
maradnia a remény üzenetéhez, hogy a halálos szü ksé gben csaknem
elvérző nép végre mégis meghallgassa.

így hirdeti a próféta előre Krisztust, nemcsak szavakka l, hanem
életével, szenvedésével és halálával is. Mit jelent ez minekünk? H a egy
próféta ennyire előképe lehet Krisztusnak, akkor akik az ő nevét vise
lik, azoknak is meg kell tudni jeleniteniök őt.

Második Izaiásban az em beri élet új távlatai nyílnak meg. Az ern
ber idáig elképzelhetetlen mértékben lehet Isten partnere és munka
tá rsa . Ha, mint Második lzaiás, haláláig hív ön, szeret ön, remélve ra
gaszkodik Istenhez, akkor Isten megdicsőülhet benne, és so ka knak
szerezhet üdvösséget általa. Talán az t mondja valaki, hogy azt , ami
Második lzaiás által történt, nem lehet egyszerűen általánosítani. E z
igaz! De bizonyára azt sem állíthatjuk, hogy azoknak, akiket Krisztus
nevére kereszteltek meg és akik Krisztust követik, nincsenek olyan
lehetőségei, amelyeket Második lzaiás már az ószövetségben megva
lósított.

Itt bukkanunk az okára annak, miért nem látják és fogadják el
sokan az "Isten szolgájáról" szóló énekeknek Második l zaiás könyvé
nek megfelelő magyarázatát. Aki kizárja az emberek minden megváltö
társi szerepét, mert minden egyes ember számára tökéletesen k özvet
len viszonyt követel meg Istennel, az még akkor sem vonatkoztathatja
ezeket a kijelentéseket a prófétára, ha ezt a kifejezésmód megkívánná.
Ezért magyarázatunk elfogadása messzemenő következményekkel jár
az Újszövetség magyarázatára és a keresztény életre vonatkozólag.

Ernst Haag

KESERVES A PRóFÉTAI HIVATÁS

Jaj nekem, anyám , miért szültél engem,
A civódás f ér fiát.
Az ellentmondás f ér fiá t az egész országban?
Nem vagyok senki hitelez6j e, sem adósa,
M égis mind enki át koz engem .
Igazán jóakarattal szol gáltalak, Jahve.
Közbenjártam nálad az ellenségért
A ba j és szorongatás idején.
. . . Te tu dod ezt , Jahve!
Emlékezzél meg r ólam és vis eld gondomat !
Allj ér tem bosszút üldöz6imen!
Ne ragadj el engem ,
Hanem halaszd el haragod!
Vedd figyelembe, hogy érted szenuetiek gyalázat ot !
Ha beszédeidre akadtam,
Eledelemmé lettek;
Szavad nekem örömöm
És szívem vidámsága volt ;
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M ert a te neved hanqzot t j el jölöttem .
Jah ve. te a seregek Istene!
N em ülök vi dáman a vigadozók gyülekezet ében,
K ezed megra gadott : egyedül ü lök,
Mert eltöltöt té l a te haraqotidal .
Mé r t ta rt szenvedésem örökké,
Sebem miért olyan gonosz,
Hogy nem akar m eggyógyul ni ?
Mint az ela padó patak,
Olyann á let tél szám omra.
M i tü a csalóka v íz.
- Erre így szólt Jah ve:
Ha meg té rsz és m eqt ér itlek ;
Akkor majd ismé t színem elő t t ál/hatszo
Ha nemese t szólsz, nem pedi g közönségeset.
Akkor lehelsz az én szám .
Azok térjenek ho zzád,
De te ne térj hozzájuk !
Akkor erős érc ja l/ á teszlek téged
Ez eló t t a nép el6tt;
Harcolnak ma j d el/e ned.
De nem győznek l e,
Mert én veled vagyok.

Jer 15,10-11, 15-20

Jeremiás könyvének tö bb helyén is megmutatkozik, hogy ő - a
többi ószövetségi prófétától egészen eltérően - be tekintést enged bel
ső küzdelmébe és abba a súl yos nyomorúságba , amelybe hivatása
gyakran juttat ta . Ez a panasz azonban az t bizonyítja: attól sem riadt
vissza, hogy gyenge órá iról, legmélyebb depresszióiról is föllebbentse
a fátylat. Az ilyen szavakat ugyan először csak saját maga számára
írta le, hiszen lényegüknél fogva nem a nyilvánosságnak voltak szánva.
Ha később mégis nyilvánosságra ho zta őket, akkor ez vallomás volt
a sz ö legigazibb értelmében, mintegy gyónás, amelyben az egész világ
nak tudtára adta gyöngeségét és a rendreutasítást, amelyben részesült.

A fájdalom és kétségbeesés fe lkiáltásával átkozza el Jeremiás egész
életét , születése pillanatától. Amikor e panasszal személyesen anyja
felé fordul, aki őt, a civódás és ellentmondás férfiát megszülte a világ
nak, ezt bajosan lehet m indene stül megmagyarázni a panaszdal stílusá
val. Inkább Jeremiás lélektani sajátossága az , ho gy szenvedését mindig
valami kölcsönös feszültség szempontjából nézi és ítéli meg. Amikor
most prófétai hivatása már-már alig elviselhető súllyal nehezedik rá,
n férfiúban ismét felébred a gyermek, aki szeretné ki simi magát
anyja sztvén, ugyanakkor pedig visszahúzódik tőle, mint élete kinjai
nak kezdetétől. Ez a felfoghatatlan, de élettől ízzö ellentmondás az
emberek iránti szeretet és gyűlölet között, amely alat t n próféta szen
ved , az egész panaszon végigvonul.
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Jeremiás egy embernek sem hitelezője vagy adósa. Ennél a kijelen
tésnél a próféta bizonyára egy szólásmondást használ föl, amelyről

könnyű belátni, milyen mély életigazság; hiszen sehol sem keletkezik.
hamarabb civódás, mint p énz ügy ekben . s ilyenkor a barátságnak is
egy-kett öre vége. De Jeremiás nem ilyen. Idegen tőle minden önzés,
minde n nyerészkedés, minden törtetés a felebará t kárára. Becsülete
sen vallhatja, hogy csak prófétai hivatása járt az eszében, és eközben
még ellenségeiért is közbenjárt Istennél. Mégsem akar róla senki sem
tudni. Elátkozzák, mintha ő lenne az országot és a népet ért minden
szerencsétlenség oka.

Szenvedélyesen hangzik fel Jahve előtt a próféta ártatlansági vallo
mása: Te tudod! Isten a tudója, hogy csak megbízatását teljesítette,
tehát ártatlan abban, hogy a nép örvendező fogadtatás helyett gyűlöl

ködő elfordulással sújtja. így hát Jahvéhoz fordul, aki prófétává tette,
és ezzel ilyen helyzetbe hozta. Az üldöz öln való bosszúállás kéreime
a keresztény olvasó számára zavaró tökéletlenségként hat. De ez a
benyomás nem helyes . Mert akkoriban a bosszú jogi intézmény volt,
szükséges az igazságos rend fenntartására. Bosszút állni ezt jelenti:
helyreállítani a m egzavart rendet a vétkes megbüntetése és a jogtala
nul üldözött ártatlanságának megmutatása által. Ebben az értelemben
ké ri itt Jeremiás, hogy Jahve vegye pártfogásába. A helyzet I élreis
merése lenne te hát, ha kérését csupán aljas bosszúvágy kitöréseként
ítélnénk meg. A valóságban a prófétának Isten dicsősége és igaz.
ságossága a fontos, hiszen az ő üldözői ugyanakkor Jahve ellenségei
is , és a próféta nem önmagáért, hanem Jahvéé rt viseli az üldözés gya
lázatát .

Ebben a pillanatban, közvetlenül az el ött, hogy Isten a próféta
létéről vagy nemlétéről fog dö nteni, Jeremiás mégegyszer vallomást
tesz prófétai hivatása mellett, olyan szavakkal, amelyek ritka rnély
ségű bepillantást nyújtanak ennek a férfiúnak nehéz hivatalához való
benső viszonyába. H a J ahve szavaira akadt, az volt az eledele. Isten
igéjének befogadása olyan szüks éges életműködés volt számára, mint
a tá plálkozás. Az I stennel való k özösség, az ő igéjének szolgálata
de rítette föl életét, az adott neki gyarapodást. Jézus szavai jutnak
eszünkbe: az az ő eledele, hogy a mennyei Atya akaratát tegye és te lje
sítse annak művét (J n 4,34). Jellemző az a tartózkodó mód is, ahogyan
Jeremiás itt a kinyilatkoztatásban való részesedésről beszél: "Ha be
széde idre akadtam . .. " Eltérően a hivatásos prófétáktól, akiket olyan
élesen bírált (vö. 14,14), Jeremiás világos tudatában van annak, hogy
az isteni szó énj én kivülálló te ki ntély, olyan valóság, amely nem belőle

származik, hanem reászakad. megragadja, és közelebbről le nem írható
titok lebeg körülötte. (E zekieln él és majd a Jelenés ek könyvében az
evésnek ez a képe fo gható valósággá lesz: a p róféta lenyeli az Isten
szavát tartalmazó könyvtekercset : E z 2,8-3,3; Jel 11,8-11.)
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Jeremiás tudta, hogy egész embervoltával Jahve szolgálatában áll
(vö . 1,5), és teljes szívéből igen t mondott erre a szolgálatra. De vol
tak az életében olyan órák is, amikor a prófétának egyedül Istenre
irányított tekintete az emberek és az ő életö r ömü k felé fordult. Olyan
kor az Istennel való közösség emléke ragyogó napsugárnak tűnt,

amely fel-Ielcsillan, de a kétségbeesés árnyéka hamarosan újból el
homályosítja. Ha arra go ndolt, mi mindent kellett odaadnia hivatá
sáért, hogy Jahve prófétájakén t egész másképpen éljen, rnínt a többi
ember, akkor elfogta az elnyomott vá gyakozás a vidám társasélet, a ba
rátság után, és fájdalmasan érezte a magányt, az emberi társadalom
ból val ó kiközösítettséget. De őrajta Jahve keze van. A kifejezés azt
a k ényszerít ő erőt mutatja, amellyel az istenség hatalmába ke ríti az
embert (vö. Iz 8,11; Ez 1,3; 3,14-22; 8,l>. Prófétai megbízatása követ
kezében Jeremiást Jahve haragja tölti el (vö. 6,11). Semmi mást nem
lát, csak szerencsétlenséget és itéletet. így közte és a né p között vá
laszfal emelkedik.. Mert senki sem akar Isten haragjának követével
barátkozni. Jeremiás tehát felpanaszolja, milyen elviselhetetlen feszült
ségbe sodorta hivatása, hogy Jahve prófétája legyen. A feszültség p ró
fétai sze lgalata és egészséges természete közöt t áll fenn: az egyik Isten
oldalára állítja, szembe az embe rekkel, a m ásik erősen vonzza fel éjük.
Mindez mintegy testi fájdalommá s ürüsödík benne, amelynek soha
sincs vége, olyan, mínt a míndíg nyitott, gyógyíthatatlan seb.

Jeremiás elérkezett a kétségbeesésig; nem tud tovább látni I á idal
mánál. Megfeledkezik az Isten iránti köteles tiszteletről, és igazság
talanná válik: azt hányja szemére Istennek, hogy megbízhatatl an!
Olyanná lett számára. mint az elapadó pa tak, amelynek életadó vize
éppen akkor szárad ki, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, ti. nyá
ron. Fellépése kezdetén Jeremi ás a népek bálványait repe dt ciszter
náknak nevezte, amelyek nem tartják meg a vizet (2,13)' Most ő teszi
ugyanezt a szemrehányást Istennek, és ezze l sajá t szavainak ítéle te
alá kertil.

Miután a próféta panasza a mélyponthoz érkezett , rémülten ismeri
fel, hová ragadta életuntsága. De mégsem egyszeruen az önmagára
eszmélés és az értelem szava jut most túlsúlyra benne. hanem Iste
nének hangja. Az énen kivül eső valóságból érkezik Jahve rendreuta
sítása, és ennek iránya egészen más, mínt az imádkozó ki vánságai.
Jahve feleletében feltűnő, hogy egyetlen hanggal sem tér ki a próféta
szemrehányásaira. Isten nem igazolja magá t , mint valami ember; nála
nincs vita. Látszólag keményen és könyörtelenűl cseng a megtérésről

beszélő sz ö, ami a p rófétai hivatás to vábbi gyakorlásának fel tétele.
És mégis nagy vigaszt rejt ez a szó: hiszen az. hogy Is ten lehetővé

teszi a bűnös ember számára a megtérést, már kegyelmének műve. A
magáról megfeledkezett próféta számára is lehetséges az újrakezdés,
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ha akarja. Ez a magyarázata an nak a paradox megoldásnak, ho gy
Jeremiás vigasza az lesz, amit az előbb elutasított. Nem akarja a pr ö
fétai hivatás kínjait . És m égis az az élete értelme, hogy elfogadja ezt
a hivatást minden következményével együtt . I st en beavatkozása által
a szenvedések útja a prófétának ítéletté és emberi ön zése sötét erőitől

való megváltássá válik. Isten erősebben magához köti az embert, ezzel
megszabadítja önmagától, és e tisztulás által előkészíti, hogy mindent
újra kezdhessen , hitben és engedelmességben, szolgá latának alkalmas
eszközeként.

Adalbert Pet er

A POGANYOK MEGTÉRÉSE

Akkor majd ismét tisztává teszem a népek ajakát ,
Hogy valamennyien Jahve nevét hivják segíts égül ,
És vállvetve neki szolgáljanak.
Kús folyóin túlról jönnek esedezní hozzám,
Szetszárt jaimnak fia i eledeláldozatot hoznak nekem.

Szof 3,9-10

Szofoniás igehirdetésének fő tá rgya az ít élet. Vannak korok, ame
lyek az élő Isten szavát csak mint fenyegető és intő hangot hallhatják,
így kell meghallaniok. De Szofoniásnak a vigasztalás tiszte is oszt ály
részül jutott. A vigasz, amelyet Isten közvetítésére bízott, termé
szetesen nem szünteti meg az előtte elmondottak érvényét. Szofoniás
nem adja át magát - a hamis üdvprófétákhoz hasonlóan - annak az
optimista meggyőzödésnek, hogy majd minden újra megint jó lesz. De
meg van győződve arról, hogy Isten új kezdetet teremt. Ahol az ember
kudarcot vall, Isten még mindig talál utat, és nincs akadály, amely
felta r thassa üdvözítő terveit. A 3. fejezet 9·20. vers vigasztaló szaval
nak hít éless égét tehát semmi okunk kétségbe vonni.

A szerencsétlenségek fenyegető megjövendölésétől az üdvösség ígé
retéhez az "akkor majd" szócska képviseli az átmenete t . Isten csak
akkor teljesíti be üdvözítő terveit, amikor az isteni harag kelyhe már
kiömlött a romlott földre , amikor megtörte az emberi ellenállást, és
ítéletet mondott a gőg felett. Amint a tűz (3,8·ban az ítélet képe )
megemészti a salakot és megtisztítja a nemesfémet, úgy lesz az ítélet
nek is az elválasztás és a megtisztulás a kettős hatása. Isten szavát a
pogányok üdvösségének megjövendölése vezeti be. 9b szerint az ajkak
megtisztítása az előfeltétele annak, hogy szölíthassák Jahve nevét. Az
akkori pogány vallásokban ís igen sok komoly hit, áldozat, imádság
volt, de hamis isteneknek szölt, és így tisztátalan cselekvés maradt.
Jahve ígazí hívása csak akkor válik lehetövé, ha előbb megismerteti
magát az emberekkel. Istennek ezt a sz ölítás át a hitben vesszük tudo-
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