
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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másul, és csak ezt követi a helyes emberi válasz. Ez a mondás tehát
nem azt az ígéretet tartalmazza, hogy minden nép a maga módján
hisz egy fölsőbb lényben és fordul feléje, hanem hogy egyszer majd a
pogány nemzetek is "Jahve nevét" hívják segítségül. Nekik is kinyilat
koztatja magát Izrael Istene, és akkor majd Izraellel együtt vállvetve
(szöszerínt: "ugyanabban az igában") szolgálnak, mint zsidókból és
pogányokból álló közösség.

Egyes magyarázók olyan meglepőnek találják Szofoniásnál az üd
vösségnek ezt a képét, hogy a szövegnek egy kis változtatásával eltá
volítják, és az ígéretet csak Izrael népére korlátoznák. (A héber
'am mi m = népek helyett 'ammi-t = népem-et olvasnak.) Erre azon
ban semmi ok, mert már a régebbi próféták is beszélnek a pogányok
megtéréséről. Az üdvösség egyetemességét föltételezi a 10. vers is. Az
összefüggés szerint azok, akik áldozati adományaikat, Istennek szánt
ajándékaikat bemutatják, mégpedig Jeruzsálemben, Izrael Istene közös
tiszteletének jeleként, nem diaszporazsidók, hanem pogányok. A kusítá
kat a szöveg itt is, 2,12-ben is mint a pogány világ legmesszebb eső

képviselőit említi. (A 10. vers zárószavai későbbi hozzátételnek lát
szanak, amely az etiöpiaíak megtéréséről szóló jövendölést a szétszórt
ságban élő zsidóknak szóló ígéretté alakítja.) Talán a népek "adomá
nyait" érthetjük szellemi javaikra. sajátos tapasztalataikra és ismere
teikre is, amit a jövőben odahozhatnak Istennek az egész emberiséget
átfogó birodalmába. A népek minden bizonnyal új gazdagsággal gyára
pítják Isten gyermekeinek örökségét azáltal, hogy a bennük szunnya
dó különleges szellemi és kedélyi erőkkel elsajátítják az üdvösség
Uzenetét, és Isten országát abban a sajátos alakban jelenítik meg, ame
lyet az ő nemzeti talajukon, az ő történelmükkel összefüggésben szük
ségképpen ölt. Nem tudjuk, elért-e idáig az ószövetségi próféta gon
dolata. De mindenesetre azt a hitet vallotta, hogy az a hasadás, amely
az ő korában még kettévágta a vil ágot és elkülönítette Isten választott
népét a többitől, egyszer begyógyul és megszünik. Az Újszövetség tanú
ságot tesz arról, hogy ez az ígéret Jézus Krisztusban beteljesedett (Ef
2,11-22).

Isten üdvözítő akarata Szofoniás szemléletében a világon élő mín
den népet átfog. Nem áll az, hogy az emberiség csak a közlekedés mo
dern fejlődésével, a gazdasági és politikai összefonódással vált volna
sorsközösséggé. Az ószövetségi próféták tudatában ennek az egységnek
Istenről való elképzelésük volt az alapja. Ebben látták az egység jö
vendő megvalósulásának zálogát is. De az egész emberiségnek szánt
jövő először egy konkrét néphez, konkrét helyekhez és kinyilatkoztatási
eseményekhez kapcsolódott. Ott kell megkeresni, ha részesedni aka
runk benne. Ezért a következőkben a próféta Izraelhez fordul, és an
nak megtéréséről beszél.
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