
dáját látjuk az írásban. De it t az elvről van szö: a szolgálat tisztaságá
ról. Isten emberének megvesztegethetetlenségéről. Giezi megérdemli
sorsát .

Ho gy örülhete tt a kis izraelita lány, mikor ura gyógyultan hazaért!
Hogy er ösítgette: "Ugye megmondtam!" Jólesik elgondolni, hogy ta
lán ekkor mégis csak felfigyeltek rá, akinek az egészet köszönhették.
Megjutalmazták, talán haza is bocsátották. De m índez csak találgatás .
A Bibliában egy szö sincs róla. Isten könyve nem sokat beszél azokról,
akik művének eszközei voltak. Azért tudunk olyan keveset az aposto
lokról vagy a prófétákról. Azért nem maradt ránk Jézus nevelőatyjá

nak, ennek a csodálatos készségű férfiúnak egyetlen szava sem. Azért
nem találunk az írásokban szinte semmit arról az Aszonyról , ak i mín
den időkben egyedül volt egészen makulátlan , egésze n tö kéletes esz.
köze Isten akaratá nak. Mert nem Isten eszközei a fontosak, hanem
Isten nagy tettei.

Romano Guardini

AZ EMBERSZíV SÖTÉTJE
136(37 ). zsoltár

A százötven zsoltár k özött van néhány, amely a keresztény olvas ó
nak nehézségeket okoz, sőt mintha tiltakozásra hívná ki . Idetartoznak
míndenekelőtt azok, amelyeket bosszú- és átokzsoltároknak neveznek.
Ezek egyikét. a 136. zsoltárt akarjuk most végíggondolni, úgy hogy köz
ben nem téliink ki a nehézségek elől, amelyeket a keresztény érzület
számára jelent. Látni fogjuk, hogy nekünk is fontos ez a zsoltár.

A babiloni folyópartokon
il ltünk és sirtunk hangosan,
am i kor rád emlékeztünk, Sion.

Kell6s kö zepén, nyárfaligetekbe n
f elfüggesztettük lant jaink.

Me r t ra btartóink énekszó t akartak,
víg éneke t, kik ócsár oltak:
"Zengj étek nekünk Sion dalaitf "

H ogy énekel j ük dalai t az Úrnak
i tt messze idegenben?

Ha etteteitetek . Ó Jeruzsálem ,
száradjon el a jobbkezem!

lnyemhez tapadjon a nyelvem,
terád ha nem emlékezem !
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Ha , Jeruzsálem. fel nem teszlek
az űnnepen fejemre ékes disznek!

Te se f eledd az Urat, Edom népe,
és Jeruzsálem pusztulása napját
te, aki mondtad: "Raj ta, tépázd,
csak tépd , minden ruháját tépd le! "

Babilon lánya , minket let iportál:
boldog, ki minden r osszért, m it nekünk okoztá t
majd egyszer neked m egfizet.

Boldog. k i felragadja és szikl álioz csapja
csecsem6 gyerme keidet .

(Farkasfalvy Dénes fordítása )

Allítsuk mindenekelőtt szemUnk. elé a zsoltá rban lefes tet t helyzetet.

Kr.e.597-től 587-ig a déli birodalomban, Jeruzsálem fővárossal, Sze
dekiás király uralkodott. Megelőző háborúk következtében Babilon hű

bérese volt, de az akkori nagyhatalmak ármánykodásának hálójába
jutott, és - Jeremiás próféta intése ellenére - hagyta, hogy Egyiptom
rábeszélje a Babilontól való elpártolásra. Erre nagy babiloni se reg
hatolt be az országba, elpusztította azt, és két éven át megszál lás
alatt tartotta Jeruzsálemet . 587-ben a várost elfoglalták, kő kö vön
nem maradt benne. A népet Babilonba hurcoltak, és csak hetven év
múlva térhetett vissza hazájába, miután a perzsák leigázták a babiloni
birodalmat.

Ennek a számkivetésnek az idejéből származik a zsoltárban kifej e
zésre jutó élmény. A költő maga is átélte Jeruzsálem pusztulását, vagy
pedig szemtanúk beszélték el neki. Utána Babilonban is volt, de a
zsoltár költésének pillanatában már nincs ott.

Most visszaemlékszik egy a számkivetés idején átélt eseményre:
hogyan szólitották föl egyszer gúnyosan a babiloniak az elfogott iz..
raelitákat - talán templomi énekesek voltak, tehát olyanok, aki k az
istentiszteleteken az ünnepi dalokat előadták és éneküket hárfán ki
sérték -: "Ti énekesek, ugyan énekelj étek nekünk azokat a dalokat ,
amelyeket a templomban énekeltetek!" És ekkor olyan heves indulat
árasztja el, hogy egy ijesztően hamis hanggal fé lbeszakítja az éneket.

,OA babiloni folyópartokon ültünk" - kezdi. Talán egy ilyen folyó
nál volt a foglyok egyik tábora; talán - miután itt el tudták végezni
a rituális mosakodásokat - valami istentisztelet-I él ét tartottak mel
lette. Most ott ülnek a parton; gondolataik Sion felé szállnak, és keser
ves szomorúsággal sírnak. Ekkor babiloniak mennek el mellettük, lát
ják a legyőzötteket, és gúnyolódnak: Énekeljetek hát nekünk! Hiszen
akkora rn üvészek vagytok! Énekeljétek a templomi énekeket! ők azon
ban veszik hárfáikat és a fákra akasztják: ez a tagadó fele lettik.
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"Hogy énekeljük dalait az Úrnak itt m essze id egenben?" Izrael hite,
a számára megnyilatkozott Isten szolgálata a legszorosabban összefügg
azzal a földdel, amelybe valaha Mózes és .lözsue vezette be öket . Isten,
Jeruzsálem, templom, Palesztina, hit, üdvösség - ez mind egyetlen
egész. Most széttört ; nem tudják felfogni , ho gyan történhetett ez meg,
és keser ű fájdalom tölti el őket.

"Ha elfelejtelek, ó Jeruzsálem, száradjon el a jobbkezem! ínyemhez
tapadjon a nyelvem, terád ha nem emlékezem!"

Ha csak egy szikra volna bennünk ebből a bensőségbő!! Ha csak
tizedrésznyire olyan fontos is lenne számunkra Isten és az ő Országa,
mint ezeknek az embereknek a szent város!

Azután azonban feltörnek az emlékek: a pusztítás szörnyű képei,
amellyel a város elfoglalása végződött. Kftombolta magát a győzelmi

öröm, a gyilkolás mámora. Mert egy vá ros a régiek érzése szerint több
mint csupán emberi lakás, biztonság és gazdagság: isteni alapítás, is
teni rend szinhelye volt, a nép és istenei életéne k látha tó kifejeződése.

A megszállók valószinűleg hallottak valamit Izraelnek ar ról az ígényé
ről, hogy az Urat nemcsak az ő is tenének tartot t a, mínt minden nép,
hanem az Egyetlennek, az Egyedül Létezőnek, és igy pusztító dühükbe
belejátszott a kinyilatkoztatás istene iránti pogány ellenségeskedés is.
Mindez fölmerül az emlékezöben, és a vágyódásból és fájdalomból gyűlö
let lesz. Ez mindenekelőtt a régi szomszédok, az edomiták ellen fordul,
akik szemiták voltak, de köztük és az izraeliták között mély ellenszenv
uralkodott ; nem egyszer megesik, hogy rokon nép ek, éppúgy, mint ro
kon emberek, égöbben gyűlölik egymást, mint idegenek. Azu tán pedig
a szörnyűségek végrehajtója ell en robban ki a gyűlölet: "Bab ilon lá
nya" - és kitör a bosszúszomj : "Boldog, ki m inden rosszért . .. m eg
fizet ." Babilon úgy jelenik meg, mint nőalak, a nép anyja . A bosszú
szomj legélőbb kincse: gyennekei ellen irányul , és élvezi annak gyö
nyörűs ég ét, hogy m egsemmisitse őket: "Boldog, ki felragadja és sz ík
lához csapja csecsemő gyennekeidet!"

Ha ezeket a verseket olvassuk, nem mint esztétikumot, hanem ko
molyan véve, sőt - mi nt minden egyes zsoltárnál - a rra érzünk indí
tást , hogy elimádkozzuk őket, akkor azt kérdezzük: Mi ez? Hogyan
hívhat föl arra Isten igéj e, hogy ezeket a szavakat imában a magun
kéinak tekintsük?

Sokan sokat törték a fejüket azon, hogy kell ezt ér teni. Gondoltak
arra, hogy az edomitákat és a babiloniakat (és egyáltalán azokat, akik
ellen a bosszúzsoltárokban az indulat irányul) szimbolikusan kell venni
Isten ellenségei helyett. Pontosabban szólva Isten ellenségeinek érzü
lete helyett. És ezt az érzületet gyűlölik . . . De sokkal egyszerűbb,

és jobban megfelel a szövegnek, ha úgy vesszük, ahogy előttünk van.
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Az í rás nem azt mondja: amit ez az em be r it t beszél, az jó, ha nem:
az ember olyan, hogy ilyesmit mond. Ha azután a hallgató tiltakozik ,
akkor az írás azt feleli: igen, te is ilyen vagy Benned is megvan az,
ami a zso ltár költőjében az Istenért való buzgólkodással összeke vere
dik, ha történelmi korszak és átélésrnód tekintetében másképpen is.
I!:s nálad is csak az alkalmon múlik, hogy kitörj ön .

De a kifogás to vább is te rjedhet: Aki it t beszél , az hivő, aki a Mes
siásra várt : hogy lehettek hát ilyen érzelmek a szi vében! A ki fogás
komoly, szembe kell néznünk vele .

Hogy is van az, amikor valakit megragad a kegyelem és hivő les z?
Ezzel nem válik varázsütésre mássá. Nem száll rá a jó mágikus ereje,
nem les z egyszer iben más lénnyé. Isten hívását meghallani és a Szö
vetség engedelm es hivévé lenni - azaz hogy beszéljünk csak saját ma
gunkról: Krisztus szavát meghallani és követésére elszegődni nem je
lenti azt, hogy egycsapás ra megváltozunk, hanem az új csiraként je
lenik meg az emberben, ő pedig az marad, aki. Lelkébe, akaratába,
kedélyébe hull egy sz ö, egy igazság, egy jelenet az Úr életéből, és el
kezdi ösztökélni. Ez alatt a réteg alatt azonban még ugyanaz, aki aze
lőtt vol t.

Pál legsajátabb tapasztalata alapján szólt erről : Megvált ottnak len
ni, Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy a ..régi" emberbe n fel tünt egy
..új" ember kezdete. De a régi még itt van, min de n ös ztöné vel és ha]
lamával, a jókkal éppúgy, mi nt a rosszakkal. I!:S most két középpont
hat, két c n be r harcol egymással ; az újat gyakran legyőzi a régi, vagy
legalábbis befödi és meghazudtolja, úgyhogy az embe r ész re sem
veszi, hogy egyáltalán it t van. Csak lassan kerül előtérbe, erősödik

meg az új, és minden kudarcon át növekedik az új em ber.

Szigorüan véve senkinek sem lenne szabad azt mondania: keresz
tény vagyok, hanem: azzá akarok lenni. Igen, az apostol értelmében
igy kellene beszélnünk: az új ember annyira elrejtőzött, hogy nem tud
hatjuk a jelenlétét, de az igéret szavára hinnünk kell.

Az írás nagy szereplői maguk is kézzelfoghatóvá teszik ezt sz á
munkra. Gondoljunk például arra a fé rfira a pátriárkák sorából, aki
Newman bíborosnak olyan drága vol t: J ákobra, Abrahám unokájára.
Kétségtelenül olyan erejű vall ásos élményei voltak, hogy az ember
csak sóvárogva gondolhat rá - emlékezzünk bételi lá to mására , va gy
az Úr angyalával vívott küzdelmére a Jábbok fo lyónál (Ter 28,l Okk és
32,22kk). De ugyanez az ember csellel elvette az elsőszülöttség jogát a
testvérétől , és halálos ágyán megcsalta az apját (Te r 25,29kk és 21,l kk ).
Ki mer észelne ítélkezni és azt mondani: aki ilyet tesz, nem lehet pat
ri árka, vagyis Isten ígéreteinek ho rdozó ja? Jákob az egyik is volt, a
másik is. Istentől megragadott ember volt , és ugyanakkor olyasvalaki ,
aki súlyos teherként cipelte emberségét.
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Vagy gondoljunk az ószövetség másik nagy alakjára, Dávid király
ra, aki mellett maga Isten tesz tanuságot , hisz így nev ezi : "swlgám
Dávid". De ha elolvassuk, micsoda könyörtelen háborúkat visel és
mennyi vér tapad a kezéhez, úgyhogy Isten megtiltja neki, hogy meg
építse a Templomot (2Sám 7,lkk), vagy azt , ho gyan teszi tönkre alá
rendel t ti sztjének, Uri ásnak a házasságát és ho gyan küldi parancsával
áruló módon a halálba (2Sám l l ), mi t szöljunk? És Ő mégis Dávid,
és a Messiás az ő fiának mondja magát. E z nem azt jelenti, hogy
helyes, amit csinál, vagy hogy aki Isten mellett foglal állást, az az ő

oldalán rosszat is megengedhet magának. Hanem azt , hogy ne merev,
moral ízálö szemlélettel nézzük a hit emberét, hanem úgy , amilyen:
eleven emberként - és az t , hogy az ember nem keresztény, hanem
azzá "lesz" .

Szabad azt mondanunk: Bizom benne, hogy Isten megadja nekem,
hogy keresztény legyek - és ez mélységes bo ldogságot szerezhet. Nem
szabad azt mondanunk: Keresztény vagyok, és így megillet, hogy má
sok kereszténységét megitéljem. Mindig útközben vagyunk.

És így saját magunk mi att sem szabad kétségbeesnünk. Néhanapján
az ember szinte elveszíti a bátorságát, ha lá tj a mindig ugyanazokat a
kudarcokat: a haragot, a szeretetlenséget, a lustaságot, a hazugságot . ..
Kikerülünk-e mindebből valaha is? Erre csak egy felel et van: Tovább
kell menned, . napról-napra, óráról-órára, mert nem vagy keresztény,
hanem ha szándékod becsületes - azzá leszel.

+

Egyetlen könyvü nk m ég m in di g a B ib l ia. (Nietzsc he)
N em tudom, be lehet-e bi zonyftani a B iblia ist eni voltát annak, aki
nem érzi. Legalábbis azt tartom, hogy ez fölösl eges. Ez a könyv az
marad, ami, és nem azzá lesz, amivé ez vagy az ten ni szer ei ne. (Goethe)
Minden 1.önyvem köz ü l csak néhán y nélkülözhetetlen, sőt kettő mindig
ott van velem, akárhol vagyok, most is. E gyik a B ibl ia. (R. M. Rilke)
K észen vagyok az élettel. Mérleget csináltam . I sten szava az egyedül i
helyes. (August Strindberg)
M inden utamon állandó kísérőm és legki tünőbb ol vasmányom a Biblia
volt. (Sven Hedin .ÁZSia-kutató)
A hallgatag vadontól körülvéve ér eztem , hogyan j ár át m indjobban
valami különös izzás , amint mind m élyebbre mer ültem a Biblia sza
vaiba. A Biblia megmutatta nekem , hogy életem Is tenWl különválva
csak szappanbubor ék, és arra emlékeztetett, hogy mindig gondoljak
Teremtőmre. (H. M. Stanley Afrika·kutató)
A Biblia minden mondatában ott van a sorsod - és nem gondolsz rá .
(Julien Green)

39


