
Közelítések az
Ószövetségben meg je -
lenő hit megértéséhez
1. A hit fogalmának általános tartalmi szempontjai

Ha vallástörténeti szempontból tekintjük, akkor — a maga összetett
formájában — a hit minden vallásban a vallásos élet meghatározó
eleme. Általános, minden vallásban megtalálható elemei a követ-
kezők: egy transzcendens valóság létének állítása; amely magában
foglalja az emberi egzisztencia szempontjából döntő jámbor ráha-
gyatkozást vagy szilárd bizalmat; amely evilág körülményei között
tá maszt és vigaszt jelent.1 A mi nyugati megértési horizontunk kiala-
kulásában, ahol a hit még mindig sajátosan keresztény fogalom, döntő
szerepe volt Aquinói Szent Tamásnak, aki megpróbálta a keresztény
tapasztalatot a skolasztika nyelvezetébe integrálni. Formális megfo-
galmazásában „a hit a kegyelem révén az Isten által befolyásolt akarat ha-
talma alatt álló, az isteni igazságba beleegyező értelem aktusa” (Summa
Theologiæ, 2–2 q. 2 a. 9). Innen forrásozik a hit sajátosan nyugati szem-
lélete, amely, minőségileg megkülönböztetve a hitet a hűségtől, a hit
esetében tartalmilag feltételezi az intellektuális beleegyezést.

Kellő óvatossággal kell viszont eljárni, ha a Bibliára akarjuk al-
kalmazni a hit fenti, a középkor skolasztikus filozófiájának öröksé-
gét hordozó fogalmát. Ez a megközelítés ugyanis, s erre már Luther
Márton és a reformátorok is felfigyeltek, és meg is próbáltak vele
szakítani, nem mindig összeegyeztethető a hit bibliai szemléletével.
Az Ószövetség esetében ez azt jelenti, hogy itt a hit, általánosság-
ban, elsősorban viszonyfogalom, nem pedig intellektuális aktus: az
ember Istenhez fűződő viszonya. Többnyire az ember reakciója Isten
megelőző cselekvésére. Talán az Iz 43,10–12, a tételes monoteizmus
egyik deutero-izajási megfogalmazásaként (Kr. e. 6. század közepe)
említi a szabadításával magát igazoló, egyetlen Istenbe vetett hitet
egyfajta intellektuális minőségként, mint intellektuális beleegyezést.2

2. A hittel kapcsolatos ószövetségi héber terminológia
„rugalmassága”3

A hitet jelölő, Bibliában szereplő lexémák előfordulásainak a vizsgá-
lata a fenti megállapításokat még inkább alátámasztja. A hit tudniil-
lik egyedül csak az Újszövetségben rendelkezik fogalmi megfelelő-
vel. Itt a PisT- gyökből származó PisTis főnév, illetve PisTeuö ige
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formáinak tartalma többé-kevésbé korrekt módon takarja a hitet mint
beleegyezést. Az Ószövetségben viszont nem találunk olyan speciá-
lis fogalmat, amely a hitet jelölné. Ugyanakkor megfigyelhetünk egy
sokszínű, jelentésbeli gazdagságot is tükröző fogalomhasználatot.

Az Ószövetségben az ember Istenhez fűződő viszonyát alapvetően
két egymással ellentétes, de gyakran egymás mellé helyezett jelen-
téscsoport írja le: félelem és bizalom (b†H [„biztonságban érzi magát”; „rá-
bízza magát”, bízik benne”, „bizalmat ébreszt”] és HSh [„elrejtőzik”, „ol-
talmat keres”]; illetve ez utóbbi névszói formája: HeSed [„összetartozás”;
Istenre értve, többes számban: az Ő „hűsége”, „irgalmas jósága”, „ke-
gyelmi ajándékai”]). Bár statisztikailag a két fogalomkör egyenlő arány-
ban használatos (kb. 150–150 előfordulás), de a bizalom jelentésének
erőteljes profán színezete miatt (az Ószövetségben igeként 156 esetből
65-ben profán, 91-ben vallásos értelemben használják), paradox mó-
don a hit leggyakoribb kifejezése az istenfélelem (például Ter 20,11; 22,12;
Józs 8,13; 11,2; Péld 1,7; Zsolt 19,10; 111,10 stb.). Ezen felül az Ószö-
vetségben még két további fogalomkör is kifejezi a hitet. Az egyik a re-
mény (qwh [„vár”, „bízik”, „remél”]; yHl [„vár(akozik)”: reménytelen
helyzetben, óhajtva, bizakodva, türelemmel]; HKh [„vár”, „bizakodva
vár”]), a másik a stabilitás vagy megbízhatóság (´mn [„hordozott”
(passzív értelmű), „megbízható”, „szilárd”, „hűséges” (illetve ezeknek
bizonyul), „biztonságosnak tud”, „megbízhatónak tart”, „hisz vala-
kinek”, „bizalma van hozzá”]; illetve névszó formái: az ´émet [„szi-
lárdság”, „megbízhatóság”, „állhatatosság”, „hűség”, „igazság”] és az
´émûnäh [„szilárdság”, „megbízhatóság”, „hűség”].

Ebben a két fogalomkörben is markáns a profán használat. A re-
ményhez kötődő fogalmakat igeként a 86 esetből 33-ban profán, 53-
ban vallásos értelemben találhatjuk. A stabilitást vagy megbízhatósá-
got jelentő igei formáknál a profán használat a domináns: 100 eset ből
60-ban profán és „mindössze” 40-ben vallásos értelmű. A Sep tua -
ginta mégis ez utóbbi jelentéstartalmat bíró igegyök (´mn) szárma-
zékait fordítja a PisT- („hinni”/„hit”) gyök valamely alakjával. Bár
itt megjegyzendő, hogy a görög PisT- gyöktől eltérően a héber ´mn
névszói alakjai nem ugyanabból az igegyökből származó igei for-
mák nomen actionisai, és az igei és főnévi formák soha nem kapcso-
lódnak össze egymással.4 A nyelv ilyen ellentétes használatának
hátterében az Istennel való élő viszony belső feszültsége, dinami-
kája és összetettsége húzódik meg; mely az ószövetségi hit alap-
vető tapasztalata.

3. Egyén és közösség viszonya

Martin Buber A próféták hite című könyvének előszavában Izrael Is-
tenről szerzett kettős tapasztalatáról beszél. Először is istentapasz-
talatát mint nép szerezte, amelyet az Isten kivezet, irányít, aki út-
mutató. Másodszor pedig a nép bizonyos tagjait megszólította,
hogy rajtuk keresztül szóljon hozzájuk újra és újra elmondva út-

„Félelem” és „bizalom”

4Klaus Haacker: Glaube
II. In Altes und Neues

Testament. Theologische
Realenzyklopädie, 13.

kötet, Walter de Gruyter,
Berlin, 1984, 278.

5Martin Buber: A próféták
hite. (Ford. Bendl Júlia.)
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9–10. Az általánosságban

„törvényként” fordított
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mutatását („Tórát”).5 Az ószövetségi vallás kollektív struktúrája a
hittel kapcsolatos szövegekre is rányomja a bélyegét. Az egyén leg-
többször a közösségi kötelékből lép elő. Az Ószövetségben első-
sorban a közösség a hit megértésének a horizontja. Elmondható
ugyanakkor, hogy a prófétai hagyomány, a zsoltárok és a bölcses-
ségi irodalom jó része is (például Jób és a Prédikátor könyve) már
eltolódást mutatnak a kollektív szemlélettől az individuális egzisz-
tenciális hit-tapasztalat irányába.

Az Izrael számára az őt kivezető és neki utat mutató Isten első-
sorban szabadító Isten, aki megszabadította egyiptomi szolgaság-
ból, a Sínainál szövetséget kötött vele és a Tórával életrendet adott
neki. A legfontosabb ünnepekkor, mint pászka, kovásztalan kenyerek
ünnepe, sátoros ünnep, a Tóra adásának ünnepe, az Isten szabadító tet-
teinek eseménykörére való kollektív kultikus emlékezés a hit ószö-
vetségi fókuszpontja és a közösségi identitás forrása.

Bár meglehetősen vitatott, feltehetően az „emlékezni” héber ige-
gyök alapjelentése „nemzeni” (például itt gondolhatunk a „hím”
jelentésű zäkär főnévre). Ebben az értelemben a szemita mentalitás
szerint az emlékezés nem a múlt felidézése; hanem a múlt esemé-
nyeinek újrateremtése, jelenvalóvá tétele. Az intellektuális érte-
lemben vett emlékezést, mint általában minden intellektuális tevé-
kenységet, a szívnek (lëb) tulajdonítják: „szívében őrizni” (Dán 7,28;
vö. Mária a tizenkét éves Jézus szavaival kapcsolatban Lk 2,51).6 A fő
ünnepekhez kapcsolódó emlékezés a hit alapját hordozó múltbeli
eseményt, istentapasztalatot itt és most, az ünneplő jelenében tette
kézzelfoghatóvá, újra átéltté, egzisztenciális tapasztalattá. Például
a Sínai eseménnyel kapcsolatban a rabbinikus hagyomány különö-
sen is odafigyelt erre, a Kiv 19,1-ben szereplő „ezen a napon”, azaz
„ma” értelmű Bayyôm kifejezés értelmezésénél. Erről így ír Ben Zo -
ma (Kr. u. 2. század) kommentárjában (Tanhuma, Yitro 7.): „Ben Zo ma
mondja: Mi is íratik a »Három hónapra...« (Kiv 19,1) [versben]?
Nem az íratik [ahogy bárki várná] »azon a napon«, hanem »ezen a
napon«, mintha ezen a napon (ma) érkeznének a Sínai pusztába.
[Az Írás azt akarja neked tanítani:] Minden nap amelyen a Tórával
foglalkozol ezt kell mondanod: »Mintha ezen a napon (ma) kap-
nám a Sínairól.«”

4. Az ószövetségi hit paradigmatikus személyei

A Bibliában sűrűsödő kimondhatatlan és elbeszélhetetlen élő is-
tentapasztalatot nem lehet fogalmi szintre redukálni vagy általunk
meghatározott kategóriákba minden további nélkül besorolni. A hé -
ber Biblia a hitet nem definiálja, hanem példákon, bizonyos kulcs-
személyek és Isten kapcsolatán keresztül írja le.

Első pillantásra két alak modellje világos: Ábrahámé és Dávidé. Igaz,
még több más személy is ide sorolható: Jákob, József, Mózes, Rut,
Debora, Jób stb. A prófétai hagyományban megjelenő személyek, pél-

Tôräh főnév sokat vitatott,
etimológiáját tekintve a

„dobni”, „vetni”, „ hajítani”
alapjelentésű yrh igéből
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későbbi fejlődése során
„az ujjat vagy kart

kinyújtani irányt mutatva”,
illetve a „utat tudni vagy
megjelölni” értelemmel

gazdagodott. Innen a
Tôräh értelme mint

„útmutatás”, „tanítás”,
„tan”. Vö. F. García Lopez:

hr”AT. . In Theologisches
Wörterbuch zum Alten
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Kohlhammer, Stuttgart,
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6Hans Walter Wolff:
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Verlagshaus, Gütersloh,

61994, 81. és 84.
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dául Ozeás, Jeremiás, Ezekiel, a hit egy sajátos, erősen individuális ta-
pasztalatát képviselik. Mindnyájuk közös jellemzője egyrészt kivá-
lasztásuk teljesen ingyenes és minden megindokolástól mentes ka-
raktere; másrészt megkérdőjelezhetetlen lojalitásuk Isten irányában. Bár
ez utóbbi megnyilvánulásának módja igen különbözik például Ábrahám
vagy Jeremiás esetében. Megjegyzendő viszont, hogy a róluk szóló, több-
nyire elbeszélő jellegű szövegek végső formája későbbi szerkesztői
tevékenység eredménye, és tükrözik, tartalmazzák Izrael és Isten ké-
sőbbi időszakban megélt viszonyának tapasztalatát is.

Ábrahám a róla szóló, tartalmilag gyakran egymással feszültség-
ben lévő rövid, tömör elbeszélések összességében, az úgynevezett
Ábrahám-ciklusban (Ter 12–25) mindenekelőtt a hit embere. Szemé-
lye elsősorban teológiai szempontból jelentős. Egyrészt az ő sze-
mélye áll Izrael történetének az elején. A neki adott ígéreteket
(áldás, haza és utódok) a róla szóló elbeszélések végső formáinak
szerkesztői az ókori Izrael államiságában, elsősorban az egységes,
dávidi dinasztia által vezetett királyság létrejöttében látják betelje-
sedni. Másodsorban a neki adott ígéreteken keresztül általa nyer
áldást a többi nemzet is (Ter 12,3; 18,18; 22,18). Ezekben a elbeszé-
lésekben Ábrahám családja rokon a környező népek őseivel (ará -
mok, izmaeliták, midiániták, moábiták, ammoniták, edomiták), ami
személyét Izrael keretein túlnyúló, egyetemes üdvtörténeti távlatba
helyezi.

A róla szóló elbeszélések, hasonlóan az Izsákról és Jákobról szóló
elbeszélésekhez, több hagyomány összeolvadásából jöttek létre, és fel-
tehetően az izraelita monarchia korai periódusában foglalták őket elő-
ször írásba (Kr. e. 10–9. század). Ezek az elbeszélések az Isten és Izrael
közötti viszony tapasztalatát hordozzák, melynek alapvető szelete az
Ábrahámnak adott ígéret és annak beteljesedése Izrael életében.

A személyével kapcsolatos kulcsmondat a Ter 15,6-ban található,
a neki adott ígéretek megújítása és a vele kötött szövetség össze-
függésében: „Ábrahám hitt az Úrnak, ő pedig betudta azt neki igazsá-
gul.” Maga a kijelentés kultikus formájú, deklaratív. Ugyanakkor
az itt található két ige (wühe´émìn: „hitt” [Ábrahám]; wayyaHšübehä:
„betudta azt” [Isten]) duratív és iteratív aspektusa Ábrahám életé-
ről mint egészről állítja az Isten iránti feltétlen bizalmat, hitet, és az
ennek megfelelő magatartást, ami által Isten előtt igazzá, autenti-
kussá vált.

A Ter 12,1-ben Ábrahám minden további megindokolás nélkül kap-
ja Istentől a felszólítást. Hazáját, nemzetségét és családját el kell hagy-
nia; mindent „ami biztonságát és személyes világának azonosságát” jelen-
tette.7 Isten részéről a megindokolás, a mindezért cserébe kapott ígéret
talán nem tűnhet elég életszerűnek egy 75 éves, gyermektelen idős em-
ber, Ábrahám számára: nagyszámú utód, a föld és az áldás. Bár a ku-
tatásban elég valószínűtlennek tűnik, hogy az ókori Kelet kultúrájá-
nak egyik bölcsőjéből, a dél-mezopotámiai Urból indult volna el a

4.1. Ábrahám

7Rózsa Huba:
A Genesis könyve II.

Szent István Társulat,
Budapest, 2009, 24.
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pátriárkai történetek Ábrahámja, Gyökössy Endre szavai mégis talá-
lóak: „Nem valami tudatlan, történelem előtti félvad, nomád pásztorember
volt, hanem az akkori kultúra csúcsáról lépett le a puszták felé, hogy vállalja
a bolyongó nomádok sorsát.”8 Ábrahám nevetségessé válva családja előtt,9

szótlanul engedelmeskedve otthagyja addigi életét és Istenre hagyat-
kozva vezeti családját. Ehhez hasonlóan, a róla szóló elbeszélésekben
végig, Ábrahám minden különösebb indoklás nélkül kapja Isten részéről
az instrukciókat; és ő ezeket kérdés nélkül teljesíti újra és újra.

Ezt követően vándorlása, illetve unokaöccsével, Lóttal való viszo-
nya a próbatétel fázisa Ábrahám számára (Ter 12–13). A Ter 21. feje-
zetében beteljesedik az egyik ígéret: Ábrahámnak fia születik, Izsák.
A Teremtés könyve szövegeinek jelenlegi kánoni elrendezésében vi-
szont Isten mindjárt próbára is teszi (Akeda: Ter 22). Ábrahám Isten
kedvéért még a fiát is hajlandó lenne feláldozni. Ábrahám Isten aka-
ratára kimondott igene és az azzal járó áldozatvállalása már-már jóbi
karakterű.

Ábrahámnak egyedi viszonya volt Istennel, akit imádott, és aki-
vel szövetséget kötött; sőt személyében az Elohista forrás a prófé-
ták egyik típusát ábrázolja (Ter 20,7).10 Viszonyuk jóval összetettebb
lehetett annál, mint amit az ígéret–beteljesedés fogalompáros segít-
ségével le tudnánk írni. Ez a viszony újból és újból megpróbáltatott,
mégpedig nem perifériális szegmenseket, hanem kapcsolatuk alap-
ját érintve. Ábrahám lojalitása pedig az általa irányíthatatlan, kiszá-
míthatatlan és tőle mindent követelő Isten iránt is megkérdőjelez-
hetetlen marad.

Ábrahámot követően az ókori Izrael szempontjából ő a második leg-
fontosabb alak. Átteologizált személyéhez ezért az Ószövetségben
számos legenda, tanítás és hőstörténet fűződik. A felemelkedéséről
szóló deuteronomista szerkesztő által alaposan átdolgozott hagyo-
mány (1Sám 16–2Sám 5,8) középpontjában a közte és Isten közötti
exkluzív kapcsolat áll: Izáj nyolcadik fia, aki legkisebbként lett ki-
választva és Sámuel által felkenve Izrael királyává, a filiszteusok el-
leni harcok hőse, Saul riválisa.

Saul és utódai ellentétes karaktere. Ő az, aki legyőzi a filiszteuso -
kat és megszerzi az ígéret földjét. Izrael legfontosabb történelmi vál-
tozásainak szereplője, amelyek az egységes monarchia kialakulásá -
hoz vezettek, ebből a teológiai nézőpontból beteljesítve a pátriárkáknak
adott ígéreteket. Szótlan engedelmességének mintegy jutalma,
hogy eléri célját, amely egyben az isteni ígéretek beteljesedése is. Izrael
számára további történelme folyamán Dávid az ős, aki az Istennel
kötött szövetség emberi partnere.

Ábrahámhoz hasonlóan Dávid kiválasztása is feltétel nélküli és
ingyenes. Dávid kiválasztatott és ő szó nélkül engedelmeskedett.
A Nátán-orákulum (2Sám 7,8–16) tanúsága szerint a vele kötött szö-
vetség is feltétel nélküli és ingyenes; nem függ sem Dávid, sem utó-
dainak jövőbeli tetteitől (2Sám 7,14–16). Ábrahámtól eltérően Dávid

8Gyökössy Endre:
Őstörténet I. Szent

Gellért Kiadó, Budapest,
3[évszám nélkül], 168.

9Erre utal Sára nevetése
a három látogató

érkezésekor, amely az
elsőszülött fiú Izsák

nevében őrződik meg
(Ter 18,12): nevének

héber megfelelője
YicHaq, a „nevetni”

jelentésű cHq igegyökből
származik.

10Robert Martin-Achard:
Abraham I. In
Theologische

Realenzyklopädie,
1. kötet, Walter de

Gruyter, Berlin,
1977,  369.

4.2. Dávid

266

ELEJE:Layout 1  2013.03.14.  13:46  Page 266



hite azonban nem nagy paradigmatikus cselekedetekben próbálta-
tik meg (lásd Ábrahám esetében az ő elhívása, vagy az Akeda).
Egész élete válik próbatétellé, és az itt tanúsított hite révén válik
modellé.

Dávid életével válaszol, amely sokszor nem tökéletes, sőt embe-
rileg erősen megkérdőjelezhető: bűne Batsebával (2Sám 11); Rabba
elfoglalását követően a hadifoglyok megkínzása (2Sám 12,31),11 Saul
házának kiirtása (2Sám 21,8–9), a népszámlálást követően a szemé-
lyes felelősség következményeinek áthárítása országa lakóra (2Sám
24,13–15), a végrendelkezése során bizonyos személyek kivégzésére
adott utasításai (1Kir 2,6.9). A Krónikás Történeti Mű ki is mondja,
hogy Dávid erőszakossága miatt nem építheti fel a jeruzsálemi
templomot (1Krón 22,8; 28,3; vö. 1Kir 5,17). Mindemellett Isten iránti
lojalitása nála is megkérdőjelezhetetlen; Dávid hűséges élete modell,
a hívő izraelita mintája.

5. Prófétai hagyomány: hit a bizalom révén 

Az Izrael teoretikus monoteizmusának kialakulásában döntő szere-
pet játszó próféták által képviselt modell Izrael istentapasztalatának
szegmense. Isten a közösség soraiból egyeseket megszólít, hogy rajtuk
keresztül közölje útmutatását ugyanazon közösség tagjaival. A „pró-
féta” kifejezés hátterében álló görög PropëTës főnév („hírnök”, „szó-
vivő”, „beszélő”) Pro- („előtt”) előtagja egyik aspektusra is a hirdető
helyzetére utal: a közösség előtt.

Az írópróféták meghívás-elbeszéléseinek írásos formája erősen
szerkesztett, és sokszor már a próféta későbbi tapasztalatait, vagy
éppen az adott prófétai könyv fő témaköreit is tartalmazza. A pró-
fétai meghívástörténetek megértésében segíthet a Jób 4,12–17, ahol
Jób barátja, Elifáz megpróbál leírni egy klasszikusnak tűnő kinyi-
latkoztatás-tapasztalatot. Felvetődik viszont a kérdés, hogy Elifáz
víziója nem inkább Jób könyvének legmélyebb problémájára orien-
tált-e: „Lehet-e az ember Isten előtt igaz? Állhat-e férfi tisztán alkotója
előtt?” (Jób 4,17).12

Ennek ellenére látható, hogy prófétai hagyományban megjelenő
személyek istenkapcsolatának kezdetén egy határozott istenélmény
áll, egy kinyilatkoztatás-tapasztalat, amely elsősorban nem etikai
utasítások betartására, hanem sokkal inkább a bizalom kapcsola-
tára hívja a prófétát. Ez még akkor is igaz, ha figyelembe vesszük,
hogy elsősorban a korai prófétizmus időszakában, de a legjelentő-
sebb klasszikus prófétáknál is, Izajásnál, Jeremiásnál és Ezekielnél
mindez együtt járt a tudat, illetve az egzaltáció abnormális állapo-
tainak megtapasztalásával. A hagyományaikat tartalmazó könyvek
arról tanúskodnak, hogy a próféták nem megérteni próbálják Isten
újbóli meghívásait, hanem inkább ennek megfelelően cselekedni.

A prófétai üzenet nem elsősorban etikai utasításokat ad, hanem
bizalmat követel. Izajás próféta Ácházzal való találkozásának kon-

11A vers fordítása vitatott.
Szó lehet ugyanis a kény-

szermunkák külön böző
változatairól, de ugyanak-
kor kivégzési módokról is

(ez utóbbihoz vö. 1Krón
20,3; Septua ginta,

Vulgata), ebben az eset-
ben a fordítás: „Kiho zatta
a bent lévőket, néme lye-
ket fűrészek, vasboronák
és fejszék alá vetett, né-
melyeket mész égető ke-

mencén vitt ke resztül.
Így tett az ammoniták
minden városával…”

12Vö. Horacio Simian-
Yofre: La vocazione di

Isaia (Is 6). Studi sul libro
di Isaia. Dispense

riservate ai partecipanti
del corso EV 4230 del

Pontificio Istituto Biblico
II. semestre 2006–2007;

Roma, 2007, 2.
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textusában a próféta részéről követelményként megjelenő hit nem
egyszerűen intellektuális aktus, hanem az Isten iránti bizalom, aki
hatékonyan képes megszabadítani övéit. Az Isten iránti feltétlen bi-
zalom a király és népe fennmaradásának záloga (Iz 7,9b; 28,16). Az
itt található szójáték: „ha nem hisztek (he´émîn) nem maradtok meg
(ne´éman)”, Nátán-orákulumát, Isten Dávid-házának tett ígéretét
idézi: „Házad és királyságod örökre fennmarad [ne´éman] színem előtt”
(2Sám 7,16a). Az Isten ígéretére való emlékeztetés az ígéretbe ve-
tett feltétlen bizalmat követel. Ezt követően a próféta a királyt túl-
zott racionalizmusa miatt dorgálja meg, amely a bizalom akadálya,
azaz hogy szívében már Isten akarata ellenére döntött (Iz 7,10köv.).

A bizalom nem hitvallási formulákban jelenik meg, hanem a bi-
zalom tetteiben. Itt egyrészt gondolhatunk a prófétai jelképes cse-
lekedetekre. Másrészt arra, hogy Isten megsebzi a prófétát; ennek
nyomán a próféta Istentől sebzett élete maga válik jellé, az Isten is-
meretének jelévé a közösség számára (például Ozeás házassága [Oz
1–3]; Jeremiás nőtlensége [Jer 16] vagy Ezekiel feleségének halála
[Ez 24,15–27]). Bár itt időről időre felbukkan a megértés igénye is,
talán Jeremiás próféta vallomásaiban szűrődik ez át legerősebben
(Jer 11,18–12,6; 15,10–21; 17,14–18; 18,18–23; 20,7–28). Prófétai kül-
detése teljesítése során Jeremiás egzisztenciális tapasztalata az Is-
tentől való megsebzettség. Viszont ebben az esetben is a megértés
és a megokolás a válasz akadályaként jelenik meg (Jer 15,10köv.).

A fentiekhez kapcsolódik, hogy a prófétai igehirdetésben a szív
megtérése a cselekedetekben nyilvánul meg. Mindez nagyon közel
áll a deuteronomisztikus szemlélethez, amennyiben a hit az Isten
megismert parancsainak megtételében áll. Ennek következménye,
hogy a próféták gyakran szembekerülnek a formálissá vált kul-
tusszal, illetve annak intézményrendszerével, sőt ezáltal Izrael tár-
sadalmával.

A próféták és az intézmények meglehetősen bonyolult, zavaros viszonya
az alkalmazott kifejezések szintjén a próféták pejoratív megjelölésé-
ben mutatkozik meg. A Jer 29,24–28-ban a fogságban élő Semaja, rea-
gálva Jeremiás száműzöttekhez írt levelére (Jer 29,1–23), figyelmez-
teti a Jeruzsálemben élő Cefanja papot feladatára, azaz „felügyelni
minden olyan őrültet, aki prófétál…” (Jer 29,26). A megjegyzés elég mar-
káns utalás a próféták, köztük Jeremiás gyakori és alkalmatlan je-
lenlétére a jeruzsálemi templomban, és arra, hogy a papok feladata
kontrollálni ezeket a személyeket. Az Oz 9,7-ben szereplő részletben,
Jeremiás előtt bő 100 évvel, megjelenik a próféták negatív értékelése,
amelyben, a fordításnak megfelelően, a „próféta” kifejezés egyenér-
tékű az „egzaltálttal” vagy „bolonddal”. Ámosz, aki többé-kevésbé
Ozeás kortársa, Bételből való kitiltásakor a prófétát kitiltó Amacja,
Bétel papja részéről a kontextusból következően a „látnok” (Hözeh)
kifejezés meglehetősen lenéző (Ám 7,12), amit Ámosz válasza meg is
erősít, amennyiben tagadja, hogy próféta vagy próféta fia lenne.

5.1. A próféta és
a vallási intézmények,

illetve a kultusz
viszonya
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A kutatásban általánosan elfogadott kronológiát alapul véve,
Ámosztól és Ozeástól kezdve egészen Jeremiásig, a Kr. e. 8. század
derekától egészen a Kr. e. 6. század első évtizedéig a próféták je-
lenléte a szentélyek körül és a társadalmi életben kényelmetlensé-
get és zavart okozott jó pár kortársuknak. Ezek szerint, ellentétben
a 20. század 30-as, majd a 60-as éveinek szemléletével, a próféták je-
lenléte a szentélyekben nem teszi őket szorosan a kultuszhoz kö-
tődő emberré. Ez a megállapítás általában érvényes a fogság előtti
periódusban az íróprófétákra is. Kikövetkeztethető ez a vezetőréteg
róluk alkotott ítéletéből; a kultusszal kapcsolatban megfogalmazott
prófétai kritikából (Ámosz, Izajás, Jeremiás); vagy egyszerűen a kul-
tusz tudomásul nem vételéből (Ozeás).

A prófétát tekinthetjük tehát úgy, mint aki meghívásakor átélt is-
tentapasztalata és az azzal együtt járó teljes tudatosság révén „kilép,
vagy legalábbis nem fél kilépni az elfogadott kategóriákból és intézmé-
nyekből, hogy egy új szituációval konfrontálódjon”.13 Mindez természe-
tesen már az Ószövetségben, a vallási vagy állami intézmények, il-
letve intézményesített tendenciák létjogosultságának újbóli és újbóli
megalapozását igényli.

6. Néhány záró megjegyzés

Láthatjuk, hogy a Biblia egészéhez hasonlóan az Ószövetségben a
hit nem a vallás szinonimája. Az Újszövetséggel ellentétben a hittel
kapcsolatos kijelentések nem állnak az ószövetségi szövegek ér-
deklődésének homlokterében. Az antropológiai érdeklődés több-
nyire a „teocentrikus” látásmód mögé szorul. Az Ószövetség a hitet
Isten és ember élő, dinamikus és feszültségekkel teli kapcsolataként
írja le. Az egyes paradigmatikus alakok esetében (például Ábra-
hám, Dávid) Izrael, mint közösség, Istennel való kapcsolatának ké-
sőbbi tapasztalatai is lecsapódnak. Így nagyon sokszor az egyes, a
hit szempontjából paradigmatikus személyeken keresztül bepil-
lanthatunk Istennek és népének a kapcsolatába is. Az Izrael szá-
mára a hit példaképeit jelentő személyek példája azonban minden-
képpen rámutat arra az igazságra, amely az ószövetségi hitre is áll:
„A hit a kegyelem és a szabadság egyedülálló teremtménye. Két szabadság
rejtélyes találkozása… Egy szabadságé, amely Isten, és egy szabadságé,
amellyé nekünk kell válnunk.”14

13Horacio Simian-Yofre:
I. m. 1.

14Richard Rohr: Jób és a
szenvedés misztériuma.

(Ford. Malik Tóth István.)
Ursus Libris, Budapest,

2007, 23.
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