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Ajánlás
A hívő keresztyén ember Isten igéjéből él, abból táplálkozik,
abból nyer útmutatást, innét kapja a hitét, az ideig és örökké tartó
kegyelem ígéretét.
A keresztyén ember ezért olvassa a Szentírást. Nem is kell mást
tennie, mert ha a maga gyülekezetének, egyházának hívő tagjaként él - és ez, a közösségben való élés nagyon fontos
akkor
az Isten igéje - a Szentlélek segítségével - önmaga magyarázza,
önmaga érteti meg magát.
A magam élete, életsorsa viszont úgy alakult, úgy alakította
Isten, hogy a személyes, hitbeli kérdéseimen túl, a Szentírásnak
valamikori és jelenbeli megértésére, megértetésére ösztökélt, és ezt
a szolgálatot bízta rám evangélikus egyházam is.
Most már majd' négy évtizedet töltöttem el ebben a megértő
és megértető munkában és soha be nem fejezhető szolgálatban.
Felejthetetlenek voltak ezek az évek, és ezért, mintegy köszönetképpen, viszonzásként kíséreltem meg átadni mindazt, amit Ezékiel próféta könyvéről elmondani, leírni képes vagyok.
Ajánlom ezért ezt a könyvet minden hitbeli testvéremnek, családom tagjainak, tanítványaimnak, de mindenekelőtt: Máté unokámnak, aki - reménységem szerint - a hitben és a szolgálatban
követni fog!
Isten békességszerző, kegyelmes akarata legyen és maradjon
velünk!
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Ezékiel - az író, a költő, a reménység és az
élet prófétája
Németh László 1964-ben négy egyfelvonásos drámaciklust írt,
négy prófétáról: Hóseásról, Ézsaiásról, Jeremiásról és Ezékielről.
Ezek a kisdrámák az ószövetségi tudomány szempontjából is igen
érdekes művek, az író gyűjteményes életművének „Kísérleti dramaturgia" - „Drámák 1960^69" című kötetében jelentek meg,
nem kis gyönyörűségére az Ótestamentummal foglalkozók és az
Ótestamentumot szeretők számára.
A négy prófétáról szóló színdaraboknak azonban hosszabb
előzményük volt, és ezekről így vall - 1954-ben - az író:
„Az első próféta Hosea, a pusztulás előtt álló észak prófétája,
aki visszavett szajha feleségén s a maga irgalmán érti meg, hogy
szeretheti Isten az embereket. Ő még azt hiszi, hogy Isten irgalmas
lesz a bűnös Izraelhez. Az agg Ézsaiás, egy király ellenfele, s a
másik barátja, akit a politika dolgaiban is meghallgattak, belátja,
hogy a politika a világtörténelem sodrásával szemben bogarak
futkosása, Izraelből csak a 'maradék' maradhat meg, azok, akik
Isten királyságába kapaszkodnak. Ő tanítványaiból szervez 'pártot'. Jeremiás a babilóniai hódítás előestéjén igával a nyakában
áll a templom kapujában, s majd széttépeti magát a zsidó nacionalizmussal. Ő már egyedül van, s alávetést hirdet Isten ítéletének.
Ezékiel a fogság prófétája, a néma, aki akkor szólal meg, s kezd
vigasztalni, amikor Jeruzsálem elestének hírét meghozzák nekik."
Németh László életének egy, betegsége miatt is válságos pillanatában vette kezébe a Bibliát, és elsősorban az Ószövetséget.
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Kitűnő, német és magyar kutatók munkáival, véleményével megismerkedve írja le a maga drámaírói tevékenységét megalapozó
véleményét, megelőlegezett indoklását:
„Mi lenne ennek a több mint egy évszázadra nyúló népdrámának az abroncsa? 1. Az ország, a földhöz kötött nemzet fokozatos
pusztulása. Hosea korában még Izrael királysága is megvan,
Ézsaiás idejére már elpusztult, Júda is csak megaláztatás s területi
veszteség árán menekül meg az asszíroktól. Jeremiás a fogság
előestéjén szól, s még megéri a fogságot, Ezékiel a fogságba
vetettek első csoportjával kerül Babilonba, s Jeruzsálem eleste
oldja meg némaságát. 2. Az isteni irgalomba vetett hit fordított
parabola pályája. Hosea még azt hiszi, Isten éppúgy megszánja
a feslett, parázna Izraelt, mint ő rabságra eladott feleségét. Ézsaiás már tudja, hogy új nemzethasadás előtt állnak, de most nem
az Észak válik el a Déltől, hanem az Istenben bízók, Sión jámbor
szegényei, a 'maradék', a kárhozatba menőktől. Jeremiás már
csak az istenítélet közelgő robaját visszhangozza. Ezékiel megéri
a végső pusztulást s ezzel az új reményt Isten szánalmában.
3. A helyhez kötött Isten fölszakadása a zsidó földből: Jahve
gyökereinek szárnyakká alakulása. A darab Jeremiás jelenetéig
állandóan közeledik a templom kapujához. A Hosea részében a
távoli s szinte pánizraelita hagyományokban nevelkedett prófétát
s népi környezetét látjuk. Ézsaiás már Jeruzsálemből szól, s hittétel számára a templom megvíhatatlansága. Jeremiás a templom
kapuja előtt kiáltja a templom pusztulását. Ezékiel az Eufrátesz
csatornája mellett, a füzeknél ígér új, pompásabb templomot, a
népek fölé épült új Jeruzsálemet. S miközben Salamon temploma
ekképpen eltűnik: Isten is átalakul helyi istenből a csillag Seregek
Urává, majd minden nép urává, a zsidó nép pedig bűnbe esett
népből a bűnhődés s megtisztuláson át egy nemzetekbe szétszórt
s nemzetek fölötti nemzetté."
Szinte irigykedve másoltam le ezeket a sorokat s egy kissé
megkeseredve: vajon ki látta így, ilyen tisztán és helyesen az
említett négy próféta és a történeti események olyan valóságos
„ívét", amit Németh László - az „egyszerű, az érdeklődő és nem
éppen hívő" bibliaolvasó - felismert.
Nagyon kevesen voltak ilyenek és még kevesebben azok, akik
a maguk idejében - az ötvenes évek egész nemzetünket, népünket
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és egyházunkat megpróbáló időszakában - azt is látták, hogy
Isten igéjének nemcsak Izráel történetében és nemcsak a magyar
nép 16. századbeli válságában, hanem az egyháznak a második
világháború utáni történetében is megdöbbentően azonos volt az
ítélete, realitása, vigasztalása és útmutatása.
De erről legyen szabad majd másutt szólnunk, és most maradjunk meg annál a kérdésnél, hogy Ezékiel valóban „néma" próféta lett volna, „aki akkor szólal meg s kezd el vigasztalni, amikor
Jeruzsálem elestének a hírét meghozzák nekik"?
A maga, a nemzete - talán protestáns egyháza - sorsán, jövőjén
töprengő, a saját magáért, a közösségéért aggódó és mindebből
reménységes kiutat kereső, reménykedően együttérző bibliás ember megállapítása pontos. Pontos, mert Ezékiel többet hallgatott,
mint szólt volna; három évtizedre terjedő szolgálatában inkább
csöndben maradt, mintsem hangos; magányában élte meg Istent
és annak kinyilatkoztatását, és csak később, nagyon ritkán nyílt
szóra a szája. Minden benne ment végbe - a magánélet, a sajátságos közösségi lét, a hit és hitetlenség szorongató problémái csakúgy, mint vallásos, nemzeti hovatartozásának megkérdőjelező,
sorsfordító eseményei.
így történt, mert egyértelműen művész: író és költő volt! Az,
akinek szavait, kijelentéseit, jelképes cselekedeteit lehet elemezni,
magyarázni, helyesbíteni és még sok mindent lehet velük csinálni,
de a titkot: hogyan, miért, miképpen (mint a legnagyobb művészeknél) lehetetlen megfejteni.
De hogy ne szaporítsuk az amúgy rövidre szabott szót azzal,
hogy az írók, a költők munkásságának, tevékenységének és műveiknek - általánosságban és részletekben is érdekes, de gyakran
meddő - vizsgálatába bocsátkoznánk, mondjunk csak annyit,
hogy ők nemcsak a „valódit" (a valóságot), hanem az „igazit" (az
igazságot) látják, fejezik ki, láttatják meg és ábrázolják.
Ebben a vonatkozásban szinte nincs is számukra idő vagy tér,
távolság vagy határ; láthatatlan vagy meglátható; kifejezhetetlen
vagy kimondható - minden egyre megy: kimondani a kimondhatatlant, megláttatni azt, amit vagy akit soha senki se látott, képviselni azt az akaratot vagy törvényszerűséget, amit az emberi elme
be nem fogadhat, se be nem láthat.
Ezért - szerintem - minden olyan feltételezés, hogy Ezékiel a
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pap, akinek testileg-lelkileg „hibátlannak" kellett lennie, akit a
„legegyszerűbb embernek" is meg kellett értenie, lelki vagy testi
beteg lett volna, az merő tévedés. Tévedés, mert minden ilyen
vélemény a hétköznapiság nagyon szürke és földhözragadt tapasztalatain alapszik, és ezek, az ilyesfajta tapasztalatok Ezékiel
esetében egyszerűen megtévesztik becsapják az embert.
Tehát igaza van Németh Lászlónak: Ezékiel „néma" próféta
volt, mert igehirdetői, bizonyságtevő szolgálatát írói, költői, művészi adottságai határozzák meg - ezeknek az Istenadta ajándékoknak határtalanságával együtt.
(Zárójelben el kell mondanunk azt is, hogy vannak ószövetségi kutatók, akik
a prófétát rossz írónak, rossz költőnek tartják. Ezek a kutatók egy dologhoz nem
értenek, egy másikról pedig n e m vesznek tudomást. Amihez nem értenek, annak
bizonyítására itt nem tudok eredeti - tehát héber nyelvű - szövegeket közölni,
amelyek bizonyítanák - mert minden fordítás, így a kezünkben levő magyar is,
csak árnyéka az eredetinek - , hogy a világirodalom legjelesebb költői, írói közé
tartozik. Amit pedig kifogásolnak: ellentmondásosak a szövegbeli tények, adatok; pongyola a fogalmazás; döcögnek a költői sorok stb., ezt egyszerűen azzal
lehet és kell magyaráznunk, h o g y már a próféta idejében és annak utána is voltak
„szerkesztők" és szövegmásolók. Ezeknek a tevékenysége mindenkor szükséges,
de nem mindig áldásos. N e m mindig az, mert kötelező buzgóságukban gyakran
ott is javítgatnak, helyesbítenek, ahol ezt nem kellene, nem illene tenniök. Viszont
az a szöveg, ami hitelesen ránk maradt - a hitelességet a kumráni leletek több mint
hiteltérdemlően bizonyítják - , az író-költő próféta és a „szerkesztők" közös
munkája. A szöveg szépsége, pontossága Ezékieltől való, a netalántáni tudálékos
pongyolaságok és pontatlanságok a különben jóindulatú, de mindent érthetővé
tenni akaró, névtelen szerkesztők és másolók tevékenységét jelzik.)

Ezékiel hát író-költő próféta volt, aki „némaságában" írta le
igehirdetéseit, bizonyságtevéseit, és a már leírt, rögzített próféciáit
csak egy adott alkalommal, egy általa - Isten által - meghatározott, alkalmasnak látszó időpontban mondotta el (azt sem lehet
kizárni: olvastatta fel), ábrázolta. Megvárta azt a pillanatot,
amikor szólania, cselekednie kellett, és azt az alkalmas helyzetet,
amikor Isten élő üzenete a legnagyobb valószínűséggel éri el,
érheti el a különben felkészületlen, megzavarodott, de a vigasztalásra váró és a jövő reménységébe kapaszkodni vágyakozó gyülekezetet.
A hívő embert, a hitében megerősödni, a mások hitét ébreszteni
kívánó - a történeti, a szakmabeli és a tudmányok által megbizonyított tények előtt mindig kritikusan meghajló - szentírás-kuta7

tót mégsem ezek a korántsem mellőzhető vagy lekicsinyíthető
dolgok érdeklik. Vagy: elsősorban nem ezek, hanem azok, amelyek „mindezek mögött" vannak: a lényeg, a minden korra érvényes lényegbeli mondanivaló. Most erről szeretnék valamit
- tőlem telhetőt - elmondani.
Amikor ennek a könyvnek a megírására készültem, kezembe
került W. Zimmerlinek, a nagyhírű német ószövetségi kutatónak
egy gyűjteményes kötete, és benne egy 1957-ben megírt, „Az 'élet'
és a 'halál' Ezékiel próféta könyvében" című tanulmánya. A sok,
nagyon száraz és sokszor feleslegesen tudományoskodó olvasmányom után szó szerint és lelkileg is „felkaptam a fejem". Felkaptam, mert ez a nagytekintélyű, biblikusán, mélyen hívő tudós
egyik legragyogóbb írását olvashattam el. Azt az írást, amely nem
kevesebbet mond, mint azt, hogy Ezékiel az „élet prófétája": az
elmúlt, a jelenvaló és az elkövetkezendő „lét" tüneményes, egyedül csak Istenben reménykedő tanúságtevője.
Ezt a meglátását több mint húsz lapon keresztül tárja az olvasó
elé, de mondanivalójának lényegét, alapját már az első lábjegyzetben megadja: az élni - héberül: chjh - ige és annak mellékformái,
a szó alapjelentésében 204 vagy 206 ízben található meg az ószövetségi szövegben. (Nem is olyan sokszor!) Viszont ebben a formában : élet, él, élni fog: 43 alkalommal; minden ótestamentumi
könyvet megelőzve, a legtöbbször Ezékielnél fordul elő.
Viszont, ha a kört még szűkebbre vesszük, akkor van Ezékielnél egy szakasz, ahol a mostani - úgy nevezzük, hogy „maszoréta": „elfogadott" - beosztás szerint, egy rövid szövegrészben
tízszer olvashatjuk el az „élet", az „élni" szót. Ez a szakasz a
próféta könyvének 33. fejezetében a 10. verstől a 20. versig terjedő
szövegrészben, a következőképpen olvasható az új magyar fordítás szerint - amelyet a továbbiakban is alapul veszünk
megjelölve az „illetékes" szavakat:
„Te pedig, emberfia mondd meg Izráel házának: Ti így beszéltek:
Ránk nehezednek bűneink és vétkeink, elsorvadunk miattuk. Hogyan maradhatnánk életben?Ezt mondd nekik: Életemre mondom
- így szól az én Uram, az ÜR - , hogy nem kívánom a bűnös ember
halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térje8

tek meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg,
Izráel háza?
Te pedig, emberfia, mondd meg népednek.: Az igazat nem menti
meg igazsága, ha vétkessé válik; a bűnös sem bukik el bűne miatt,
ha megtér bűnéből. Az igaz sem maradhat életben, ha vétkessé
válik. Ha azt mondom az igaznak, hogy élni fog, de ő elbizakodik
igazságában és gonoszságot művel, akkor igaz tettei nem kerülnek
említésre, hanem meg fog halni, mert gonoszságot művelt. Ha pedig
azt mondom a bűnösnek, hogy meg fog halni, de ő megtér vétkéből,
törvény és igazság szerint él, ha a bűnös visszaadja a zálogot, a
rablott holmiért kártérítést ad, az életre vivő rendelkezéseket követi, nem követ el gonoszságot, akkor élni fog, nem hal meg. Elkövetett vétkei nem kerülnek említésre. Követte a törvényt és az igazságot, tehát élni fog.
Néped ezt mondja: Nem következetes az ÚR! Pedig ők nem
következetesek. Ha az igaz eltér igazságától, és gonoszságot művel,
meghal miatta. És ha a bűnös megtér bűnéből, követi a törvényt és
az igazságot, élni fog. Mondhatjátok, hogy nem következetes az
(JR, én akkor is mindegyikőtöket a tettei szerint ítélem meg, Izráel
háza!"
Hosszú volt ez az idézet - mint Németh Lászlóé is. ígérem,
hogy ezt a továbbiakban ritkábban teszem, de ez a leglényegesebb
szakasz Ezékiel, az író-költő, próféta könyvében. (Még a magyar
fordításban is milyen szépen hangzik!) Leglényegesebb, mert minden szava, minden mondata, minden jelképes cselekedete innen
érthető: a gyakran változó külső körülmények között, a törvényszerűen bekövetkező halál mellett, Jahve, az Ú R , az életet - az
ideig és örökkétartót - , ennek reménységét ajánlja fel, ígéri meg
az őt követőknek.
Ezékiel ennek az „életnek", az ebből fakadó reménységnek a
prófétája. Hogy hogyan és miképpen az, azt a továbbiakban
szeretném - remélem, hogy mindnyájunk hasznára és épülésére elmondani, leírni.
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A próféta kora, élete és munkássága
1,1-3
1,1—3:(1) A harmincadik évben, a negyedik hónap ötödikén,
amikor én a fogságban éiö nép között voltam a Kebár folyó mellett,
megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. (2) A hónap ötödikén,
Jójákin király fogságba vitelének ötödik évében, (3) szólt az ÚR
igéje Ezékiel paphoz, Búzi fiához, a káldeusok országában, a Kebár
folyó mellett, és megragadta őt az ÚR.
A válságban levő egyház és népek igehirdetői, politikusai szívesen vontak párhuzamot a maguk és az ószövetségi nép sorsa és
korának tragikus eseményei között. így tettek a 16. és a 17.
századbeli magyar protestáns prédikátorok, felelősen gondolkodó írók és politikusok is, akiket az a gyötrelmes tudat kínzott,
foglalkoztatott, hogy népük „két pogány" szorításába került. Az
egyik oldalról a Habsburg-német, a másikról pedig a török veszélyezteti a már alig létező hazát, és így ez a nép - akár a zsidó a maga földrajzi, társadalmi és politikai helyzetének magatehetetlen áldozatává lett.
Az Ószövetség népének ilyesfajta helyzete - az adottságbeli
azonosságok melett - azonban még a magyarénál is súlyosabb és
tragikusabb volt - kezdettől fogva mind a mai napig! Próbáljuk
meg ezért ezt a szituációt (egy kicsit sietősen) körüljárni.
A kezdet: a Kr.e. 1200 körül az egyiptomi „szolgaságból"
kimenekülő nép, a pusztai vándorlás után - előbb Józsué, majd
a bírák vezetésével - elkezdi és hosszú idő eltelte után befejezi a
honfoglalás nagyon küzdelmes munkáját. Elkezdi és befejezi úgy,
hogy eleve idegen környezetben kell élnie és megmaradnia. Ezt az
idegenséget nem a saját népisége, szokása vagy társadalmi berendezettsége jelentette, hanem az, hogy egyistenhívő vallása, az
ebből következő életvitele tette, és hagyta mássá lenni ezt a parányi népet, a „gój"-októl körülvéve.
A későbbi, judaista irodalom a „gój, gójim" kifejezést a legtöbbször elítélő, megítélő értelemben használta, de ebben a hoszszú időszakban nem jelentett mást, mint „idegen embert", „idegen
10

népeket". Jelentette egyúttal azt a kettős elkötelezést, hogy először - a Jahve-hívő embernek, a környezetéhez képest mássá
lett, kiválasztott közösségnek, tartózkodnia kell a környező népektől jövő hatásoktól, el kell határolnia magát ezek vallásától,
életfolytatásától, és hogy - másodszor - ezeknek a népeknek az
egyszerű megléte missziói feladat elé állítja - a jogos önvédelem
mellett is! - az Ú R b a n bízó híveket. (Figyeljük meg: amikor Jézus
Krisztus, mennybemenetele előtt, utoljára szól tanítványaihoz Máté 28,16-20 - , akkor ezt m o n d j a : „Menjetek el tehát, tegyetek
tanítvánnyá minden népet...". S teszi ezt azért, mert itt is az
Izráelt körülvevő „gójokról, gójimokról" van szó.)
Isten népének ezt az önmagában is nehéz - de korántsem
reménytelen helyzetét - az is súlyosbította, hogy népi, nemzeti
életét két nagyhatalom ütközőpontján kellett leélnie, itt kellett
sajátságos szolgálatát végeznie.
Az egyik nagyhatalom, az egymást felváltó uruk, asszír-babiloni, méd-perzsa, a másik: az egyiptomi. Mindkét hatalomcsoportosulásnak az az érdekessége, hogy csírájában mindegyik a Krisztus előtt négyezres években kezd kialakulni és így nagyon hosszú
ideig lehetett egymás ellenlábasa - többek között, Izráel népének
kárára.
(Megintcsak zárójelben: Ábrahám az elsőnek említett területről, Úr-Kaszdimból való volt, innét került Kánaánba; Mózes
utódai pedig Egyiptomból kijőve foglalták el az ígéret földjét. Ez
a pusztán földrajzi-történelmi egybeesés korántsem lehet véletlen:
Isten az „ütközőpontok" teremtésével készteti igaz hitre, gyümölcsöző szolgálatra a maga népét. S mindezzel sohasem készít neki
könnyen járható utat!)
Van azonban valami, amit m á r előre végig kell gondolnunk: az
Istenbe vetett hit, a nép és a vezetők számára - lett légyen az egy
bíró, Sámuel, Dávid, Salamon és az őt követők egész sora sohasem biztosította politikai döntéseik helyességét, és ez a törvényszerű valóság sokszor lett tragikus kimenetelű a választott
nép története során.
Erre az igazságra, nevezetesen, hogy a „világi dolgokban", tehát
a politikában, a gazdaságban egyébre: bölcsességre, belátásra,
különleges tapasztalatokra és sok minden másra van szükség,
újabb korunkban Luther Márton figyelmeztetett nyomatékosan.
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De most nem róla kell beszélnünk, hanem arról, hogy hogyan
lett ez az igazság végzetszerű valósággá a zsidó nép történetében.
Tegyük meg ezt az alábbi évszámok és a Szentírás kiragadott
részleteinek segítségével.
Kr.e. 1000 körül: megalakul a jeruzsálemi központú ótestamentumi állam. Isten akarata ellenére alakul meg:
„összegyűltek azért Izráel vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki: Te már megöregedtél, fiaid pedig nem a
te utadon járnak. Tégy valakit királyunkká, hogy ő bíráskodjék
fölöttünk, ahogyan ez minden népnél szokás!
Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták: Adj nekünk
királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk! És imádkozott Sámuel az
ÚRhoz. Az Ú r pedig ezt mondta Sámuelnek: Hallgass a nép
szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek
meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk." (1
Sám 8,4—7)
A továbbiakban Sámuel hasztalan taglalja azt, hogy mit jelent
egy központi hatalom, hogy mennyi mindenben korlátozza majd
a király a nép és az emberek jogait, a vének ragaszkodnak kívánságukhoz, ami azután teljesedik is.
Ez, az északi és a déli területeket egyesítő királyság viszonylag
későn alakul meg és a léte sem hosszú idejű. Fénypontját előbb
Dávid, majd méginkább Salamon idején éri el, de ez utóbbi halála
után kettészakad. Az egyik királyság (az északi) Izráel, a másik
(a déli) Júda. Mindkettő életképtelen önmagában, amit még tetéz
királyaik többségének, vezetőiknek hitetlensége, erkölcstelensége,
társadalmi vaksága és politikai felkészületlensége. (Volt, amikor
a két ország egymás ellen is hadakozott). Mindeközben marad az
állandó fenyegetettség: a két nagyhatalom messze vetülő árnyéka.
Kr.e. 722.A vezetők rövidlátása miatt előbb Izráel bukik el:
„Aháznak, Júda királyának tizenkettedik évében Hóséa, Élá fia
lett Izráel királya Samáriában kilenc esztendeig. Azt tette, amit
rossznak lát az Ú R , bár nem annyira, mint Izráel előbbi királyai.
Ellene vonult fel Salmaneszer, Asszíria királya, Hóséa pedig szolgája lett, és adót fizetett neki. De amikor Asszíria királya rájött,
hogy Hóséa összeesküvést szőtt, és követeket küldött Szóhoz,
Egyiptom királyához, Asszíria királyának pedig nem küldte meg
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az évenkénti adót, akkor Asszíria királya elfogatta őt, és megbilincselve börtönbe vetette.
M a j d felvonult Asszíria királya az egész ország ellen, felvonult
Samária ellen, és három évig ostromolta azt. Hóséa uralkodásának kilencedik évében elfoglalta Asszíria királya Samáriát, Izráelt
pedig fogságba hurcolta Asszíriába, és letelepítette őket Halahban és a Hábórnál, Gózán folyónál, meg a médek városaiban."
(2Kir 17,1-6)
Kr.e. 622. Jósiás király elrendeli a jeruzsálemi templom újjáépítését. A munkálatok előkészítése alatt Hilkijjá főpap egy törvénytekercset talál meg, amelyet a későbbi utókor „deuteronómiumi
törvénykönyvnek" nevez el, és az Ószövetség összeállítói Mózes
5. könyvébe sorolnak be úgy, hogy igazi terjedelmét mindmáig
nem tudjuk pontosan megállapítani.
Jósiás a megtalált törvénykönyv alapján istentiszteleti és kegyességi reformokat hajtat végre, és ez a reform - maga a könyv a továbbiakban alapvetően határozza meg az ótestamentumi hitet
és kegyességet, nemkülönben: a próféták igehirdetését.
Mindez a Királyok második könyve 22-23. fejezetében, valamint a Krónikák könyve párhuzamos helyein olvasható.
Kr.e. 609: Megiddó:
„Az ő (Jósiás) idejében vonult fel Nékó fáraó, Egyiptom királya Asszíria királya ellen, az Eufrátesz folyó felé. Jósiás király
szembeszállt vele, de az megölte Megiddónál, alighogy meglátta.
Szolgái holtan vitték el Megiddóból egy harci kocsin; Jeruzsálembe vitték, és eltemették a sírjába. Az ország népe azután fogta
Jóáházt, Jósiás fiát; felkenték, és királlyá tették apja után."
„A/ü teile, amit rossznak tart az UR, egészen úgy, ahogyan
elődei tették. De Nékó fáraó fogságba vetette őt Riblában, Hamát földjén, hogy ne uralkodhassék Jeruzsálemben."
„Ezután Nékó fáraó Eljákimot, Jósiás fiát tette királlyá apja,
Jósiás után, és a nevét Jójákimra változtatta. Jóáházt pedig magával vitte, aki így Egyiptomba került és ott halt meg."
Az idézetek a Királyok második könyve, 23. részének a végéről
valók.
A szituáció tehát a következő: a megiddói vesztett csata után
Izráel Nékó fáraó (sorrendben második ezen a néven) hűbérese
lett, aki a maga kénye-kedve szerint határozta meg azt, hogy ki
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legyen az izráeli uralkodó, és hogy mennyi adót fizessen a legyőzött ország.
Mindeközben II. Nékót nagyobb szabású tervek foglalkoztatták: ki akarta terjeszteni hatalmát Asszír-Babilónia fölött.
Ε szándékát követve, hadjáratot indított, amely azonban nagyon
hamar összeomlott, sőt, 605-ben, az akkor még csak hadvezér
Nebukadneccar, Karkemisnél, megsemmisítő csapást mért a fáraó seregére.
Ezzel Izráel ismét egy új helyzet elé kerül: pártfogója, Egyiptom, vészesen meggyöngült, és így semmi kilátása sem lehet hathatós segítségre. S hiába írja le Jeremiás egy nagyszerű költeményben (46,2-24) Egyiptom végső bukását, a vezető körök
továbbra is a fáraóban bíznak: Jójákim ugyan aláveti magát
Nebukadneccárnak, de a király ezt a kapcsolatot három év múltán megszegi - ahogy a krónikás írja - „elfordult tőle, és föllázadt
ellene".
Nebukadneccar viszont a győztes ütközet után gyorsan hazasiet, mert időközben meghalt Nabopolaszár, az eddigi uralkodó, és
a koronát magának kívánta megszerezni. Sietős útja sikerrel járt,
és a 604-es esztendő újévi ünnepétől kezdve ő az uralkodó.
Csapatainak egy része a palesztinai térségben marad, és különböző, felbérelt népcsoportokkal együtt támadják, zaklatják és
rabolják ki a Jeruzsálem környéki településeket. Ugyanakkor az
izráeli fővárosban tovább mélyül a válság. Mélyül úgy, hogy a
622-es reformációnak szinte már nyoma sincs: a papok csakúgy
megszegik a bevezetett reformokat, mint a király és a vezetők a
társadalmiakat. Az eredmény: hitbeli-vallási, erkölcsi züllés és
gazdasági összeomlás. Jójákim ezért úgy hal meg uralkodásának
tizenegyedik esztendejében, hogy egy meggyötört, széthullott országot (országocskát) hagy utódjára, a tizennyolc esztendős Jójákimra, aki „Azt tette, ami rossznak lát az ÚR, ahogyan apja
tette."
Ezzel az utóbbi mondattal egy kicsit előreszaladtunk az időben,
és ezért még el kell mondanunk azt, hogy Nebukadneccar, amikor
601-ben újra Egyiptom ellen fordul, már azt is elhatározta, hogy
meghódítja a fellázadt Izráelt és elfoglalja annak fővárosát. A főváros ostroma szinte abban a pillanatban kezdődött el, amikor
meghalt Jójákim, tehát: 598-ban, és mintegy három hónapig tart.
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Kr.e. 597: Jeruzsálem:
„Abban az időben vonultak fel Nebukadneccar, Babilónia királyának a szolgái Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vették a várost.
Nebukadneccar, Babilónia királya is megérkezett a város alá,
amelyet szolgái ostromoltak. E k k o r Jójákin, Júda királya kiment
Babilónia királyához anyjával, udvari embereivel, parancsnokaival és főembereivel együtt. Babilónia királya pedig elfogatta őt,
királysága nyolcadik esztendejében. És elvitette onnan az Ú R
házának minden kincsét, meg a királyi palota kincseit, és leszedett
minden aranytárgyat, amelyet Salamon, Izráel,királya készíttetett
az Ú R templomában. így jelentette ezt ki az Ú R . Fogságba vitte
a jeruzsálemieket, minden parancsnokot és a haderő minden
vitézét, tízezer foglyot; a mesterembereket és a várépítőket is
mind. Nem maradt más otthon, csak az ország nincstelen népe.
Fogságba vitte Jójákint Babilóniába. A király anyját meg a király
feleségeit, főembereit és az ország előkelőit is fogságba vitte Jeruzsálemből Babilóniába. Minden tehetős embert, összesen hétezret ; meg ezer mesterembert és várépítőt, és minden harcost fogságba hurcolt Babilónia királya Babilonba. Azután Babilónia
királya Mattanját, Jójákin nagybátyját tette meg helyette királynak, és nevét Cidkijjára változtatta."
Ezt a szakaszt a Királyok második könyve, 24. részében, a 10.
verstől, a 17. versig terjedő részben olvashatjuk. A szűkszavúságában is igen érzékletes képet adó tudósítással kapcsolatban
azonban szükségesnek látszik egy-két dolgot megemlíteni:
- Nebukadneccar ebben az esetben igencsak nagyvonalúnak
mutatkozott. Annak, mert a kor szokása szerint ugyan kifosztotta a várost, hadizsákmányként elvitette a templom kincseit, de
nem romboltatta le a várfalakat, és az emberek életét is megkímélte.
- Babiloni szokás szerint járt el akkor, amikor az ország királyát, vezető embereit, hadra fogható férfiait és a különféle szakmák mestereit a birodalma belsejében helyeztette el, azaz: deportáltatta. (A mi bibliafordításunk ezt „fogságba vitelnek" mondja.)
Ennek a gyakorlatnak az volt a célja, hogy egyrészt a meghódított
országban lehetetlenné tegye a további ellenállást, másrészt, hogy
a nagykiterjedésű állam különböző népeit összevegyítve, gyökértelenítse őket.
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- Az 597-ben elhurcoltak számáról a tudósítás - bizonyíthatóan - eltúlzottan pontatlan adatokat közöl. Hogy milyen tévedés
miatt teszi ezt, azt ma már nem tudhatjuk, de az a tény, hogy
Cidkijját, az új királyt, mintegy tíz éven át komoly udvartartás
vette körül, és számottevő volt a hadserege is. Ezért inkább azt
fogadhatjuk el, amit Jeremiás 52,28-ban olvashatunk, ahol a
próféta 3023 deportáltról tud, de úgy, hogy ez a számadat csak
a férfiakra vonatkozik. Ugyanakkor - és ezt alig merem leírni az egyik amerikai kutató szerint ebben az időszakban 240 ezer
ember élt Jeruzsálemben és környékén.
- Ez utóbbi kutatói becslés azért a szövegünkből is igazolható,
éspedig ebből a mondatból: „Nem maradt más otthon, csak az
ország nincstelen népe."
A régebbi szakértőket - sok minden mással együtt - nagyon
megtévesztette a „csak" szócska - számszerűen és tartalmilag is.
Számszerűleg úgy, hogy azt vélték: a lakosság nagyobb részét
érintette a kényszerű áttelepítés, tartalmilag pedig abban a vonatkozásban, hogy csak a fogságba vittek sorsával foglalkoztak.
Ma azon az állásponton vagyunk, hogy a „nincstelen nép",
azaz: a jeruzsálemi és a főváros környéki szegény emberek (bérmunkások, rabszolgák, parasztok) helyzetével legalább olyan
mértékben kell foglalkoznunk, mint a vezetők rétegével. Ezt kell
tennünk, mert ők voltak a mindennapi élet kárvallottjai és a
háborúk áldozatai. Ki voltak szolgáltatva a saját vezetőiknek és
a háborús eseményeknek. Az, hogy ők otthonmaradtak, nem
könnyebbítette, hanem súlyosbította a dolgukat: olyan bűnök
miatt kerültek még kiszolgáltatottabb helyzetbe, amit nem ők,
hanem mások követtek el. Azok, akik az özvegyekkel, az árvákkal együtt őket is kisemmizték, a társadalom peremére taszították. Ügyüket a próféták felvállalták, de igazán azonosulni velük
csak az a Jézus Krisztus tudott, aki boldogoknak mondotta a
„szegényeket".
- Végül: Ezékiel és családja ezzel az első deportálási hullámmal
került új lakóhelyére, a babiloni Kébár csatorna partjára.
A próféta papi családba való, aki a harmincadik életévét elérve,
bizonyos feltételek mellett (3Móz 21,17-24) pappá lehetett, illet16

ve: annak számított. (Ezt a tényt jelzik „A harmincadik évben"
bevezető szavak.)
Nevét héberből magyarra átírni szinte lehetetlen, és ezért meg
sem kísérlem. A név jelentésében sem lehetünk biztosak, de elfogadott az, hogy „az Isten megerősít" tartalmat hordozza magában. (Az Ezékiel személynév hozzánk a Szentírás latin fordításából, a Vulgatából került át.)
Eletéről, sc)rsáról csak annyit tudunk, amennyit ő maga mond
el magáról. így, Kr. e. 622-ben, a deuteronómiumi reformáció
bevezetésének évében születhetett. Apja: Búzi, jeruzsálemi pap.
Felesége van (24,16; 18), aki a város elestekor halt meg. Saját háza
van (8,1), és lakóhelyeként hol az Eufrátesz folyót összekötő
Kebár csatorna mentét (1,1), hol meg Tél-Ábíbot (3,15) jelöli
meg. (A „tél" itt is halmot jelent, az „abib" pedig „özönvíz",
„vihar" vagy „aratás" jelentéssel bírhat, a magyar fordítása ezért
az Özönvíz, a Vihar, az Aratás Halma lehet. Csak érdekességként
említjük meg, hogy a századunk elején, a Palesztinát újra betelepíteni kívánó zsidóság erre a településre, és a babiloni fogságra
emlékezve nevezett el egy új települést Tel-Avivnak, amely később
Izrael állam fővárosa lett.)
Mindezzel azonban csak a külső körülményeket vázoltuk fel,
azokat, amelyek a prófétát körülvették. Ezért sokkal lényegesebb
az, ha mindehhez hozzátesszük, hogy Ezékiel az első olyan próféta, aki országának határán kívül élve végzi igehirdetői, lelkipásztori szolgálatát! Isten,a határon túl vitte, vitette szolgáját, mintegy jelezve, hogy az Ő igéje nem ismeri ezeket a határokat.
Működésének kezdete: a deportálás ötödik esztendeje (593),
utolsó igehirdetését pedig 572 táján mondotta el (29,17). Halálának pontos idejéről és körülményeiről semmi biztosat nem tudunk.
„Ezékiel könyve - dr. Módis László református professzort
idézem - 48 fejezetből áll. Az 1-24. a Kr. e. 593-587 közötti
időből származik, amikor Jeruzsálem és Júda országa még létezik.
Ez tartalmazza elhivatását a prófétai tisztre (1,1-3,15), majd a
népe bűneit ostorozó beszédeket. Amikor Jeruzsálem bukásáról
értesül, ez az ostorozás megszűnik, hangot változtat a próféta.
A 25-32. fejezetekben hét nép - A m m ó n , Móáb, Edóm, Filisztea,
Tírusz, Szidón és Egyiptom - ellen szól, ezek jövendő sorsával
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foglalkozik, de már ezekkel is saját népének akar vigasztalást és
reménységet nyújtani. A 33-48. fejezetekben azon beszédeit találjuk, melyeket hazája bukása után mondott. Ezekben a szövetséges nép jövendőjét bizakodóan ítéli meg, sőt a 40-48. fejezetekben
az új templomról és országról szóló látomásaiban mintegy isteni
ígéretet kíván nyújtani arra, hogy a templom újból felépül, a
fogságba szóródott nép visszanyeri szabadságát."
Ezékiel szolgálatát jellemezve, szólnunk kell még teológiájának, kegyességének jellemzőiről; bizonyos műfaji kérdésekről; és
tevékenységének utóéletéről.
Teológiáját és az általa képviselt kegyességet alapvetően a
deuteronómiumi törvénykönyv alapelvei határozzák meg. Ez azt
jelenti, hogy Izráel számára csak egy Isten létezhet: az Ú R , és azt,
hogy a hívő embernek az ő parancsolatai szerint kell leélni vallásos és mindennapi életét. A kegyes ember számára „ezért nincs más
valóság, mint „egyedül az Ú R ! " (5Móz 6,4), az Ő és a felebarát
szeretete!
Ezt a teológiát és kegyességet képviseli a próféta nagy kortársa,
a nálánál idősebb, Jeruzsálemben m a r a d t Jeremiás is. Esetükben
nyugodtan beszélhetünk „lelki rokonságról" még akkor is, ha
kettőjüket életkorbeli és működésbeli különbségek választják el
egymástól.
Ezékiel elsőnek mondható abban is, hogy nála találjuk meg a
Szentírásban igazán elsőnek azt az igehirdetési formát, amit apokaliptikának nevezünk. (A szó görög eredetű, és magyarra
- körülírva - úgy fordíthatjuk: a rejtett dolgokat nyilvánosságra
hozni.) Őt követi majd Dániel és J á n o s apostol (A jelenések
könyve), akik továbbviszik látásának módját csakúgy, mint szavait, kifejezéseit.
A prófétát kedvelte a kumráni közösség is: fellelt könyveik
között hosszú szakaszok maradtak ránk, és sok hivatkozási pontot találhatunk az Újszövetségben is.
Az egyház később egy kicsit mostohábban bánt a prófétával,
és ezt panaszolja el az egyik német írásmagyarázó, amikor kimutatja, hogy a német-protestáns perikóparendben összesen 13 alkalommal szerepelnek ezékieli igék. Én nem tudom, hogy ez sok-e
vagy kevés, csak annyit tudok, hogy a mi Ágendánkban 14 alkalommal vannak kijelölve Ezékiel könyvéből alapigék, de úgy,
18

hogy egy vasárnap mind a három, egyszer pedig kettő való innét.
Ez pedig mégis annak a jele, hogy az utókor a jelentőségéhez
képest kisebbre becsüli ezt az egyedülálló óriást.

Leírni a leírhatatlant - kimondani
a kimondhatatlant
1,4-28
1,4-28: (4) Láttam, hogy forgószél jött észak felől, nagy felhővel
és egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel. A közepéből, a
villámok közül mintha ezüstös csillogás tündökölt volna. (5) Négy
élőlény alakja volt ott. Ilyennek látszottak: emberhez hasonló alakjuk volt, (6) de mindegyiknek négy arca és mindegyiknek négy
szárnya volt. (7) Lábaik egyenes lábak voltak, de lábfejük olyan
volt, mint a borjúláb. Ragyogóak voltak, mint a fénylő réz. (8)
Szárnyuk alatt négyfelől emberi kezek voltak. Mind a négynek
voltak arcai és szárnyai. (9) Szárnyaik összeértek, egyiké a másikéhoz. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, mindegyik előre
nézve tudott menni.
(10) Ilyen volt az arcuk: volt emberarcuk, de volt oroszlánarca
is mind a négynek jobbról, bikaarca is volt mind a négynek balról,
és volt sasarca is mind a négynek. (11) Ilyen volt az arcuk. Felső
szárnyaik ki voltak terjesztve, ez a két szárny összeért, egyiké a
másikéval, kettő pedig eltakarta a testüket. (12) Mindegyik előre
nézve tudott menni. Ahova a lélek akart menni, oda mentek, nem
kellett megfordulniuk, amikor jártak.
(13) Ilyenek voltak az élőlények: külsejük olyan volt, mint az izzó
parázs, és az élőlények közt, mintha égő fáklyák lobogtak volna.
Tűz ragyogott, és a tűzből villámok cikáztak. (14) Az élőlények
járása-kelése olyannak látszott, mint a villámlás.
(15) Amikor néztem az élőlényeket, megpillantottam egy-egy
kereket a földön az élőlények mellett, mind a négy kerék előtt. (16)
A kerekek úgy voltak elkészítve, hogy ragyogó drágaköveknek
látszottak, és mind a négy egyforma volt. Úgy készültek, hogy
mindegyik kerék közepében egy másik kerék látszott. (17) Amikor
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jártak, négy irányban tudtak menni; nem kellett megfordulniuk,
amikor jártak. (18) A kerék abroncsai magasak és félelmetesek
voltak, és mind a négy abroncs körös-körül volt szemekkel. (19)
Amikor az élőlények jártak, a kerekek is jártak mellettük; és
amikor az élőlények fölemelkedtek a földről, a kerekek is fölemelkedtek. (20) Ahová a lélek akart menni, oda mentek; ahová a lélek
akarta. És a kerekek is fölemelkedtek velük, mert az élőlények
lelke irányította a kerekeket. (21) Ha azok jártak, ezek is jártak,
ha azok megálltak, ezek is megálltak; és ha fölemelkedtek a földről,
fölemelkedtek a kerekek is, mert az élőlények lelke irányította a
kerekeket.
(22) Az élőlények feje fölött valami boltozat volt, amely félelmesen csillogott, mint a jég, és ki volt feszítve a fejük fölött. (23)
A boltozat alá voltak terjesztve szárnyaik, egyiké a másik felé.
Mindegyiknek volt másik két szárnya is. Ezekkel eltakarták a
testüket elöl is, hátul is. (24) Amikor jártak, olyannak hallottam
szárnyaik zúgását, amilyen a nagy vizek zúgása, mint a Mindenható hangja. Hangjuk zúgása olyan volt, mint egy tábor morajlása.
Amikor megálltak, leeresztették szárnyaikat. (25) És egy hang
hallatszott a fejük fölött levő boltozatról amikor megálltak, és
leeresztették szárnyaikat. (26) A fejük fölött levő boltozaton fölül
egy zafírfényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig
emberhez hasonló alak látszott. (27) Ezüstösen csillogónak láttam:
derekától fölfelé úgy látszott, mintha tűz fogná körül, derekától
lefelé pedig úgy láttam, mintha fényözön venné körül. (28) A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a
felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az ÚR dicsőségének
a látványa. Amikor megláttam arca borultam, és hallottam, hogy
valaki megszólal.
Nem irigylem azt az embert, azt a művészt, aki a próféta által
látottakat és leírtakat megkísérelte vagy megkísérli valahogyan
kiábrázolni. D e nem irigylem azt a szentírás-magyarázót vagy
igehirdetőt sem, aki ennek a látomásnak minden mondatát megkísérelte vagy megkísérli megmagyarázni vagy kifejteni. Nem
irigylem őket, mert céljaiban szép, de végső eredményében lehetetlenül kilátástalan törekvés ez.
Tudunk az irodalomból olyan - minek is nevezzem - „mester20

emberről", aki a próféta szavai szerint összeállított egy szerkezetet, amely pontosan megfelelt a leírtaknak. Az eredmény több
mint siralmas volt, hiszen csak egy gép zörgött, zakatolt és - ezzel
együtt - nem fejezett ki semmit.
De - leglábbis szerintem - nem értek el sokkal nagyobb eredményt azok az igazán nagy festők sem, akik ezt a látomást vászonra, papírra próbálták meg átvinni. Pedig olyan nevek vannak
közöttük, mint az olasz Raffaello Santi vagy a mi K o n d o r Bélánk. Az embernek e képek láttán az az érzése, hogy szépek,
kifejezőek ugyan, de hiányzik belőlük valami. Hiányzik valami:
a lényeg.
A nagyon tisztességes és a munkájukat nagyon precízen végző
írásmagyarázókat, igehirdetőket sem szabad megszólnunk azért,
ha megkísérlik minden prófétai szó eredetének, értelmének felkutatását és bemutatását. Mégis, náluk is ugyanez lehet a hiányérzetünk : a lényeg, ami nem a részletekben van, hanem az egészben.
Ennek a megtalálására, felfedezésére pedig - bármilyen hihetetlenül is hangzik - teljesen elegendő a Szentírás gondos, figyelemmel
való olvasása. S ha feltételként a Biblia naponkénti olvasását
jelöljük meg, akkor rögtön előbukkannak olyan kérdések, amelyekre csak azt tudjuk válaszolni, hogy hiányzik belőlünk valami.
Elsőnek: hiányzik életünkből a Bibliával való szoros kapcsolat,
az, hogy a mindennapi kenyerünk legyen. Lehet ezt a gyorsan
változó világgal, a zaklatott, „soha, semmire nincs időnk" életünkkel magyarázni, de a kárát mi magunk látjuk.
Másodszor: azt szoktuk mondani, hogy a „modern embernek"
az egyik nagy betegsége, vagy betegségeinek egyik forrása az,
hogy elvesztette a természettel, a teremtett világgal való szoros
kapcsolatát. Ez így igaz, de ehhez nekünk még azt is hozzá kell
tennünk, hogy elvesztettünk sok olyan képességet, amelynek a
„régi ember" a birtokában volt. így elvesztettük - már régen
elvesztette a keresztyénség, az egyház - annak a belátását, hogy
az élet, a valóság több annál, amit látunk, amit megtapasztalunk.
Harmadszor: - és ez a legkisebb baj - nincsenek meg azok az
ismereteink, tapasztalataink, amelyeket pl. Ezékiel kortársai természetszerűen birtokoltak.
Mindezek őszinte számbavételével, legyen szabad, mintegy emlékeztetőül, a következőket leírni:
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a) Az elöljáróban közölt szakasz látomás, vízió. Egy olyan
esemény, amely - a Szentírás tanúsága szerint több, kiválasztott
ember életében lezajlott. Ezek közül emeljünk ki csak kettőt.
- Jákob - „Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát,
mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a
feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott: Egy létra
volt a földre állítva, melynek teteje az égig ért, és Isten angyalai
jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Ú R állt, és ezt mondta: Én
vagyok az Ú R , atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak." (lMóz 28,10-14) - Pál - „Saul pedig még fenyegetéstől és
öldökléstől lihegve az Űr tanítványai ellen, elment a főpaphoz, és
leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál
olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket,
megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban,
amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény
villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy
hang így szól hozzá: 'Saul, Saul, miért üldözöl engem?' Ó pedig
megkérdezte: 'Ki vagy, U r a m ? ' Az így válaszolt: 'Én vagyok
Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott
megmondják neked, mit kell tenned.' Azok a férfiak, akik vele
mentek, kábultan álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit
sem láttak." (ApCsel 9,1-7)
A mi időnkben, amikor egyrészt közöttünk futkosnak azok a
képzőművészek, színházi- és filmrendezők, akiknek állandóan
„látomásaik, vízióik" vannak, másrészt: amikor szinte divattá lett
egyes egyházi csoportosulásokban a különféle „látomások" látása és ezeknek az erőltetése, majdnem hogy idegenkedünk ettől a
szótól, ezektől a kifejezésektől. S megvan erre a jó okunk és ez
éppen az, hogy egyesek túl sokszor és gyakran úgy használják,
hogy az egyszerűen meghamisítása az eredeti értelemnek.
Mit kell azért ezekkel szemben is, a Szentírás ismerete alapján
hangsúlyoznunk ?
A látomás Isten kinyilatkoztatásának egyik módja, amellyel az
általa kiválasztottakkal olyan valóságokat, olyan igazságokat,
olyan ígéreteket, olyan jövendőben bekövetkezőket közöl, amelyek a mindennapi szem és értelem előtt rejtve voltak és rejtve
maradnak. Ezek a kiválasztottak egyúttal kiszolgáltatottjai (szol22

gái) Istennek, mert azt kell leírniuk, továbbadniuk, amit láttak és
hallottak s nem a maguk (olykor sekélyes) gondolatait. Mindez
pedig - a legtöbbször - a kiválasztottak vagy a közösségük életének egy sorsfordulóján történik azzal az isteni szándékkal, hogy
a sorsfordulóból kivezető út, a j ó út legyen.
Lehetnek és vannak a művészeknek is (de hát, valamiképpen
ők is „kiválasztott emberek") látomásaik, amelyek olykor megdöbbentő erejűek. Ki ne idézte volna például Vörösmarty Szózatának nemzethalált sugalló vízióját?
Még jőni kell, még jőni fog,
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.
Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.
S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűi,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.
Tudjuk, hogy ez a költői látomás nem lett valósággá, mert
népünk, nemzetünk kilábalt a „sírból", viszont azt is érezzük,
hogy a költő szavai ma is érvényesen figyelmeztetőek a számunkra. Azonban, mindezt tudva sem állítjuk azt, hogy Vörösmarty
szavai „isteni kinyilatkoztatás" érvényűek lennének. Nem állítjuk, nem állíthatjuk, mert ugyan itt is egy, Isten-adta, különleges
emberi képességről van szó, de olyanról, amely nem az üdvösségünkre vonatkozik. S így vagyunk sok, más kiváló művészi értékekkel is: igaz emberi életünk részei kell hogy legyenek, szükségünk is van rájuk, de nem értékeljük föl azon szintig, amely a
Szentírás mértéke szerint való. Az egyes egyházi közösségekben
oly gyakran jelentkező „látókról" (nem is beszélve az egyházon
kívüli „halott- és szellemlátókról") pedig az lehet a Biblia egészére
alapozott véleményünk, hogy ezek a „látók" nem Isten Lelkének,
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hanem a saját énjüknek, élményeiknek és még sok minden másnak a foglyai. Persze az is igaz, hogy az egyházban, a gyülekezetekben és a hívő ember életében is szükség van egy egyfajta
belátásra, előrelátásra, élményre, de ezt is csak Isten igéje alapján
és szerint nyerhetjük el. (Csak egy példa: Luthernak is volt két
életmeghatározó élménye. Az egyik - a villámcsapáshoz kapcsolódó - a kolostorba vitte, a másik - a toronyhoz kapcsolódó pedig Isten igazságosságának megértésére. Hogy a kettő közül
melyik volt az ige szerint való, arra nagyon könnyű megadni a
választ.)
Ezért ennek a pontnak a végén - összefoglalásul - újból tudomásul kell vennünk: Isten igéjét naponként olvasnunk kell, hogy
megérthessük, és megértve épülhessünk általa.
b) Bizonyos képességeink elvesztéséről - csak röviden. A bibliai
korban - az ószövetségiben csakúgy, mint az újszövetségiben élő, hívő ember számára természetes valóság volt az, hogy Isten
küldöttei, angyalai felkeresnek valakit, hogy „természetfölötti"
jelenségek tanúja, hogy csodákat lát. M a ez nincs így, mert időközben - engedve egy általános folyamatnak - nemcsak az életvitelünk, hanem a hitünk is „ésszerűbbé", racionalisabbá lett. Hogy
ez hová vezethet, azt jól bizonyítja századunk egyik legjobb újszövetségi teológusának, Rudolf Bultmannak az esete. Bultmann
mélyen hívő, nagyműveltségű tudós volt, olyan, aki jártas volt a
természettudományok területén is. Ez okozta számára is azt
a konfliktust, amit megpróbált feloldani. Megkísérelt úgy feloldani - nagyon leegyszerűsítve a dolgot - , hogy kijelentette, leírta:
az ókori ember világképe „mitológiai" világkép volt, amelyben az
előbb említett események, jelenségek valóságosak voltak, de csak
a hívők hite számára. Tehát: a hit és nem a szem látta mindazt,
amivel a Szentírás lapjain „csodás jelenségként" találkozhatunk.
Véleménye szerint ezért azt kell tennünk, hogy lehántjuk a Biblia
tudósításairól a mitikus, a csodás elemeket, és csak az általuk
kifejezett tartalmat, lényeget kell tudomásul vennünk, hitünkbe
beépítenünk.
Mégegyszer hangsúlyoznunk kell: Bultmann mélyen hívő ember volt és nem valamifele hitetlenség, hanem a hitével össze nem
egyeztethető nagy tudása vezette el ide. Mindez persze a bibliai
üzenet megszegényítésével járt együtt, amit a tanítványai, a köve24

tői még szélsőségesebben képviseltek, s olyan módon, hogy az így
gondolkodó teológusok, igehirdetők kezében, hitében szinte semmi se maradt.
Mivel gyakran mi is így vélekedünk, ne csak higgyük, hanem
tudnunk is kell, hogy mindaz, amit az igében olvasunk - ha ennek
egy másik igehely ellene nem mond - , úgy történt, ahogyan ez le
van írva. Esetünkben: Ezékiel látta, átélte azt, amit előbb írásba
foglalt, majd elmondott a vele együtt deportáltak előtt.
c) A prófétát egy igen gazdag hiedelemvilág, és ezt a hiedelemvilágot kifejező művészeti alkotások tömege vette körül. A bibliaolvasó ember mindebből rendszerint csak annyit tud, amennyit
a Szentírásból kikövetkeztethet. Ezért ennek az ismeretünknek a
gazdagítására nagyon érdemes a babiloni vallásos művészetet
tanulmányozni akár a nálunk is megjelenő könyvekben, akár a
számunkra elérhető európai múzeumokban. A fantasztikus állatalakok, a harciszekerek láttán, amelyek színpompás falakról és
ugyancsak színpompás szobrok képében lépnek elénk, még jobban megelevenedhetnek előttünk a próféta szavai. És, ha azt is
tudjuk, hogy ezeken a kiábrázolásokon az emberarc a bölcsességet, az oroszláné a hatalmat, a bikáé az erőt és a sasé a fenségességet jelképezi, akkor még közelebb kerülhetünk hozzá.
A próféta látomásának egyes jegyei tehát a babiloni kultúrkörből valók, abból a világból, amely körülvette őt. A jegyeknek a
többsége azonban a Szentírásból valók, amelyekre nézve mondottuk azt, hogy minden további segítség nélkül magunk is azonosíthatunk. Vegyünk azért mégis néhány példát az alábbiakban.
Az, hogy a lélek - az Ú R Lelke - minden élet teremtője,
mozgatója, azt már a Szentírás első mondataiból tudjuk és innét
van tudomásunk a „boltozatról" is. A szárnyas élőlények előképe
a salamoni templomból való: „A kerubokat a templom belsejében helyezték el. A kiterjesztett szárnyú kerubok közül az egyiknek a szárnya az egyik falig, a másik kerub szárnya pedig a másik
falig ért, és a szárnyuk a templom közepén egymáshoz ért." (lKir
6,26-27), de szeráfként megjelennek Ézsaiás templomi látomásában is (6. fejezet.) Az U r a t Mózes sem láthatja és Izráel népe sem
pillanthatja meg: Mózesnek lángoló csipkebokor tüzében, elvonuló árnyékként, természeti jelenségekben jelenik meg, Izráel
népe pedig csak dicsőségének megnyilvánulását láthatja, részben
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ugyanígy (2Móz 19) vagy úgy, hogy ez a dicsőség betölti a kijelentés sátrát (2Móz 40,34-38). (Ezékiellel is valami hasonló történik,
amikor leírja: „A fejük fölött levő boltozaton fölül egy zafírfényű
trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig emberhez
hasonló alak látszott...)
Az Ú R hangját, szavát számtalanul sokan hallották és nemcsak
Mózes vagy a próféták, hanem Bálám is, akinek oktalan szamarát
„az Ú R beszédre nyitotta" (4Móz 22,28). S a korántsem teljes
felsorolásból, párhuzamokból nem hagyhatjuk ki a fényözönben
megjelenő szivárvány képét sem, mert ez az égi tünemény az
embert mindig Istennek az emberrel kötött örök szövetségére
emlékezteti ( l M ó z 9,1-17).
A próféta látomása tehát a Szentírásból „megtanulható", az
elődei történeteiből kiolvasható, a természeti világban és a maga
környezetének művészeti alkotásaiban látható valóság elemeiből
épül fel. Felépül úgy, hogy nem ezek az alkotóelemek a lényegesek
(ezek csak eszközök), hanem az a döntően fontos, amit e képekkel, e szavakkal kíván leírni, kifejezni.
Ez a feladat próbára teszi egész emberségét. Figyeljük csak
meg, ahogyan szavakat, mondatrészeket ismételget. Mintha dadogna. Ez a dadogás nem jelenti azt, hogy beszédhibás lett volna
- ahogyan ezt többen állítják - , hanem csak annyit, hogy képtelen
a látottakat a maguk teljességében leírni, elmondani. Szóval, le
kell írnia a leírhatatlant: az Ú R dicsőségének a látványát; ki kell
mondania, a kimondhatatlant: Isten akaratának megnyilatkozását.
Igen, ezt az emberfeletti feladatot, szolgálatot bízza Isten a
prófétára: leírni az Ő dicsőségét, hirdetni az Ő akaratát.
Valljuk be: Ezékielt csak elismerés illeti azért, ahogyan ezt a
szolgálatot teljesítette és azért is, ahogyan Isten dicsőségét velünk
is megláttatja, akaratát számunkra is nyilvánvalóvá teszi. Ez az
elismerés azonban nem elegendő. Nem elegendő, mert Isten dicsőségének és akaratának hirdetése, megláttatása, kiábrázolása és
megélése minden korok hívő emberének az Úrtól kapott megbízatása.
Hogyan tegyük mi ezt?
Hogyan tegyük akkor, amikor nekünk nincsen, nem lehet
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olyan lenyűgöző látomásunk, mint Ezékielé volt s nincsen olyan
költő erő bennünk?
Utánzásra, szavak ismételgetésére, valamiféle túlzott „lelkesedésre" senkit sem biztatok, hanem csak azt tanácsolom, hogy
olvassuk el újra, meg újra ezt a szakaszt. Engedjük hatni magunkra - minden belemagyarázás nélkül - a próféta szavait, mondatait. Nyissuk tágra a „belső szemeinket", tegyük élesebbé a „belső
hallásunkat", hogy a sokszori vakságunk, süketségünk és engedetlenségünk ellenére, mégis, látva lássunk, hallva halljunk.
A többi nem a mi dolgunk: Isten mindeneket megelevenítő
Lelke majd segít nekünk és rajtunk. De az már a mienk, hogy
Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen az egyházban, a hívők közösségében, rajtunk; hitünkben és életünkben!

Olyan édes volt a számban, mint a méz
2,1-3,3
2,1-3,3: 2 (1) Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra,
beszélni akarok veled! (2) Miközben beszélt, lélek áradt belém,
talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám.
(3) Ezt mondta nekem: Emberfia, elküldelek téged Izráel fiaihoz,
a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám
ők is, őseik is egészen a mai napig. (4) A makacs és konok szívű
fiakhoz küldelek. Mondd nekik: így szól az én uram, az ŰR!... (5)
Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép
ez, de meg fogják tudni, hogy próféta volt közöttük.
(6) Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj! Ha
csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se
félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. (7)
Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár törődnek
vele; hiszen engedetlen nép ez!
(8) Te pedig, emberfia, hallgasd meg, amit mondok neked! Ne
légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép! Nyisd ki a szád, és edd
meg, amit adok neked! (9) Láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy
irattekercs volt benne. (10) Kiterítette előttem, és az tele volt írva
mindkét oldalán. Siratóének, sóhaj meg jajszó volt ráírva.
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3(1) Ezt mondta nekem: Emberfia, edd meg, amit itt találsz! Edd
meg ezt a tekercset, azután menj, és szólj Izráel házához! (2)
Kinyitottam a számat, ő pedig megetette velem azt a tekercset. (3)
Ezt mondta nekem: Emberfia, rakd tele a hasadat, töltsd meg a
gyomrodat ezzel a tekerccsel, amelyet adok neked! Meg is ettem,
és olyan édes volt a számban, mint a méz.
Ez a szakasz Ezékiel prófétai elhivatásáról szól, és úgy, hogy
maga látomásbeli történet már az első fejezet utolsó két mondatával: „Ilyen volt az Ú R dicsőségének a látványa. Amikor megláttam arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal.", kezdődik el. Elkezdődik és végbemegy úgy, ahogyan ez végbement
más próféták esetében is.
A nagy elődöt, Ézsaiást, a templomban látott látomásával hívja
el az Ú r (6. fejezet), a kortárs Jeremiás pedig Jeruzsálemben kapja
meg prófétai megbízatását (1. fejezet). .
A három elhivatási történetben vannak olyan párhuzamos
hasonlóságok, amelyeket minden további nélkül észreveszünk, de
van egy alapvetően döntő különbözőség, amelyet semmiképpen
sem hagyhatunk figyelmen kívül. Ez a különbözőség éppen az,
hogy amíg Ézsaiás a kegyességi élet központjában, a templomban, Jeremiás az ország, a nép fővárosában éli át elhívásának
gyötrelmesen szép pillanatait, addig Ezékiellel mindez a babiloni
Kebár átkötőcsatorna partja mellett történik. így lesz templom
nélküli, gyülekezeten kívüli pappá és ország néíküli, országon
kívüli prófétává. S lesz úgy, hogy ez a helyzete élete folyamán
mitsem változik, s úgy, hogy ez a tény véglegesen meghatározza
nemcsak a mindennapi életét, hanem prófétai, igehirdetői szolgálatát is.
De térjünk vissza az első bekezdésben elkezdettekhez: az Úr
dicsősége láttán földre boruló prófétát Isten megszólítja, lelket
önt belé és talpra állítja. Ez az „Emberfia, állj a lábadra, beszélni
akarok veled!" mondat az első elhangzó szó a próféta látomásában és úgy, hogy a n n a k a kulcsszava az „emberfia" kifejezés.
Ez a szó Ezékielnél mintegy kilencvenszer fordul elő, de jelentése még más, mint Dánielnél, és méginkább másabb, mint az
Újszövetségben, ahol Jézus Krisztus vonatkoztatja magára. Másabb, mert az itteni jelentése közelít vagy hasonlít ahhoz, amit a
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magyar nyelvben - egy kicsit régiesen, de nagyon szépen és kifejezően - „az ember gyerekének" szoktunk mondani. Jelentéstartalma ezért: szegény, nyomorult, akinek az elődei is kiszolgáltatottak voltak, és utódai is azok lesznek. Szegénységében, gyöngeségében, nyomorúságában önmaga nem állhat meg, jövőjét sem
biztosithatja. És mégis, jelentéktelenségében, kiszolgáltatottságában van valami, ami megerősíti, ami felemeli. Az, hogy ez az
ember az Isten teremtménye. A Zsoltáros ezt énekli:
Ha látom az eget, kezed alkotását,
a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,
micsoda a halandó - mondom - , hogy törődsz vele,
és az emberfia, hogy gondod van rá?
Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél,
dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.
Úrrá tetted kezed alkotásain,
mindent a lába alá vetettél:
a juhokat és marhákat mind,
még a mezei állatokat is,
az ég madarait, a tenger halait,
amelyek a tenger ösvényein járnak.
Ó URunk, mi Urunk!
Mily felséges a te neved az egész földön! (Zsolt 8,4-10)
Igen, az ember ilyen nyomorultan fönséges lény, és ilyen emberfia-prófétaként küldi el Isten Ezékielt „Izráel fiaihoz, a lázadó
néphez, amely fellázadt ellenem".
Elsőnek azért nézzük meg e küldetés lényegét és tartalmát,
a) A prófétai szolgálat olyan - a modern diplomácia szóhasználatával élve mint a nagykövet tevékenysége. Azé a személyé, aki
nemcsak képviseli a kiküldőjét (az illető állam fejét), hanem annak akaratát, szándékait, a tőle kapott hatalommal, autonóm
módon nyilvánítja ki. így a próféta - amikor küldetésben j á r Isten „nagykövete" - felruházva isteni hatalommal és jogokkal.
A szó, amit elmond, nem az ő szava, a cselekedet, amit végbevisz,
nem az ő tette, hanem Istené, aki megbízta ezekkel. Joga van
ítéletet hirdetni csakúgy, mint szabadítást jelentő örömhírt. Joga
van, mert általa „így szól az én Uram, az Ú R ! " (Ez, a próféta
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szavait hitelesítő szófordulat, igen sokszor fordul elő Ezékiel
könyvében.)
b) A fiak csakúgy lázadók, hűtlenek, makacs és konok szívűek,
mint maga a nép. (A héber eredeti szövegben lévő „gój = nép"
elidegenítő jelentéséről már szóltunk, ehhez most csak annyit
teszünk hozzá, hogy ugyanilyen távolságtartó értelmű a 3,l-ben
lévő „ház", „Izráel háza" is.)
Lázadásuk, hűtlenségük, konok és makacs szívük - a múltra
és a jelenre nézve egyaránt - konkrét cselekedetekben, meghatározott esetekben nyilvánult és nyilvánul meg. Tehát szó sincsen
- az általunk is gyakran ismételgetett - általánosításról. Sőt fordítva: itt arról van szó, hogy éppen nem „általában" vagyunk
bűnösök, hitetlenek, engedetlenek, erkölcstelenek stb., hanem
felidézhető szavainkban, megjelölhető, valóságos cselekedeteinkben.
Izráel - pontosabban: Izráel és Júda - rég- és közelmúltbeli
bűneiről már közöltünk hiteles dokumentumokat, most tegyük
ezt a próféta jelenére nézve:
„Huszonegy éves volt Cidkijjá, amikor uralkodni kezdett és
tizenegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Hamútal
volt, Jirmejáhú leánya, Libnából. Azt tette, amit rossznak tart az
Ú R , egészen úgy, ahogyan Jójákim tette. Bizony: az ÚR haragja
miatt történt ez Jeruzsálemmel és Júdával! Végül is elvetette őket
maga elől.
Cidkijjá azután fellázadt Babilónia királya ellen." (2Kir
24,18-20)
Ebben a híradásban két dolog vegyül egymással. Az egyiket azt
állandónak mondhatjuk, a másikat többször is bekövetkezettnek.
Az, ami az 597-es év után is állandónak mondható: a király és
a tanácsadói - semmit sem tanulván az előzőkből - Isten akaratától újból eltávolodva, változatlanul önmagukban, a saját erejükben, a politikai bölcsességükben bíznak. Azt, ami elődeikkel és
velük történt, véletlennek, átmenetinek tartják és abban reménykednek, hogy az „ÚR városát, Jeruzsálemet" nem érheti semmi
baj: áll, állni fog, mint Sión kősziklája.
Ezt a jelenséget vizsgálgatva, nyíltan beszélhetünk egy, egyfajta, vallási köntösben is megnyilatkozó nacionalizmusról is. Olyasmiről, ami mindig pusztít, és elsősorban annak a népnek a helyes
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önismeretét semmisíti meg, amelyet ez a kór megtámad. És e
helyes önismeret hiánya vagy összeomlása odáig vezethet, hogy
az így megfertőzött nép képes az önmagát felemésztő esztelenségre is.
„Nem érhet bennünket semmi baj! Sőt!" - hangoztatják ezekben az években a jeruzsálemiek vezetői, s e jelszavaknak - úgy
tűnik - a király sem tudott ellenállni még akkor sem, ha Jeremiás
többször is figyelmezteti az uralkodót. Az egyik ilyen figyelmeztető egy négysoros vers - nem tudjuk, hogy honnét idézi a próféta pedig még a király jövendő sorsát is leírja:
„Megcsaltak, hatalmukba kerítettek
legjobb barátaid.
És amikor lábad ingoványba merült,
ők cserbenhagytak!"
(Jer 38,22a, de a teljesség kedvéért érdemes elolvasni a próféta
könyvének 36-38. fejezetét.)
Van azonban egy másik mozzanat is, amit az előbb többször
is bekövetkezettnek, többször is megismétlődőnek mondottunk.
Arról van szó, hogy tudunk olyan, Nebukadneccar elleni, felkelésekről, lázadásokról, amelyekben - feltehetően - zsidó zsoldosok
is részt vettek, és amelyeknek hatására méginkább fellángolt a
jeruzsálemi vezetők kritikátlan nacionalizmusa.
Két ilyen lázadás éppen Ezékiel első látomása idején, az
595-593-as években tört ki, amelyeknek fővárosbeli hatását Jeremiás próféta könyvének 28-29. fejezetéből rekonstruálhatjuk nagyon pontosan. Ezekből a fejezetekből emelünk ki két szakaszt,
azt kívánván bemutatni, hogy mi volt a hamis reménység tárgya,
és hogy mi lett azoknak a sorsa, akik ezt a hamis reménységet
szítva, prófétáltak:
„Abban az esztendőben, Cidkijjá júdai király uralkodásának
kezdetén, a negyedik esztendő ötödik hónapjában ezt mondta
nekem a Gibeónból való Hananjá próféta, Azzúr fia, az Ú R
házánál, a papok és az egész nép előtt: így szól a Seregek U R a ,
Izráel Istene: Összetöröm Babilónia királyának az igáját! Két
esztendő múlva visszahozom erre a helyre az Ú R házának minden
edényét, amelyet elvitt Nebukadneccar, Babilónia királya erről a
helyről, és Babilonba vitte. Visszahozom erre a helyre Jekonját,
Jójákim fiát, Júda királyát, és Júda foglyait is, akik Babilóniába
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kerültek - így szól az Ú R
mert összetöröm Babilónia királyának az igáját." (Jer 2 8 J - 4 )
„Halljátok meg az U R igéjét mindnyájan, ti foglyok, akiket
Jeruzsálemből Babilóniába száműztem: így szól a Seregek U R a ,
Izráel Istene Ahábról, Kólájá fiáról, és Cidkijjáról, Maaszéjá
fiáról, akik hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben: Nebukadneccar babilóniai király kezébe adom őket, és ő kivégezteti
őket a szemetek láttára. Átokba foglalják őket a Babilóniában élő
júdai foglyok, és ezt m o n d j á k : Olyanná tegyen téged az Ú R , mint
Cidkijját és Ahá'bot, akiket tűzön pörkölt meg Babilónia királya."
(Jer 29,20-22)
Ez az utóbbi kijelentés-híradás tovább is visz bennünket, azt
jelezve, hogy hiábavaló volt Jeremiás intése, az igát nyakába vevő
jelképes cselekedete, és visszhangtalanná lett a deportáltakhoz írt
levele (ez a levél éppen a 29. fejezet első felében található, azzal
az általunk is sokat idézett mondattal kezdve, hogy: „Építsetek
házakat és lakjatok bennük!", majd folytatva: „Fáradozzatok
annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az URhoz, mert annak békességétől
függ a ti békességetek is!"). Hiábavaló volt mindez, mert a fogságban élők osztoztak a jeruzsálemiek megalapozatlan, dőre reménységében. Osztoztak úgy, hogy a maguk állapotát átmenetinek tekintették, amit ki lehet várni, és amelyből végül is győztesen
kerülnek ki.
S mindezekre nézve mondja az Ú R , hogy Ezékiel sorstársai
fellázadtak ellene, hogy hűtlenekké lettek, hogy makacs és gonosz
szívűek.
Az ilyen és a várható visszautasításra Isten felkészíti a prófétát,
amikor visszatérően kijelenti: „Akár hallgatnak rá, akár nem
törődnek vele...", s úgy, hogy az első kijelentéshez hozzáfűzi: „de
meg fogják tudni, hogy próféta volt közöttük."
Hogy ez utóbbi mit jelent, azt az 5Móz 18,15—22-ből tudhatták
a kortársak és tudhatjuk meg mi is:
„Prófétát támaszt atyádfiai közül Istened, az Ú R , olyant, mint
én (Mózes), őreá hallgassatok! Egészen úgy, ahogyan kérted
Istenedtől, az ÚRtól a Hóreben, az összegyülekezés napján, amikor ezt mondtad: Nem tudom tovább hallgatni Istenemnek, az
Ú R n a k a szavát, és nem tudom tovább nézni ezt a nagy tüzet,
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mert meghalok. Akkor az Ú R így szólt hozzám: Jól mondották.
Prófétát támasztok nekik atyjukfiai közül, olyant, mint te. Az én
igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én
parancsolok. És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én
nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Ha pedig egy próféta
elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem
parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a próféta
haljon meg! De gondolhatnád magadban: Miről ismerjük meg,
hogy nem az Ú R mondott egy igét? Ha egy próféta az Úr nevében
mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be: azt az
igét nem az Ú R mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában; ne félj tőle!"
Isten szól az elutasítás durvább formáiról is: a próféta hallgatói
olyanok lesznek, olyanok lehetnek, mint a csalán és a tövis, amely
„szurkál", és a skorpió, amelynek szúrása halálos. Félnie mindezektől sem kell, csak tennie a dolgát!
Ezzel a felszólítással ér véget Ezékiel elhívásáról való látomásának első része (l,28b-2,7).
A második részben (2,8-3,3) egy, a megszokottságában is szokatlan jelenetnek lehetünk tanúi, olyannak, amelynek távoli
visszképét a Jelenések könyve 10,8-1 l-ben olvassuk.
Válasszuk ezért ketté a „megszokottat", a „szokatlantól".
Megszokott az, hogy a prófétákat Isten külső jelekkel készíti
fel szolgálatukra.
Ézsaiásnál:
„És hozzám repült az egyik szeráf,
kezében parázs volt,
amelyet fogóval vett le az oltárról,
Számhoz érintette, és ezt mondta:
íme, ez megérintette ajkadat
bűnöd el van véve,
vétked meg van bocsátva." (6,6-7)
Jeremiásnál:
„Azután kinyújtotta kezét az Ú R , megérintette a számat, és ezt
mondta nekem az Úr:
Én most a szádba adom igéimet!
Lásd, én a mai napon
népek és országok fölé rendellek,
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hogy gyomlálj és irts,
pusztíts és rombolj,
építs és plántálj!" (1,9-10)
Ami pedig szokatlannak mondható:
Ezékiellel ez történik: miután megkapja, az engedelmességre
való felszólítást, láthatóvá válik egy kéz (az Ú R keze?), benne egy
tekerccsel, amit meg kell ennie.
A jelenet szokatlanságát még fokozza az, hogy a tekercsnek
mind a két oldalán van írás, és ez azért mondható rendkívülinek
(mondhatjuk így is: nyomatékosnak), mert az ókorban a tekercsnek csak az egyik oldalára írtak, mert különben a betűk „átütése"
olvashatatlanná tette volna mindkét oldalt.
A próféta siratóéneket, sóhajt, jajszót pillant meg, azaz: nem
olvassa el az egész szöveget, hanem a szeme mintegy rábukkan
ezekre a fenyegetően gyászos szavakra. A fenyegető szavak
- nyilván - az Izráel elleni ítéletből valóak, és ezért telve keserűséggel. Telve keserűséggel, s mindaz, ami a tekercsre fel van
jegyezve, be fog következni; Izráel pedig telve lesz a siratóénekek
kései szomorúságával, sóhajjal és jajszóval.
Ezt a keserű tekercset kell Ezékielnek megennie, hogy prófétaként elmehessen Izráel házához, s mikor ezt megteszi, mikor
„telerakja hasát", megtölti vele a gyomrát, akkor olyan édes volt
a szájában, mint a méz.
A próféta elhivatás-víziója eme részének legalább három szimbolikus-jelképes jelentése van.
1. Isten sejtetni engedi, hogy nemcsak ítéletes szavakat ad majd
a próféta szájába, hanem a szabadulás, az üdvösség ígéretének
igéit is (pL: 11,14-21).
2. Az Ú r által adott igék a próféta húsává, vérévé lesznek úgy,
hogy abból táplálkozik, és úgy, hogy mindennapi tápláléka lehet
annak a népnek is, amelyhez küldetett.
3. Isten igéje - sokszori, az ember számára jótékony keserűséget
okozva is - valóban olyan édes, mint a méz.
„Az Ú r döntései igazak,
mindenben igazságosak,
kívánatosabbak az aranynál,
sok színaranynál is,
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édesebb a méznél,
a csurgatott méznél is."
,,Milyen édesek ínyemnek ígéreteid!
Edesebbek, mint számnak a méz."
- olvassuk a zsoltárok könyvében (Zsl9,10a-11 ;119,103), amihez nekünk már nincs hozzátennivalónk, mert ez a bárki által
megélhető valóság.
Befejezésül azért csak annyit, hogy minden korok egyházának,
gyülekezetének és hívő emberének az volt, az lehet a tragédiája,
hogy semmibe veszi Isten igéjét, ha elutasítja magától azt, aki
Isten ítéletes és kegyelmes akaratát hirdeti.
Az az egyház, az a gyülekezet, amely, és az az ember, aki képes
elfogadni az ítélet keserűségét, maga is keserűvé lesz az ítélet jogos
volta láttán, az tapasztalja meg az ige „csurgatott méznél" is
édesebb voltát.

Keménnyé teszem az arcodat
3,4-15
3,4-15:(4) Azután azt mondta nekem: Emberfia, menj Izráel
házához, és hirdesd nekik igéimet! (5) Nem érthetetlen beszédű és
nehéz nyelvű néphez szól a küldetésed, hanem Izráel házához. (6)
Nem ahhoz a sok érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez,
akiknek beszédét nem érted. Bizony, ha azokhoz küldtelek volna,
ők hallgatnának rád. (7) De Izráel háza nem akar majd rád hallgatni, mert énrám nem akarnak hallgatni. Bizony, Izráel egész háza
kemény fejű és konok szívű. (8) De én ugyanolyan keménnyé teszem
arcodat, mint az ő arcuk, és ugyanolyan keménnyé fejedet, mint az
ő fejük. (9) Olyan keménnyé teszem a fejedet, mint a gyémánt,
amely a tűzkőnél is keményebb. Ne félj, és ne reszkess tőlük!
Bizony engedetlen nép ez!
(10) Azután ezt mondta nekem: Emberfia, minden szavamat,
amelyet elmondok neked, fogadd szívedbe, és hallgasd figyelmesen!
(11) Menj oda fogságban élő néped fiaihoz, szólj hozzájuk, és
mondd nekik: így szól az én Uram, az ÜR!... - akár hallgatnak
rá, akár nem törődnek vele.
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(12) Ekkor fölemelt engem a lélek, hátam mögött pedig nagy,
dörgő hangot hallottam: Áldott az ÚR dicsősége az ő szent helyén!
(13) Az élőlények szárnyainak zúgása, amint egymáshoz csapódtak, meg a kerekek robaja volt a nagy, dörgő hang. (14) A lélek
fölemelt, és elrajgadott engem. Én pedig mentem keserűen, felindult
lélekkel, de az UR kemény kézzel tartott engem. (15) így kerültem
Tél-Ábíbba, ahol ők laktak, és ott ültem közöttük hét napig összetörve.
Ennek a szakasznak a könnyebb megértésére hívjuk ismét segítségül Ézsaiást és Jeremiást.
„Érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű nép":
„Nem látod többé a gálád népet,
A homályos, érthetetlen beszédű népet,
amelynek dadogó nyelvét nem lehet érteni." (Ézs 23,19)
„A tűzkőnél is keményebb":
„Nem olyan-e az én igém, mint a tűz
- így szól az ÚR - ,
vagy mint a sziklazúzó pöröly?" (Jer 23,29)
A nép, amelyről itt szó van, egyértelműen az asszír; a prófétai
ige hatása még egyértelműbb: áthat mindent, eljut mindenkihez,
s még azokhoz is, akik esetleg nem értik vagy nem akarják megérteni.
Mindezek háttere: a próféta - emberileg nézve - a jövőben
reménytelen helyzetbe kerül. Isten hozza ebbe a lehetetlen szituációba, de ő az is, aki nem hagyja magára, mert hiszen az ő szavát
szólja, és ha elutasítják, őt taszítják el maguktól.
Van esélye annak - és nem is kevés - , hogy kellemetlenségek
érik azon túl, hogy nem hallgatnak rá, de ő, az Úr az, aki ugyanolyan keménnyé teszi a próféta arcát, mint amilyen kemény a
fogságban élő nép fiainak arca és feje.
Már ez a kijelentés, ez a tény is el kell hogy gondolkoztasson
bennünket, kemény arcúakat, kemény fejűeket. El kell hogy gondolkoztasson, mert bármennyire is ellenkezünk, Isten szava úgyis
eljut hozzánk, hogy megtöri ezt a keménységünket. És ez egyaránt
vonatkozik ránk, hívőkre, a gyülekezet hit nélküli tagjaira, sőt a
nemhívőkre is.
Ebben tehát nincsen közöttünk különbség - bárkik is legyünk.
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Van ezekben a mondatokban azonban egy olyan isteni bejelentés, amely nem vált a kortársak dicsőségére és nem válik a mi
dicsőségünkre sem. S ez ennek az igének különlegesen figyelmeztető a mondanivalója. Az, hogy a gálád, az érthetetlen beszédű
és nehéz nyelvű, pogány asszírok - ha Isten hozzájuk küldte
volna - , a nyelvi nehézségek ellenére is hamarabb értenék meg,
mint a kijelentés nyelvét ismerő, kiválasztott nép.
Fordítsuk magunk felé a szót: vajon nem így van ez a mi
időnkben is? Vajon nem úgy, hogy amíg mi értjük, megértjük
Isten szavát, addig az igét nem értők sokszor igazabbul cselekszik
Isten akaratát, mint mi? Vajon nincsen-e mibennünk sokszor egy
nagyfokú önteltség: mi, csak mi vagyunk a kiválasztottak és
ugyanakkor másoknál - más vallásúaknál, vagy nemhívőknél nagyobb jele van a Teremtő iránti engedelmességnek, az emberiességnek, a felebaráti szeretetnek, mint közöttünk? Vajon nem
éppen az önteltségünk, önelégültségünk az akadálya annak, hogy
elérjen bennünket Isten megszólító szava?
Gondoljuk végig ezeket és engedjük, hogy Isten megtörje arcunk és fejünk - azaz: a szívünk és a lelkünk - keménységét, hogy
így befogadhassuk igéjét.
A zárómondatokban visszatérnek a nagy látomás képei, újra
felhangzanak a zúgó, a robajló, a dörgő hangok, amelyek ezt
zengik: „Áldott az Ú R dicsősége az ő szent helyén!", s közben a
prófétát fölemeli, elragadja a lélek, hogy az Ú r kemény kezével
tartva, elmenjen Tél-Abíbba, arra a településre, amely ezentúl
szolgálati helye lesz.
A látomás megélése, a küldetés tudatának átélése emberfölötti
erőt kívánna, amivel nem rendelkezik a próféta. Most azért ott
ül az övéi között - összetörten, némán, hallgatva, s félelemmel
várva azt, hogy egyszer, ha kell, megszólalhasson.
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Őrállóvá tettelek
3,16-21
3,16-21 :(16) Hét nap múlva ez történt: így szólt hozzám az ÜR
igéje: (17) Emberfia! őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha
igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben! (18) Ha azt
mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon
bűnös úton, és így életben maradjon: akkor az a bűnös meghal
ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. (19) De ha
figyelmezteted a bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról,
akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet.
(20) Ha az igaz letér az igaz útról, és gonoszságot követ el, akkor
én bukását okozom, és ő meg fog halni. Ha nem figyelmezteted őt,
akkor meghal ugyan vétke miatt, és emléke sem marad igaz tetteinek, amelyeket véghezvitt, de a vérét tőled kérem számon. (21) Ha
viszont figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzék többé az igaz,
és ő nem vétkezik, akkor életben marad, mert engedett a figyelmeztetésnek, és te is megmented a lelkedet.
Ezekhez a mondatokhoz még el kell olvasni a 33,1-20-at, aminek második részét m á r idéztük, és amely egyrészt magyarázza,
másrészt teljesebb tartalommal tölti meg az itt olvasottakat. Azt,
hogy melyik változat az „eredetibb változat", azt kár vizsgálgatnunk, mert mindkettő önmagában is megáll, és így feltételezhetjük, hogy a próféta két alkalommal is kapott igéket az őrállói
szolgálatára nézve.
Az viszont tény, hogy ezek az igehelyek - Ezékieltől - a leggyakrabban hangzanak el szószékeinken és más alkalmakkor.
Ennek a körülménynek megvan a maga jó és a maga kevésbé jó
oldala - amelyekről egyaránt beszélnünk kell.
Jó az, hogy jól értjük: az őr feladata az, hogy a városfali
toronyban állva, figyelje a város környékét és valamilyen módon
jelezze, ha kellemetlen idegen vagy ellenség közeledik. A figyelmeztetés a feladata, és ő a felelős azért, ha elmulasztja kötelességét s ezért valami veszedelem éri a várost.
A magyar fordításban olvasható „bűnös" szó jelentéstartalmát
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is jól ismerjük: ez - egy kicsit körülírva - arra az emberre illik,
aki ismeri ugyan Isten akaratát, de mégsem aszerint, hanem
„istentelenül" él. Az „igaz" ennek a fordítottja, amit én ez alkalommal szívesen fordítanék „kegyesnek" - ennek a szónak a
pozitív és negatív értelmében egyaránt.
S nem utolsósorban: jól tudjuk, hogy a próféták tevékenységéhez hozzá tartozott az őrállói szolgálat is:
„Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára,
figyelem, várva, hogy mit szól hozzám..."
mondja elsőként Habakuk (2,1) a próféták közül s egyúttal azt
is jelzi, hogy az őrálló felelőssége kétirányú. Felelős Istennek és
felelős a reá bízott emberek előtt is.
Az őrállói szolgálat milyenségéről azonban már kevésbé jók az
ismereteink, illetve az elképzeléseink. Kevésbé, mert van bennünk
egy olyan képzet, hogy amilyen hangos szóval - esetleg kürtszóval - kell a bástyán álló őrnek figyelmeztetnie a várost, így kell
cselekednie a prófétának, és így kell adott esetekben nekünk is
tennünk.
Ennek az elképzelésünknek sem ebben a szakaszban, sem másutt nem találjuk meg a visszaigazolását. N e m találjuk meg, mert
Isten a „lelki őrálló" szolgálattal - szó szerint értve a dolgot lelkipásztori szolgálattétellel bízza meg a prófétát.
A lelkek pásztora pedig csöndes szavú, megértő, beleérző, aki
nem hangoskodik sem szószéken, sem másutt. Nem ítél meg, nem
ítél el senkit, csak halkan, négyszemközt figyelmezteti a bűnöst,
a kegyesség útjáról letérő igazat. S ebben a tevékenységében nem
dicsekedhet vélt vagy valós eredményekkel sem. Neki - a prófétának - nincsenek és nem is lehetnek „sikerei", az övé csak a
felelősség. A felelősség, amely egyúttal az ő halálát és életét is
jelentheti.
Ne tévesszük azért össze a próféta nyilvános - nyilvánvalóan
hangos, de nem hangoskodó - igehirdetői szolgálatát a négyszemközti lelkipásztori tevékenységével, amelyre itt, ebben a részben
kapott először megbízatást.
Hogy azután az őrállói szolgálat mennyire a mi felelősségünk,
azt nem Ezékiel mondja el nekünk, hanem Jézus Krisztus, aki
ennek a mikéntjéről is szólott:
„Ha vétkezik atyádfia, menj el, intsd meg négyszemközt: ha
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hallgat rád, megnyerted atyádfiát. H a pedig nem hallgat rád, végy
magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú
szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk,
mondd meg a gyülekezetnek. H a pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt." (Máté
18,15-17)
Itt sincs hangos szó és ítélethirdetés sem. Marad a felelősség mindnyájunk, egymás iránti felelőssége.

Némaságra ítélve
3,22-27
3,22-27 :(22) Az ÚR ott megragadott engem, és ezt mondta
nekem: Indulj, menj ki a völgybe, mert ott akarok veled beszélni!
(23) El is indultam, kimentem a völgybe, és íme, ott állt az ÜR
dicsősége. Ugyanolyan volt, amilyent a Kebár folyó mellett láttam.
Ekkor arcra borultam. (24) De lélek áradt belém, talpra állított,
szólt hozzám, és ezt mondta nekem: Menj és zárkózz be házadba!
(25) Emberfia, köteleket fognak hozni, megkötöznek velük, és nem
mehetsz közéjük. (26) Nyelvedet az ínyedhez ragasztom, néma
leszel, és nem tudod dorgálni őket, noha engedetlen nép ez. (27)
Csak ha én szólok hozzád, és megnyitom a szádat, akkor mondhatod nekik: így szól az én Uram, az UR!... Aki hallgat rá, az hallgat
rá, aki nem törődik vele, az nem törődik vele. Hiszen engedetlen nép
ez!
Ez a töredék Ezékiel prófétai elhívás-látomás sorozatának befejező része: ezzel fejeződik be az, amit úgy mondhatunk, hogy
Isten felkészíti küldöttét nemcsak a szolgálatra, hanem annak
nehézségeire és kudarcaira is.
Mindenekelőtt: felkészíti a hallgatásra. Arra, hogy a prófétának - fizikailag is akadályozva - szavak nélkül kell hirdetnie az
igét egészen addig, amíg maga az Úr nem nyitja meg szólásra a
száját.
Erről a hallgatásról, némaságról már szólottunk és most csak
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azt szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy mindez hozzá tartozik az író-költő próféta egész tevékenységéhez s úgy, hogy éppen
a következő fejezetekben teljesedik ki ez a szótlanság.

Összetöröm a kenyér botját
4-5. fejezet
4,1—17 :(1) Te pedig, emberfia, fogj egy téglát, tedd magad elé,
és véss rá egy várost: Jeruzsálemet! (2) Vedd ostrom alá, építs vele
szemben ostromgépeket, emelj sáncot, állíts fel táborokat, helyezz
el körülötte faltörő kosokat! (3) Azután fogj egy vaslemezt, tedd
oda mint egy vasfalat magad és a város közé, szegezd rá a tekinteted: így legyen ostrom alatt, így ostromold! Intő jel ez Izráel
házának.
(4) Azután feküdj a bal oldaladra, és vedd magadra Izráel házának a büntetését! Addig kell elszenvedned büntetésüket, ahány
napig így fekszel. (5) Napokban kifejezve adtam meg büntetésük
éveit: háromszázkilencven nap. így szenvedd el Izráel házának
büntetését! (6) Ha ezt kitöltötted, másodszor feküdj a jobb oldaladra, és szenvedd el Júda házának büntetését negyven napig. Egy-egy
évet egy-egy napban adtam meg. (7) Szegezd tekinteted Jeruzsálem
ostromára, tűrd fel ruhád ujját, és prófétálj ellene! (8) Megkötözlek, és nem fordulhatsz egyik oldaladról a másikra, míg le nem
telnek ostromod napjai.
(9) Azután végy búzát, árpát, babot, lencsét, kölest és tönkölyt;
tedd azokat egy edénybe, és készíts magadnak kenyeret! Ahány
napig fekszel az oldaladon, azt edd: háromszázkilencven napig!
(10) Húsz sekel súlyú ennivalót ehetsz naponként, mindig ugyanabban az időben egyed! (11) Vizet is mérték szerint igyál: egyhatod
hint, mindig ugyanabban az időben igyad! (12) Mint az árpakenyeret úgy egyed, de emberi ganéjon süsd meg a szemük láttára!
(13) Ezt mondja az ÜR: így eszik majd Izráel fiai tisztátalan
kenyerüket a népek között, amelyek közé elűzöm őket. (14) De én
ezt mondtam: Jaj, Uram, URam! Én még nem tettem magamat
tisztátalanná ifjúkoromtól fogva mostanáig sohasem azzal, hogy
elhullott vagy széttépett állatot ettem volna, és nem vettem a szám41

ba tisztátalan húst. (15) ő így válaszolt nekem: Nézd, megengedem
neked, hogy emberi ganéj helyett marhaganéjon süsd meg kenyeredet.
(16) Azután ezt mondta nekem: Emberfia, én összetöröm a kenyér botját Jeruzsálemben. Kenyeret mértékkel és aggódva esznek,
vizet is kimérve és borzadva isznak, (17) mivel szűkösen lesz kenyerük és vizük; borzadva néznek egymásra, és elsorvadnak bűnük
miatt.
5,1-17 :(1) Emberfia, fogj egy éles kardot, használd borotvának,
vágd le a hajadat és a szakálladat! Azután végy egy serpenyős
mérleget, és oszd részekre, amit levágtál. (2) Harmadrészét égesd
el a város közepén, amikor letelnek az ostrom napjai; azután fogd
a harmadrészét, vágd össze karddal a városon kívül; harmadrészét
szórd széjjel, én meg kivont karddal üldözöm. (3) De végy ki belőle
egy keveset, és kösd be a ruhád szegélyébe! (4) Még ebből is végy
ki, dobd bele a tűzbe, és égesd el a tűzben: ebből árad tűz Izráel
egész házára.
(5) Ezt mondta az én Uram, az ÜR: Ez itt Jeruzsálem. A pogány
népek között helyeztem el, országokkal vettem körül. (6) De engedetlen volt törvényeimmel szemben, bűnösebb, mint a pogányok, és
rendelkezéseimmel szemben engedetlenebb volt, mint a körülötte
levő országok. Megvetették törvényeimet, és nem éltek rendelkezéseim szerint. (7) Azért ezt mondja az én Uram, az ÚR: Mivel
megátalkodottabbak voltatok a körülöttetek levő pogányoknál,
nem éltetek rendelkezéseim szerint, és nem teljesítettétek törvényeimet, sőt még olyanok sem voltatok, mint a körülöttetek levő pogányok, akik a maguk törvényeit teljesítik, (8) azért ezt mondja az
én Uram, az ÚR: Én is ellened fordulok, és ítéletet tartok köztetek
a pogányok szeme láttára. (9) Olyat teszek veletek sok utálatos
bűnötök miatt, amilyet nem tettem, és amihez foghatót nem is fogok
tenni többé.
(10) Ezért apák fogják megenni fiaikat közöttetek, és fiak fogják
megenni apáikat. ítéletet tartok rajtad, és szétszórom egész maradékodat mindenfelé. (11) Ezért, életemre mondom - így szól az én
Uram, az ÚR
mivel te tisztátalanná tetted szentélyemet minden
förtelmes és utálatos bálványoddal, azért én elveszem tőled; nem
szánakozom, és nem leszek könyörületes! (12) A nép harmadrésze
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dögvészben hal meg, és éhen pusztul a városban, egyharmada fegyvertől hull el körülötte, egyharmadát pedig széjjelszóróm mindenfelé, és kivont karddal üldözöm őket. (13) Kitöltőm haragomat, és
lecsillapszik lángoló haragom velük szemben, amikor elégtételt
veszek. Akkor tudják meg, hogy én, az Úr, szóltam bosszúságomban, amikor majd kitöltőm rajtuk lángoló haragomat. (14) Lerombollak, és gyalázatossá teszlek a körülötted élő népek között, látni
fogja minden arra járó. (15) Gyalázni és csúfolni fognak, elrettentő
példa leszel a körülötted élő népek számára, mert ítéletet tartok
rajtad haraggal, felindulással és súlyos büntetéssel. Én, az ÚR,
megmondtam! (16) Beléjük lövöm az éhség veszedelmes nyilait,
amelyek romlást okoznak, mert romlástokra lövöm ki azokat;
egyre súlyosabbá teszem köztetek az éhséget, és eltöröm nálatok
a kenyér botját. (17) Éhséget és vadállatokat bocsátok rád, amelyek
megfosztanak gyermekeidtől; dögvész és vérontás gázol át rajtad,
és fegyvert bocsátok rád. Én, az ÚR, megmondtam!
Az előbb olvasott két fejezetet az érti meg igazán, akinek van
érzéke a jelképek, a szimbolikus cselekedetek megértésére, megsejtésére, és aki átélte egy város - mondjuk: Budapest - háborús
ostromát. S ezt nem annyira azért állítom, ez utóbbit - a háborús
tapasztalatokat - , mintha igazán lényegesnek tartanám, hanem
azért, mert újból hangsúlyoznunk kell: valami fontos hiányzik a
mi „modern" emberi életünkből. Ez a valami: a jelbeszéd, a
jelképes beszéd részleges vagy teljes hiánya a kegyességi és istentiszteleti életünkből. Úgyannyira így van ez, hogy már nem szegjük meg késsel való keresztvetéssel a kenyerünket, nem kezdjük
el Istent hívó kalaplevetéssel a munkánkat, nem áldjuk meg kézrátétellel hosszú, távoli útra menő szeretteinket, és évtizedek múltán is anekdotaként, nevetséges történetként - egyúttal kínos
kudarcként - szokás emlegetni egy-egy olyan lelkész esetét, aki
igehirdetésének „színesítésére" valamilyen jelképes cselekedethez
folyamodott.
Pedig az életünket azért sűrűn veszik körül olyan jelképek,
amelyek ilyen vagy olyan cselekedetekre késztetnek bennünket és
így megértésük, figyelembevételük nemegyszer több, mint kötelező.
Képjelek irányítják, tanácsolják a gépjármüvek vezetőit és a
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gyalogosokat. Használati tárgyakon vagy mellett képi jelzések
adnak utasítást, hogy mit tegyünk, és hogy mitől óvakodjunk.
Szóval: ezek mindennapos dolgok, de mondják azt is, hogy a
keleti - a japán, a kínai - színházművészet olyan, többórás produkciókra képes, ahol egy szó sem hangzik el, s a nézők mégis
megértik a nagyon bonyolult történetet. Megértik, mert a vérükben van a szimbolikus mozdulatoknak olyan értelmes tartalma,
amit - például - egy európai ember teljes értelmetlenséggel nézeget. De példaként emlegethetjük a mai művészetek bizonyos törekvéseit - lett légyen szó a művészetek bármelyik ágáról - , a
magamfajta „konzervatív" ember a hallottak, a látottak után,
előbb elképed, aztán tiltakozik. Ezt teszi, mert vagy fölötte ment
el az idő, vagy valóban tartalmatlanok, kifejezéstelenek azok a
modernkedő alkotások, amelyekről a szemével, a fülével tudomást vesz.
A gyermekeink viszont - még a néhány hónaposak is - a világ
legtermészetesebb dolgaként fogják fel és gyakorolják mindezt.
Néha egy mozdulattal, néha - úgymond - a valóságtól elrugaszkodó, de a valóságot mégis hűen tükröző rajzaikkal fejezik ki
azokat a benyomásaikat, melyeknek a befogadására és kifejezésére mi „okos és felvilágosult felnőttek" már képtelenek vagyunk.
Sajnos, minderről azután gyorsan le is szoknak, akkor, ha célirányosan bölcs szülők és pedagógusok kezébe kerülnek. Ami ezután
következik: siránkozó panasz a gyerekek, m a j d a felnőttek érzelmi elsivárosodása miatt. Akik szülők vagyunk, mindnyájan tanúsíthatjuk ezt, és tehetjük ezt azzal a keserű beismeréssel, hogy
ugyan jót akartunk, de jóakaratunk a visszájára fordult és most
már csak a panaszkodás maradt meg kétes bűnbánatként. (Ilyen
szülőként írom le: máig is őrzöm leányom 2-3 éves korában
készített rajzait, „festményeit". Őrzöm, mert olyanok, olyan képzeletdúsan fantasztikusak és igazak, amiknek a kifejezésére ma
már képtelen. Leszoktattuk, leszoktatták arról, hogy másképp
lássa a világot, tehát nem olyan „szürkén", leegyszerűsítettnek,
hanem sokoldalúan érdekesnek és színesnek. Ez a valóság: felnőtt
úgy, hogy sokoldalú képzettsége után is képtelen egy, valamiféle
emberi érzés, hangulat képi rögzítésére. M o s t azonban mindent
elölről kell kezdenie. Van egy fia, akivel naponként, és még hosszú
időn át, csak a szeretet valóságosan jelképes cselekedeteivel képes
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a szülői kapcsolat melegét megteremtenie. S - remélem - , hogy
mire ezek a sorok megjelennek, ő mindent elölről kezdve, másképp neveli tovább gyermekét, mint ahogyan mi tettük ezt vele.)
Mondjuk ki összegzésként: mi magyar evangélikus egyháztagok felnőttekké, okossá, tárgyilagossá lettünk, akik az ész, a
tapasztalat és a fantáziatlanság józan korában élve olvassuk, és
kell, hogy megértsük azt, amit a próféta ebben a két fejezetben
cselekszik, illetve leír. S tehetjük ezt úgy, hogy az olvasottak a
gazdagodásunkra, az épülésünkre szolgálhatnak a mindennapjainkban és a kegyességünkben.
Amiből most azért ki kell indulnunk: Isten akaratának, a
prófétai igehirdetésnek egyik és nagyon hangsúlyos eszköze az,
amit egykor nagyon természetesnek tartottak a hívők, de amit
ma, kissé körülményesen, jelképes cselekedetnek mondunk.
Hangsúlyos eszközről van szó, amit Isten akkor alkalmaztat
küldötteivel, amikor a megcímzettek már annyira vakok és annyira süketek, hogy az már átlép minden emberi határon.
Ilyen helyzetekben:
Hóseás parázna nőt vesz feleségül, hogy a nép hűtlenségét
kiábrázolja. (1,2-3)
Ézsaiás egy nagy írótáblát vesz a kezébe és közönséges - tehát
profán - írással írja rá: Hamar a zsákmányra! Gyorsan a prédára,
hogy nagyon áttélesen kimondja egy nép sorsát: „Mert mielőtt a
gyermek ki tudja mondani: apám és anyám, elviszik Damaszkusz
gazdagságát és Samária zsákmányát Asszíria királyának." (8,1-4)
Ugyanő írja le ezeket a sorokat:
„Abban az évben, amikor Asdód alá érkezett az a hadvezér, aki
Szargón asszír király parancsára megostromolta és elfoglalta Asdódot, abban az időben így szólt az U R Ézsaiáshoz, Ámóc fiához:
Vedd le a zsákruhát a derekadról és húzd le a sarut a lábadról!
Ő így is tett, és mezítelenül, saru nélkül járt.
Akkor ezt mondta az Ú R : Ahogyan szolgám, Ézsaiás mezítelenül jár három esztendeig, intő jelül Egyiptom és Etiópia számára,
úgy hajtja el az asszír király Egyiptom rabjait és Etiópia foglyait,
ifjakat és véneket, mezítelenül és saru nélkül, csupasz fenékkel,
Egyiptom szégyenére. Akkor majd reszketni fognak, akik Etiópiában bíztak, és Egyiptommal dicsekedtek. (20,1-5)
Most mellőzve a még régebbi, hasonló események ( l K i r
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11,1-11; 19,19-21; 22,11; 2Kir 13,14-19) részletezését, azt kell
mondanunk, hogy a jelképes cselekedetekkel való igehirdetés
Jeremiásnál éri el a csúcspontját, amihez való magasságot csak
Ezékielnél találunk. Ez a magasságokbeli egyenlőség érthető is,
hiszen kortársak voltak: Istennek ugyanabban az időben - más
és más földrajzi környezetben ugyan - , ugyanazt az akaratát
hirdető szolgái. Ez az akarat: a választott népnek meg kell térnie,
és ha erre önmagában nem képes, akkor Isten maga teremt olyan
szélsőségesen kegyetlen helyzeteket, amelyek ugyanide, a megtéréshez vezetnek.
Jeremiás ezért övet köt fel derekára - az Ú r parancsára - ,
elrejti, majd romlottan, hasznavehetetlenül megtalálja. Ilyen a
nép: „Mert ahogyan az ember derekára csatolja az övet, úgy
csatoltam magamhoz Izráel és Júda egész házát - így szól az
Ú R - , hogy az én népem legyenek, hírnevem, dicséretem és tiszteletem növelésére. De ők nem hallgattak rám." (13,11)
Most azért csak soroljuk fel Jeremiás cselekedetbeli igehirdetéseit és azután, még mielőtt Ezékiel hasonló, jelképes tetteiről
beszélnénk, vonjunk le bizonyos tanulságokat.
Jeremiás nőtlen, gyermektelen marad, lakodalmas házban sem
jelenhet meg enni és inni (16,1-13); cserépkorsót kell összetörnie
(19,1-10); igát kell a nyakába vennie (27,1-12); földet kell az
idegen és a megközelíthetetlen Anátótban vásárolnia (32,1-15);
nagy köveket kell elásnia (43,8-13); az Eufráteszbe kell süllyesztetnie a jövőt bemutató tekercset (51,59-64). S mindezt azért,
hogy - megismételve a jeremiási igét - „az én népem legyenek,
hírnevem, dicséretem és tiszteletem növelésére".
Az egyház- és kegyességtörténet hosszú, évszázados, sőt évezredes eszmélkedései, vizsgálódásai során sokan és sokféleképpen
kísérelték meg azt, hogy az eddig idézett jelképes cselekedeteket
valamiféleképpen értelmezzék. S történt ez éppen úgy, ahogyan
a kor szelleme, eszmeisége diktálta. Volt, amikor a jelképes cselekedeteket egyszeri történeti eseményként vették tudomásul, volt,
amikor a valóságtól teljesen elvonatkoztatták és csupán lelki
értelműnek fogadták el - elfeledkezve arról, hogy egyszer, egy
adott alkalommal Jézus Krisztus „ujjával írt a földre" (Jn 8,1-11),
hogy ezzel is jelezze az adott alkalom mindenkori valóságát. Ez
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a valóság pedig nem egyszerűen hitbeli, hanem magatartásbeli:
erkölcsi, és nem is nagyon eltávolodva, politikai valóság.
Ez az erkölcsi, magatartásbeli - de maradjunk meg ennél a
kifejezésnél is: politikai - tartás ugyan nem feltétele az üdvösségnek, de jele annak az Istenbe vettetett, mindent átfogó hitnek és
bizodalomnak, amely nélkül sem létezni, sem igazán élni nem
lehet.
Ezékiel könyvében tizenkét ilyen jelképes cselekedetről olvashatunk, amelyekből ebben a két fejezetben négyszer kaphatunk
példát arra, hogy az Úr milyen egyszerűen, életszerűen - megismételve önmagamat, azt is állíthatom, hogy milyen gyermekien
- közölte, közölheti a maga akaratát. Közli, közölheti - akár
megértjük, akár nem akarjuk megérteni. Vegyük sorba ezt a négy
jelképes cselekedetet:
Jeruzsálem ostroma - 4,1-4
A próféta azt a parancsot kapja, hogy vegyen elő egy téglát pontosabban: a babilóniaik által írásra használt nyers agyagtáblát - és rajzoljon arra. Rajzolja le a szent várost, rajzoljon ostromgépeket, sáncokat, majd tegyen egy vaslapot maga és a tégla közé:
„így legyen ostrom alatt, így ostromold!"
Ennek az igeszakasznak az élménybeli alapja a próféta személyes tapasztalata lehet: Jeruzsálem Kr. e. 597-es ostroma, és
időleges elfoglalása. Ezt az eseményt Ezékiel már érett ifjúként
élte meg és így néhány vonallal nagyon pontosan rögzíti le a maga
korabeli városvívó haditechnika minden fontos elemét. Olyan
pontossággal teszi ezt, hogy ezekből bármely mai hadtörténész
pontosan meg tudja állapítani és le tudja írni az asszír-babilóniai
hadsereg várostromló hadműveleteit.
Persze, a prófétát körülvevő emberek és a mai olvasó vagy
igehallgató számára nem ezek a rajzok hordozták, hordozzák az
üzenetet, hanem azok fenyegető tartalma.
A szűkszavú leírásból nem derül ki, hogy hányan és milyen
indulattal vették körül abban az órában a prófétát és az sem, hogy
miképpen reagáltak a látottakra. Azt viszont Ezékiel könyvéből
és Jeremiás megnyilatkozásaiból, valamint más ószövetségi híradásokból is tudjuk, hogy maguk a jeruzsálemiek és a velük
szoros kapcsolatban lévő deportáltak egy öntelten hamis remény47

ségben éltek. Ez a hamis reménység: Jeruzsálem, a hegyen épült
Sión mégegyszer nem kerülhet idegenek kezébe; áll és állni fog,
mint egy hatalmas kőszikla. Ezért a deportálás ténye is csak
időleges: el fog jönni az idő, amikor a szétszéledtek diadalmasan
megérkeznek a bevehetetlen városba, hogy ott éljenek mindannyian, mint Isten választott népe. Olyan népként, akinek a birtokában van az Ú r számtalan ígérete, hogy minden népnél drágább,
hogy - és ez maga, az Isten által soha sem táplált hamis reménység
- Izráel fog uralkodni mindenek fölött.
Ebben az órában viszont maga az Ú r oszlat el minden ilyen
alaptalan reménységet: Ezékiellel egy vaslapot vetet kézbe. Ez a
vaslap áttörhetetlen akadály, az isteni kegyelem végzetes meghiúsulásának jelképe és ez nem más, mint a választott nép bűne,
bűnhalmaza, „ . . . a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől,
a ti vétkeitek miatt rejtette orcáját előletek, és nem hallgatott
meg" - olvassuk Ézsaiás 59,2-ben, amellyel egybecseng a szakaszunkat lezáró „Intő jel ez Izráel házának" mondat. A város azért
fog elpusztulni, Isten pusztítja, pusztíttatja el, mert egy adott
pillanatban már nem volt vagy nincsen más eszköze arra, hogy
az általa választott nép megtérjen hozzá.
Intő jel volt és marad ez Istennek a Jézus Krisztusban kiválasztott népe, az egyház számára is. Volt és marad úgy, hogy amikor
megtagadta vagy megtagadja Urát, amikor eluralkodtak vagy
eluralkodnak rajta a saját bűnei, akkor fizikailag vagy lelkileg
ugyanaz a sors várt és vár rá, mint várt egykor Jeruzsálemre,
annak lakóira és a már száműzöttekre. S ilyen intő jeleket ma is
a szemünk elé sorakoztat az egyház ura - csak legyen szemünk
a látásra és hitünk a jó cselekvésére!
A fogság időtartama -

4,5-8

A második jelképes cselekedettel Ezékielnek el kell szenvednie
- olvassuk - Izráel házának büntetését.
A leírás olyan érzékletes, hogy magunk előtt látjuk az egész
jelenetsort, ahogy a próféta előbb a bal, majd a jobb oldalára
feküdve, Isten által megkötözve példázza ki az Úr megmásíthatatlan akaratát: Jeruzsálem népének jövendő sorsát, az újabb fogságbavitelt.
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Amennyire érzékletes ez a leírás, olyan nehézségeink vannak a
közölt számadatok értelmezésében - ezt be kell vallanunk.
Az, hogy a bal oldal Izráelt, a jobb pedig Júdát jelenti, az eleve
adódik a szövegből. S adódik a szövegből az is, hogy ez az
esemény is Jeruzsálem végső pusztulása előtt zajlott le, nempedig
később, amiből azután a következő nehézségek adódnak.
Az első, de kisebb nehézség abból adódik, hogy a Júda háza
büntetéseként megadott negyven esztendő csak közelít a történelmi események tényeihez. Csak közelít, hiszen Jeruzsálemnak az
587-ben bekövetkezett ostroma, elfoglalása, a nép egy részének
újabb deportálása, és a méd-perzsa uralkodó, Cirus, által 537-ben
kiadott szabadonbocsátó és városújjáépítő rendelete között éppen ötven esztendő telt el.
A második, és a nagyobb magyarázati nehézség az, hogy a
héber szöveg (így a magyar fordítás is) Izráel büntetését háromszázkilencven napban-évben határozza meg, amely számadat sok
fejtörést okoz a kutatók számára. Ezt a számot ugyanis lehetetlen
- vagy csak nagyon erőltetetten lehet - az izráeli királyság valamely történeti eseményéhez, történeti katasztrófájához kötni.
A megoldást talán a Szeptuaginta - az Ószövetség görög fordítása - adja meg azzal, hogy ezen a helyen százkilencven naprólévről ír, amely adat közelít az északi királyság bukása (722) és a
már említett uralkodói rendelet megjelenése között eltelt évek
számához. Ez az értelmező magyarázat azzal a ténnyel erősíthető
meg - ha egyáltalában megerősíthető - , hogy a görög fordítás
elkészítői időileg sokkal közelebb voltak Ezékiel korához, mint
a ránkmaradt héber szöveg másolói és így jobban ismerhették az
eredeti hagyományt, annak értelmét.
Mi viszont tartozunk azzal a beismeréssel, hogy Isten igéje sok
olyan titkot rejt magában, amelyet a tudomány eszközeivel még
ma sem, vagy csak az idők végezetén tudunk majd megérteni.
Ugyanakkor Ezékiel prófétának - Isten hűséges szolgájának tartozunk azzal a tisztelettel, amely azért illeti meg őt, mert
testileg-lelkileg vállalta Izráel és Júda háza bűneinek büntetését
és így élőképe lett annak a Jézus Krisztusnak, aki szenvedett,
meghalt a világ bűneiért. S az adatokbeli bizonytalanságokban
éppen ez lehet a legfőbb bizonyosságunk.
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Jeruzsálem ostromának körülményei - 4,9-17
Az élet szélsőséges helyzetei szélsőséges cselekedetekre késztethetik az embert. Olyanokra, amelyekre különben nem lenne hajlandó, amelyeket normális körülmények között elutasítana magától. De eljuthat odáig is, hogy olyat cselekszik, amely ellene mond
a legelemibb, az életet egyáltalán biztosító törvényeknek.
A harmadik jelképes cselekedettel ilyen szélsőséges tettre készteti Isten a prófétát, amikor az ostromlott Jeruzsálem lakóinak
majdani sorsát kell kiábrázolnia. Egy olyan sorsot, amelyet a mi
nemzedékünk sok tagjának is meg kellett élnie.
Egy ostromlott város lakója azt eszik, amije van, és annyit,
amennyi a rendelkezésére áll. Azaz: kénytelen azt is megenni,
amit különben csak az állatoknak adna takarmányként, és olyan
mennyiségben, ami legfeljebb egy gyermeknek lenne elegendő
táplálékmennyiség.
Ezékiel most ezt teszi: különféle, de együtt élvezhetetlen mezőgazdasági termékekből sütött kenyeret kell ennie háromszázkilencven (százkilencven) napig. A megehető mennyiség nem egészen 30 dekagramm, a megiható víz pedig alig valamivel több,
mint egy liter. Ez a mennyiség az éhen- és a szomjanhaláshoz sok,
a normális életfolytatáshoz súlyosan kevés.
Ezzel azonban még nem ér véget a mózesi törvényeket nemcsak
tisztelő, hanem meg is tartó pap-próféta gyötrelme: azt a parancsot kapja, hogy a kenyérsütő - vagy pontosabban: a kenyérlepénysütő - fémlemezét emberi ürülékből készített tűzön kellene
megsütnie - ahogyan ezt majd az ostromlott város lakói végül is
megteszik. Ez a parancs ellene mond a mózesi törvényeknek
(5Móz 23,10-15), és a próféta fel is lázad a teljesítése ellen,
felsorolván azokat a bizonyítékokat, amelyek törvénytisztelő,
törvénymegtartó mivoltát támasztják alá. Isten meghallgatja a
könyörgően lázadó próféta kérését, enyhíti szenvedéseit, megengedve, hogy a kevésbé tisztátalan marhaganéjon süsse meg a
szinte ehetetlen kenyerét.
A szakasz utolsó két mondata megerősíti az isteni fenyegetést
és egyúttal fel is erősíti azt: „Emberfia, én összetöröm a kenyér
botját Jeruzsálemben." - A bibliaolvasó ember érti ezt a mondatot: a kenyér botja az a rúd, amelyre a sütés után ráfüzték a
kenyér-lepényeket, hogy így tarthassák meg frissességüket, élvez50

hetőségüket. Ha ez eltörik, az élet is elpusztul. Mindennek eredménye: „borzadva néznek egymásra, és elsorvadnak bűnük miatt."
Igen: a bűnük miatt! S mi lesz, mi lehet a mi egyéni és közösségi
bűneink következménye? A büntetés? A megtérés? Jézus Krisztusunk az utóbbit várja el tőlünk, és a Szentlélek ezt munkálja
bennünk.
A pusztulás mértéke és milyensége - 5. fejezet
Ennek a fejezetnek két „értelmezési szintje" van. Az egyik az
immár negyedik jelképes cselekedet, a másik: a próféta - feltehetően - itt szólal meg először, amikor megmagyarázza cselekedetének értelmét.
Először három megjegyzés a szimbolikus cselekedet jobb megértéséhez: a kardszerű borotva a babiloni borbélyok munkaeszköze volt; a haj a názíroknál az Úrnak szenteltek „ékes jele"
(4Móz 6,1-8; Bir 16,17; illetve az egész Sámson-történet végső
értelme); a teljes szakáll az ókori Közel-Keleten a férfiasság, az
erő jelképe. Összefogva a három elemet: a kardborotvával kell a
prófétának levágnia fejének ékességét, az Istennek szenteltség
jelét; az erőt, a szilárd férfiasságot reprezentáló szakállát (ne
felejtsük el: Jeruzsálem az Úr ékessége, az erő szimbóluma és
ezért kétszeresen összerímelnek a dolgok).
A valóságos öncsonkítás után Ezékielnek három felé kell a
serpenyős mérlegen osztani fejének, arcának díszeit: az első részt
a város közepén kell elégetnie, a másodikat a városon kívül kell
apró darabokra vagdalnia, a harmadikat pedig a szélbe kell szétszórnia miközben - és ez az első olvasásra, hallásra felfoghatatlan
valami - az Úr a szállongó haj- és szakállszálakat „karddal üldözi".
A józan emberi ésszel szinte felfoghatatlan utasítássor folytatódik: Isten szolgájának egy keveset (egy csipetnyit) ki kell venni a
szeleknek szánt harmadból, a köntöse szegélyébe kell kötnie, de
úgy, hogy előbb ebből is tűzre kell vetnie egy részt. „.. .ebből árad
tűz Izráel házára" - olvassuk a szakasz végén, tetézve ezzel is a
korlátolt emberi gondolkodás által felvetett, felvethető kérdéseket.
S ebben a pillanatban hangzik el az a jellegzetesen rövid mon51

dat, amely a prófétai igehirdetés hitelességét, valódiságát, érvényességét és az igehirdetésben elhangzó ígéretek vagy fenyegetések bizonyos bekövetkeztét húzza alá, erősíti meg: „Ezt mondta
az én Uram, az Ú R . " - Ez a mondat vagy hozzá majdnem egészen
hasonló hangzik el más próféta ajkáról is - most közülük csak a
két „nagyot": Ézsaiást és Jeremiást említjük meg - akkor, amikor
valami nagyon lényeges isteni üzenetet kívánnak közvetíteni.
S ebben a fejezetben éppen erről a lényegességről van szó s úgyannyira, hogy tartalmát, mondanivalójának milyenségét tekintve
alig-alig találunk hozzá hasonlót a próféták igehirdetései között.
Mielőtt azonban rátérnénk erre, néhány szót kell szólanunk
arról, hogy éppen az idézett prófétai mondat- és szófordulat
enged arra következtetni, hogy az eddig a látomásait csak leíró,
az igét szimbolikus cselekedetekkel hirdető Ezékiel ekkor megszólal, és először szólal meg. Erre a megszólalásra Isten készteti, hogy
általa az Úr szólaljon meg „bosszúságában" (13.v.).
Ennek a „bosszúságnak" három alapvető okát sorolja fel az
ötödik fejezet. Jeruzsálem népe
- nem tartotta a sínai-hegyi szövetségkötés reá vonatkozó feltételeit (ll.v.);
- nem tartotta be a kultuszi törvényeket (ugyancsak a ll.v.);
- megvetették azokat a törvényeket is, amelyeket a jósiási reform kísérelt meg érvényre juttatni (6.v.).
Mindezzel a város és annak lakói egy olyan paradox helyzetet
alakítottak ki maguk között és maguk körül, amelyre az jellemző,
hogy az Isten szeretete és kegyelme által körülvett gyülekezet, a
választott nép „bűnösebb, mint a pogányok, és rendelkezéseimmel szemben engedetlenebb volt, mint a körülötte levő országok"
(6.V.). Vagy: „...megátalkodottabbak voltatok a körülöttetek
levő pogányoknál,... sőt még olyanok sem voltatok, mint a körülöttetek levő pogányok, akik a maguk törvényeit teljesítik..."
< 7 - v ·)·
Ez az összehasonlítás mindig is sértő volt és az is maradt Isten
választott népe (így: az egyház) számára, de így is fogalmazhatunk : teljességgel elfogadhatatlan. Sértő és elfogadhatatlan még
akkor is, ha az ebben a szövegben, a magyar fordításban lévő
„pogány" szónak (mint azt m á r egyszer elmondottuk) nincsen
sértő, leminősítő jellege. S éppen ez volt és maradt Jeruzsálem
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népének vakságos tragédiája, mert válaszul erre ez Isten kijelentése : „Olyat teszek veletek sok utálatos bűnötök miatt, amilyet még
nem tettem, és amihez foghatót nem is fogok tenni többé."
Ezért a nép egyharmada a város ostromának idején éhen hal,
másik harmada fegyver által pusztul el és az utolsó harmadát
Isten szétszórja a világban - miközben tovább pusztítja őket.
Mindezt más szörnyűségek és nem kevésbé elviselhető csúfságok kísérik majd: „Ezért apák fogják megenni fiaikat közöttetek,
és fiak fogják megenni apáikat" (lO.v.). „Éhséget és vadállatokat
bocsátok rád, amelyek megfosztanak gyermekeidtől; dögvész és
vérontás gázol át rajtad..." (17.v.). „Lerombollak, és gyalázatossá teszlek a körülötted élő népek között, látni fogja minden arra
járó. Gyalázni és csúfolni fognak, elrettentő példa leszel a körülötted élő népek számára..." (14—15.v.). S ha majd mindez bekövetkezik, akkor csillapszik le az „ Ú R haragja".
Az utóbbi félmondaton kívül csak egyetlen, halvány fénysugárreménység van ebben a próféciában. Az a mozzanat, hogy Ezékielnek a köppenye szegélyébe kell egy csöppnyi „maradékot" bekötnie, ami adhat némi reményt az ige hallgatóinak, de ezt abban
a pillanatban - és, sajnos, máskor is - kilátástalanná teszi, túldübörgi az utolsó m o n d a t : „Én, az Ú R , megmondtam!"
Számomra - e rész befejezéséül - még két meggondolkodtató
és figyelmeztető valóság adódik:
a) Isten megmásította, kénytelen volt megmásítani a 9. versben
tett kijelentését: „Olyat teszek veletek ..., amilyet még nem tettem, amihez foghatót nem is fogok tenni többé." Történt pedig
ez úgy és azért, mert a választott nép visszakapta szabadságát,
újra megépíthette templomát, kialakíthatta, újjáalakíthatta gyülekezeti, kegyességi életét - mindezt Kr. e. 537 után - , de az ezt
követő generációk ugyanazt tették, mint amit cselekedtek apáik.
S hiábavaló volt a korukbeli próféták számtalan intése, a mélyen
kegyesek példás hite, s hasztalan Jézus Krisztus minden szava:
70-ben Jeruzsálemet a rómaiak elfoglalták, falait lerombolták, a
templomot elpusztították, a város és az államocska népét vagy
megölték vagy menekülésre késztették.
A zsidó népnek ilyen sorsa - amely bizonyos értelemben jelen
időnkben változhat jobbá - semmiben sem tehet bennünket, „a
Krisztusban kiválasztott népet", kárörvendővé vagy önteltté. Er53

re semmi jogunk nincs, hacsak nem a bűnbánat - éppen a zsidó
néppel szembeni bűnbánat - jogos kötelessége. Mindezekkel
szemben inkább félnünk és rettegnünk kell: meddig viseli el Isten
a mi hűtlenségünket, hitetlenségünket és ^számtalan sok - egyéni
és közösségi - bűnünket? Igen: meddig? És itt nem lehet a gyötrő
kérdőjelet semmibe venni, csak egy felkiáltójellel megerősíteni.
b) Csak egy rövid kérdés, amelyre mindannyionknak választ
kell adnunk: mennyiben és miben vagyunk mi különbek, mint a
„pogányok", a más vallást követők vagy az ateisták?
A kérdés ma sem „szónoki", mert mögötte ott áll mindaz, amit
nemcsak Ezékiel könyvében olvashatunk, hanem az is, amit Jézus
Krisztus a Hegyi Beszédben így jelentett ki: „Mert mondom
nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét,
akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába" (Mt
5,30).
„En, az U R , megmondtam!"

Azok a hegyek, azok a halmok
6. fejezet
6,1-14: (1) így szólt hozzám az ÚR igéje: (2) Emberfia, vesd a
tekintetedet Izráel hegyeire, és prófétálj ellenük! (3) Ezt mondd:
Izráel hegyei, halljátok meg az én Uramnak, az ÚRnak az igéjét!
Ezt mondja az én Uram, az ŰR a hegyeknek és a halmoknak, a
medreknek és a völgyeknek: Én most fegyvert bocsátok rátok, és
elpusztítom áldozóhalmaitokat. (4) Elpusztulnak oltáraitok, összetörnek tömjénező oltáraitok, és odadobom a halálra sebzetteket
bálványaitok elé. (5) Odavetem Izráel fiainak holttesteit bálványaik
elé, és odaszórom csontjaitokat oltáraitok köré. (6) Minden lakóhelyeteken rommá lesznek a városok, és elpusztulnak az áldozóhalmok, hogy oltáraitok is rommá legyenek, és elpusztuljanak. Összetörik és megsemmisítik bálványaitokat, szétzúzzák tömjénező oltáraitokat, és tönkreteszik csinálmányaitokat. (7) Hullanak köztetek
a sebesültek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÜR! (8) De
hagyok maradékot, akik megmenekülnek a fegyvertől, a népek
közé szétszóródva az országokban. (9) Akkor majd megértik meg54

menekültjeitek a népek közt, ahová fogságba vitték őket, hogy én
törtem össze tőlem elfordult parázna szívüket és bálványaikkal
paráználkodó szemüket. Megundorodnak önmaguktól gonoszságuk miatt, mert mindenféle utálatosságot követtek el. (10) Akkor
majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Nem hiába mondtam
meg, hogy ilyen veszedelmet hozok rátok.
(11) így szól az én Uram, az ÜR: Csapd össze a kezed, dobbants
a lábaddal, és mondd: Jaj Izráel házának a sok gonosz, utálatos
dolog miatt! Fegyver, éhínség és dögvész miatt fognak elhullani!
(12) Aki messze van, dögvészben hal meg, aki közel van, fegyvertől
esik el, és aki az ostromoltak között marad, az éhen hal. így töltöm
ki rajtuk haragomat. (13) Majd megtudjátok, hogy én vagyok az
ÚR, amikor ott hevernek a halálra sebzettek a bálványok között,
az oltárok körül, minden magas halmon, minden hegycsúcson, minden bujazöld fa és minden lombos cserfa alatt; mindenütt, ahol
engesztelő illatáldozatot szoktak bemutatni bálványaiknak. (14)
Kinyújtom a kezemet ellenük, sivárrá és kietlenné teszem az országot, minden lakóhelyüket a pusztától Dibláig. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Ú R !
Van a teológiai tudományok - pontosabban: segédtudományok között egy szakterület, amely a legkeményebbek közé tartozik. Ez a vallástudomány, amelynek az a feladata, hogy bemutassa a Szentírás határán kívüleső mindenfajta hiedelmeket, vallásos
szokásokat, azokat a kisebb-nagyobb vallási rendszereket, amelyek valaha is léteztek vagy léteznek az emberiség életében.
Keménynek mondtam ezt a tudományágat, mert valóban az:
szinte áttekinthetetlenül bonyolult jelenségekről van szó, és annyi
tárgybeli, ténybeli, írásbeli anyaghalmazról, amelyeknek feldolgozása ugyanúgy foglalkoztatja a régészeket - hogy csak két
szélső példát mondjunk - , mint a társadalomlélektan szakembereit.
Teológiai hallgatóink számára még az is nehézséget jelent, hogy
mindezen ismeretek előttük száraz adatokként jelentkeznek.
Olyanokként, amelyekhez - szerintük - semmi közük, és márcsak
azért is, mert minden ilyesfajta jelenség távol esik a bibliai hittől,
a Jahve-vallástól csakúgy, mint a keresztyénségtől. Az így keletkezhető érdektelenséget és az ennél is veszélyesebb félreértéseket
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azzal szoktam eloszlatni, hogy bizonyos fejezeteket felolvasok
vagy felolvastatok az Ószövetségből. Rendszerint ez a fejezet is
a „példatárunkhoz" tartozik, mert alkalmas arra, hogy elevenné
tegye a vallástudományi tanulmányok tárgyilagosan száraz közléseit, és arra is, hogy bizonyítsa: milyen veszélyeket rejt magában
az, ha a gyülekezet, az egyház és a hívő ember egy olyan utat
választ, amely ugyan könnyebbé teszi - az általános értelemben
vett - „hitben való járást", de éppen ez a nagyon széles ösvény
elvezeti, elfordítja Istentől, Jézus Krisztustól.
A 6. fejezet nagyon alkalmas arra, hogy a vallástudomány,
illetve a vallástörténet két, egymástól elkülöníthető, de ugyanakkor egymással összekapcsolódó jelenségét tanulmányozhassuk,
mutassuk be. Mindkét jelenség a „primitív" - tehát: az emberiség
történetében elsődleges - kategóriába tartozik.
Az első: a természet erőitől rettegő ember természetimádata
(hegyek, halmok, medrek és völgyek - olvassuk a szövegben).
A másik: ezeknek a természeti jelenségeknek, erőknek a valamiféle kiábrázolása - egyúttal: birtokbavétele - , és az így készített
„bálványok" előtti áldozatok bemutatása.
Amikor a próféta mindezek ellen szót emel, akkor ezt a Sínaihegynél kötött szövetség alaptörvénye értelmében teszi: „Ne legyen más istened rajtam kívül! N e csinálj magadnak istenszobrot,
semmiféle képmását azoknak, amik az égben, lenn a földön, vagy
a föld alatt a vízben vannak. N e imádd és ne tiszteld azokat, mert
én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok!" (2Móz
20,3-5). ítéletet mondó szavai mögött ugyanakkor ott vannak a
deuteronómiumi törvények hasonló kijelentései is (olvassuk el a
könyv 5., 12-13. fejezeteit), amelyek azt is előírják, hogy áldozatot csak egyetlen helyen, a jeruzsálemi templomban lehet és szabad bemutatni.
Miért ez a kemény, ítéletes prófétai szó? Miért akkor, amikor
a korabeli vallások, vallásos rendszerek gyakorlatára az volt a
jellemző, hogy hiedelemvilágukban, vallásos gyakorlatukban
„békésen megfértek" egymás mellett a különben egymással hadakozó istenségek és az egymással ellentétes szokások?
A kérdésre a válasz első és mindent eldöntő fele nagyon rövid,
nagyon határozott: „Én, az Ú R , vagyok a te Istened". (2Móz
20,2)
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A válasz második fele az elsőből következik: az, hogy a mindenkori Izráel életét az őt kiválasztó Isten állandó jelenléte, szüntelenül kinyilvánított akarata határozta meg, egy olyan sajátságos
helyzetet teremtett, amely azóta is egyedülálló az emberiség történetében. Azt, hogy az Ú R és népe egyetlenegy valóság. Egyetlenegy valóság - a hitben, a kegyességben, a társadalomban, később:
az Isten akarata ellenére kialakult államban. Ha ennek a valóságnak bármely eleme meggyöngült vagy semmibe vész, akkor a nép
élete válik bizonytalanná, és társadalmi-állami berendezettsége is
megsemmisülhet. Az idegen hatások ezért egyszerre bomlasztották, bomlaszthatták az Isten és népe közötti szövetséget, és okoztak, okozhattak népi-nemzeti katasztrófákat.
Az egyházzal sincs ez másképp még akkor sem, ha Isten a Jézus
Krisztusban egy másfajta, egy új szövetséget kötött az egész
emberiséggel. Nincs, mert ha a Szentlélek által kiválasztottak
közönsége alkalmazkodik az őt körülvevő, az őt is magába foglaló világhoz - akár a hitében, akár a kegyességében, akár az
erkölcsiségében - , akkor ő is és egyoldalúan bontja fel ezt a
szövetséget, s ő is végveszélybe kerül, kerülhet.
A törvény tehát már Ezékiel előtt megszabta az Isten és népe
közötti viszonyt és kizárta az „idegen istenek" tiszteletének lehetőségét, s így szóltak a prófétaelődök is. Mindezek a törvények
- a Jeremiás által képviselt és támogatott törvényreform is - , a
prófétai, szigorú kijelentések pusztába kiáltott szavak maradtak
még akkor is, ha fenyegető tartalmuk valósággá lett. Hogy miért
történt és miért történhet ez így, azon gyakran elgondolkozom
márcsak azért is, mert az ilyen végiggondolást a vállalt szolgálatunk kötelezővé teszi a számunkra. Legyen szabad azért ebből az
önvizsgálatból egy gondolatsort lejegyeznem.
Azt szokás mondani, hogy a hívő ember élete könnyebb, problémamentesebb, mint azoké, akik nem akarnak vagy képtelenek
Istenben hinni. Könnyebb, mert a hívő embernek örömében és
bánatában van kihez fordulnia, van kitől még t ö b b örömöt vagy
vigasztalást kapnia, hite pedig megerősíti őt az élet, a világ minden zűrzavarában, minden ellentmondásaiban.
Ez így igaz, mármint félig igaz. Félig igaz, úgy, hogy a Jézus
Krisztusba vetett hit megadja ezeket a semmihez sem hasonlítható ajándékokat - az örök élet, az üdvösség kegyelmi ajándékával
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együtt. Csakhogy - és ez a mi súlyos emberi gondunk, a hitünk
tárgya, elindítója és véghezvívője, a Szentháromság Úristen, láthatatlan, megfoghatatlan, érzékeink és értelmünk számára pedig
felfoghatatlan. Létét nem tudjuk bizonyítani - igaz, hogy tagadni
sem.
Az ebből fakadó kételyeinktől, sőt olykori hitetlenségünktől e
világi létünkben sohasem szabadulhatunk meg, vagy pontosabban fogalmazva: nincsen biztosítékunk arra, hogy véglegesen
megszabaduljunk, és ezért lehet megragadó, bátorító a számunkra Dosztojevszkijnek, a nagy orosz írónak nagyon őszinte vallomása: „Az én hitem a hitetlenségek során lett erőssé."
Mindezt tudomásul véve és „emberileg nézve" minden korok
emberének - nem véve ki közülük a hívőket sem - mindig könynyebb volt nem a láthatatlan, hanem a látható, kézzelfogható
dolgok valóságában hinni és bízni. Ezek a „dolgok" lehettek
természeti jelenségek, bálványok, amulettek, kiemelkedő történelmi személyiségek vagy az életet különben szükségszerűen biztosító anyagiak. (Vigyázat: van egy „kegyes materializmus" is,
amely „istenpótlékként" veszélyesebb az egyházban, az egyházra
nézve bármely világnézeti materializmusnál vagy ateizmusnál.)
A környezetében tapasztalható könnyebb utat választotta a
létében szorosan Istenhez kötött Izráel is, amelynek módját és
következményeit a próféta hangos szóval, kézcsapkodással és
lábdobbantással teszi megfellebezhetetlenül nyilvánvalóvá.
A kézcsapkodás, a lábdobbantás - abban az időben - a kárörvendés jele. Az Úristen kárörvendezik, és ítél, valóságosan és szörnyűségesen bekövetkező ítélettel: el kell pusztulnia minden bálványnak és azoknak is, akik tisztelői voltak a hegyeknek, a halmoknak, a medreknek és völgyeknek s az itt könnyen tisztelhető,
mert semmi követelést nem támasztó isteneknek és bálványoknak.
Még csak annyit - és ezt csak nagyon röviden - , hogy a „modern" ember már nem tiszteli, nem imádja a természeti jelenségeket, a hegyeket, a halmokat (ezeket inkább tönkreteszi), de nincs
híjával bálványoknak. Nincs híjával a harácsolásig menő pénzimádatnak, és vannak emberbálványai is. Csak egyetlen példa:
Elvis Presley-t, az életvitele miatt korán meghalt amerikai rocksztárt, bizonyos ifjúsági rétegekben nagyobb imádat, tisztelet
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veszi körül, mint Jézus Krisztust. A sírja zarándokhely... És hány
ilyen bálvány van a Földön? Számtalan... De azért ne zárjuk
rövidre a dolgokat és ne általánosítsunk: Isten ítélete mindenekelőtt a „bálványaikkal paráználkodó", általa kiválasztott népnek
szól, és nem másoknak, hanem nekünk.

A vevő ne örüljön, az eladó ne búsuljon
7. fejezet
7,1-27:(1) így szólt hozzám az ÚR igéje: (2) Te, emberfia
- mondta az én Uram, az ÚR - , vége van Izráel földjének! Jön a
vég az ország négy oldalán. (3) Most véged lesz! Rád zúdítom
haragomat, elítéllek, ahogy megérdemled, megbüntetlek minden
utálatos tettedért. (4) Nem szánakozom rajtad, és nem leszek könyörületes, hanem megbüntetlek, ahogy érdemled: utálatos tetteid
következménye utolér. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok
az ÚR.
(5) így szól az én uram, az ÚR: egyik veszedelem jön a másik
után! (6) Jön a vég, jön a vég! Rád virradt, jön már! (7) Jön rátok
a felfordulás, ország lakói! Jön már az az idő, közel van az a nap,
amelyen rémület lesz a hegyeken víg ének helyett! (8) Most már
hamarosan kitöltőm rajtad lángoló haragomat, elbánok veled haragomban; elítéllek, ahogy megérdemled, és megbüntetlek minden
utálatos tettedért. (9) Nem szánakozom, és nem leszek könyörületes. Úgy bánok veled, ahogy megérdemled: utálatos tetteid következménye utolér. Akkor megtudjátok, hogy én, az ÚR, vagyok az,
aki ver!
(10) Itt van az a nap, eljött már! Eljött a felfordulás, virágzik a
törvénysértés, virít a kevélység. (11) Az erőszak bűnös uralommá
lett. Nem marad belőlük semmi, sem gazdagságukból, sem tömegükből, sem előkelőikből.
(12) Eljött az idő, elérkezett a nap! A vevő ne örüljön, az eladó
ne búsuljon, mert minden gazdagságot utolér a harag. (13) Az eladó
nem veheti vissza, amit eladott, még ha életben maradna is, mert
a látomás minden gazdagságra vonatkozik, és visszavonhatatlan,
hiszen még az életét sem tarthatja meg senki a bűne miatt.
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(14) Fújjátok csak a kürtöt, készítsetek elő mindent! Nem fog
senki harcba menni, mert izzó haragom elért minden gazdagságot.
(15) Kint fegyver pusztít, bent dögvész és éhínség. Aki a mezőn van,
fegyvertől hal meg, aki a városban van, azt éhínség és dögvész
emészti meg. (16) Es ha lesznek is, akik megmenekülnek, olyanok
lesznek, mint a búgó galambok a hegyeken, mindnyájan nyögnek
bűneik miatt. (17) Minden kéz elerőtlenedik, minden térd vizes lesz.
(18) Zsákruhát öltenek, rettegés lepi meg őket, minden arcon szégyenpír lesz, mindenki fején kopaszság. (19) Ezüstjeiket az utcára
dobják, és aranyuk szemétbe kerül. Ezüstjük és aranyuk nem tudja
megmenteni őket az ŰR féktelen haragjának napján. Éhségüket
nem elégíthetik ki, gyomrukat nem tölthetik meg vele. Ez csak
bűnbe vitte őket. (20) Díszes ékességével büszkélkedtek, sőt utálatos és förtelmes bálványokat csináltak belőle. Ezért tettem azt
szemétté. (21) Prédául adtam az idegeneknek, és zsákmányul a föld
bűnöseinek, akik gyalázatra használják. (22) Elfordítom tőlük arcomat, és meggyalázzák szent helyemet. Rablók hatolnak be oda
és meggyalázzák.
(23) Készítsd a láncot, mert tele van az ország törvényesített
vérrontással, és tele van a város erőszakkal. (24) De én idehozom
a leggonoszabb népeket, és birtokba veszik a házakat. Véget vetek
az erőszakos kevélységnek, és meggyalázzák a szentélyeket. (25)
Rettegés jön: békét keresnek, de hiába. (26) Egyik baj a másik után
jön, egyik hír a másik után érkezik. Látomást keresnek a prófétánál, de hiába; nem tud útbaigazítást adni a pap, sem tanácsot a vén.
(27) A király gyászolni fog, a fejedelmet borzadás környékezi, és
az ország népének megbénul az ereje. Űgy bánok velük, ahogy
megérdemlik; az ő ítéleteik szerint ítélem meg őket. Akkor megtudják, hogy én vagyok az ÜR.
Ennek a látomásnak, írott prófétai igehirdetésnek a formai és
tartalmi jellemzőit négy pontban lehet összefoglalni.
1. A mai, az irodalom formai, esztétikai kérdéseivel foglalkozó
szakember ezt a víziót - azt hiszem - a legszívesebben szabadversnek mondaná. Annak, mert egyrészt ennek a fejezetnek a nyelvezete olyan választékos, a hasonlatai olyan kifinomultak, másrészt
a szakasz szerkesztése olyan, a maga tömörítéseivel és ritmikus
ismétléseivel, hogy mindezek csak egy prózában írott költeményre
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lehetnek jellemzőek. Érdemes hát ilyen szempontok alapján is
végigolvasni, figyelmesen olvasgatni Ezékiel látomásos írását,
mert megerősíthet bennünket abban a véleményünkben és kívánságunkban, hogy az Istenről szóló beszéd, a Jézus Krisztusról
szóló bizonyságtétel különböző módjaiban - írás, szó, képzőművészetek - a tőlünk telhető legszebbet, legjobbat kell nyújtanunk.
2. A látomás az Ú r haragja elkövetkező napjának, bekövetkező
szörnyűségeit láttatja meg - mint mondottuk - nagy művészi
erővel.
A „harag napja" ezékieli hirdetésének megvannak az előzményei, és megvan a máig tartó folyamatos folytatása - más körülmények között, más formákban és más végkicsengéssel. Mindezeket nem vehetjük számba, és így csak egy-egy példával bizonyíthatjuk e gondolatkör megjelenésének különböző időalkalmait és
formáit.
A próféták közül elsőnek Ámósz szól erről:
„Jaj azoknak, akik az Ú R napját kívánják!
Minek nektek az Ú R napja?
Sötét lesz az, nem világos!
Olyan lesz, mint mikor valaki
oroszlán elől fut, és medve támad rá,
vagy bemegy a házba,
kezével a falhoz támaszkodik,
és kígyó marja meg.
Bizony sötét lesz az Ú r napja, nem világos,
vaksötét lesz, fénysugár nélkül!" (5,18-20)
Ámószt Ézsaiás követi (2,12-17), majd Zofóniás (1,14-18) és
Jeremiás, akitől több szakaszt is idézhetnék.
Mindezeknek, a rövidesen bekövetkező borzalmakat bejelentő
mondatoknak megvolt a tárgyi háttere: azok a bűnök, amelyeket
a választott nép egésze vagy egyes csoportjai éppen abban az
időben követtek el az Ú r és annak törvényei ellen. Ezek a bűnök
és azok következményei (esetünkben Jeruzsálem közeli pusztulása, lakóinak irtózatos sorsa) mindig valóságosak és kézzelfoghatóak. Valóságosak a hitetlenségben, az erkölcstelenségben, a törvénytelenségben. Tehát abban, hogy a gyülekezet nem Istent
tartja Urának, hanem valami mást; hogy nem az istenfélelem
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cselekedeteit cselekszi, hanem azok ellenkezőjét; hogy önmagát
jobban szereti, mint a felebarátját, ami a törvény summájának,
egészének a megsértése.
Az, amiért Ezékiel látomásában felrémlik a harag napjának
sokféle iszonyata (az eladó és a vevő egyaránt vesztes lesz, mert
a pénz is és az áru is elvész; a pusztulás; az ezüst és az arany, a
kincsek elvesztése; az éhség; a szentély kifosztása; hogy békét
keresnek, de hiába; az, hogy a prófétánál hiába keresnek látomást, a paptól és a véntől hasztalan kérnek tanácsot; hogy a
király gyászolni fog, és az ország népének megbénul az ereje),
annak az oka (a bálványimádás mellett) a gazdagság. Az, amit így
olvasunk: „... mert ez a látomás minden gazdagságra vonatkozik... (13. v.). „...izzó haragom elért minden gazdagságot..." (14.
v.)

3. A gazdagság és a szegénység ószövetségbeli megítélése igen
ellentmondásos, mint ahogyan az az egyház történetében és jelenében is.
A gazdagság a babiloni fogság után keletkezett bölcsességirodalomban Istennek a kegyeséletű embernek adott áldása (Péld
10,22), a szorgalom eredménye (Péld 12,27), az istenfélelem anyagi jutalma (lásd: Jób könyvének ide vonatkozó részeit). A gazdagságnak ugyan vannak kísértései (Péld 28,11), és az ilyen szemlélet alapján megmagyarázhatatlan elemei (Zsolt 73,12), de ez a
teológiailag is megalapozott vélemény egyik elemévé lett a judaista kegyességnek csakúgy, mint az európai polgárság protestantizmusának.
Ugyanez a teológiai-kegyességi irányzat a szegénységet az elkövetett bűnök miatt Isten büntetésének mondja (Péld 6,9-11; 10,4;
21,17; és ismét csak Jób könyvének alapkérdései).
A Törvény és a próféták azonban egészen másképp látják a
gazdagság és a szegénység, s az ezekkel összefüggő szociális kérdéseket, mint ez a nagyon vulgáris és olykor nagyon erőszakos
„kegyetlen-kegyesség". Másképp, mert a régebbi hagyomány a
gazdagságot és a szegénységet is Istentől valónak tartja (lMóz
13,15; 26,3; 28,13; lSám 2,7), a Törvény pedig egyértelműen a
szegény, az elszegényedett ember javára intézkedik (2Móz 23,6;
5Móz 15,11; a szombati vagy a jubileumi évi adósságelengedés,
amelyre négy igehelyet is fel lehetne sorolni). S mindezen igék
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szerint a „szegények és az özvegyek, árvák ügye" Isten ügye,
amelyet a gazdagok többnyire semmibe vesznek, a próféták viszont magukra vállalnak. Hogy miként és hogyan, arról most
nem szeretnék írni, hiszen Muntag professzor már megírta Ámósz
próféta - a szegények első pártfogója - könyvének magyarázatát
csakúgy, mint Jób könyvének kommentárját, amelyek után én
csak megismételni tudnám az általa jól leírtakat. Itt azért legyen
szabad csak annyit megjegyeznem, hogy a gazdagság és a szegénység kérdése^ annak megoldatlansága akadálya lehet az üdvösségünknek. Ugy, ahogyan ezt Máté evangéliumában olvassuk:
„Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: 'Mester, mi jót tegyek,
hogy elnyerjem az örök életet?' Ő így válaszolt neki: 'Miért
kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz
menni az életre tartsd meg a parancsolatokat.' Az megkérdezte:
'Melyeket?' Jézus így felelt: 'Ezeket: ne ölj, ne paráználkodj, ne
lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd
felebarátodat, mint magadat!' Az ifjú erre azt mondta: 'Ezt mind
megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem?' Jézus így szólt
hozzá: ' H a tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat,
oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben; aztán jöjj,
és kövess engem'. Amikor meghallotta az ifjú ezt a beszédet,
elszomorodva távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: 'Bizony, mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy be a mennyek országába.'
Sőt azt is mondom nektek: 'Könnyebb a tevének a tű fokán
átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni.' Amikor
meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így
szóltak: 'Akkor ki üdvözülhet?' Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik: 'Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.'" (19,16-26)
Tudom, hogy Jézus szavainak élét mindig szokás volt és ma is
szokás letompítani vagy azok abszurd voltát bizonygatni és azzal
vigasztalgatni magunkat, hogy „Istennél minden lehetséges". Ez
a szokás és önmagunk vigasztalása több, mint vigasztalan. És
különösen is több a mi korunkban, amikor a gazdagság és a
szegénység számbeli és minőségbeli problémái olyan kifejezhetetlenül nagyok, hogy nincs megfelelő szó a leírásukra. Az egyszerű
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tény: a világ természeti és anyagi kincseit az emberiség néhány
százaléka mondhatja a magáénak, és az, hogy a Föld lakói egy
részének viszonylagos jóléte mellett százmilliók éheznek és évente
többmillióan halnak éhen. S nálunk - társadalmunkban, gyülekezeteinkben - mintegy kétmillióan élnek a létminimum alatt.
Ebben a helyzetben azért nem lehet tompítani Jézus Krisztus
sokunk felé hangzó szavai élét, hanem sokkal inkább fel kell
erősítenünk azokat a próféta kijelentésével: „minden gazdagságot
utolér a harag", az Ú r haragja. Utoléri a mi szerény gazdagságunkat is, ha...
4. Végül: kötelességünk arról szólni, hogy a Szentlélek Úristen
hogyan alakította tovább, formálta át a „harag napjáról" szóló
úri kijelentést. Alakította, formálta úgy, hogy az egymást követő
isteni ítélethirdetések és azok bekövetkezte után, „megemelte",
más dimenzióba helyezte ennek a kifejezésnek a tartalmát: a földi
világnak, a Világmindenségnek, az Ú r által megszabott cél elérése
előtti pillanatban, ítélet alá kell kerülnie.
Jóel próféta már így, ebben „megemelt" értelemben hirdeti az
igét:
„Reszket előtte a föld, megrendül az ég.
A nap és a hold elsötétül,
a csillagok elvesztik fényüket.
Az Ú R mennydörög serege előtt.
Roppant nagy a tábora,
hatalmas parancsának a végrehajtója.
Nagy és igen félelmetes az U R n a k a napja!
Ki bírja ki azt!?" (2,10-11)
Teljes értelmét Jézus Krisztus adta meg az utolsó ítéletről és a
visszajöveteléről szóló példázataiban és mondataiban. így például:
„Ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold
nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői
megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen,
akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszólóval, akik egybegyűjtik az ő választottait a
négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig." (Mt
24,29-31)
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Ezt a végső időt, Krisztusnak az ilyen visszajövetelét tárja elénk
az apokaliptika ezerszínű eszközeivel a Jelenések könyve, az egyházi művészetek minden ága. Ez utóbbiak közül hozzám Celanói
Tamás (12-13. sz.) „Dies irae, dies illa" kezdetű himnusza áll
legközelebb, és azok a latin egyházi gyászmisék, amelyek ezt a
himnuszt is magukban foglalják, és amelyeket Mozart, Verdi
szólaltatnak meg a maguk Requiemjében. Nekünk ez a könyörgés
a 495. és 496. énekünk, és mindennapi imádságunk - kell hogy
legyen:
„Ama nap a harag napja,
A világot megolvasztja:
Ez a próféták szózatja.
Mind remeg majd holt meg élő,
Hogyha eljön az ítélő,
Minden tettet számonkérő.
Immár a könyv tárva-nyitva,
Ahol nyilván föl van írva
Minden ember szíve titka.
Ami itt van elrejtetten,
Kiviláglik akkor rendben,
Nem marad bűn büntetlen.
Én szegény, ott szót hogy ejtek?
Kárhozattól ott ki ment meg,
Ahol mindenek reszketnek?
Mennynek, földnek szent Fölsége,
Népek örök üdvössége,
Rejts irgalmad tengerébe!
Édes Jézus szánj meg engem,
Aki jöttél énérettem,
Tartsd meg ama napon lelkem!
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Töredelmes szívvel kérlek,
Kegyelmeddel, ó, segélj meg,
El ne vesszek, hanem éljek!
Örök Isten, tégy irgalmat!
Uram Jézus, nyújts oltalmat,
És adj örök nyugodalmat!
így vezet el bennünket Isten a pillanatnyi létből, a harag napján
át, a Jézus Krisztus által elnyert örök üdvösségre.

Siratják Tammúzt
8. fejezet
8,1-18: (1) A hetedik esztendőben, a hatodik hónap ötödik napján, amikor a házamban ültem, Júda vénei pedig előttem ültek, az
én Uramnak, az ŰR a keze ott megérintett. (2) Egy alakot láttam,
amely tűzhöz volt hasonló. Derekától lefelé tűznek látszott, ezüstösen csillogónak. (3) Mintha egy kéz nyúlt volna ki, megragadott
engem a hajamnál fogva. Fölemelt engem az ég és a föld közé, és
elvitt Jeruzsálembe isteni látomásban a Belső-kapu bejáratához,
amely észak felől van, ahol az Istent bosszúságra ingerelő bálvány
foglalt helyet. (4) De megjelent ott Izráel Istenének a dicsősége.
Ugyanolyan volt, amint amilyent a völgyben láttam.
(5) Ezt mondta nekem: Emberfia! Tekints észak felé! Föl is
tekintettem észak felé, és megláttam a kaputól északra egy oltárt,
ahol az Istent ingerlő bálvány volt a bejáratnál. (6) Azután ezt
mondta nekem: Emberfia! Látod-e, mit művelnek? Olyan nagy
utálatosságot művel itt Izráel háza, hogy miattuk el kell távoznom
szentélyemből. De még más nagy utálatosságot is fogsz látni.
(7) Azután bevitt engem az udvar bejáratához, és láttam, hogy
rés van a falban. (8) Ezt mondta nekem: Emberfia! Törj át a falon!
Áttörtem a falon és láttam ott egy ajtót. (9) Majd ezt mondta
nekem: Menj be, és nézd meg, hogy milyen gonosz utálatos dolgokat művelnek ott! (10) Be is mentem, és láttam, hogy mindenféle
csúszómászóknak és förtelmes állatoknak a képe, és Izráel házának
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valamennyi bálványa be volt vésve köröskörül a falba. (11) Ott állt
előttük Izráel háza vénei közül hetven férfi, köztük Jaazanjáhú,
Sáfán fia. Mindegyiknek tömjénező volt a kezében, és illatos füstfelhő szállt fölfelé. (12) Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Látod,
hogy mit művelnek Izráel házának a vénei a sötétben, mindegyik
a maga bálványának fülkéjénél?! Mert ezt mondják: Nem lát
bennünket az ÜR! Elhagyta az ÚR ezt az országot! (13) Majd ezt
mondta nekem: Még más nagy utálatosságot is fogsz látni, amiket
müveinek.
(14) És bevitt engem az ÜR háza kapujának a bejáratához, amely
északra van. Asszonyok ültek ott, akik Tammúzt siratták. (15) Ezt
mondta nekem: Láttad-e emberfia? Még ezeknél is nagyobb utálatosságokat fogsz látni.
(16) És bevitt engem az ÚR háza belső udvarába. Az ÚR temploma bejáratánál, a csarnok és az oltár között mintegy huszonöt férfi
volt, háttal az ÚR temploma felé, arccal kelet felé fordulva, és kelet
felé leborulva imádták a napot.
(17) Akkor ezt mondta nekem: Látod emberfia? Nem volt elég
az, hogy Júda háza olyan utálatos dolgokat művelt, amilyeneket itt
elkövettek? Még az országot is elárasztották erőszakkal, és engem
újra meg újra bosszantottak! Nézd, hogy tartják a szőlőhajtásokat
az orruk előtt. (18) De én majd elbánok velük haragomban, nem
szánakozom, és nem leszek könyörületes. Kiálthatnak hozzám nagy
hangon, nem hallgatom meg őket!
Újabb eksztatikus látomás, és a 6. fejezet után egy újabb vallástörténeti „képeskönyv". Színesebb és egyúttal megdöbbentőbb ez
a kép - amelynek megvolt a maga földi valósága, azaz: hogy
Izráel vénjei és asszonyai részt vettek ezeken a pogány kultikus
alkalmakon - , és nem csak azért, mert az előzőknél rafináltabb
istenség-imádattal találkozunk. Nemcsak azért, mert van itt egy
ismeretlen „bálvány", utalást találunk a kánaániak állat-isteneiről, Tammúzról, a méd-perzsa napvallásról, az egyiptomi papi
szokásokról (szőlőhajtások szagolgatása), hanem megdöbbentőbb azért, mert mindez a jeruzsálemi templom udvarában és a
szentélyében történik. (Hogy a salamoni templomról pontos képünk lehessen, olvassuk el az lKir 6-7. fejezeteit. Itt csak annyit,
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hogy az északi kapu az asszonyok kapuja volt.) Tehát nem a
hegyeken, a halmokon, hanem az Isten szent templomában!
A bűn milyenségét nem lehet fokozatokban kifejezni, de itt
azért elmondhatjuk, hogy ez a látomásos leírás a bűn legmélyebb
bugyraiba viszi el a prófétát, a deportálásban már hetedik éve élő
júdai véneket, és visz el bennünket.
Hogy ebből a számunkra időileg távoli és teljességgel idegen
világból valamit megértsünk, segítségül vettem két szakkönyvet:
az egyik egy ókori szöveggyűjtemény - H. Gressmann: Altorientalische Texte zum Alten Testament, a másik: korunk legkiválóbb
egyházi vallástörténészének, Prőhle Károly professzornak az akadémiai jegyzete: Bevezetés a vallások világába, III. rész.
A következő szöveg Tammúz halotti éneke, amelyet első szám
egyes személyben mond el, és amely - mint sok másik - töredékesen maradt az utókorra. Ennek is hiányzik az eleje és a vége és
szavak is hiányzanak a szövegből. Ezeket a hiányokat a szakemberek vagy jelzik vagy értelemszerűen kiegészítik őket. Ilyenekkel
ebben a szövegben is találkozunk, amihez még azt kell hozzáfűznünk, hogy a töredékben olvasható nevek Tammúz isteni családjának a nevei, amiket azután az istenség díszítő jelzőjeként értett
a hagyomány; Gallu pedig egy akkor közismert démon.
Tehát, Tammúz halotti énekének egy töredéke:
... megkötözték az anyajuhot és bárányát,
... megkötözték a kecskét és gidáját,
Az anyajuhot és bárányát elrabolták,
A kecskét és gidáját elrabolták,
5 Az anyajuhot és bárányát alávetették,
A kecskét és gidáját alávetették.
... megyek, én ember, az úton, ahonnét nincs visszatérés.
Jaj neked, hős Umunacu,
Jaj neked, én férfiúm, én Damu istenem,
Jaj neked, Umunmucida isten gyermeke.
Jaj neked, Nagar, a háló ura,
Jaj neked, főisten, az imádság ura,
Jaj neked, Kadi isten, Idesuba (a gyönyörű arcú),
Jaj neked, én mennyei siratom,
15 Jaj neked, Amausumgalanna (a mennyek úrnője),
Jaj neked, Mutinanna (mennyei szőlőtőke) anya fivére!
Ő az alvilágba megy, oda menekül.
Ő jólakott (az élettel), a nap neki alászállott - a halottak birodalmába. Telve van jajpanasszal azon a napon, amikor a szomorúság szállott reá,
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20 Abban a hónapban, amely élete éveinek nem vetett véget, Azon az úton, amely véget vet az emberek életének, amely az embereket nyugalomra vezeti, Jajpanaszára az úrnak! A távoli fold démonának, akik láthatatlanok.

Meddig (enged még váratni magára) a magzat, aki meg van kötözve,
Meddig a természet, amely meg van béklyózva,
25 Az én rendelkezésem (?), amit lebecsültek úgy, hogy a
pásztor elpusztítva idekerült,
Az ország törvénye, amit nem tartottak meg?
Kiment ő az ékes-házból,
A démon is kijött onnét.
Jaj neked, h ő s Umanacu,
Jaj neked, én férfiúm, én D a m u istenem,
Jaj neked, Umunmucida isten gyermeke,
Jaj neked, Nagar, a háló ura,
Jaj neked, Kadi isten, Idesuba (a gyönyörű arcú),
Jaj neked, én mennyei siratom,
Jaj, neked, Amausumgalanna (a mennyek úrnője),
Jaj neked, Mutinana (mennyei szőlőtőke) anya fivére,
Ifjúkorában egy elsüllyedt hajóban feküdt,
Mint felnőtt korában gabonába merült alá és abban feküdt,
A déli szélben, az orkánban feküdt,
... nyugovóra sohasem hajtotta fejét.
(Itt hiányoznak sorok.)
Aki ... vizet nem ivott,
Aki ... kenyeret nem evett,
Akit ... Gallu gúzsbakötött,
Annak ..., aki Gallut kötötte gúzsba
... az ő rabtartója (?)
... az ő gyilkosa (?),
... a déli vihartól nyugtalanítva, egyedül fekszik itt.

(Idézett mű: 270-271. lapok.)
De hogy ki is volt ez a Tammúz, vagy pontosabban: kinek
hitték, arról Prőhle professzor tájékoztathat bennünket:
„Istár (istennő) párja Tammúz, sumér néven: Damu-ziabzi: a
tenger mélyének fia, vagyis Ea (istennő) fia. Nem szokták a nagy
istenek közé sorolni, mégis régi időktől fogva népszerű isten. Az
alvilág és az üdvözültek világának az istene lehet eredetileg (Ea
mennyei óceánjában van az üdvözültek szigete), de emellett a
termékenység istene is. Ezzel függ össze az, hogy szeretik a nyáj
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pásztorának, pásztornak nevezni. Egyébként ő személyesíti meg
a természet évenkénti körforgását. H a az alvilágba költözik, elhal
a természet, de ha tavasszal kiszabadul az alvilágból, akkor újraéled minden. Már 4000 körüli időből találunk feljegyzést Tammúz ünnepéről, amelynek egyik legfontosabb eleme Tammúz
siratása. Az ünnephez tartozó mítosz szerint Istár az ő menyaszszonya, akivel tavasszal eljegyzi magát, de nyár derekán elszakad
szerelmesétől, szerelme vagy vadkan öli meg, elköltözik az alvilágba: ekkor tartják a Tammúzsiratást. Istár sirató asszonyai
siratják, de a nép is vele tart. Még Jeruzsálemben is elterjedt ez
a szokás: Ez 8,14,17; a zsidók ma is Tammúz^hónapjának nevezik
a nyári hónapot. Egy ilyen sirató szöveg: 'Ó, Tammúz, pásztor
és úr, Istár férje, az alvilág istene, a pásztorlak ura, pásztor! Olyan
tamariszkus vagy te, amely nem kapott vizet a kertben, amely
nem örvendezett az öntözőcsatorna partján: olyan fűzfa vagy,
amelynek kitépték gyökerét, olyan fű, amely nem kapott vizet a
kertben.' (Idézet sumér időből!) Istár megsiratja Tammúzt, ezután keresésére indul és lemegy az alvilágba. Fenyegetésekkel
követeli bebocsátását. Hét kapun kell áthaladnia. Mindegyiknél
elveszti egy ruhadarabját. Végül mezítelenül érkezik az alvilág
istennőjének birodalmába. De most már ő is annak a világnak a
törvénye alá esik és annak a világnak a foglya, ahonnan nincs
visszatérés. Az alvilág istennője megbotránkozással fogadja őt.
Haragjában a pestis istenét küldi ellene. De mióta Istár az alvilágban jár, a földön megszűnt minden nemzés és növekedés. Az
istenek tanácsrajönnek össze és egy furulyást küldenek az alvilág
istennőjéhez, akit Ea erre teremtett. Ez furulyával úgy elbűvöli az
istennőt, hogy kénytelen Istárt az élet vizével meghinteni és szabadon bocsátani. A mítosz nem beszéli el, hogyan szabadul meg
Tammúz, de a tavaszi ünnepeken mégis az alvilágból szabadulását ünneplik nagy örömmel. így énekelnek: 'Nagy úr a Tammúz!
Újra felnyitotta szemét. Szava újra elővarázsolta a termékenységet.'" (Idézett mű: 11-12. lapok.)
A mi templomainkban nem tisztelnek „idegen isteneket", a
nyári hónapok egyikét sem nevezzük Tammúzról (legfeljebb egy
istennőről - június
két, istenként tisztelt császárról - július,
augusztus), de hogy mi van bennünk, azt csak a szíveket vizsgáló
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és megítélő Isten tudja, akihez így imádkozhat minden idők hívő
embere, s amely imádságra Jézus Krisztus igéjét kapja válaszul:
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Füves legelőkön deleltet,
Csendes vizekhez terelget engem.
Lelkemet felüdíti,
igaz ösvényen vezet az ő nevéért.
Ha a halál árnyéka völgyében járok is,
nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy:
vessződ és botod megvigasztal engem.
Asztalt terítesz nekem
ellenségeim szeme láttára.
Megkened fejemet olajjal,
csordultig van poharam.
Bizony, jóságod és szereteted kísér
életem minden napján,
és az Ú r házában lakom
egész életemben. (Zs 23.)
„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért."
„Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim
ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is ismerem az
Atyát: és én életemet adom a juhokért." (Jn 10,11; 14-15)

Öldöklő angyalok, kerubok gyújtogató tüze
9-10. fejezet
9,1-11; (1) Ezután így kiáltott nagy hangon a fülem hallatára:
Eljött a város büntetésének ideje. Mindenkinek a kezében ott van
már a pusztító eszköz. (2) íme, hat férfi jött a Felső-kapu felől,
amely északra néz, fegyver volt mindegyiknek a kezében. De volt
közöttük egy gyolcsba öltözött férfi, akinek íróeszközök voltak az
oldalán. Bejöttek és odaálltak a rézoltár mellé. (3) Ekkor Izráel
Istenének a dicsősége felemelkedett a kerubról, amely fölött volt,
a templom küszöbéhez vonult, és ott szólította a gyolcsba öltözött
férfit, akinek az oldalán íróeszközök voltak.
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(4) Ezt mondta neki az Ű R : Menj végig a városon, Jeruzsálemen,
és tégy jelt azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak
és nyögnek amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek
benne. (5) A többieknek pedig ezt mondta a fülem hallatára: Menjetek utána végig a városon, és öldököljetek, ne szánakozzatok, és ne
legyetek könyörületesek! (6) Gyilkoljátok az öreget, az ifjat és a
szüzet, a gyermekeket és az asszonyokat, hadd pusztuljanak! De
azokhoz az emberekhez ne nyúljatok, akiken jel van! Az én szentélyemmel kezdjétek el! Elkezdték tehát az öregeken, akik a templom előtt voltak. (7) Majd ezt mondta nekik: Tegyétek tisztátalanná a templomot, és töltsétek meg az udvarokat halálra sebzettekkel! Menjetek!
(8) Amíg öldököltek, én ott maradtam, arcra borultam, és így
kiáltottam: Ó, Uram, URam! el akarod pusztítani Izráel egész
maradékát, amikor kitöltőd haragodat Jeruzsálemen? (9) De ő így
felelt nekem: Izráel és Júda házának a bűne igen-igen nagy, hiszen
tele van az ország vérontással, és tele van a város törvénysértéssel,
mert azt mondják, hogy elhagyta az ÚR az országot, és nem lát az
ÚR. (10) Azért én sem szánakozom, és nem leszek könyörületes:
fejükre olvasom tetteiket. (11) Ekkor a gyolcsba öltözött férfi,
akinek íróeszközök voltak az oldalán, ilyen jelentést tett: Megtettem, amit parancsoltál.
10,1-22: (1) Azután láttam, hogy a boltozaton a kerúbok feje
fölött egy zafírfényű trónushoz hasonló látvány tűnt fel. (2) Az ÚR
pedig ezt mondta a gyolcsba öltözött férfinak: Menj be a kerúbok
alatt levő kerekek közé, rakd tele mind a két markodat a kerúbok
között levő parázzsal, és szórd azt a városra! Be is ment a szemem
láttára. (3) A kerúbok a templomtól jobbra álltak, amikor a férfi
bement, és felhő töltötte be a belső udvart. (4) Akkor az ÚR
dicsősége fölemelkedett a kerúbról, a templom küszöbénél. A templom megtelt a felhővel, az udvar pedig megtelt az Úr dicsőségének
fényével. (5) A kerúbok szárnyainak zúgása elhallatszott a legszélső
udvarig, mintha a mindenható Isten hangja szólt volna.
(6) Amikor azt parancsolta a gyolcsba öltözött férfinak, hogy
vegyen tüzet a kerúbok között levő kerekek közül, akkor az bement, és megállt a kerék mellett. (7) Az egyik kerúb pedig kinyújtotta a kezét a kerúbok közül a kerúbok között levő tűz felé, vett
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belőle, és odatette a gyolcsba öltözött férfi markába, az elvette, és
eltávozott. (8) A kerubok szárnyai alatt emberi kéz alakja látszott.
(9) Láttam, hogy négy kerék volt a kerúbok mellett, egyik kerék
az egyik kerúb mellett, a másik kerék a másik kerub mellett, és
olyanok voltak a kerekek, mint a ragyogó drágakövek. (10) Mind
a négynek az alakja egyformának látszott: mintha egyik kerék a
másik kerékben lenne. (11) Amikor jártak, négy irányban tudtak
menni, és nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, hanem amerre
az első akart menni, arra ment a többi is; nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. (12) Egész testűk és hátuk, kezeik és szárnyaik,
meg a kerekek körös-körül tele voltak szemekkel, mind a négynek
a kereke. (13) A kerekeket pedig valaki forgóknak nevezte.
(14) Négy arca volt mindegyiknek: az első kerúbarc volt, a
második arc emberarc, a harmadik oroszlánarc, a negyedik sasarc.
(15) És fölemelkedtek a kerúbok. Ez az az élőlény, amelyet a Kebár
folyó mellett láttam. (16) Amikor a kerúbok jártak, a kerekek is
jártak mellettük, amikor pedig a kerubok fölemelték szárnyaikat,
hogy fölemelkedjenek a földről, a kerekek sem maradtak el mellőlük. (17) Ha azok álltak, ezek is álltak, ha azok fölemelkedtek,
ezek is fölemelkedtek velük, mert az élőlény lelke irányította őket.
(18) Akkor elvonult az ŰR dicsősége a templom küszöbétől, és
helyet foglalt a kerúbok fölött. (19) A kerúbok pedig fölemelték
szárnyaikat, szemem láttára fölemelkedtek a földről, és elindultak
a kerekekkel együtt. Az ÜR háza keleti kapujának a bejáratánál
megálltak, és Izráel Istenének dicsősége ott volt fölöttük. (20) Ez
az az élőlény, amelyet a Kebár folyó mellett láttam, Izráel Istene
alatt, és fölismertem, hogy ezek kerúbok. (21) Négy arca volt
mindegyiknek, és négy szárnya volt mindegyiknek; a szárnyaik
alatt olyanforma kezük volt, mint az embernek. (22) Arcuk hasonló
volt azokhoz az arcokhoz, amelyeket a Kebár folyó mellett láttam,
meg az alakjuk és ők maguk is. Mindegyik előre tudott menni.
Ezékiel jeruzsálemi, templombeli látomása most kitágul: nemcsak látja a megdöbbentő erejű eseményeket, hanem hangokat is
hall; az Ú r rettenetes, ítélő szavait. A parancsokat, amelyeket az
angyalok hajtanak végre - rettenetes kegyetlenséggel - , és úgy,
hogy ezzel Izráel és Jeruzsálem eljövendő végzetét jelenítik meg.
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Az angyalok Isten küldöttei, akik akkor tűnnek fel, ha Isten
valami lényegeset kíván közölni valakinek, vagy valakiknek.
Az Ótestamentumban emberi alakban jelennek meg úgy, hogy
a héber szöveg „malak"-ként nevezi őket (ez a szó fedi a küldött,
a követ jelentést, a magyar fordítás pedig többnyire angyalnak
mondja őket). Más helyeken viszont az „ís" szó szerepel, amelynek magyar jelentése: férfi.
Ezeket az isteni küldötteket, angyalokat, férfiakat az ószövetség embere , j ó k n a k " hitte, mint ahogyan jóknak tartjuk mi is
őket. Jóknak, mert ugyan Isten hívő népének lehettek, lehetnek
másféle tapasztalatai is (2Sám 24,16—17), de ezeket elfeledtették
azok az üdvtörténetet formáló események, mint amilyet lMóz
18-ban olvashatunk:
„Azután megjelent neki (Ábrahámnak) az Ú R Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség miatt a sátor bejáratába húzódott.
Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint
meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és
így szólt: U r a m , ha megnyertem jóindulatodat, kérlek ne kerüld
el szolgádat."
„Amikor a férfiak elindultak, és Sodorna felé,tartottak, Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az ÚR ezt m o n d t a :
Eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok? Hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általa nyer áldást
a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az ÜR
útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az
ÚR is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak" (1-3; 16—19 versek).
Férfiak jelennek meg itt is, Ezékiel látomásában is. De micsoda
angyalok! Heten vannak és a hétből h a t : hóhér, a hetedik pedig
az írnokféle - , a fehér gyolcsruhába öltözött - előbb a kegyelem
jelét teszi az emberek homlokára, majd maga is ítéletvégrehajtóvá
lesz.
A jel a héber textusban így olvasható: „tav". Ez pedig a sémi
ábc utolsó betűje, a két t betű közül a keményebbik. A legrégibb
dokumentumokban ezt a mássalhangzót + fomában jelölik,
az óhéberben + vagy χ jelekkel. Mivel a betűírás a képírás
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absztrahált formája, minden héber betűnek van kifejezhető neve.
így: alef = nemhangzó a: ökör; béit = b: ház; gímel = g: teve;
és így tovább. A tav jelentése egyszerűen: kereszt.
A Jelenések könyvének párhuzamos igehelye egy ugyanilyen
apokaliptikus jelenetet ír le, de itt nem keresztről, hanem pecsétről olvashatunk: „Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet
felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon odakiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a
földnek és a tengernek, és így szólt: 'Ne ártsatok a földnek, a
tengernek, se az élő fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel
meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit'" (7,2-3)
A két szöveg rokonsága nyilvánvaló: a bűnökben eltévedt,
Istentől elfordult nép sorában vannak, akik hűségesek maradtak
az Úrhoz, hitükben, kegyességükben és mindennapi életvitelükben. Őket akarja megmenteni, a veszedelemből Isten kimenteni
azzal, hogy az angyallal (az angyalokkal) jelet írat a homlokukra.
Nem vagyok ugyan híve annak, hogy a Szentírás minden kijelentését „időszerűsítsük", azaz: a későbbi korokra vagy a jelenünkre egy az egyben vonatkoztassuk, most azonban mégis azt
vallom, hogy itt Ezékiel látomása valamit megsejtett abból, ami
a Golgotán történt. Hogy Isten testbe öltözött kegyelmi jele a
keresztre feszített Krisztus, és maga a kereszt lett. Az egyház és
a hívő ember pedig akkor ábrázolja ki valamilyen formában (pl.
a kereszteléskor, az áldásosztáskor) ezt a jelet, amikor hittel hiszi,
hogy az, akire ez rávetül, az a Jézus Krisztus kiválasztottja, és az
ő kegyelmi oltalmában áll.
Csak egy dologtól óvjon meg bennünket az Isten Szentlelke: a
fennhéjázó önteltségtől. Attól, hogy vélt hitünk hangos hangoztatásával, a vélt jócselekedeteink látványos fitogtatásával, magunk
jelöljük meg önmagunkat mondván, hogy kiválasztottak vagyunk. Emlékezzünk: Jézus azt mondotta, hogy „... sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak" (Mt 22,14), amit
Luther a maga önvizsgáló keserűségével így fogalmaz át: „Az igaz
keresztyén ember olyan ritka, mint a fehér holló." Mi nem tartjuk
magunkat „fehér hollóknak" - nincs semmi jogunk rá - , és ezért
csak azok között szeretnénk tudni magunkat, akik a Jelenések
könyve utolsó két versébe kapaszkodnak: „így szól az, aki ezeket
kijelenti: 'Bizony, hamar eljövök'. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! Az
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Ú r Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen." (22,20-21).
Önmagunk hívő voltában nem bízhatunk tehát és még magában
a keresztben sem - amely egyenesen hátborzongató, ha a „diadalmas egyházat" a k a i j a kiábrázolni - , hanem csak a megfeszített
Jézus Krisztusban, aki meghalt és feltámadt érettünk, és aki ma
is él közöttünk.
- Ugyanerre figyelmeztet a prófétai látomás következő mozzanata is: az Úr parancsot ad a hóhér-angyaloknak az öldöklésre.
Arra, hogy korra, nemre való tekintet nélkül gyilkolják le az
öregeket, az ifjat és a szüzet, a gyermekeket és az asszonyokat,
akiknek a homlokán nincs ott a jel.
Ez így, a mindennapi gondolkodásunk számára logikus lehet:
pusztuljanak azok, akik méltóak a halálra s ezt az ítéletet talán
magunk is hajlandóak vagyunk olykor kimondani. Csakhogy a
következő két m o n d a t - egy parancs és egy rövid ténymegállapítás - a magunk gondolataival homlokegyenest ellentétesek: „Az
én szentélyemmel kezdjétek el! Elkezdték tehát az öregeken, akik
a templom előtt voltak."
Az ítélet az Isten házán, az Isten házában kezdődik el. Azokon,
akik egy előbbi pusztulásból (Jeruzsálem első ostromából, az első
deportálásból) kimenekültek, tehát: kegyelmi időt kaptak. S hiába kiált fel a próféta: „Ó, Uram, U R a m ! El akarod pusztítani
Izráel egész maradékát, amikor kitöltőd haragodat Jeruzsálemben?", a válasz nem hagy kétséget az isteni akarat megváltoztathatatlansága felől s a felelet újból megindokolja ennek okát.
Van azonban ennek a feleletbeli megindoklásnak egy új mozzanata is: Izráel bűne abban „igen-igen nagy", hogy az ország tele
van vérontással, és a város tele van törvénysértéssel, mert - és ez
az új valóságbeli mozzanat - „azt mondják, hogy elhagyta az Ú R
az országot, és nem lát az Ú R . " Elhagyta akkor, amikor Nebukadneccar uralkodó seregei először lepték el az országot és a
várost. S valóban: ennek a történésnek van valami hasonló tartalma, de éppen fordított értelemben. Isten azzal, hogy szétszórta
népét a föld más tájaira, maga is kilépett a város falai közül.
Kilépett úgy, hogy most már - az övéin keresztül - megtapasztalható módon ott is jelen van, ahol addig semmit sem hallottak
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róla. Megmaradt a városban is, jelen van a szétszóródottak között, és jelen valóvá lett az ő környezetükben élők számára is.
Ez a tény Isten igéje hirdetésének lehetőségben való megnövekedésétjelentette akkor, és jelenti ma is, nempedig az ellenkezőjét,
ahogyan a jeruzsálemiek gondolták és gyakorolták. Az ő logikájuk szerint az, hogy az Ú R elhagyta az országot - ami egyszerűen
nem igaz - , arra adott lehetőséget nekik, hogy azt csináljanak,
amit akarnak. Tegyék a maguk dolgát a saját önzésük szerint, a
saját önös kényelmükre, s mivel a távollevő Isten nem lát, nem
láthat semmit - milyen képtelenül anyagias gondolkozás ez!
ellenőrzés nélkül, minden lelkiismeret-furdalas nélkül áthághatják a törvényeket, semmibe vehetik a legelemibb hitbeli-cselekedetbeli életszabályokat. „Azért én sem szánakozom, és nem leszek
könyörületes: fejükre olvasom tetteiket", minderre a válasz.
Ε sorok olvastán két momentumra kell felfigyelnünk:
a) Az ezékieli kor után jónéhány apokaliptikus időszakot élt át
az emberiség, benne Isten népe, az egyház. Átélt az egyház úgy,
hogy a háborúkat, a katasztrófákat gyakran a „hitetlenek" számlájára írta. S nem ritkán maga volt az ösztönzője (keresztesháborúk) vagy kívánója ezeknek a tragikus eseményeknek, hogy ezekkel büntesse meg a pogányokat, az eretnekeket vagy az istenteleneket. (Hogy kik voltak ezek a pogányok, az eretnekek vagy
istentelenek, az egy külön ügy, amit nagyon röviden úgy lehet
összefoglalni, hogy az állammal a közelmúltban is egybeolvadt
egyház a saját „ellenségeit" sokszor azonosította Isten - különben
nem létező, mert ez így csak egy emberi fogalom - „ellenségeivel".)
Ezzel szemben áll a látomás isteni kijelentése: az ítélet mindig
a „szentélyben", az egyházon kezdődik el, és azért, mert az igazi
hitetlenség, az igazi istentelenség is itt kezdődött, itt kezdődik el,
„tisztátalanná", tehát: undorítóan hitelképtelenné téve azt.
b) Luther sokszor írt, szólt, sőt még énekelt is arról, hogy
milyen fontos az egyházban az „igaz tanítás". Szólt, írt és énekelt
úgy, hogy sohasem volt „dogmatikus", hanem egyszerűen hitte,
vallotta, hogy az igétől való bármiféle eltérés törvénynélküliséghez, felelőtlenséghez vezet. Oda, abba az irányba, amikor nem az
Isten szava, az Isten akarata a döntő, hanem az ellenőrizhetetlen
emberi szándék, az ellenőrizetlen emberi indulat. Hogy ez hova
vezet vagy vezethet, azt már láttuk és magunk is megtapasztalhat77

tuk. S ezért lehetünk mindig kétségbeesettek, ha az egyházban
ilyen jelszavak mint: „az Isten halott" (Robinson-teológia) vagy
az olyan kijelentések mint: „Krisztus a valóságban nem támadt
fel, hanem csak a tanítványai hitében jelent meg feltámadottként"
(Bultmann-teológia, amelyről már szóltunk) lábra kapnak és követőket találnak. Kétségbeesettek lehetünk, mert ezek a „tudományosan megalapozott" (?) hiedelmek nemcsak a hitünket zavarhatják meg, tehetik semmivé, hanem táptalaja lehetnek törvény
nélküli és, ezért embertelen cselekedeteinknek is. Lehetnek úgy,
hogy az Ú r a mi fejünkre is „olvassa" tetteinket.
- A tizedik fejezetben a látvány- és a hangbeli vízió tovább
tágul, s egyben - bizonyos elemeiben - az első fejezetben leírt
látomás képei is visszatérnek. Visszatérnek, de úgy, hogy ennek
a látomásnak a színhelye nem a Kebár összekötőcsatorna partja,
hanem - és ez most kényszerű ismétlés - a jeruzsálemi templom
belseje és annak udvara. Megjelennek újra a kerúbok is: Istennek
nem emberi alakba öltözött küldöttei, az ő dicsőségének hordozói.
A látomás olyan nagy erejű, olyan nagy energiájú, hogy nyomonkövetése szinte lehetetlen, s az az érzésünk, hogy a próféta
képtelen a látottak pontos visszaadására, leírására. (A kutatók pl.
igen sokat foglalkoznak azzal, hogy a 9-10. fejezet összefüggő
látomássorozatában ellentmondások vannak az egyes látomások
színhelye között.)
A fejezet a mai formájában két részre osztható: az első a nyolc
verset magában foglaló szakasz; a második a kilencedik verstől
a befejező szavakig terjed.
A dimenzióbeli kitágulás mellett van ebben a fejezetben egyfajta fokozás is. Az, hogy amikor a hóhér-angyalok minden megjelöletlen embert leöldököltek, akkor a gyolcsruhás küldött azt a
parancsot kapja, hogy gyújtsa fel a várost. Gyújtsa fel a várost
a kerúbok között levő szent tűzzel, amelyhez csak tiszta ember
nyúlhat: a gyolcsruhás férfi ilyen, a másik hat nem. Isten a maga,
a maga dicsőségének szent tüzével boríttatja, borítja lángba a
szeretett, a szent várost, az ő szentségének a helyét: a templomot...
Ezzel teljes lesz a pusztulás: elpusztul az ember, elpusztulnak
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az állatok és elpusztulnak a templom falai is. Isten - és nem más,
az „ellenség" - pusztítja el őket.
Nem tudom, mert nem tudhatom, hogy a legnagyobb hagyományokkal rendelkező, Földünk északi féltekéjén lévő keresztyénség - köztük miénk is - tisztában van-e mindezzel. Tisztában
legalább úgy, mint volt a XVI. századbeli protestáns költő, akinek históriás éneke 403. számú énekünk:
Emlékezzél, hogy mi történt, Uram, mi rajtunk,
És tekintsd meg, hogy milyen nagy a mi siralmunk!
Ostorodat vonta reánk a mi nagy bűnünk,
Azért hozzád kiáltani mi meg nem szűnünk.
Ezer ínség környékezi a mi lelkünket,
Keserűség, bánat fojtja a mi szívünket;
Az Ú r vetett íme minket nagy árvaságra,
Mert Istennek nem akartunk térni útjára.
Könnyhullatás között esszük most a kenyeret,
Mert földünkön meg nem szántuk a szegényeket;
Szenvedőktől szemeinket elfordítottuk,
Azért Isten haragját most rajtunk hordozzuk.
Bizodalmunk tebenned van, felséges Isten,
Mert megmaradsz mindörökké ígéretidben.
Kérünk téged, térítsd hozzád a mi szívünket,
Hogy elnyerjük irgalmadból üdvösségünket!
S legyen, hogy Isten dicsősége megjelenjék naponként közöttünk, a Jézus Krisztusban, a hitünkben, minden szavunkban és
cselekedetünkben, sokféle, szépséges formában.
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Nem késik tovább egyetlen igém sem
11-12. fejezet
11,1-25: (1) Azután fölemelt engem a lélek, és az ÜR házának
keleti kapujához vitt, amely keletre néz. Ott, a kapu bejáratánál
huszonöt férfi volt. Közöttük láttam Jaazaniat, Azzúr fiát és Pelatjáhút, Benájáhú fiát, a nép vezetőit. (2) Az ÜR ezt mondta nekem:
Emberfia! Ezek azok a férfiak, akik álnok terveket szőnek, és rossz
tanácsokat adnak ebben a városban! (3) Azt mondják: Nem lesz itt
hamarosan házépítés! Fazék ez a város, mi vagyunk a hús!
(4) Ezért prófétálj ellenük, prófétálj, emberfia! (5) Ekkor rám
szállt az (JR lelke, és ezt mondta nekem: Mondd meg, hogy így szól
az ÜR: Jól mondtátok, Izráel háza! Tudom én, hogy mit gondoltok
magatokban. (6) Sokakat öltetek meg ebben a városban, megtöltöttétek utcáit megöltekkel.
(7) Ezért így szól az én Uram, az ŰR: Akiket városszerte megöltetek, azok a hús, a város pedig a fazék. De titeket kiveszlek belőle.
(8) Fegyvertől féltetek, ezért fegyvert hozok rátok! - így szól az én
Uram, az ÜR. (9) Kiviszlek innen titeket, idegenek kezébe adlak,
és ítéletet tartok fölöttetek. (10) Fegyvertől fogtok elesni, Izráel
határán ítélkezem fölöttetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én
vagyok az ÜR. (11) Nem lesz fazék ez a város, és nem lesztek ti
benne a hús. Izráel határán ítélkezem fölöttetek. (12) Akkor majd
megtudjátok, hogy én vagyok az ŰR, mert nem az én rendelkezéseim szerint éltetek, és nem az én törvényeimet teljesítettétek, hanem
a körülöttetek levő népek törvényeit teljesítettétek. (13) Miközben
prófétáltam, Pelatjáhú, Benaja fia meghalt. En pedig arcra borultam, és hangosan így kiáltottam: Ó, jaj, Uram, URam, véget
akarsz vetni Izráel maradékának?!
(14) Akkor így szólt hozzám az ÜR igéje: (15) Emberfia! A te
testvéreidről, a veled fogságba jutottakról, Izráel egész házáról így
beszélnek Jeruzsálem lakói: Messzire vetődtek az ÜRtól, a mi
birtokunkba került az ország!
(16) Ezért mondd: így szól az én Uram, az ŰR: Elvetettem őket
messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én
vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak.
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(17) Ezért mondd: így szól az én Uram, az ÚR: összegyűjtelek
benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból,
amelyekbe szétszóródtatok, és nektek adom Izráel földjét. (18) És
ha hazaérkeznek, eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos
bálványt. (19) Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük,
eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, (20) hogy
rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. (21) A szívről
így szól az én Uram, az ŰR: Akiknek a szíve a förtelmes és utálatos
bálványokat követte, azoknak tetteit a fejükre olvasom!
(22) Ekkor a kerúbok fölemelték szárnyaikat a kerekekkel
együtt, Izráel Istenének a dicsősége pedig ott volt fölöttük. (23)
Fölszállt az ÜR dicsősége a városból, és megállt a hegyen, amely
a várostól keletre van. (24) Engem pedig fölemelt a lélek, és elvitt
a káldeusok földjére a fogságban levő néphez, látomásban, Isten
lelke által. Azután eltávozott tőlem a látomás, amelyet láttam. (25)
Én pedig elmondtam a fogságban élő népnek az ÜR igéjét, amelyet
látomásban adott nekem.
12,1-28: (1) Azután így szólt az ÚR igéje: (2) Emberfia! Engedetlen nép között laksz, akiknek van szemük, hogy lássanak, mégsem látnak, van fülük, hogy halljanak, mégsem hallgatnak meg
engem; engedetlen nép ez.
(3) Te pedig, emberfia, készíts el egy foglyoknak való batyut, és
készülj fogságba nappal, hogy lássák; mert el kell menned lakóhelyedről más helyre, a szemük láttára. Talán látni fognak, bár
engedetlen nép ez! (4) A batyut, amely olyan, mint a foglyoké,
nappal vidd ki a szemük láttára, de este menj ki a szemük láttára,
ahogy fogságba szoktak menni! (5) Szemük láttára törd át a falat,
és azon át menj ki! (6) Szeműk láttára vedd a válladra, sötétben vidd
el, arcodat takard el, hogy ne lásd a földet, mert intő jellé teszlek
téged Izráel háza számára.
(7) Ügy tettem azért, ahogy megparancsolta nekem: nappal
kivittem a batyut, amely olyan volt, mint a foglyoké, este pedig
áttörtem kezemmel a falat, a sötétben kimentem, és vállamra vettem a szemük láttára.
(8) Másnap reggel így szólt hozzám az ŰR igéje: (9) Emberfia!
Ugye megkérdezte tőled Izráel háza, ez az engedetlen nép, hogy mit
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csinálsz? (10) Mondd nekik: Ezt mondja az én Uram, az ÜR: Ez
a fenyegető jövendölés a Jeruzsálemben levő fejedelemnek és Izráel
egész házának szól, akik ott élnek. (11) Mondd nekik: Én intő jel
vagyok számotokra! Ahogyan én tettem, úgy kell majd nekik is
tenniük: mint rabok mennek a fogságba. (12) A fejedelem, aki
közöttünk van, terhet visz a vállán, áttörik a falat, azon vezetik ki,
arcát eltakarja, hogy ne is lássa a földet. (13) Hálómat kifeszítem
ellene, és csapdába ejtem. Elviszem Babilóniába, a káldeusok országába, de azt már nem fogja látni, és ott fog meghalni. (14) Segítőit
pedig és egész csapatát, akik csak körülötte vannak, széjjelszórom
mindenfelé, és kivont karddal üldözöm őket. (15) Akkor majd
megtudják, hogy én vagyok az ÜR, amikor elszélesztem őket a
népek között, és szétszórom őket az országokba. (16) De megtartok
közülük néhány embert a fegyver, éhínség és a dögvész után, hogy
elbeszélhessék utálatos dolgaikat a népek között, amelyek közé
kerülnek. Akkor megtudják, hogy én vagyok az ÜR!
(17) Majd így szólt hozzám az ÜR igéje: (18) Emberfia! Remegve
egyél kenyeret, reszketve és aggódva igyál vizet! (19) Az ország
népéhez pedig így szólj: Ezt mondja az én Uram, az ÜR Jeruzsálem
lakóiról, Izráel földjéről: Aggódva eszik majd kenyerüket, és borzadva isszák vizüket, mert pusztasággá válik az ország mindenestül,
lakóinak erőszakos volta miatt. (20) A lakott városok romba dőlnek, és az ország pusztává lesz. Akkor majd megtudjátok, hogy én
vagyok az ÚR!
(21) Majd így szólt hozzám az ÚR igéje: (22) Emberfia! Miféle
szóbeszéd az, amelyet mondogattok Izráel földjéről: Múlnak a
napok, és nem teljesül a sok látomás?! (23) Ezért mondd meg nekik:
így szól az én Uram, az ÚR: Megszüntetem ezt a szóbeszédet, nem
példálódznak így többé Izráelben. Ezt hirdesd nekik: Közeledik az
az idő, amikor valóra válik minden látomás. (24) Akkor nem lesz
többé hiábavaló látomás és hízelgető jósolgatás Izráel házában. (25)
Mert ha én, az ÜR, szólok, akkor az az ige, amelyet én mondok,
valóra válik késedelem nélkül. Ha a ti napjaitokban mondok valamit, ti engedetlen nép, azt meg is teszem! - így szól az én Uram,
az ÜR.
(26) Majd így szólt hozzám az ÚR igéje: (27) Emberfia! Izráel
háza ezt mondja: Sokára teljesedik be a látomás, amelyet ez az
ember lát; a távoli jövőről prófétál ő. (28) Ezért mondd meg nekik:
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így szól az én Uram, az ÚR: Nem késik tovább egyetlen igém sem,
valóra válik az az ige, amelyet mondok - így szól az én Uram, az
ÚR.
Ezt a két fejezetet újra, meg újra végigolvasva, mondatonként
tanulmányozva, megerősödik az emberben az a benyomás, hogy
Ezékiel itt mesteri módon csúsztatja egybe a három idősíkot: a
múltat, a jelent és a jövőt. Teszi ezt úgy, hogy látomásában, ú j a b b
jelképes cselekedetében és szavaiban egyszerre jelennek meg a
maga múltjának - a fogságbavitelnek - az emlékei, a maga jelenének észveszejtő ellentmondásai, és népe elkerülhetetlen végzete.
S mindezek mellett - ez számomra még megdöbbentőbb
a
próféta a látomását, a jelképes cselekedetét és a szavait úgy hagyta ránk, hogy magunkra, a magunk sorsára ismerhetünk. Ráismerhetünk, mert ki ne emlékeznék az én korosztályomból arra,
hogy milyen büszkék voltunk a megüresedett keresztyénségünkre,
milyen önteltek; hogy milyen megalázottan és keserűen vittük a
vállunkon a deportáltak, a hadifoglyok több mint szegényes batyuját; hogy mit jelentett az, amikor sötét éjszakán csöngettek
valaki lakásán, kopogtattak az ajtaján; hogy nem hittük azt, hogy
ezek egyáltalán bekövetkezhetnek.
Ezek az átélt vagy látott, hallott emlékek vissza-visszatérnek
legkínzóbb álmainkban, s ez ellen nem tehetünk semmit és márcsak azért sem, mert hozzátartoznak az emberi nem - álmokban
is megjelenő - közös múltjához. Hozzátartoznak, mert annak sem
lehet nyugodt a lelkiismerete, az álma, aki nem volt se résztvevője,
sem áldozata a különféle történelmi katasztrófának. Ez így igaz,
csak azt nem tudom - és éppen Ezékiel olvasásakor nem tudom - ,
hogy milyen jelenbeli valóság- és feladatmeglátásra ébresztenek
fel minket a mi víziós álmaink.
A tizenegyedik fejezet megújuló látomása újra Jeruzsálembe, a
templom keleti kapujába viszi el a prófétát. Ahhoz a kapuhoz ezt Jeremiás írja le többször is
ahol azok szerettek összegyűlni,
akiket magukat a nép hangadóinak tekintették, illetve azok, akik
a király (rossz) tanácsadói voltak (lásd pl.: Jer 38,lkk).
Elbizakodottságuk nem ismer határt: „Nem lesz itt hamarosan
házépítés! Fazék ez a város, mi vagyunk a hús!" „Messzire vetődtek az ÚRtól, a mi birtokunkba került az ország!" Azaz: nem kell
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házakat építeni, szükségtelen az 598-as ostromban megsemmisült
hajlékokat, megsérült városfalakat újjáépíteni, mert éppen elegendő anyagi érték maradt azok után, akiket deportáltak. Maradt azoknak, akik magukat húsnak mondják (ez a szólásmondás
a próféta könyvének 24. fejezetében újra felbukkan), tehát önmagukat a test értékesebb részének, egyedüli értéknek, míg a nép
többi részét csontnak, értéktelen, tűzrevaló szemétnek tartják.
Ezeknek a feltehetően újgazdagoknak a pogányos hite, istentelen
és embertelen életmódja befolyásolja az uralkodót, a közvéleményt és elviselhetetlenül nehézzé teszi Isten szegény népének az
életét.
Tehát ismét a gazdagság és a szegénység kérdésével, a n n a k egy
különleges esetével találkozunk. Azzal az esettel, amikor egy
ügyeskedő réteg a háborún gazdagszik meg akkor, amikor a
többség nemcsak a háború szenvedéseit kell hogy elviselje, hanem
el is szegényedik. Az anyagi és politikai hatalmat megragadok ahogyan ezt magyarul mondani szoktuk - már nem bírnak magukkal, a szegények meg képtelenek megbirkózni a mindennapi
élet súlyával.
A prófétának nagyon jó információi lehettek és voltak a jeruzsálemiek helyzetéről, és ezért őt kettős értelemben is érintette a
háborús gazdagok magatartása. Egyrészt fájt neki az elnyomottak nyomorúsága, másrészt - a vele egysorsú társakkal együtt sértette a fennhéjázó kijelentés: „Messzire vetődtek az Ú R t ó l , a
mi birtokunkba került az ország!" Sértette, mert a Jeruzsálemben
maradt hangadók már nem számolnak velük, és azért, mert ez az
állítás olyannak tűnt és hatott, hogy ők lettek istenné. Vagy
másképp fogalmazva: a jeruzsálemi korifeusok kiselejtezték a
deportáltakat és Istent. Kiselejtezték tetteikkel és a szavaikkal
egyformán.
Istennek az erre (a cselekedetekre és szavakra) adott válasza
többrétűén vigasztaló és elítélő. A két elem - az ítélet és a vigasztalás - együtt hangzik, de úgy, hogy ki-ki azt kapja, amire rászolgál : ki az iszonyatos büntetést, ki az örökszép ígéretet.
- Az első ítéletes vigasztalás: a magukat istennek képzelőket,
embertársaikat lenézőket Isten kivégzi, idegenek kezébe adja,
„Izráel határán" ítélkezik fölöttük. Ezzel az általuk hangoztatottak sorrendjét is megfordítja: az eddig lenézettek lesznek a „hús",
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a megmaradó érték, ők pedig a „fazék", amelyet eléget, megéget
a tűz.
- Az egyértelmű ítélet: a látomásban az Ú R dicsősége elhagyja
a várost (22-23), magukra hagyja annak gonosz lakóit, kiszolgáltatva önmaguknak és az eljövendő ellenségnek, annak kényének,
kedvének.
- A még egyértelműbb ítéletes következmény bejelentése: az a
jelképes cselekedetsorozat, amelyre a tizenkettedik „fejezetben
készteti a prófétát Isten, és amelyet szavakkal is - „Én intő jel
vagyok a számotokra!" - meg kell erősítenie. Ennek értelme nem
hagy semmi kétséget maga után: a jeruzsálemi vezetőknek, gazdagoknak - már, akik életben maradnak - nem m a r a d más hátra,
mint az, hogy a vállukra veszik a foglyok szegényes batyuját és
maguk is elindulnak azon az úton, amely a szétszóratásba vezet.
- Különösen is nehéz életút vár az uralkodóra (12,12-16). Az,
amit a 2Kir 25,5-7-ben olvashatunk: „A káldeusok egy csapata
azonban üldözőbe vette a királyt, és utolérte a jerikói síkságon,
mivel egész csapata szétszóródott mellőle. El is fogták a királyt,
és elvitték Babilónia királyához Riblába, aki ítéletet tartott fölötte. Cidkijjá fiait szeme láttára ölték meg, azután Cidkijját megvakították, majd bilincsbe verték és elvitték Babilóniába."
Egy közbevetés: a kételkedő bibliaolvasóban az a benyomás
keletkezhet, hogy Ezékielnek a nép sorsára és a király tragikus
életútjára vonatkozó látomásait és szavait csak később írta le a
próféta vagy írták le, toldották bele a könyvbe valakik. S történt
ez akkor, amikor már mindez megesett, amikor minderről
pontos képük volt a túlélőknek. Ezt az állítólagos eljárást egy
azóta túlhaladott ószövetségkutató irányzat „kegyes csalásnak"
szokta volt mondani, ami azt jelenti, hogy mindez igaz volt - csak
utólag. Csakhogy a szomorú valóság éppen a fordítottja ennek:
a király, a nép vezetői és hangadói „tisztában lehettek szavaik és
tetteik következményeivel, mert az Ú r mindent előre kinyilatkoztatott, mert Isten mindig előre szól - s nem utólag - a próféták
és az igehirdetés által. Szól úgy, hogy válaszút elé állítja a megszólítottakat: a halált választják-e vagy az életet; a jót, a halált és a
rosszat: „Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a
rosszat is. Ezért megparancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az URat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelke85

zéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáld
téged Istened, az ÚR azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz,
hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem nektek m á r most, hogy menthetetlenül elvesztek."
(5Móz 30,12-18)
Márpedig a jeruzsálemiek és a deportáltak tudtak nemcsak
erről az igéről, hanem arról is, ami reájuk bekövetkezik, bekövetkezhet, csakhogy az ő válaszuk a kétkedés, a hitetlenség volt:
„Múlnak a napok, és nem teljesül a sok látomás?!" „Emberfia!
Izráel háza ezt mondja: Sokára teljesedik be a látomás, amelyet
ez az ember lát; a távoli jövőrőj prófétál ő. Ezért m o n d d meg
nekik: így szól az én U r a m , az Ú R : N e m késik tovább egyetlen
igém sem, valóra válik az az ige, amelyet mondok - így szól az
én Uram az Ú R . "
Látszólag Ezékiel személyes kudarcáról van szó, amikor számon kérik tőle, hogy nem teljesülnek be látomásai, de csak látszólag van így. Csak látszólag, mert az igazi vesztesek azok lettek,
akik megpróbálták „kitolni" vagy semmibe venni Isten ítéletét.
A mi korunk levegőjében is van valami hasonló. Van, mert
miközben ismerjük és az egyházban hirdetjük is Isten ítéletes igéit,
miközben a szemünk, a tudatunk pontosan nyomon követheti
cselekedeteink balvégzetű következményeit, magunk is gyakran
azt hangoztatjuk, hogy a próféta a „távoli jövőről prédikál", és
még gyakrabban elfeledkezünk arról, hogy Jézus Krisztus bármely pillanatban visszajöhet ítélni eleveneket és holtakat. Figyeljünk ezért az intő szóra: Isten egyszer megítélte a mi nemzedékünket és nemzedékünk egyházát, és úgy, hogy abból a jelenünkre,
a jövőnkre és a végső jövendőre nézve egyaránt levonhatjuk a
tanulságokat. Levonhatjuk a tanulságokat úgy, hogy bennünk és
rajtunk is valóra válhat, valóra kell hogy váljék az a két ígéret,
amelyet a 11,14-20-ban olvasunk. Az, hogy az Ú R népének a
szétszóratásában a szentélye lesz, és az, hogy új szívet ad neki.
- A jeruzsálemi templomot elhagyó, elpusztító Isten követi a
szétszóródott népét. Követi úgy, hogy ahol ez a nép vagy annak
egy maroknyi csoportja megtelepszik és hitben, igazságban él, ott
lesz, ott van maga az Úr. Az Úr, aki így nincsen helyhez kötve,
nincs egy építménybe zárva - ez Ezékiel, majd második-Ézsaiás
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igehirdetésének egészen új vonása!
hanem az emberi szívekbe,
de úgy, hogy ezeken az embereken, az igazak gyülekezetén keresztül láthatóvá lesz az egész világ előtt.
- Ennek feltétele az, hogy a szívek megújuljanak, hogy maga
az Isten újítsa meg őket.
Tudjuk, hogy az Ószövetségben a szív (héberül: léb) nemcsak
az ember egyik legfontosabb, életet fenntartó szervét jelenti, hanem az ember testiségének, lelkiségének, szellemiségének középpontját is. Benne lakozik minden szép és jó, de lakhat a rosszaság,
a gonoszság és az oktalanság, az istentelenség is. így is lehet
mondani: hogy maga az ember, a maga teljes valóságában. Ezért
a kőszív a megátalkodott gonoszság megtestesítője s jelképe; a
hússzív az Istentől újjáteremtett emberé és közösségé.
Ezt a kettős vigasztaló ígéretet előbb Izráel népe kapta és úgy,
hogy Isten valóban velük j á r t a diaspórában, hogy a babiloni
fogság után negyven esztendővel az újjászületés lehetőségét nyerte
el a Jeruzsálembe való visszatéréssel, a templom és a templomi
közösség újjáépítésével. Mi, az egyház népe ezt a két ajándékot
Jézus Krisztusért, Jézus Krisztusban kapjuk, kaphatjuk, és ezért
nem szűnünk meg imádkozni.
Isten, szívem néked adom
Kedves ajándékul,
Ezt kívánod tőlem, tudom,
Fogadd sajátodul.
Ez teljes ugyan, ó, Isten,
Bűnnel, gonoszsággal,
És fölékesítve nincsen
Hittel és jósággal.
De ím, lábad elé borul
Töredelmességgel,
És édes bizalomra gyúl,
Hogy kegyelmes leszel.
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Fogadj magadhoz, Jézusom,
Moss meg szent véreddel:
Meghaltál értem, Krisztusom,
Bűneimet vedd el!
Erősítsd gyönge hitemet,
S biztass, hogy megadod,
Megtisztítván én szívemet,
A bűnbocsánatot.
A megtérésre. Jézusom,
Kérlek, te a d j erőt,
Hogy megállhassak egykoron,
Uram, színed előtt!
Végy szállást az én szívemben,
Amíg itten élek,
És a hitben tarts meg engem,
Vezérlő Szentlélek!
(319. énekünk)

Hiábavalóság a beszédetek és hazugság
a látomásotok
13,1-14,11
Ez a terjedelmes, mintegy másfél fejezetnyi szakasz olyan, mint
egy izgalmas színes riport. Izgalmas és színes riport prófétákról,
prófétanőkről, mindenféle varázslókról. Színesek a szavak, szinte
szikrázóan szellemesek a hasonlatok (rókák a romok között, a
falakat szorgalmasan, ámde haszontalanul habarcsolók, a lelkekre, mint a madarakra vadászok stb.), amelyekkel azoknak a
férfiaknak és a nőknek a tevékenységét, akikre nézve a legjellemzőbb kifejezés az lehet, hogy hivatásos próféták voltak. Olyanok,
akik a különféle kultuszi központok szentélyek körül vagy a
királyi udvarban működtek. Ügyködtek, mégpedig sokszor igen
nagy számban.
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A tevékenységükre az volt a jellemző, hogy meghatározta
az a környezet, amely körülvette őket. Meghatározta úgy, hogy
rendszerint azt mondották, amit a hallgatóságuk hallani kívánt,
azt a jövendőt „látták meg", amelyet - nincs jobb kifejezés - a
közönségük látni óhajtott. S mindezt tették az Úr nevében, és
gyakran nagy sikerrel. Gyakran olyan „sikerrel", hogy az uralkodó, annak környezete és a tömeg nem Isten valóságos küldötteire
hallgatott, hanem reájuk. Reájuk, akik nem az igazságot, amely
megrettent, hanem a jól sikerült, szépen hangzó hazugságot hirdették, félrevezetve ezzel a magukat szívesen félrevezetni hagyó
híveiket, követőiket. „Meggyaláztatok népem előtt néhány marék
árpáért és néhány falat kenyérért azzal, hogy halállal fenyegettek
olyan lelkeket, akiknek nem kell meghalniok, és élettel biztattok
olyan lelkeket, akik nem maradnak életben, mert hazudoztok
népemnek, az pedig hallgat a hazugságra" (19. v.).
Vannak, akik tarka szalagokkal végeznek varázslatokat, vagy
bálványok tiszteletére biztatják az embereket, azzal, hogy ezek a
manipulációk megoldják az éppen felbukkanó emberi problémáikat.
A bálványimádás módjairól már két fejezetben is olvashattunk,
a varázslás gyakorlása a próféta könyvében itt bukkan fel először
és úgy, hogy nem tudhatjuk, hogy milyen jellegű bűbájosságról
van szó. Talán arról, hogy a mágiát végzők szalagokkal megkötöztek egy kicsiny bábut vagy körülkötözték magukat, jelezve
ezzel azt, hogy így pusztul el az, akire a hozzájuk forduló hiszékeny ember éppen haragszik.
A színes praktikák mindenrendű résztvevőjére nézve egyértelmű Isten ítélete: elvész az, aki mindezeket cselekszi, mondja, de
elvész az is, aki mindezekben - Isten helyett - hisz.
Ennek a hiteles tudósításnak, riportnak van egy nagy fogyatékossága : az, hogy a sorokból nem olvasható ki, hogy hol történt
meg mindez. Jeruzsálemben? A babiloni birodalom valamely
zsidólakta településén? Vagy éppenséggel: mindenütt, ahol Isten
népe élt?
Vagy talán nálunk, közöttünk? Nálunk, közöttünk, mert mi is
szeretjük, jobban szeretjük a szép szavak hazugságait, mint az
igazat mondók kemény tárgyilagosságát?
A valóságos választ nem tudjuk megadni, és ezért nem marad
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más hátra, mint az, hogy magunkat kérdezzük meg: kiben, miben
bizakodunk? Mi az, ami a hitünket, az életünket vezeti?
Vigyázat: a válaszadás elől nem lehet kitérni!

Ők is csak magukat mentették meg
igazságukkal
14,12-23
14,12-23: (12) Majd így szólt hozzám az ÚR igéje: (13) Emberfia ! Ha egy ország vétkezik, hűtlenséget követ el, én pedig kinyújtom a kezemet ellene, eltörlöm a kenyér botját, és éhínséget bocsátok rá, hogy kiirtsak belőle embert és állatot, (14) akkor még ha
ott volna is ez a három férfi, Noé, Dániel és Jób, ők is csak magukat
menthetnék meg igazságukkal - így szól az én Uram, az ÚR. (15)
Ha állatokat bocsátok az országra, hogy néptelenné tegyék, és az
pusztává legyen, ahol senki sem jár a vadállatok miatt, (16) és ott
volna az a három férfi, életemre mondom - így szól az én Uram,
az ÚR
hogy sem fiaikat, sem leányaikat nem menthetnék meg,
csak magukat menthetnék meg, az ország pedig pusztává lenne!
(17) Vagy ha fegyvert hozok arra az országra, és azt mondom, hogy
fegyver járja végig az országot, mert ki akarok belőle irtani embert
és állatot, (18) és az a három férfi ott volna, életemre mondom - így
szól az én Uram, az ÚR - , hogy sem fiaikat, sem leányaikat nem
menthetnék meg, hanem csak magukat menthetnék meg! (19) Vagy
ha dögvészt bocsátok arra az országra, és vérbe borítom haragomban, hogy kiirtsak belőle embert és állatot, (20) és ott volna Noé,
Dániel és Jób: életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR - ,
sem a fiukat, sem a lányukat nem menthetnék meg, csak magukat
menthetnék meg igazságukkal.
(21) De így szól az én Uram, az ŰR: Ha rábocsátom is Jeruzsálemre ezt a négy veszedelmes ítéletet, a fegyvert, az éhínséget, a
vadállatokat és a dögvészt, hogy kiirtsak belőle embert és állatot,
(22) mégis marad ott, aki megmenekül: fiúk és leányok, akik
kijutnak onnan, ő k majd eljönnek hozzátok és meglátjátok életüket
és tetteiket, és vigasztalást találtok a veszedelem ellenére, amelyet
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Jeruzsálemre hoztam, mindazok ellenére, amiket ráhoztam. (23)
Megvigasztalnak benneteket, amikor látjátok életüket és tetteiket.
Akkor majd megtudjátok, hogy nemhiába tettem mindazt vele - így
szól az én Uram, az ÚR!
Az ember az idézett szöveg első olvasásakor nagyon hajlamos
arra, hogy belefeledkezzék a részletekbe. Belefeledkezzék abba,
amit jól ismer. így önkéntelenül feltűnhet, hogy a közbenjáró
könyörgésre ott van Ábrahám példája, aki Sodorna megmenekülését próbálja meg kieszközölni Istentől (lMóz 18,16-33); magától
feltűnhet, hogy a pusztulás eddigi formái - éhség, fegyver, dögvész - mellett (5. fejezet) megjelenik egy negyedik is: a vadállatok.
S - végül - ismerős előttünk Noé, Dániel és Jób neve és élete is,
amely tény szintén arra biztatna minket, hogy előbb ezekkel a
részletekkel foglalkozzunk. Foglalkozzunk, akkor, amikor ezek,
csak illusztrációk egy olyan nagy kérdéscsoport isteni megválaszolásában, mint: ki menekül meg a pusztulásból; van-e kollektív
- tehát mindenkire kiható - büntetés; tovább lehet-e hagyományozni, amúgy automatikusan, a kegyességet, a hitet?
Ezek a kérdések minden korban foglalkoztatták az embert és
foglalkoztatják ma is, nehéz próba elé állítva a mindenkori válaszadót.
Különösen is nehéz próba volt ez a sajátságosan ószövetségi
kegyesség- és gondolatkörben élők számára. Az volt, mert ez a
kegyességi gondolatkör abból indult ki, hogy mivel Izráel egésze
Isten választott népe, az ember, az egyén csak e közösség tagjaként hihet igazán, maradhat életben; és fordítva: a közösség
bűneinek büntetését minden egyes tagjának el kell viselni. Ezen
teológiai irányzat előtt tehát csak közösségi hit, közösségi kegyesség, közösségi megmenekülés létezik, és ebből következően a
büntetés is kiterjed a közös bűnöket elkövető kollektíva minden
tagjára.
Ezzel a gondolattal élni, hinni és megbarátkozni nagyon nehéz
volt (és maradt) azoknak, akik semmilyen formában sem tudták
felvállalni a közösségi bűnhődés és büntetés - különben sokszor
nagyon általánossá lett és nagyon kegyetlen - gondolatát és gyakorlatát. Nyilvánvaló, hogy a próféta kortársai között is voltak
ilyenek, és most Isten az ő kérdésükre ad nagyon egyszerű és
egyértelmű választ:
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Mindenki a saját cselekedeteiért felelős és a saját hitéből él.
Igaz, hogy egy közösség tagjaként hisz és cselekszik, de ezeknek
a végső - j ó vagy rossz - következményeiért az Istentől személyesen megszólított ember a felelős. Ezt a hittételt - a héber érvelési
módnak megfelelően - előbb fordítottan, majd pozitíve fejti ki:
- Noé, Dániel és Jób csak magukat menthették meg igazságukkal, fiaiknak és leányaiknak el kellett pusztulnia.
- Jeruzsálemben is vannak fiúk és leányok, akik kijutnak onnan s „Megvigasztalnak benneteket, amikor látjátok életüket és
tetteiket".
Minden kornak megvannak a maga példaképei, Ezékiel számára a három megnevezett férfi volt az igaz kegyesség megtestesítője,
aki példaként szolgált neki is. (Érdekes: Jeremiás 15,l-ben Mózesről és Sámuelről olvasunk ilyen értelemben.)
Noé az egész emberiség ősatyja, akinek istenfélelméről, engedelmességéről nemcsak a Szentírásból tudunk, hanem más, Biblián kívüli híradásokból, iratokból is. Kegyessége megmentette az
ember- és az állatvilágot, de nem menthette meg elfajzott fiait és
leányait.
Dániel Ezékiel kortársa (Dán 1,1) vagy egy olyan, ezer évvel
azelőtt élt uralkodó(?), akiről a próféta bölcs emberként emlékszik meg:
„Biztosan bölcsebb vagy Dánielnél,
nem marad homályban előtted semmi!
Bölcsességeddel és értelmeddel szereztél gazdagságot,
aranyat és ezüstöt szereztél kincstáraidba" (28,3-4).
De bárkiről is van itt szó, a hagyomány - Ezékiel korának
hagyománya is - úgy tudta, hogy az ő gyermekeinek is el kellett
pusztulniok.
Jób történetét (1,1-2,10) már régidőtől fogva ismerték a zsidó
vallási közösség tagjai, ismerték őt, aki „feddhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat". Hét fia és
leánya mégis elpusztul, reájuk szakad a ház, és meghalnak.
(A megmerevedett hagyományú „bölcsesség-teológia" nem is tudott mit kezdeni ezzel az esettel, és ennek a dilemmának a lenyomata Jób könyve maga.)
Az a körülmény, hogy voltak Jeruzsálemben és azon kívül is
olyan hívek - és nemcsak érett, sokat tapasztalt öregek, hanem
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fiúk és leányok is - , akiknek a példaképük ez a három férfi volt,
maga bizonyítja, hogy voltak a falakon belül és kívül Isten által
megszólított és neki engedelmeskedő igazak. Számukat nem lehetett és nem is lehet megállapítani, az Űr viszont számon tartja és
kimenekíti őket az ideig- és örökkétartó veszedelemből. Kimenekíti őket, de hogy és hogyan, ez már az Ő titka, ennek mi, a
magunk emberi értelmével nem tudunk utána járni. Bár nem
tudunk utána járni, mégis az a bizonyos reménységünk, hogy ma
is vannak közöttünk olyanok, akik már ez életben hivatalosak a
Bárány mennyegzői vacsorájára. Ezek azok, akik elfogadták Jézus Krisztus személyes hívását, és engedelmeskednek neki. Őket
nem terheli mások bűne, csak a maguk felelőssége. Az a felelősség, amellyel tartoznak fiaiknak és leányaiknak, mert a hitet nem
lehet örökölni, hanem csak kérni és elnyerni.

Inkább tűzbe dobják
15. fejezet
(1) így szólt hozzám az ŰR igéje:
(2) Emberfia!
Mennyivel különb a szőlőtőke fája a többi fánál,
és a szőlővessző, ha az erdő fái közé kerül?
(3) Fölhasználják-e fáját,
hogy valamit készítsenek belőle?
Használják-e cöveknek,
hogy mindenfélét akasszanak rá?
(4) Inkább tűzbe dobják, hogy megeméssze.
És ha a két végét megemésztette a tűz,
ha már a közepe is parázslik,
alkalmas-e még valamire?
(5) Hiszen, amíg ép volt,
addig sem készült belőle semmi.
Hát ha a tűz emészti és parázslik,
Készülhet-e belőle valami?
(6) Ezért így szól az én Uram, az ÚR:
Ahogy az erdő fái közé került szőlőtőke fáját
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tűzbe dobom, hogy az megeméssze,
úgy dobom oda Jeruzsálem lakosait.
(7) Ellenük fordítom arcomat.
Tűzből kerültek ki,
tűz emészti meg őket.
Majd megtudják, hogy én vagyok az ÜR,
amikor ellenük fordulok.
(8) Pusztává teszem az országot,
mivel hűtlenekké váltak így szól az én Uram, az ÜR.
Ebben a fejezetben egy gyönyörűséges költeményt olvashatunk, amelynek szépségét kár is lenne elcsúfítani azzal, hogy
felséges szavait elkezdenénk magyarázgatni. S márcsak azért is
felesleges ezt tennünk, mert ez az irodalmilag kiemelkedő alkotás
maga fejti ki hasonlatainak tartalmát, mondanivalóját, amelyhez
bármiféle magyarázatot fűzni nemcsak felesleges, hanem esetleg
félremagyarázás is lehet. Maradjunk ezért csak a puszta tényéknél.
Ez a költemény szerelmes vers, pontosabban: egy megcsalt, egy
becsapott szerelmes világszép dala. A szerelem tárgya: a választott nép, a szerelem alanya a féltőn szerető Úr. Ο az, akiről a
Zsoltáros í^y énekel:
„Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból,
Népeket űztél el, ezt meg elültetted.
Helyét elegyengetted,
gyökeret vert, és ellepte a földet.
Árnyéka hegyeket borított be,
vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal.
Indáit a tengerig növesztette,
hajtásait a folyamig" (Zsolt 80,9-12)
Idézhetném Hóseás 10,1-et is, és méginkább Ézsaiás 5,1-7-et,
amely ennek a költeménynek korábbi, és talán még szebb párja.
Talán szebb abban, hogy Ézsaiásnál nyomon követhetjük azt,
hogy amikor a közel-keleti népköltészet, költészet valami szépről,
megragadóról, szeretnivalóról kíván szólni, akkor a szőlőskertről, a szőlőtőről zengi szerelmi és vallásos énekét. Arról a szőlőskertről, szőlőtőről, amelyet óvni, vigyázni, nevelni, ápolni kell, és
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amely meghálálja ezt a gondoskodó szeretetet a gyümölcsével, a
szeretetteljes hűségével.
A választott nép esetében azonban ez a viszonthűség elmaradt,
hűtlenné lett, és ezért éri a megcsalt, a becsapott szerelmes, az Úr
féltékeny bosszúja. Esetünkben úgy, hogy a terméketlen szőlővessző az „erdő többi f á j a " közé kerül, amolyan hulladékfa lesz
belőle. Olyan, ami végül is haszontalanabb, használhatatlanabb,
a hozzá képest csúfabb fáknál.
A haszontalanná lett Izráelen Isten szakaszosan hajtja végre
ítéletét: előbb az egyik végét - az izráeli királyságot - , majd a
másikat - Jeruzsálemet, 598-ban - égeti meg a tűzben, és most
már a középső rész is parázslik: „Tűzből kerültek ki, tűz emészti
meg őket." „Pusztává teszem az országot, mivel hűtlenekké váltak."
Az ítélet tehát végleges, de mi közünk van nekünk mindehhez?
Ez és ennyi:
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt
a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi;
és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti m á r tiszták vagytok az ige által, amelyet
szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem tud gyümölcsöt teremni magától, ha nem
marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én
vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én
őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem
tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint
a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit,
tűzre vetik és elégetik. H a megmaradtok énbennem, és beszédeim
megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és
megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok
gyümölcsöt teremtek, és tanítványaim lesztek" (Jn 15,1-8).
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Apád emóri, anyád pedig hettita
16. fejezet
16,1-63: (1) így szólt hozzám az ÜR igéje: (2) Emberfia! Ismertesd meg Jeruzsálemmel, hogy milyen utálatosak a dolgai. (3) Ezt
mondd: így szól az én Uram, az ÚR Jeruzsálemhez: Kánaán
földjéről származol, ott születtél; apád emóri, anyád pedig hettita.
(4) Ilyen volt a születésed: Amikor megszülettél, nem kötötték
el a köldökzsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek
le sóval, pólyába sem tettek. (5) Senki sem szánakozott rajtad.
Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. (6) De én
elmentem melletted, és megláttam, hogy vérben fetrengsz. Azt
mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben! Igen, azt
mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben! (7) Nagyra
növeltelek, mint a mező füvét. Nagyra nőttél, fölserdültél, melled
kitelt, szőröd kinőtt, de teljesen meztelen voltál.
(8) Elmentem melletted, és láttam, hogy már a szerelem korában
vagy. Ezért rád terítettem ruhám szárnyát, és betakartam meztelen
testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled - így szól
az én Uram, az ÚR - , és az enyém lettél. (9) Megfürdettelek vízben,
lemostam rólad a vért, és bekentelek olajjal. (10) Tarka ruhába
öltöztettelek, és delfinbőr sarut húztam a lábadra; gyolcsba takartalak, selymet terítettem rád. (11) Földíszítettelek ékszerekkel,
karpereceket tettem a kezedre és a nyakadra láncot. (12) Orrodba
orrperecet tettem, füleidbe fülbevalót, a fejedre pedig ékes koronát.
(13) Földíszítetted magad arannyal, ezüsttel; gyolcsba, selyembe és
tarka ruhába öltöztél; ételed finomliszt, méz és olaj volt. Igen-igen
megszépültél, sőt még a királyságot is elérted. (14) Szépségednek
híre ment a népek között, mert tökéletessé tettek azok az ékszerek,
amelyeket rád raktam - így szól az én Uram, az ÜR.
(15) De elbizakodtál szépséged miatt, és hírhedt parázna lettél.
Elárasztottad paráznaságoddal, aki csak elment melletted, és az
övé lettél. (16) Fogtad a ruháidat, csináltál tarka sátrakat a halmokon, és ott paráználkodtál. Ilyen még nem volt, és nem is lesz. (17)
Fogtad arany és ezüst ékszereidet, amelyeket én adtam neked,
férfiszobrokat készítettél, és azokkal paráználkodtál. (18) Fogtad
tarka ruháidat, és rájuk terítetted, a nekem járó olajat és illatszert
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pedig eléjük tetted. (19) Az ételt, amelyet neked adtam, a finomlisztet, az olajat és a mézet, amellyel tápláltalak, eléjük raktad jó illatú
áldozatul. Ez történt - így szól az én Uram, az ÜR. (20) Fogtad
fiaidat és leányaidat, akiket nekem szültél, és őket is feláldoztad
nekik eledelül. Hát nem volt eleged a paráznaságból, (21) hogy még
fiaimat is levágtad, és odaadtad, feláldozva őket?! (22) Sok utálatosságodban és paráznaságodban nem emlékeztél vissza ifjúkorodra, amikor teljesen meztelen voltál, és véredben fetrengtél. (23) Sok
gonoszságod után - jaj, jaj neked! így szól az én Uram, az ŰR (24) dombot emeltél, és magaslatot készítettél minden téren. (25)
Magaslatot építettél minden keresztúton, és szépségedet utálatosságra használtad: szétterpesztetted lábaidat minden arra járó előtt,
és rengeteget paráználkodtál. (26) Paráználkodtál a szomszédos
egyiptomiakkal, a nagy testűekkel, rengeteget paráználkodtál: így
bosszantottál engem. (27) Ezért kinyújtottam kezemet ellened, elvettem a részedből, és kiszolgáltattalak a téged gyűlölő filiszteusok
indulatának, akik szégyenkeznek fajtalankodásod miatt. (28) Az
asszírokkal is paráználkodtál telhetetlenül; paráználkodtál, de nem
érted be vele. (29) Rengeteget paráználkodtál a kalmár káldeusok
országával, de ezzel sem érted be. (30) mennyire epekedett a szíved!
- így szól az én Uram, az ÜR - , hogy mindezt meg tudtad tenni,
egy nagy parázna tetteit, (31) amikor dombot emeltél minden keresztúton, és magaslatot készítettél minden téren! Csak abban nem
voltál olyan, mint a parázna, hogy nem törődtél a bérrel. (32) Te
házasságtörő asszony, aki az ura helyett idegeneket fog magának!
(33) Minden paráznának fizetséget adnak, de te magad adtál fizetséget minden szeretődnek: megfizetted őket, hogy jöjjenek hozzád
mindenünnen paráználkodni. (34) Paráznaságod fordítva történt,
mint más asszonyoké: nem te utánad jártak paráználkodni; te adtál
bért, és nem neked adtak bért; veled tehát fordítva történt. (35)
Ezért halld meg az Űr igéjét, te parázna!
(36) így szól az én Uram, az ŰR: Mivel nekivetkőztél, és leleplezted szemérmedet, amikor paráználkodtál és ragaszkodtál szeretőidhez, sőt fiaid vérét is nekik adtad, (37) ezért majd összegyűjtöm
minden szeretődet, akiknek kelletted m a i d a t : azokat is, akiket
szerettél, meg azokat is, akiket gyűlöltél, összegyűjtöm őket mindenfelől, és leleplezem előttük szemérmedet, hadd lássák egészen
szemérmedet. (38) Azután elítéllek a házasságtörő és vérontó asszo97

nyok törvénye szerint, és kiszolgáltatlak a haragnak és a vérbosszúnak. (39) Kezükbe adlak: szétdúlják dombjaidat, lerombolják magaslataidat, lehúzzák rólad a ruhát, elveszik ékszereidet, és otthagynak teljesen meztelenül. (40) Gyűlést hívnak össze ellened,
megköveznek, és kardjukkal felkoncolnak. (41) Házaidat fölperzseUk, és végrehajtják rajtad az ítéletet a többi asszony szeme
láttára. Véget vetek paráznaságodnak, paráznabért sem fogsz többé fizetni. (42) Akkor lecsillapodik haragom, és elmúlik indulatom;
megnyugszom, és nem bosszankodom többé. (43) Te nem emlékeztél vissza ifjúkorodra, sőt ingereltél engem ezekkel, én meg fejedre
olvasom tetteidet - így szól az én Uram, az ÚR - , többé nem
folytathatod fajtalankodásodat, sem utálatos dolgaidat.
(44) Aki példálózik, ezt a példabeszédet mondja rólad: Amilyen
az anya, olyan a lánya! (45) Anyád lánya vagy te, aki megunta a
férjét és a fiaikat. Anyátok hettita volt, apátok pedig emóri. (46)
A nénéd Samária, aki leányaival együtt tőled északra lakik. Húgod
pedig a lányaival együtt tőled délre lakó Sodorna. (47) Egy kis ideig
nem úgy éltél, mint ők, és nem követtél el olyan utálatos dolgokat.
De azután minden tettedben romlottabb lettél náluk. (48) Életemre
mondom - így szól az én Uram, az ÚR - , hogy még húgod, Sodorna
sem tette azt lányaival együtt! (49) Az volt a bűne a húgodnak,
Sodornának, hogy bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan
békességben volt része neki és lányainak, de a nyomorultat és a
szegényt mégsem támogatta. (50) Felfuvalkodtak, utálatos dolgokat müveitek előttem, azért elvetettem őket, amikor ezt láttam.
(51) Samária hozzád képest feleannyit sem vétkezett, hiszen te
több utálatos dolgot követtél el, mint ő; nővéreid igazabbak nálad,
mert sok utálatos dolgot követtél el. (52) Viseld azért te is gyalázatodat, mert nővéreid oldalára álltál vétkeiddel, amikor még náluk
is utálatosabb dolgokat követtél el; még ők is igazabbak nálad.
Szégyelld magad, és viseld gyalázatodat te is, hiszen még nővéreid
is igazabbak nálad!
(53) De majd fordítok a sorsukon, Sodornának és leányainak
sorsán, Samáriának és leányainak sorsán; és akkor a te sorsodon
is fordítok velük együtt. (54) Viseld gyalázatodat, és érjen gyalázat
mindenért, amit elkövettél, vigasztalódásukra. (55) Nővéreid, Sodorna és leányai, visszatérnek hajdani állapotukba, Samária és leányai
is visszatérnek hajdani állapotukba; azután te és leányaid is vissza98

tértek majd hajdani állapototokba. (56) Milyen rossz hírét terjesztetted húgodnak, Sodornának, amikor még gőgös voltál, (57) míg
le nem lepleződött gonoszságod! Ugyanúgy gyaláznak most téged
a körülötted lakó arámok és filiszteusok, akik mindnyájan utálnak
téged. (58) Neked is viselned kell fajtalan és utálatos tetteid következményeit! - így szól az ÜR!
(59) Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Úgy bántam veled, ahogy
viselkedtél, mert semmibe vetted az esküt, és megszegted a szövetséget. (60) De én emlékezem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban
kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. (61) Akkor eszedbe
jutnak tetteid, és szégyenkezni fogsz. Magadhoz fogadod nénjeidet
és húgaidat, én pedig lányaiddá teszem őket, bár nem tartoznak a
veled kötött szövetséghez. (62) Szövetségre lépek veled, és megtudod, hogy én vagyok az ÜR. (63) Gondolj erre, szégyenkezz, és
gyalázatod miatt ne nyisd ki többé a szádat, ha megbocsátom
mindazt, amit elkövettél - így szól az én uram, az ÚR.
Ezt a fejezetet az ószövetségi kutatók az Ótestamentum legszebb allegóriájának, legszebb képes beszédének tartják még akkor is, ha közülük némelyek azt vitatják, hogy nem minden
mondata származik Ezékieltől. A legszebbnek mondják pedig - és
éppen ez a legkiválóbb művészi alkotások egyik titka - a múltés a jelenbeli valóság kézzelfogható elemeiből építkezik csupán.
A képes beszéd tartalma már nem ilyen megragadó, sőt ellenkezőleg: döbbenetes. Döbbenetes abban, hogy az allegória kezdetének
irtózata nem oldódik fel, hanem egyre fokozódik, hogy az elkerülhetetlen végzet brutális bemutatása után mégis felcsillantson egy
reménysugárt, és úgy, hogy ebben is van valami félelmetesen
megmagyarázhatatlan. S mivel egy remekműről van szó, nincs is
mit mást tennünk, mint hogy gyönyörködjünk nyelvi, gazdag
képbeli szépségeiben, amelyek önmaguk adják a könnyen megérthető tartalmi lényeget, az isteni közölnivalót. Amit pedig az
alábbiakban leírunk, az csak abban kíván segítséget nyújtani, ami
időileg távol áll tőlünk, és így nem mindig érthetünk.
1. Az allegória Jeruzsálemről beszél, de úgy, hogy a róla mondottakat kiterjeszti az egész választott népre. Az, amit az Ú r első
kijelentésével a városról m o n d : „Kánaán földjéről származol, ott
születtél; apád emóri, anyád pedig hettita" olyan sértés, aminek
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a magyar szóhasználatban nincsen párja. Nincsen, és ha lenne is,
nem írhatnánk le, mert nem viselné el a szégyenérzetünk és nem
bírná el a nyomdafesték sem.
Hogy miért sértés? íme:
a) Kánaán ugyan az „ígéret földje", de ugyanakkor mindenféle
istentelen, erkölcstelen népség undorító lakóhelye. Olyan hely,
amelyet jobb messze elkerülni, semmint a földjére lépni s itt
születni több mint szégyen, egyenesen gyalázat.
b) Az emóri (régebben emóreusoknak fordította Károli) a
Kánaánban élő népek összefoglaló megnevezése, amely a zsidó
közfelfogás szerint egyenlő volt az istentelenséggel, az erkölcstelenséggel és mindenféle undoksággal.
c) A hettiták. Mindmáig titokzatos történetü nép, n o h a az
Ószövetség még a származásukat is ismeri ( l M ó z 10,15) és híradásaiban többször is megismétli, egészen századunk elejéig nagyon keveset tudott róla a tudomány. Ekkor fedezték fel Szíriában az agyagtáblára írott „könyvtárukat", amelyből az olvasható
ki, hogy Kr. e. ezerötszáz táján hatalmas birodalmat mondhattak
magukénak, amely azután lassan szétzüllött és Ezékiel idején már
csak töredékcsoportokban élt tovább. Harcias, hódító nép volt,
erőszakos és kegyetlen. Isteneik száma meghaladta az ezret, számtalan varázslási és egyéb szertartást ismertek és gyakoroltak,
köztük az emberáldozatot.
Ez tehát Jeruzsálem („az isteni béke alapja") csúfságos családfája, amely azért érdekes, mert nemcsak képletesen, hanem a
valóságban is hűségesen igaz. Igaz, mert a bírák korában Jebúsznak, tehát a förtelmes jebúsziak városának nevezték (Bír 19,10),
és ebből a helyzetéből csak Dávid emeli ki, amikor elfoglalja és
országa fővárosává teszi (2Sám 5,6-10). (Ne felejtsük el: nemcsak
a városoknak van ilyen „pogány előtörténete", hanem mi is,
mindnyájan pogányoknak születünk, amely állapotunkból a keresztség és a Jézus Krisztusba vetett hit emel ki bennünket.)
2. Ezékiel a következő hasonlatával nagyon érzékletesen írja le
a város és a nép ebbéli, nyomorúságos helyzetét, amikor azt egy
leánygyermek születésével, a szüléssel kapcsolatos korabeli teendőkkel, a leánygyerekek gyakori sorsával példázza.
Az allegória szerint az újszülött leánykán nem végezték el
azokat a higiéniai műveleteket (nem kötözték el a köldökzsinór100

ját, nem mosták tisztára, nem dörzsölték meg sóval, azaz: nem
óvták meg a démonoktól, nem tették pólyába), amelyek az életben maradását biztosították volna. Sőt: „Kidobtak a mezőre,
mert utáltak, amikor megszülettél".
Ez utóbbi - a gyermekkitevés - bibliai környezetben, még egy
képes beszédben is, abszurdumnak tűnik, mert a tudatunkban az
él, hogy ilyet csak a spártai katonaállamban tettek, amikor az
életképtelen fiúkat és a „felesleges" leányokat ledobták a Tajgetoszról, hogy elpusztuljanak. Pedig a spártaiak ebből a szempontból nem voltak kivételek, mert a Közel-Keleten egészen Krisztus
koráig elterjedt gyakorlat volt ez az uzus. Ennek gyakoriságául
Hans Brandenburg egy különben nagyon szép, finomművű levelet
idéz, amelyet a Kr. e. 1. században írt a feleségének egy egyiptomi
munkás: „Kérlek téged, könyörgök neked, gondoskodj a kisgyermekről! S mihelyst pénzt kapok, elküldöm neked... Ha fiú volt,
hagyd életben; ha leány, akkor tedd ki... Hogyan tudnálak téged
elfelejteni! Kérlek azért, hogy ne aggodalmaskodjál." (Η. B.:
Ezékiel kommentár, 92. lap.) A szerző még hozzáfűzi: „Az a
tárgyszerű követelés, hogy a gyermeket ki kell tenni, ha az leány,
az ebben a szívélyes és meleg hangú levélben több mint megrázó."
Valóban az, és nemcsak a levélben, hanem az Ú r kijelentésében
is.
3. Ezt a kivetett, mindenkitől megutált leánygyermeket megmenti Isten: „maradj életben!", majd felnövekedvén, érett nővé
cseperedvén, magához emeli, házastársként szövetséget köt vele.
Az, hogy az Ur es Izráel népe között a legszorosabb, legbensőbb emberi kapcsolat jött létre, régi és elterjedt hagyomány a
zsidó kegyességben. Régi annyiban, hogy a legkorábbi próféták
közül hirdeti úgy az igét, ahogyan ezt most Ezékiel teszi: Isten
teljességgel méltatlanként - Hóseásnál parázna asszonyként magához emeli Jeruzsálemet, Izráelt (Hós 1-3); elterjedt pedig
annyiban, hogy a különben szerelmi és lakodalmi dalokból, énekekből összeállított Énekek énekét ennek a házastársi kapcsolatnak az értelmében vették fel a szent iratok gyűjteményébe.
Ezékiel próféciájában pontosan nyomon lehet követni a szerelem születése pillanatától, az eljegyzési, majd házasságkötési szokásokig terjedő, érzelmileg és külsőségeiben is megragadó folyamatot s ilyen értelemben megint csak egy korhű dokumentummal
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állunk szemközt. Állunk úgy, hogy mégsem ezek az elragadó
részletek a lényegesebbek, hanem az, amit ezekkel az Úr el kívánt
és el kíván mondani: Isten a legméltatlanabbat választotta ki
magának úgy, hogy „Szépségednek híre ment a népek között,
mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket rád raktam".
Azaz: Izráelt nem a maga „szépsége", kiválósága, hanem Isten
sokféle csodálatos kegyelmi ajándéka emelte és emeli ki a többi
nép közül.
4. A kiválasztott, a felékesített asszony hűtlenné lett Urához,
paráznává, mindenki cédájává, s ez a házasságtörés áthatotta
Jeruzsálem és a nép egész életét, életének szinte minden megnyilvánulását:
a) A kegyelmi ajándékokat természeti jelenségek imádására
(16. v.) használta fel; bálványokat készített belőlük, akik elé
odaszórta a kapott kincseket (17-19. v.).
b) Gyermekáldozatokat mutatott be (20-21. v.).
Más népek példájára a templomi prostitúciót gyakorolta (25.
v
·)
d) Mindezt tetézte azzal, hogy átvette a szomszédos népek
vallási, erkölcsi szokásait, és ahelyett, hogy az Úrban, az egyedüli
királyban bízott volna, politikai szövetséget kötött velük (26-29.
v.)

Igaz, hogy mindez a képies beszéd hasonlataival hangzik el, de
a szavak mögött ott a rideg valóság: az alacsony sorból kiemelt
város falain belül és kívül valóban megtörténtek ezek a dolgok,
s azok követték el mindezt, akik magukat Isten menyasszonyának
vallották. Úgyannyira megtörténtek, hogy hosszú és keserves
listát lehetne összeállítani mindarról a paráznaságról, amelyet itt
négy pontban foglaltunk össze, s amelyet nemcsak a már idézett
Hóseás panaszolt fel, hanem Jeremiás (2. fejezet) és Ézsaiás is. Ez
utóbbi egyenesen így:
„Milyen paráznává lett a hűséges város!
Jogossággal volt tele,
igazság lakott benne,
most pedig gyilkosok!
Ezüstöd salakká lett,
tiszta borod vízzel keveredett.
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Vezéreid megátalkodottak,
tolvajok barátai.
Mindegyik szereti a megvesztegetést,
ajándékot hajhász.
Az árvák igazát nem védik,
az özvegy peres ügye nem kerül eléjük" (1,21-23).
5. Még egyszer hangsúlyoznunk kell: a példázat szavai mögött
vaskos történelmi tények állnak, olyanok, amelyek megtörténtek,
amelyeket a város vezetői, lakói valósággal elkövettek.
Ezékiel igehirdetése azonban még fokozza is az eddigieket, s
teszi ezt azzal a fordulattal, hogy a város és a nép még parázna
asszonynak sem volt megfelelő. Nem volt, mert nem törődött a
bevett konvenciókkal sem: „Csak abban nem voltál olyan, mint
a parázna, hogy nem törődtél a bérrel" (31. v.). Másképp fogalmazva : Jeruzsálem a legutolsó szajhánál is ocsmányabbul viselkedett. Ocsmányabbul, mert a paráznaság fejében nem neki fizettek,
hanem ő fizetett; nem ő után loholtak, hanem ő futkosott különféle szeretői után.
Ebben a vak indulatában túltett emóri és hettita „szülein",
feslettségében pedig túlszárnyalta „nővéreit": Samáriát és Sodomát. Azt a két várost, amelynek el kellett pusztulni, mert „Felfuvalkodtak, utálatos dolgokat műveletek előttem, azért elvetettem
őket, amikor ezt láttam" (50. v.). S mivel ezt végbevitte, Isten
választott jegyesének el kell viselnie a körülötte lakó arámok és
filiszteusok gyalázkodásait, utálatát, mert semmibe vette az esküt,
és megszegte a hűség szövetségét.
6. A művészi, esztétikai szempontból az Ószövetség legszebbnek mondott szakasza a megcsalt, a becsapott Isten őszinte önvallomása, és ítéletének hirdetése. Annak az Istennek az őszinte
önvallomása, aki választottjainak hűtlenségét ugyan megtorolja,
de a maga hűségét megőrzi: „Úgy bántam veled, ahogy viselkedtél, mert semmibe vetted az esküt, és megszegted a szövetséget. De
én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre,lépek veled" (59-60. v.).
Isten, a szeretve féltő Ú r , megtartotta ígéretét: népét kimentette
a pusztulás tüzéből, és úgy, hogy a Jézus Krisztusban örök szövetséget kötött az egész teremtett világgal. „Mert úgy szerette Isten
a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne
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vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte
el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa" (Jn 3,16—17).
7. A régi, keresztyén hagyomány az egyházat Jézus Krisztus
menyasszonyának tudja és vallja. Tudja és vallja úgy, hogy ezzel
a hasonlattal fejezi ki azt a szétszakíthatatlanul bensőséges kapcsolatot, amely Urával és megváltójával egybefűzi. S ha ez így
igaz - márpedig az - , akkor ez a fejezet igaz és hű tükröt állít
elénk. Tükröt, amelyben megláthatjuk az egyház és a magunk
múlt- s jelenbeli hűtlenségét, sokszori vétkét, amelyet ellene követtünk el. Megláthatjuk bűnbánattal és a bűnbocsánatért való
könyörgéssel. Ügy, ahogyan ezt a hűtlen hitével előttünk járt
Balassi Bálint tette:
Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét,
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét,
Töröld el rútságát, minden álnokságát,
Könnyebbítsd lelkem terhét!
Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben
Tétova bujdosik, mint madár nagy szélvészben.
Tőled oly igen fél, reád nézni sem mér
Akar esni kétségben.
Akarna nagy sokszor viszont tehozzád térni,
De bűnei miatt nem mér elődbe jönni,
Tőled elijedett tudván, hogy vétkezett,
Színed igen rettegi.
Semmije nincs penig, mivel elődbe jöjjen,
Kivel jóvoltodért viszont téged tiszteljen,
Nagy alázatosan méltó haragodban
Tégedet engeszteljen,
Bátorítsad Uram, azért biztató szóddal!
Mit használsz szegényeknek örök kárhozatjával?
Hadd inkább dicsérjen ez földön éltében
Szép magasztalásokkal.
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A saskeselyű és a cédrusfa
17. fejezet
Ez a példázat megragadó művészi eszközökkel mutatja be
Cidkijjá király és vezéreinek eljövendő sorsát. A költő-próféta
hasonlatai a héber líra legszebb gyöngyszemei közül valók, és itt
is azt szolgálják, hogy a bekövetkező ítélet visszavonhatatlan
komorságát fejezzék ki, húzzák alá.
Ezékiel a példázat hasonlatait maga magyarázza meg, nem
hagyva lehetőséget arra, hogy bárki is félreértse azokat, és teszi
ezt úgy, hogy ezzel előfutára lett Jézus Krisztusnak. Annak a
Jézus Krisztusnak, aki példázatokkal tanította az övéit úgy és
olyan módon, hogy azok önmagukat magyarázták s így mindenki
számára érthetőek voltak, mindmáig érthetőek maradtak.
Van azonban ennek a fejezetnek néhány sora - a befejező
rész - , amely már nem Cidkijjá királyra és vezéreire vagy népére
vonatkozik, hanem túlmutat önmagán. Túlmutat önmagán úgy,
hogy egy távolabbi eljövendő időről - az idők teljességéről
Jézus Krisztusról prófétál:
17,22-24:
(22) „így szól az én Uram, az ÚR:
Majd én magam török le a magas cédrus hegyéről
egy ágat, és elplántálom;
tetejéről letépek egy gyenge hajtást,
és elültetem egy magasba emelkedő hegyen.
(23) Izráel magas hegyén ültetem el,
hogy ágat növeljen, és gyümölcsöt hozzon.
Pompás cédrus lesz majd,
amelyen lakik mindenféle madár,
mindenféle szárnyas lakik lombjai árnyékában.
(24) Akkor majd megtudja a mező minden fája,
hogy én, az ÜR, teszem alacsonnyá a magas fát,
és magassá az alacsony fát.
Én szárítom ki a zöldellő fát,
és én teszem virulóvá a kiszáradt fát.
Amit én, az ÜR, megmondok, azt meg is teszem!"
S mindezt az Úr meg is cselekedte - a Golgotán cselekedte meg.
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Nem kívánom én a bűnös ember halálát:
Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket
18. fejezet
18,1-32: (1) így szólt hozzám az ÜR igéje: (2) Hogy mondhattok
ilyen közmondást Izráel földjéről:
Az apák ettek egrest,
és a fiak foga vásott el tőle?!
(3)Életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR - , hogy nem
fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izráelben! (4) Mert
minden lélek az enyém: az apák lelke is, meg a fiak lelke is az
enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik.
(5) Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él: (6) nem eszik
a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izráel házának
bálványaira, nem teszi tisztátalanná felebarátja feleségét, és nem
közeledik asszonyhoz tisztulása idején, (7) senkivel sem kegyetlenkedik, visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mezítelent felruházza, (8) uzsorát nem
szed, kamatot nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan
ítélkezik a peres felek között, (9) rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesíti: az ilyen ember igaz, ő élni
fog! - így szól az én Uram, az ÚR.
(10) Ha olyan fia születik, aki rabló és vérontó lesz, és csak egyet
is elkövet ezekből, (11) bár apja mindezt nem követte el: eszik a
hegyeken bemutatott áldozatból, tisztátalanná teszi felebarátja feleségét, (12) a nyomorulttal és a szegénnyel kegyetlenkedik, mindenfélét rabol, a zálogot nem adja vissza, föltekint a bálványokra,
és utálatos dolgokat követ el, (13) uzsorát szed, és kamatot vesz:
az ilyen éljen? Nem fog élni! Mivel elkövette mindezeket az utálatos
dolgokat, meg kell halnia, vére őt terheli.
(14) Ha valakinek olyan fia születik, aki látja apja vétkeit,
amelyeket az elkövet, látja ugyan, de ő maga nem követ el olyanokat: (15) nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint
föl Izráel házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná felebarátja
feleségét, (16) nem kegyetlenkedik senkivel, nem tartja vissza a
zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőknek, és
felruházza a mezítelent, (17) tartózkodik az álnokságtól, uzsorát,
106

kamatot nem vesz, törvényeimet teljesíti, és rendelkezéseim szerint
él: az ilyen nem hal meg apja bűne miatt, hanem élni fog! (18) Apja
azonban, mivel megzsarolta embertársát, és csak rosszat tett népe
között, meg fog halni bűne miatt!
(19) Ti ezt mondjátok: Miért nem bűnhődik a fiű az apa bűne
miatt? Ez a fiú törvény és igazság szerint él, minden rendelkezésemet megtartja és teljesíti, ezért élni fog. (20) Annak kell meghalnia,
aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa sem
bűnhődik fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érdemel.
(21) De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem
megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él:
akkor élni fog, nem hal meg. (22) Azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem kerülnek említésre. Azokért az igaz tettekért, amelyeket
véghezvitt, élni fog! (23) Hiszen nem kívánom én a bűnös ember
halálát - így szól az én Uram, az ÜR - , hanem azt, hogy megtérjen
útjáról és éljen.
(24) Ha pedig az igaz eltér az igazságtól, és álnokul él, elköveti
azokat a dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az ilyen
éljen-e? Igaz tettei, amelyeket azelőtt véghezvitt, nem kerülnek
említésre. Hűtlenségéért, amelyekre vetemedett, és vétkéért, amelyet elkövetett, meg fog halni!
(25) Ti azt mondjátok: Nem következetes az Ür. Figyeljetek ide,
Izráel háza! Én nem vagyok következetes? Inkább ti nem vagytok
következetesek! (26) Ha az igaz eltér az igazságtól, álnokul él, és
meghal: azért hal meg, mert álnokul élt.
(27) Ha pedig a bűnös ember megtér, és nem követi el többé
bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az
életét. (28) Ha belátásra jut, és megtér, és nem követi el vétkeit, élni
fog, nem hal meg. (29) De Izráel háza azt mondja: Nem következetes az ÜR. Én nem vagyok következetes, Izráel háza? Inkább ti nem
vagytok következetesek!
(30) Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izráel
háza! - így szól az én Uram, az ÜR. Térjetek meg, hagyjátok el
vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. (31) Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! Miért halnátok meg, Izráel háza? (32) Hiszen nem kívánom a halandó halálát - így szól az én Uram, az ÜR - ,
térjetek hát meg és éljetek!

Ha a kutatók a tizenhatodik fejezetet az Ószövetség legszebb,
legesztétikusabb részének mondják, a k k o r ezt a szakaszt Ezékiel
Jeruzsálem eleste előtti igehirdetéseinek csúcspontjaként tartják
számon. Ezt a véleményt nyugodtan elfogadhatjuk és úgy, hogy
ez a csúcspont nemcsak a próféta korára enged rálátást, hanem
van örökérvényű mondanivalója minden korok embere számára,
így a mi számunkra is.
Előbb azonban járjuk végig az idáig vezető utat:
Tovább gyűrűznek és egyre keserűbben folytatódnak bizonyos
teológiai viták. Azok, amelyekkel kapcsolatban a tizennegyedik
fejezet második felében a próféta már egyszer közölte Isten kijelentését, de amely - úgy látszik - képtelen volt helyes belátásra
bírni a sorsukkal elégedetlenkedő deportáltakat. A száműzöttek
a savanyú egrest (pontosabban: éretlen szőlőt) emlegetik, amelyet
az apák ettek meg, és a fiak foga vásott bele. Azaz az apák
vétkeztek és most nekik, a fiaknak, az utódoknak kell ezért bűnhődniük. Bűnhődniök úgy, hogy - és emberileg ez is érthetetlen a törvényszegő, Isten nélkül élőknek jól megy a soruk. „Mert
felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert
mindhalálig nincsenek kínjaik és kövér a testük" - panaszolja a
zsoltáros a 73. zsoltár 3-4. versében, amellyel jól fejezi ki az
istenhívő kegyesek rezignált kételyeit.
A leggyötrőbb kérdés mégsem ez, hanem az, hogy hogyan és
miként kell, miként lehet a tízparancsolat „Megbüntetem az
atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek
engem" (2Móz 20,5) mondatot magukra vonatkoztatni és egyáltalán: hittel elfogadni. Hogyan és miként kell elfogadni azt, ami
szinte minden generáció naponkénti tapasztalata: a jelent kikerülhetetlenül meghatározzák az elődök hibái, hibás politikai döntései, Isten- és emberellenes cselekedetei.
A magunk kis országára tekintve, nekünk is vannak ilyen
gyötrelmes tapasztalataink: hazánk jelenlegi helyzetét még mindig és ki tudja, hogy meddig, meghatározza az, ami az első
világháború előtt s alatt, és ami az ötvenes években történt.
Meghatározza úgy, hogy ma is viseljük annak a következményeit
- magyar közmondással élve: ma is isszuk annak a levét
amit
akkori „atyáink" bűnösen korlátolt magatartásukkal elkövettek.
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Viseljük még akkor is, ha mindezekben nem vagyunk, nem lehettünk vétkesek.
Ezek a tapasztalatok és az azokból levont következtetések
helytállóak, azonban az már a dolgok összekeverése, az ok és az
okozat felcserélése, ha ezt a törvényszerűséget a személyes felelősségre és az üdvösség kérdésére is kiterjesztik a hívők. Az, és az
ilyen hiedelmekkel szemben Isten saját magára esküszik s mond
ellene a száműzötteknek (s ha vannak ilyen gondolataink, akkor
nekünk is): „Életemre mondom, hogy nem fogjátok többé ezt a
közmondást mondogatni Izráelben! Mert minden lélek az enyém:
az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek
kell meghalnia, aki vétkezik."
Ha valaki vétkezik, ez a halál. És mi az élet?
„Ha valaki... rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesíti: az ilyen ember igaz, ő élni fog." S ez az,
ami teljességgel felfoghatatlan Ezékiel sorstársai számára. Érthetetlen, mert nem illik bele abba a képbe, amelyet Istenről magukban kialakítottak. Nem illik bele még akkor sem, ha a próféta
világosan hirdeti: Istent kell mindenekfölött félni, tisztelni és a
felebarátot kell mindenek előtt szeretni. Ez a rövid summája
azoknak az isteni rendelkezéseknek, amelyeket a prófétai igehirdetés háromszor is megismétel. Megismétel úgy, hogy mondataiból nyomatékosan kihangsúlyozódik: kenyeréből ad az éhezőknek, és a mezítelent felruházza.
Ez az egyik oldal: ha a bűnös - legyen az az apa vagy a fia megtér, s törvény és igazság szerint él, akkor élni fog. Ez pedig
a másik: ha az igaz, kegyes ember - legyen az az apa, vagy a fia eltér az igazságtól, és álnokul él, hűtlenségéért meg fog halni.
Ezt pedig emberi ésszel, bölcsességgel vagy bármiféle teológiaikegyességi megfontolásból nem lehet megérteni. Mint ahogyan
ilyen módon belátni Jézus Krisztus szavai sem az utolsó ítéletről:
„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az
angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. És összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat j o b b
keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja."
„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek,
Atyám áldottai, örököljétek azt az országot, amely nektek készít109

tetett a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok,
mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: U r a m , mikor láttunk téged éhezni, és
enned adtunk volna, vagy szomjúhozni, és innod adtunk volna?
Mikor láttunk jövevénynek, és befogadtunk volna, vagy mezítelennek, és felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, és elmentünk volna hozzád? A király így felel majd
nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg."
„Akkor szól a bal keze felöl állókhoz is: Menjetek előlem,
átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak
készíttetett. M e r t éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam,
és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be,
mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben
voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak
neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor
nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik: Bizony, mondom
néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek
közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."
Ezékiel igehirdetésére a kortársak válasza: „Nem következetes
az Úr", s tartok tőle, hogy Jézus igéire gyakran a miénk is ez.
Történt, történik pedig ez azért, mert az ember önerejéből képtelen volt és képtelen maradt belátni azt, hogy a kegyességét, a hitét
az Úr az embertársaihoz való viszonyában méri meg. A régiek azt
gondolták, hogy számukra éppen elegendő a választott néphez
való tartozásuk tudata, a törvény betű szerinti betartása, megtartása; mi pedig ismételten úgy véltük, hogy az egyházhoz való
kötődésünk, az őseink hitéhez való - különben: megható - ragaszkodásunk biztosítja testünk és lelkünk békességét, az örök
üdvösséget: az életet.
S Jézus Krisztus éppen ezért, éppen itt hív bennünket perbe.
Perbe hív a hívők közösségeként és személyesen is megszólítva:
milyen hitetlenségünk, hűtlenségünk vezetett oda, hogy elerőtlenedett egyházi életünk, s több mint katasztrofálissá lett társadal110

munk erkölcsi állapota? Mi van velünk, mi van gyermekeinkkel,
unokáinkkal, a csődbe jutott házasságokkal, a magukra maradt
öregeinkkel, akiknek a csöndes panasza nem jut el hozzánk, de
eljut Istenhez? Mi van azokkal a lelki sebekkel, amelyeket elhibázott változtatások okoztak embertársainknak, de amelyeket mi
nem gyógyítottunk be?
Mi van? - sorolhatnánk tovább azokat a szomorú tényeket,
elkeserítő adatokat, amelyeket a magunk személyes tapasztalataiból csakúgy ismerhetünk, mint a hírközlő szervek híradásaiból,
és amelyek valahogyan a mi fejünkre, a mi hitetlenségünkre szállnak vissza.
Mi van? - Csak nehogy belekezdjünk valamiféle erkölcsnemesítő kampányba, csak nehogy eljátsszuk az erénycsőszök tetszetős, de haszontalan szerepét! Ne tegyük, mert nem az erkölcseink
romlottak meg, hanem Istenhez, Jézus Krisztushoz való viszonyunk, és ez rántott magával minket, szűkebb és tágabb környezetünket. S rántott olyan mélységekbe, ahonnét semmiféle emberi
erőfeszítéssel, semmilyen szervezeti vagy egyéb reformmal nem
lehet kilábalni. Kivezető út csak egy van: a megújulás, a megtérés
útja. Az, amelyet Isten az élet prófétájának, Ezékielnek a szájába
adott, hogy nekünk is hirdesse:
„Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok
elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket
elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! Miért
halnátok meg Izráel háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát - így szól az én Uram, az Ú R - , térjetek hát meg és éljetek!"
Mit használ keresztyénségem,
Ha nem aszerint élek,
Ha nincs igaz kegyességem,
És vétkezni nem félek;
Ha szívem földhöz ragad,
Feledem szép célomat,
S azt ki értem ment halálra,
Csak nyelvem s nem éltem áldja?
Mit használ énnekem a hit,
Ha azt csak szájjal vallom,
De nem termem gyümölcseit,
S a bünt meg nem utálom;

Ha rajtam erőt vesznek,
S rabszolgájukká tesznek
Bűnös, önző indulatok,
S nekik ellent nem állhatok?
Lelkem hol lel nyugodalmat,
Ha zaklatja fájdalom?
Kibe vetek bizodalmat,
Ha a bűnnek súlya nyom,
Ha végórám közelít,
Ki vigasztal, ki segít?
Ki áll mellém az életben,
A halálban, ítéletben?
Ó segélj, hogy életemet,
Uram, néked szenteljem,
S minden cselekedetemet
Kedved szerint rendeljem!
Nyújts erőt a Jézusért,
Hogy meggyőzzek testet s vért,
Félve minden bűnt kerüljek,
S érdemedért üdvözüljek.
(448. ének)

Siratóének ez, siratóének lett
19-23. fejezet
Ezékiel szolgálata vak szemekre és süket fülekre talál, s így
beteljesedik saját igehirdetésének a szava: azok, akikhez küldetett
látva, nem látnak, hallva, nem hallanak, mert nincs szemük a
látásra és nincs fülük a hallásra.
A kegyelmi idő viszont egyre fogy: közelítenek azok a napok,
amikor Jeruzsálem sorsa beteljesedik. A fogyatkozó időben azonban nem kevesebbedik Isten megmentő szándéka: a próféta szavain, cselekedetein keresztül tovább figyelmeztet, int és emlékeztet: hátha mégis megtér Jeruzsálem és a nép?
A tizenkilencedik fejezetben világszép gyászdalban emlékeztet
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két uralkodó, Jóáház és Cidkijjá bekövetkezett és bekövetkezendő tragédiájára (lKir 23,31-33; 25,6-7).
A huszadik részben Isten „történelmi leckéjét" olvashatjuk
arról, hogy az Úr milyen kegyelmesen hordozta választott népét
a kezében, és arról, hogy Izráel milyen hűtlen volt és maradt az
áldásként kapott szövetséghez.
Ebben a fejezetben még van valami vigasztaló:
20,39-44: (39) „Ti azért, Izráel háza - így szól az én Uram, az
ÚR - kövessétek csak mindnyájan, és tiszteljétek őket! De egyszer
hallgatni fogtok rám, és nem gyalázzátok meg szent nevemet ajándékaitokkal és bálványaitokkal. (40) Mert szent hegyemen, Izráel
magas hegyén - így szól az én Uram, az ŰR - , ott fog tisztelni
engem Izráel egész háza, mindnyájan azon a földön. Ott gyönyörködöm majd bennük, és oda hozatom veletek felajánlásaitokat, az
első termés áldozatát, s mindazt, amit nekem szenteltek. (41) Gyönyörködöm bennetek, mint a kedves illatú áldozatban, amikor kivezetlek a népek közül, és összegyűjtetek azokból az országokból,
amelyekbe szétszóródtatok, és a népek szeme láttára bebizonyítom
rajtatok, hogy szent vagyok. (42) Akkor majd megtudjátok, hogy
én vagyok az ÚR, amikor beviszlek benneteket Izráel földjére, abba
az országba, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek
adom. (43) Ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek, és mi
mindent tettetek: hogyan tettétek magatokat tisztátalanná. (44)
Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR. Az én nevemért,
nem pedig a ti gonosz életetek és romlott tetteitek szerint bánok így
veletek Izráel háza! - így szól az én Uram, az ŰR".
Ez azonban még csak a távoli jövő s addig:
„Ezt mondja az én Uram, az Ú R :
Ki kell innod nénéd poharát,
a mélyet és öblösét;
kinevetnek, és kigúnyolnak,
mert sok fér bele!
Részeg leszel, gyötrelemmel tele,
szörnyű borzalom pohara
nénédnek Samáriának pohara.
Ki kell innod, ki kell ürítened!
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Még a cserepeit is rágni fogod,
és téped a melledet.
Megmondtam! - így szól az én Uram, az Ú R " (23,32-34).

Aszerint ítéllek el, ahogyan éltél, és amit
tettél
24,1-14
24,1-14: (1) így szólt az ÜR igéje hozzám a kilencedik évben, a
hónap tizedikén: (2) Emberfia! írd föl magadnak ezt a nevezetes
napot, éppen a mai napot: Babilónia királya éppen a mai napon
indított támadást Jeruzsálem ellen. (3) Mondj példázatot az engedetlen népről, és mondd nekik: így szól az én Uram, az ÜR:
(4) Tedd föl a fazekat, tedd föl, vizet is tölts belé!
Rakj bele húsdarabokat,
csupa jó darabokat, combot és lapockát,
a legjava csontokkal rakd tele!
(5) A nyáj legjavából vedd azt,
és rakj alá körben fát!
Főzd a húsdarabokat,
míg csak meg nem főnek a csontok is benne!
(6) Ezzel azt mondja az én Uram, az ÜR:
Jaj a vérontó városnak, e rozsdás fazéknak,
mert a rozsdája nem megy le róla!
Szedd ki belőle egyik darabot a másik után
válogatás nélkül.
(7) Mert ott van benne a vér,
melyet a csupasz kőre ontott,
nem a földre öntötte,
hogy a port betakarhatná,
(8) így keltett haragot, így indított bosszúra.
En is kiontom a vérét
a csupasz kőre, hogy ne lehessen betakarni!
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(9) Azért ezt mondja az én Uram, az ŰR:
Jaj a vérontó városnak!
Én is máglyát rakatok:
(10) hozzatok sok fát, gyújtsatok nagy tüzet,
főzzétek puhára a húst,
hadd főjön szét teljesen,
égjenek oda a csontok!
(11) Hagyjátok üresen állni a parázson,
hadd tüzesedjék át, legyen izzó rézfazék,
hogy megolvadjon a benne levő tisztátalanság,
leégjen róla a rozsda!
(12) Kimerítő volt a fáradozás,
mégsem ment le róla a sok rozsda,
a tűzben is rajta maradt rajta a rozsda!
(13) Gálád tisztátalanságodban
akartalak ugyan tisztogatni,
de nem tisztultál meg.
Nem tisztulsz meg tisztátalanságodból,
míg ki nem töltöm rajtad haragomat.
(14) Én, az ÜR, megmondtam,
be is teljesítem, mert véghezviszem!
Nem engedek, nem szánakozom, nem könyörülök!
Aszerint ítéllek el, ahogyan éltél, és amit tettél!
- így szól az én Uram, az ÜR.
Cidkijjá uralkodásának és Ezékiel deportáltságának kilencedik
esztendejében (Kr. e. 588), az év tizedik hónapjában, II. Nebukadneccar, az újbabiloni birodalom uralkodója, hadseregével körülveszi Jeruzsálemet. A város lakossága, védőserege hosszú hónapokig ellenáll az ostromgépekkel s technikai segédeszközökkel
is támogatott, meg-megújuló rohamoknak.
Cidkijjá uralkodásának tizenegyedik esztendejében, az év (587)
negyedik hónapjában mégis beteljesedik az ostromlottak sorsa.
A városban éhínség s járvány tör ki, és az így meggyengült védősereg már nem tud hatásosan védekezni. A h ó n a p kilencedik
napján a támadók rést ütnek a város kőfalán, és elfoglalják azt.
Cidkijjá és a teljesen szétzilálódott hadsereg egy része eszeveszetten menekül. A győztesek Jerikóig üldözik, és ott elfogják
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őket. Nincs menekvés senki, még a király számára sem. Őt elfogatása után Riblába, az újbabiloni uralkodó szálláshelyére viszik,
bíróság elé állítják és elítélik. Az ítélet, amit hamarosan végre is
hajtanak rajta, így szól: meg kell vakítani. Előbb azonban a
szerencsétlen királynak még végig kell néznie azt, hogy fiait megölik.
A következő hónap hetedik napján lángba borul a belső várfallal védett királyi palota, és gyújtogatás áldozatává lesz Salamon
temploma, a város nagyobb része.
A győztesek pedig ezután sem ismernek kegyelmet. Az élve
maradottak nagy részét Nebuzaradán testőrparancsnok elhurcoltatja. A templom és a királyi palota műkincseinek egy részét
barbárul összetörik és beolvasztják, más részüket épen, hadizsákmányként a birodalom fővárosába viszik. Ez intézkedés után
kerül - rövid időn belül immár másodszor - deportáltként az
újbabiloni birodalom különböző részeibe, elsősorban a Tigris és
Eufrátesz partjára, a főváros és környékének sokezer lakosa, és
kerül a győztes uralkodó kincstárába a templom sok értékes
kincse.
A másodszor deportáltak számának nagyságáról sincsenek
pontos adataink: 2Kir 25. csak általánosságban beszél, Jer 52.
adatai pedig alacsonynak tűnnek. (Különben: ez a két fejezet
tudósít Jeruzsálem elfoglalásáról.) S különösen is annak látszanak, ha Jeremiás számadatait összevetjük Ezsdrás 2. és Nehémiás
7,6-73 közléseivel, amelyek 42 360 visszatérőről tudnak.
Még egyszer: a ránk maradt tudósítások nem adnak pontos
felvilágosítást a deportáltak valóságos létszámáról, mégis, éppen
az előbb említett források alapján az látszik valószínűnek - sőt
majdnem teljesen bizonyosnak - , amit az újbabiloni nemzetiségi
politikai gyakorlat is alátámaszt, hogy elsősorban a nép felső,
tehát uralkodó rétegének, katonasorban levő és katonakorú férfiainak, valamint a mindig jól használható s a mindennapi életben
nélkülözhetetlen kézművesek elhurcolásáról lehetett ismét szó.
Az ország „nincstelenjei", tehát a földművelő lakosság - már
aki túlélte a főleg ezt a népréteget sújtó háborús eseményeket
- nagyobb része az országban maradhatott. Ott maradhatott - a
deportáltaknál is nagyobb nyomorúságban - , mert a palesztinai
éghajlati és geológiai viszonyok lehetetlenné tették a termőföldek
116

hosszabb ideig tartó művelésen kívül hagyását. Nem is szólva
arról, hogy a hatalmas birodalomnak szüksége volt a szőlő- és
földművelő lakosság által termelt élelmiszerekre, mezőgazdasági
termékekre.
Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról sem, ami megint az
újbabiloni nemzetiségi politikából következett, hogy a háború
által elnéptelenedett vagy csak gyéren lakott területekre idegen
néptörzseket telepítettek le és az sem látszik valószínűtlennek,
hogy ettől a telepítési politikától függetlenül, önkéntesen bevándorolt törzsek is letelepedhettek. (A Krónikás ezzel magyarázza
a samaritánusok eredetét.)
Az viszont - a kor viszonyainak megfelelően - természetesnek
mondható, hogy az otthon maradt őslakosság és az újonnan
jöttek egyformán az újbabiloni hatóságok alá tartoztak és önállóságuk vajmi csekély lehetett. S ebből következően érthető, hogy
Nebukadneccár Szerájá főpapot, Cefanjá papot, a katonai parancsnokot, valamint Cidkijjá egykori környezetét Riblába hurcoltatta, majd megölette, és a meghódított terület kormányzására
Gedalját nevezte ki helytartóul. Azt a Gedalját, aki minden valószínűség szerint korábban is rokonszenvvel viseltetett a keleti
uralkodó személye és politikája iránt, s ennek köszönhetően nyerte el ezt a megbízatást.
A „honfitárs" Gedaljá helytartósága azonban csak rövid életű
s végeredményében tragikus kimenetelű. Az otthon maradottak
egy elégedetlenkedő csoportja, Jismáél vezetésével, fellázad a
helytartó ellen és meggyilkolja azt. Hogy Jismáél és lázadó csoportja megmeneküljön a nyilvánvalóan bekövetkező megtorlás
elől, Egyiptomban keres menedéket, s a menekülők magukkal
viszik - tiltakozására mit sem adva - a város legkiemelkedőbb
emberét, Jeremiást is. Azt a prófétát, aki Isten hűséges küldötteként fáradhatatlanul szólott, cselekedett és szenvedett, hogy ez a
bukás ne következzék be. Az a bukás, amely a júdai királyság és
Jeruzsálem önállóságának, állami létének a végét jelentette.
A bukás okairól, illetve annak egyes elemeiről magyarázatainkban, elmélkedéseinkben már szólottunk, most azért foglaljuk
össze azokat:
Cidkijjá, aki Nebukadneccar segítségével került a királyi trónra, folytatta elődjeinek állhatatlan, egyiptombarát politikáját.
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Azt a politikát, amely nélkülözött minden reális alapot, és csak
arra volt jó, hogy az apró országot kiszolgáltassa az Egyiptomnál
jóval erösebb újbabiloni hatalom kényének-kedvének, és ezzel
aláássa az amúgy is ingatag létét.
A helyzetet jól látó és megítélő Jeremiás és Ezékiel többszöri
intése, tanácsa ellenére a júdai király folytatja a katasztrófapolitikát, amit még azzal is tetéz, hogy egyiptomi segítségben bízva,
nyíltan is szembeszáll a nálánál mérhetetlenül nagyobb és ütőképesebb haderővel bíró újbabiloni uralkodóval. Ugyanakkor az is
valószínűnek látszik, hogy Cidkijjá ezt a lépését nem tanácskozta
meg az amúgy is a saját nehézségeivel elfoglalt egyiptomi hatalommal, mert semmi jele annak, hogy a remélt szövetségestárs a
segítségére sietett volna. A jelek inkább azt mutatják, hogy ez a
cselekedet a király és a tanácsadóinak rövidlátásából, meggondolatlanságából és önfejűségéből eredt, amely rövidlátást, meggondolatlanságot és önfejűséget a királynak Jeremiással szembeni,
szinte érthetetlen magatartása is bizonyít (pl.: Jer 38,1-5). S nincsen kétség afelől sem, hogy az események tragikus fordulataiban
nagy része volt a király rossz politikai tanácsadóin túl, a hozzájuk
hasonló és náluk semmivel sem különb júdai születési és vagyoni
vezető rétegnek, arisztokráciának is. És ez az a mozzanat, ami
már túlmegy egy balkezes, ügyetlen politika fogalmán. Túlmegy,
mert önfejűségében, önzésében szomorú visszásságokat: megoldatlan társadalmi problémákat takar. Olyanokat, amelyek talán
jobban meggyöngítették az országot, mint bármi más. Túlmegy,
s ha e jelenségről kívánunk röviden szólni, akkor erre a legalkalmasabb, hogyha mondanivalónkat egy eseményhez, egy dátumhoz kötjük. Éz az esemény az úgynevezett deuteronómiumi reform, és a d á t u m : 622.
Azzal kell kezdenünk, hogy sem a kortörténeti kutatások, sem
pedig az Ószövetség szövegének vizsgálatát végző tudományok
mindeddig nem voltak képesek kellő módon bemutatni ezt a
reformot, ezt a reformációt.
A kortörténeti kutatás nem kap más támogatást, mint a 2Kir
23-ban található, meglehetősen szűkszavú híradást, és ezért az
esemény - mégpedig nagyon fontos esemény - részletes rekonstruálására nem vállalkozhat. A bevezetéstudomány pedig - hoszszabb-rövidebb vizsgálódás után - kénytelen megállapítani azt,
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hogy a Hilkijja főpap által megtalált törvénytekercs tartalmát,
pontosabban: terjedelmét, a Mózes 5. könyvében elfoglalt, teljesen bizonyos helyét képtelen meghatározni. Ez azonban csak fele
a valóságnak. Fele, mert ugyanakkor ez az esemény mindenképpen beleillik abba az^általános képbe, amelyet elsősorban a kort
megelőző próféták (Amosz, Ézsaiás) igehirdetései, másodsorban
a Királyok könyvének bizonyos szakaszai, és Jeremiás, Ezékiel
próféciái elibünk állítanak. Ez a kép pedig arról tanúskodik, hogy
a 622-es reformációra nemcsak vallasi-hitbeli okok - talán elsősorban nem is ezek - miatt, hanem a társadalmi visszásságok
miatt volt szükség.
Ebben a vonatkozásban erre a korra az jellemző, hogy a régi,
a patriarkális rend (amelyben az „atyák" adták a tekintélyt)
felbomlott. Az a rend ment veszendőbe, amely a nép történetének
korábbi szakaszaiban életképesen virult. A gyökeres változás
előbb Dávid és Salamon - tehát a monarchikus királyság kialakulása - korában, majd méginkább az Omridák idejében (lKir
16,15—34-től következő szakasz; időileg: a kb. 885-ös esztendőtől
terjedő negyven év) következett be. Bekövetkezett annak ellenére,
hogy a régi rendhez szokott néprétegek erőteljes ellenállást fejtettek ki az újfajta, az eddigiektől eltérő, de törvényszerű gazdaságitársadalmi rend ellen. Ez a kikerülhetetlen változás hozta a továbbiakban magával a mózesi törvények és a kegyesek által mindig
is elítélt pénzkereskedelmet s ezzel együtt: az adósrabszolgaságot.
Az anyagi, gazdasági viszonyok megváltozásával - természetszerűen - megváltozott a társadalmi rend is, és nemcsak az uralkodói központokban (Samáriában és Jeruzsálemben), hanem a
falusi, vidéki közösségekben is. Ezek a közösségek felbomlanak,
tagjaik nincstelenné válnak. A formáiban bonyolult krízis nehézségei éppen ez utóbbiakat: a földet vesztett és ezért sok esetben
rabszolgaságba süllyedt, és a régihez érthető, de tragikus módon
ragaszkodó, falusi-vidéki közösségeket, azok tagjait érintették.
A gazdasági változásokat pedig megnehezítették az állandóan
újratermelődő „újgazdagok" anyagiassága, mérhetetlen önzése:
a vagyonszerzés, a harácsolás - Isten által megítélt - mindenféle
formái. S hogy,ez valóban így volt, keserű mondatok sorát tudnánk Amósz, Ézsaiás próféta igehirdetéséből idézni, mint ahogyan visszacsenghetnek Ezékiel hasonló tartalmú igéi is.
119

Ilyen előzmények után lett égetően szükségessé az a kegyességi,
közösségi-társadalmi reform, reformáció, amit deuterohómiainak: a törvény megismétlésének, megerősítésének szoktunk mondani. Ez a reform, ez a reformáció megbukott: megbuktatták
azok, akik se az Urat, se felebarátjukat nem szerették. A megbuktatás után következik a bukás, amit Ezékiel igéi így indokolnak:
„Aszerint ítéllek el, ahogyan éltél, és amit tettél".

Csak halkan sóhajtozz, ne gyászold
24,15-24.
24,15-24: (15) így szólt hozzám az ÚR igéje: (16) Emberfia! Én
most elveszem tőled hirtelen halállal, aki neked kedves, de te ne
gyászold, ne sirasd, könnyedet se hullasd! (17) Csak halkan sóhajtozz, ne gyászold úgy, ahogy a halottakat szokták! Tedd föl a
fejdíszedet, és kösd lábadra sarudat, ne takard el a bajuszodat, és
ne edd a gyászolók kenyerét!
(18) Elmondtam ezt reggel a népnek; estére meghalt a feleségem.
Másnap reggel a kapott parancs szerint cselekedtem. (19) Ekkor
a nép ezt mondta nekem: Magyarázd meg, hogy mit jelent az, amit
előttünk csinálsz! (20) Ezt feleltem nekik: így szólt hozzám az ÚR
igéje: (21) Mondd meg Izráel házának: így szól az én Uram, az
UR: Én most meggyalázottá teszem szentélyemet, erősségeteket,
melyre büszkék vagytok, amely nektek kedves, amely után vágyódtok; fiaitok és leányaitok pedig, akiket elhagytatok, fegyvertől
esnek el. (22) Azt fogjátok csinálni, amit én csináltam: nem takarjátok el bajuszotokat, és nem eszitek a gyászolók kenyerét. (23)
Fejdísz lesz a fejeteken, saru a lábatokon; nem fogtok gyászolni,
sem sírni, hanem elsorvadtok bűneitek miatt, és csak sóhajtoztok
egymás közt. (24) Ezékiel pedig példa lesz számotokra: amit ő
csinált, ugyanazt csináljátok ti is. Amikor ez bekövetkezik, akkor
megtudjátok, hogy én, az ÚR, az Úr vagyok!
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Meghal Ezékiel felesége, az, aki neki kedves. Hirtelenül, váratlanul hal meg; az Ú r akarja ezt így, és azt is, hogy a próféta ne
gyászolja meg, úgy, ahogyan ez a kegyes, a hívő emberekhez illő
és méltó. Az Ur akarja, hogy ez a gyászeset is, mint minden más
a próféta életében, igehirdetéssé, Isten akaratának kinyilatkoztatásává legyen. S a Mindenhatónak ez az utolsó előtti szava:
„Ezékiel a példa lesz számotokra: amit ő csinált, ugyanazt csináljátok ti is. Amikor ez bekövetkezik, akkor megtudjátok, hogy én,
az Ú R , Ú r vagyok!" Az Ú r minden és mindenek fölött, aki félt,
aki szeret, aki a hűséget hűségével tetézi meg, de aki a hűtlenséget
mindenképpen megtorolja.
Most az utóbbinak az ideje következett el: Jeruzsálem elesett,
s ezzel minden bevégeztetett. Minden bevégeztetett - amiről majd
egy menekült ad hírt a prófétának és sorstársainak - , amellyel
befejeződik Ezékiel szolgálatának első, és kudarcos szakasza.
Befejeződik, mert hasztalan hirdette a megmaradás, az élet ítéletes igéit, Jeruzsálem nem hallgatott rá, és ezért el kellett pusztulnia. El kellett pusztulnia úgy, ahogyan erről a későbbi krónikás
beszámol, ahogyan ezt az előzőkben magunk elé idéztük.
Mi, most, ezzel a tudattal, magunkra néző bűnbánattal becsukhatnánk - mint ahogyan egy időre, amíg magyarázó, elmélkedő
munkánkat nem folytatjuk - Ezékiel próféta könyvét. Becsukhatnánk, mert így lenne kerek egész - és hányszor gondoltuk ezt
így! - az emberi észjárású törvény: a bűnt büntetés követi, a
vétket pedig a visszavonhatatlan ítélet.
Isten nem így gondolkodik: neki nem a pusztulás, a halál a
végső cél, hanem az élet. Az az élet, választott népe, Izráel majd
az egyház, az egész emberiség számára akar és kíván biztosítani.
Akar és kíván akkor is, ha az övéi és a tőle idegenek tőle eltávolodtak, neki ellenállnak.
Azért a próféta most nem gyászolhat, de készen kell lennie,
hogy majd megnyíljon a szája, hogy beszéljen majd. Beszéljen,
ítéletet mondjon, de nem Izráel, hanem annak kárörvendő környezete, és azon népek fölött, akik Isten eszközei voltak az ítéletben : engedetlen és haszontalan eszközök. S készen kell lennie a
prófétának arra is, hogy befogadja és továbbadja az új templomról - mi úgy hisszük, hogy a messiási üdvkorról - való látomásait,
és azokat az ígéreteket, amelyek nemcsak Izráelnek, hanem ne121

künk, a ma élő híveknek szólnak. Isten adja, hogy közülünk
legyen valakinek majd ereje ezekről a látomásokról, próféciákról
is írni egy szerény, áldást adó könyvet. Addig is egy vigasztaló,
bátorító ; erőtadó igével köszönünk el egymástól:
„Az ÚR megragadott engem; elvitt engem az ÚR lélek által, és
letett egy völgyben. Tele volt csontokkal. Végigvezetett
köztük
körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és
már nagyon szárazak voltak.
Megkérdezte tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? En így feleltem: Uram, URam, te tudod! Akkor ezt mondta
nekem: Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti száraz csontok,
halljátok az ÚR igéjét! így szól az én Uram, az ÚR ezekhez a
csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat
adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel,
azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok t hogy én vagyok az ÚR.
Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint
prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig
egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd
hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt
bennük. Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a
léleknekprófétálj,
emberfia, és mondd a léleknek: így szól az én Uram, az ÚR: A négy
égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre
keljenek! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem.
Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen
nagy sereg volt.
Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Ez a sok csont Izráel egész
háza, amely most ezt mondja: Elszáradtak a csontjaink, és elveszett
α reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mondd nekik:
így szól az én Uram, az ÚR: én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak
sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izráel földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem! Lelkemet adom belétek,
életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken.
Akkor
megtudjátok, hogy én, az ÚR, meg is teszem, amit megmondtam
- így szól az ÚR"
(37,1-14).
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Amikor mindnyájunknak kérem Isten Lelkének segítségét igéjének szorgalmas olvasására, megértésére és megtartására, még
azt szeretném megemlíteni, hogy magyarázataim, elmélkedéseim
megírásakor több szerző könyvét használtam fel. A legnagyobb
haszonnal Georg Fohrer és Hans Brandenburg Ezékiel kommentárjait forgattam. Az elsőtől az igen pontos tudományos adatokat, a másodiktól a feldolgozás módját vettem át.
Az Ú r Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Ámen.
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