zsoltá
rok könyvéből jól ismerünk (v. ö.: Zsol t29; 93-99). Az örömhírt hozó kikiáltja, hogy „JHVH király”, 
illetve „JHVH királyként uralkodik". Háttereként az úgynevezett trónra lépési ünnep egyik jelenetét kell 
magunk elé képzelnünk.

Az örömhírt hozó örömüzenetével „Sión leányát", illetve „Jeruzsálem leányát" szólítja meg (14. v.). 
Ezalatt érthetjük a város egész lakosságát vagy Sion gyülekezetét. (Á „Sion leánya” kifejezéshez jó 
összefoglalást ad a „Biblia magyarázó jegyzetekkel" tárgyi magyarázata az 1589. oldalon). Az Izrael 
mellett használt többes szám második személyű felszólítás érzékelteti, hogy a beszélő meglehetősen 
nagyszámú gyülekezetét tart szemei előtt. Az „ujjongj, örvendezz, vigadj teljes szívből" biztató szavak
ból úgy tűnik, hogy egy letargiában lévő gyülekezet szólíttatik meg, akinek szüksége van arra, hogy rá
hangolódjon az örömüzenetre.

A 15. versben szólal meg bővebben ez az örömüzenet. Kérdés, hogy a maszoréta szövegváltozattal 
szemben az „elveszi rólad JHVH az ítéleteket" helyett nem „elveszi rólad JHVH az üldözőket" kell-e ol
vasnunk, illetve az „eltávolítja ellenségedet" helyett nem az „eltávolítja ellenségeidet" olvasási módot 
kell-e előnyben részesítenünk. Ez utóbbi esetben JHVH olyan konkrét beavatkozására kellene gondol
nunk, mellyel gyülekezete (városa, népe) érdekében megszabadította övéit az üldözőktől, és eltávolította 
közelükből ellenségeiket. Minden bizonnyal konkrét politikai ellenfelekről és üldözőkről van szó, hiszen 
a JHVH által érvényesített szabadító aktust textusunk királyi tettként írja le. Sok minden amellett szól, 
hogy ezt az örömüzenetet -  mely mondanivalójában szemben áll Zofóniás könyvének 1. fejezetével -  
ismeretlen szerző hirdette meg az exilium végén, és az exilium gyülekezetének kedvéért és javára vették 
fel a könyv utószavába.

Vigasztalás Jeruzsálemnek -3 ,16-17(18)
Nefélj! Az úgynevezett üdvorákulum jól ismert bevezető formulája ez. A panasszal érkezőt megerősíti 
abban, hogy imádsága meghallgattatott. Mint ahogyan abban is, hogy a szükségnek, mely alatt szen
ved, vége van.

Nefélj Sion, ne csüggedj el! A 16. vers szó szerinti fordítása így hangozhatna: „Ne ereszd le a kezei
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det!" Azaz: „Ne add fel! Ne add meg magad!” E fordulat nagyon szemléletesen ábrázolja, hogy milyen 
hangulat uralkodott annak idején a megszólítottak között: letargia, passzivitás, kedvetlenség és bátor
talanság. Az exilium szituációja ez, amint azt Jeremiás Siralmai nagyon élesen leírják.

Ebbe a siralmas (vagy inkább siralmasnak ítélt) helyzetbe szól bele az a hitvallás, melynek eredete a 
Sion-tradícióban keresendő: „JHVH, a te Istened, veled van" (v.ö.: Zsolt 24). Az ő erős, és megsegít kife
jezés a különleges királyi erényeket -  a küzdelmet és a melléállást -  emeli ki.

Textusunkon belül a jeruzsálemiek bénult rezignációjával éles ellentétben áll JHVH aktivitása. Amíg 
a jeruzsálemiek tele vannak tehetetlen panasszal, addig JHVH boldogan örül és ujjongva örül Jeruzsá
lemnek (3,17b). Úgy örül, mint amikor valaki az ünnep napján ujjong, örvendez és vigad teljes szívből. 
Ez utóbbi momentum valószínűleg a fogságot követő korai időbe vezet minket, amikor is a templom és 
a város újra felépítésével addig elképzelhetetlen perspektívák és lehetőségek nyíltak meg.

Az igehirdetés elé

E Zofóniás könyvéből való ige alapján fogunk prédikálni 2005 virágvasárnapján. Abban a gyülekezet
ben, ahol én vagyok, virágvasárnap nagy ünnepnek számít. Olyannyira, hogy szinte elképzelhetetlen az 
istentisztelet anélkül, hogy ne hangozna el Jézus jeruzsálemi bevonulásának története. Oltár előtti lek
cióként el is hangzik majd a bevonulás története. Arról van benne szó, hogy amikor az ünnepre érkező 
sokaság meghallja, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik, pálmaágakat fog, kivonul fogadására, és lengeti a 
pálmaágakat. Így ünnepli az érkező királyt.

Az igehirdetést valószínűleg mégis a leengedett kéz képével fogom indítani. A leengedett kéz sok min
dent jelenthet. Elsősorban azt, hogy feladtuk, megadtuk magunkat. Már nincs bennünk erő. Nem va
gyunk tettre készek, hanem tökéletesen tehetetlenek vagyunk. Siralmas állapot, melyből többnyire csak 
úgy tudunk kikeveredni, ha kívülről érkezik segítség.

Talán nem tűnik majd ünnephez méltatlan illusztrációnak, ha Kovács Kokó Istvánnak arra a mérkő
zésére utalok az igehirdetésben, melyre azóta is élesen emlékezünk. Először azért engedte le a kezét, 
mert nagyképű volt, és a közönségnek akart játszani. Utána azért, mert egy jól irányzott ütéstől teljesen 
elerőtlenedett, és már annak is örült, hogy talpra tudott állni.

A zofóniási textusban feltűnő, hogy amíg a megszólított gyülekezet jól érzékelhetően letargikus álla
potban van, örvendezésre buzdító felszólítások egész sora jelenik meg benne: Ujjongj! Kiálts örömöd
ben! Örvendezz! Vigadj teljes szívből! Még feltűnőbb az a perspektíva, melyet kitár a megszólítottak 
előtt: JHVH boldogan örül, ujjongva óraövéinek.

Lehet, hogy 2005 virágvasárnapján letargikus gyülekezet gyülekezik majd egybe egy-egy templomba 
-  ahol mindenki leengedett kézzel ül, eszébe se jut senkinek, hogy ujjongjon, és pálmaágakat lengessen 
az érkező király felé. Érdemes kihasználni az ünnepi istentiszteletet arra, hogy valamit megérezzünk ab
ból az örvendezésből, melyre a zofóniási igék biztatnak. Akár úgy is, hogy elhangzik az az ének, amely 
Zof 3,16-17 alapján született meg: „Ne félj Sion, ne lankadjon kezed! Veled van az Úr a te Istened. Örül 
majd tenéked nagy örömmel. Újjáéleszt szeretetével.”

Péter Attila
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