
I. ÓSZÖVETS~G

AZ ÓSZÖVETSÉG MINT LELKIOLVASMANY

Az ó szövetséget az E gyház Isten igéj eként adja ke zünkbe. Szent
Agos ton egy kifej ezése szerint már benne rejlik az újszövetség. Az
Ószövetség is Krisztusról beszél. De ha kezd jük olvasgatni és szer ét
nénk m eghallani benne Isten hangját, gyakran bukkanunk idegen
szerű szavakra és gondolatokra, amelyek nem illenek Krisztus taní
tásához és lényéhez. E zért jó, ha mielőtt felütnénk és olvasni kez
denénk, meggondoljuk, mit is várjunk tőle.

Az ószövetségi Szentírásban Isten kiny ilatkoztatásának kezdeteiről

van szó. A kinyilatkoztatás nem csupán Istenről szóló tájékoztatás,
titokzatos természetfölötti igazságok közlése, amelyeket hivő lélekkel
el kell fogadnunk : kinyilatkoztatás megy végbe a történelem során is,
maga Isten nyilvánul meg benne. Meghívja az embereket az önmag á
val való közöss égre. és felveszi őket ebbe. A kinyilatkoztatás tehát
Istennel való személyes közösséget nyit m eg számunkra, amelyben
nemcsak tudásunk van róla, hanem közelségét is megtapasztaljuk, és
a vele való közösség folytán újra értelmezhetjük saját magunkat , a
világot és a történelmet. E z a kinyilatkoztatás nem a világtól és az
emberektől elszigetelten ér bennünket, hanem beleállít az egész törté
nelem, a világ és az emberiség összefüggésébe. Feltárja előttünk a tör
ténelem Isten szándékoita értelmét, és így fel tudjuk ismerni azt a
szerepet, amelyet Isten ennek folyamán nekünk szá n. í gy a világban
folytatott éle tünk - miközben állandóan azon igyekezünk, hogy Isten
akaratát ismerjük föl és tegyük benne - olyan út tá válik, amelynek
az Istennel val ó te ljes közösségre ke ll vezetnie , olyan úttá , amelyen
megtisztulunk, megvilágosodunk, megszentelődünk, és így képesek le
szünk egyesülni Vele. Ugyanígy áll a dolog Izrael nép ének az írásban
megörökített szent történetével is: olyan ú t története ez , amelynek az
elején még nincs m eg az egy igaz Istennek és az ő akaratának telje
sen végiggondolt és kifejezet t ismerete. De Isten kezdettől fogva kiséri
Izrael útját; egész életüket az élő Isten segítő jelen léténe k megtapasz.
talása határozza meg. É s am int saját személyes életünkbe n nem sza
bad elfelej tenünk a kegyelem óráit és az ilyenekben hozott döntéseket ,
ha meg akarjuk őrizni éle tünk békéjét és egységét, éppúgy az írásban
elénk táruló történelem egyetlen összefüggő egész, amelyből semmi
nek sem szabad veszendőbe mennie. Részt kell vennünk ebben a t ör
ténelemben, mert számunkra is kiválasztást, ítéletet és kegyelmet je
lent. Ezért Abrahám története, amellyel Iste nnek Izraellel való törté
nete megkezdődik, saját történetünk kezdete is. Ha tehát az oszövet-
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séget olvassuk, p ró balva megérteni saját élettinkkel való összefügg é
sét, akkor új fényben látjuk meg önmagunkat, a társadalomhoz, a tör
ténelemhez és az egész mindenséghez való viszonyunkat. Az Újszövet
ség tan us ága szerint Izrael története Krisztusban és az általa alapított
új Is ten -nép ében , az Egyházban teljesedi k be . Ezért szabad elvárnunk,
hogy ha mélyebben behatolunk Krisztus életének és működésének az
ószövetségben ránkhagyományozott előtörténetébe, akkor őt magát is
új világossággal ér t j ü k meg. Ugyanígy Isten ószövetségi népének sorsa
előre jelzi az Egyháznak és történelmének egyes lényeges vonásait.

1. lsten megé r tése

Isten ismerete az ó szövetségben nem pusztán elméleti tudást je
lent. Is ten megismerésé nek értelme: Istennel élni, megtapasztalni az
Istent. I zrael életé re mindörökre rányomta je gyét Istennek a Vörös
tengernél me gtapasztalt segítsége. Izrael tudja , hogy Isten megváltotta
őt az egyiptomi szo lgaságb öl, és elvezette az ígéret földjére. Ezekben
az eseményekben a nép azt a tapasztalatot szerezte Istenről, hogy je
len van, ot t van köztük. Az Egyiptomból kivándorló törzsek e közös
istenéiményének - annak a fölfedezésnek, hogy Isten közöttük van 
mindörökre a nép egész történelme alapjának és mértékének kell ma
radnia. Persze Izrael nem rendelkezhet arról, hajlandó-e jelen lenni
közöttük Isten, és mikor . De lényegéhez ta r tozik , hogy nyitva marad
jon Isten k özelsege. jelenléte irán t, és annak reményében éljen. Ez a
legmélyebh oka annak, hogy az izraelitáknak teljesíteniök kell Isten
aka ra tá t, hogy így veltik maradjon az Isten, megkapják a teremtés
minden adományát az ő személyes a jándékaként , és szeretetben és hű

ségben élhessenek nemcsak ővele, han em egymással is .

2. Kriszt us megé r tése

Izrael életprogramjából kiindulva új fényben ér the t j tik meg Krisz
tust . őbenne válik nyilvánvalóvá, hogy Isten megőrzi hüségét mindig
újból kudarcot val ló népe iránt. Nem veti el , hanem Krisztus halálá
ban és feltámadásáben a végsőkig tanúsítja iránta való hüségét.

A Jézusban beteljesül ö messiási remén ynek az ószövetségben hosszú
története van. Egyik határköve ennek a történetnek a királyság beve
zetése. Isten népe számára először kép telen gondol at volt, hogy ember
uralkodjék fö lötte. Az egyedtili király . akit Izrael elismerhetett , a köz
tük jelenlevő Isten volt. E zért a királ yságnak a környezet mintájára
választott államformáját Izrael lén yege szerint kellett alakítani. Vagyis:
csak Istentől adott, prófétáktól felkent és Isten Lelkével elt elt király
uralkodha to tt Isten képvisel etében ezen a népen. És a néppel együtt
Izrael életprogramja határozta m eg életét: megőrizni a közösséget a
népben jelenlevő Istennel azá ltal, hogy közösen te ljesíti k akaratát. A
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király, aki Isten áll andó támogatásának igéretét birtokolta, Isten segitő

jelenlétének kifejezése, megtestesitése kellett hogy legyen. Izrael soha
többé nem feledkezet t meg az Istentől felkent királyeszméjéről,akkor
sem, amikor Izrael királyai megfeledkeztek Isten velüklétéről, és mín
dig újból áldozatul estek annak a kísértésnek, hogy pogány királyok
módjára uralkodjanak. Miután Dávid házának kir álysága végetért,
Izrael megőrizte az Istentől fölkent uralkodóba vetett reményét szá
zadokon át, egészen Krisztusig. Ez a remény mindjobban kibontako
zott. A megalázott, bűneibe gabalyodott nép a mennyei uralkodót vár
ta , aki majd eljön az ég felhőiben, hogy felálli tsa Is ten Országát.

Krisztusnak az ószövetségben tartalmazott előtörténete megértetí
velünk, hogy ő nemcsak az egye s lélek megvált ója , hanem Isten új né
pének megalapítója is. így új kérdéseket intézünk az E vangéliumhoz:
Hogyan ismerték fel Jézus taní tványai, hogy ő a Messiás? Hogyan
teljesíti be Izrael megváltásreményét nemcsak az egyesek, hanem mín
den ember számára? Hogyan van jelen máris Isten országának jö
vendő dicsősége?

3. Az Egyház megértése

Az Egyház jelen órájában az ószövetség olv asása különösen jelen
tős. A zsinaton az Egyház újféleképpen értelmezte és magyarázta ön
magát: mint Isten népét. így Isten népe öntudatának ószövetségi ki
bontakozása új í d öszerűs éget kap. Nem szabad mell öznünk azt a sa
játos megvilágitást sem, amelyben az ószövetség felől a mai keresz
tény élet alapvető központi kérdései tűnnek fel, m ínt pl. a hit döntése,
a hivők közöss ége , a nép mint a kinyilatkozta tás hordozója, az igaz
sá gosság az emberek egymáshoz való viszonyában stb.

A zsinat az Egyházat mindenekelőtt I s ten zarándok népének képé
ben állította elénk. Ezért elvárhatjuk, hogy az ószövetség olvasása
hozzájárulhat az E gyház m élyebb, korszeru megértéséhez. Viszont ott
sok oly an elképzelést találunk, amely nem leh et keresztény cselekvé
sün k, sem világ- vagy istenértelmezésünk mérték e. De gondolkozásá
nak és életének tökéletlensége ellenére Izrael népe útban van Krísz
tus felé. Az a tapasztalat , hogy neki is - m ínt mindannyiunknak 
meg ke llett tisztuln ia, megvilágosodnia, megszentülnie, bátorító lehet
számunkra. Izraelnek minden tekintetben növekednie kell Igaz, már
tö rténe lme kezdetén megtapasztalta Isten megváltó hatalmát, és ez a
tapasztalat mindö rökre éle tébe vésődik. A szövetségkötésben az Isten
hez és szent akaratához való végleges csatl ako zás alapjává válik. Izrael
mindig újból áthágta Isten kinyilatkoztatott aka ratát, úgyhogy t örté
nelmét szinte a bűnök történetének lehetne nevezni. De a Szövetség
mégis életének tartalma és mércéje marad, és megalapozza azt az olt-
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hatatlan vágyat és kiirthatatlan re ményt, hogy élete beteljesül Is ten
ben. Ezért ha az Egyházat az új Izraelnek mondjuk, akkor nem lehet
csak az egyes lélek megigazulásáról és a mennyországra való elöké
sztile téröl sz ö be nne, hanem Isten új népének kezdetéröl. Isten maga
akar jelen lenni benne; ez a kö zösség me g akarja indokoln í, megismer
ni és megérteni az ö akaratát; új szeretetviszonyt min den embe r és
nép között, úgyhogy ne mcsak önmagáért él, hanem áldássá válik a
világnak (Ter 12,lkk).

4. A világ megértése

Izrael mindig nyitott volt a k ö rnyez ő világ gon do latai és befolyása
iránt. De volt egy m ércéje, amellyel kritikusan tudta megítélni ezt a
világot: az él ő Istennel való közösség, amelyet tö rténelmében m eg
tapasztalt. így a gondol kodás és az élet új lá tóhatárai elé kerülve k ü
lönbséget tudott tenni aközött, ami megfelel t Isten akaratának és akö
zött, ami nem volt összeegyeztethetö a Vele való közösséggel. I zr ael
egyált alán nem volt képes másképpen gondolkodni a világról, mint
hogy azt Isten arra teremtette, hogy kinyilatkoztassa magát neki, és
ugyanarra az életre hívja meg, amelyet Izraellel már megkezdett .
Ezé rt a világ számára is szükségképpen egy nagy korfordulóban re
ménykedett, amikor Isten végleg kinyilatkoztatja magát.

Ezek után meg fogjuk kérdezni az Evangéliumot : nem láttat ja-e
meg velünk Kri sztus , Izrael Istenhez vezetö utainak beteljesítöje, új
szemmel a világot is , mint amely az Istennel való életre van rendelve?
A megfeszített Krisztusba vete t t hit, akiben megnyilvánul Istennek
minden ember iránti szeretete, a világ minden te rületén befolyásolni
fogja és meg fogja változtatni véle mé nyünket.

5. önmagunk megértése

A Szentírásban kevés eszményi alak van. Az embereket úgy áb rázol-'
ja, amilyenek: nagyságukban és nyomorúságukban, elhi vatottságukban
és b űnükben . megítél te tésükben és a könyörület órájáb an. Ez saját
életünk felfogásában arra bá torít , hogy tényleges valójában lássuk ön
magunkat és életünket az emberi közösségben, és ne csüggedjünk,
hiszen az írás hirdette reménység nem önmagunkon alapul, hanem Is
tenen. Az Ószövetség olvasása megszabadíthat az önmagunkra vonat
kozó illüzióktól. De kiemel az emberektöl való elszigete ltségböl is . Az
izraelita sohasem csak egyénnek érzi magát, hanem mindig Isten népe
tagjának. Élete mindig Isten elött és Istennel fo lyó élet , ugyanakkor
pedig az embertársakkal és az embertársakért élt élet is, legalábbis
annak kell lennie.

így az Ószövetség ilyen ké rdéseket kelt bennünk az Evangélium
iránt : Mit mond nekünk Istenhez, a világhoz, az embertárs hoz való
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viszonyunkról? Csa k azt a reményt nyúj t ja-e nekünk Krisztus, hogy az
utolsó ítéletkor szabad remélnünk Isten könyörületében? Vagy általa
már mcstan í életünk is , hibáink és gyengéink ellenére, Istennel együtt
élt élett é lehet? Aki Istennel akar élni, annak - mint Abrahámnak 
nem szabad önmagára , sem em berekre és dolgokra támaszkodn ia,
egye dül csak Istenre. Tehát a vele való éle t bátor lépést kiván meg
tőlünk. Ismét felébred egy kérdés az Evangéliumot illetően: Segít-e ne
künk Krisz tus annak a lépésnek a megtételében, amelyet Abrahám tett,
amikor elhagyta hazáját és az atyai házat? Nekünk nem kell többé
egyedül megtennünk ezt a lép és t. Miután Krisztus mindent elhagyott,
miután bűneinket magára véve megtapasztalta az Istentől való elvá
las ztottság érzését, mi már m inden elválásban, minden úttalanságban
megtalálhatjuk Istent és kiszolgáltathatjuk m agunkat aka ratának. így
Krisztusban Istennek osztályosai leszünk, ezzel együt t az ő világáé, és
azé a beteljesedésé, amelyet majd végbevísz.

Ennyi mindent értet meg velünk jobban, ha türelmesen hallgatunk
az ószövetség kijelentéseire, és meggondoljuk Istennek Izraellel föl
jegyzett t örténetét.

Ha egyedül vagy másokkal az ószövetséget olvassuk, jó ha imával
kezdjük, kérve Istentől, adjon nekünk világosságot. Ha azután egy
darabig gondolkodtunk az olvasottakon és új világosságot kaptunk,
akkor felelhetünk Istennek, hálát adhatunk neki, dicsőíthetjük, szílár
dabban és világosabban dönthetünk mellette és akarata mellett, kér
hetjük bocsánatát vagy segítségét. Végül a Szentírás olvasása abban
a csendben csendülhet ki , amelyben Isten előtt érezzü k magunkat és
elha llgatunk előtte , hogy szólhasson és működhessék lelkünkben. Ami
ko r felállunk az ima után, biztosabban és vidámabban fogjuk tudni
betölteni szerepünket az emberiség Isten irányította nagy történeté
ben. Talán a bizonytalanság idején is nyugodtabbak leszünk, mert ú j
ból megbizonyosodtunk Istennel és a tőle nekünk adott ernbertársak
kal való egységünkről.

(A "Geis tl iche Schriftlesung" sorozat ószövetségi részének
mellékIete )

+
A Bi bl ia az én legdrágáb b kincsem, n élkil le nyomorult lenn ék. (Kant>

II B ibliának min t népkönyv nek létrejötte a legnagyobb j ót étemény.
ame ly az em ber i nemnek valaha is osztályrészéill j utott. Ha igazi iuiii
lést és erősödést akarok szerezni szívemnek. akkor nem a filozófia
zavaros kérdéseihez nyúlok, hanem egy kis könyv ecskét veszek a ke
zem be - az Újszövetsége t. Abban végtelenül több világosságot és mé·
lyebb igazságot találok, mint minden filozófus minden irásában együtt
véve. (Kant)
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