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Zofóniás apokalipszisének 

elemzése és értelmezése 
 
A szöveg 
 

ofóniás apokalipszisének1 egy görög töredéke Alexandriai Kelemennél (150-
215) maradt fenn.2 Az apokalipszis hosszabb szövege egyiptomi, kopt kéz-
iratokban olvasható még. Ezek közül az egyik, a rövidebb kopt dialektus 

sahidi, mely a korábbi irodalom nyelve volt, a másik, a hosszabb achmimi.  
A 19. század végéig a legrövidebb, egy görög szöveg volt Zofóniás apokalipszi-

se.3  Csak 1883-ban az egyiptomi Sohag mellől kerültek elő az achmimi, sahidi kopt 
papiruszok. Ezek eredetije a Párizsi Nemzeti Könyvtárban van (Copte 135). Mivel 
a sahidi szöveg is tartalmazza Zofóniás nevét a görög szöveghez hasonlóan és az 
irat sok tekintetben az achmimi anyag parallelje, a kopt változatot, a Zofóniás apo-
kalipszissel azonosítják. 1888-ban Achmimban egy régiségkereskedőnél további, 
ehhez az anyaghoz tartozó papiruszokat találtak, melyek ma a Berlini Állami Mú-
zeumban vannak (P 1862). A különböző szövegek nem azonosak, ezért külön, 
egymástól eltérő kiadásokban és fordításokban jelennek meg. A legtöbb problémát 
vet fel egy 1940-ben, LEFORT által publikált, kis mennyiségű, messze olvashatat-
lan kopt fragmentum. Mivel ez a szöveg érdemben semmi perdöntőt nem tartal-
maz és rekonstruálása is problémás, ez a fragmentum nem tekinthető egyenrangú-
nak a görög, sahidi, achmimi szöveggel.  

A mai kutatás adatai szerint a szövegekről annyit tudunk, hogy a sahidi frag-
mentum, a Copte 135 egy része Párizsban, az ókori hagyományból ismert Zofóniás 
apokalipszis töredéke lehet, a kevésbé hiányos achmimi irat, a Copte 135 másik 
része Párizsban és a P 1862 Berlinben annak ellenére, hogy tartalmilag rokon a 
sahidi anyaggal, nem egyszerűen a Zofóniás apokalipszis achmimi változata. Az 

                                                 
1 Zephanjas Apokalypse. in: OEGEMA, G. S.: Apokalypsen. Jüdische Schriften aus hellenistisch-

römischer Zeit. Band 6: Supplementa. Lfg. 1: Einführung zu den jüdischen Schriften aus 
hellenistisch-römischer Zeit. Gütersloh 2001 182-191 

2 Ezt a pár sort idézi Alexandriai Kelementől: Apocalypsis Henochi Graece / ed. M. Black. 
Fragmenta pseudepigraphorum quae supersunt Graeca: una cum historicorum et auctorum 
Judaeorum Hellenistarum fragmentis / collegit et ordinavit Albert Marie Denis ; [with introd. by 
H.J. de Jonge] Leiden 1970 129.; Az egész szöveg, ahonnan az idézet való megtalálható: Die 
griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Bd. 15. Clemens Alexandrinus. 
Bd. 2. Stromata. Buch I-VI. Otto Stählin (Hrsg.) Leipzig  1906 377 

3 DIEBNER, B. J. : Zephanjas Apokalypsen. in: Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. 
Band 5. Apokalypsen. Lfg. 9. Gütersloh 2003 1141-1230 
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Alexandriai Kelemen idézetben szereplő görög szöveg egy pszeudepigráf Zofóniás 
apokalipszisből keletkezhetett és nem valószínű, hogy csupán a könyv görög meg-
fogalmazása, vagy recenziója. A sahidi szöveg bizonysága szerint az idézet nem 
minden további nélkül hozható úgy kapcsolatba a Zofóniás apokalipszissel, mint a 
sahidi szöveg.  LEFORT fragmentuma túlságosan töredékes és kevés ahhoz, hogy 
érdemi következtetést vonjunk le belőle. WINTERMUTE Zofóniás apokalipszisé-
nek nyelvét tekintve kitart azon véleménye mellett, hogy az írás nyelve görög lehe-
tett és a kopt kéziratok, fragmentumok, egy görög eredeti fordításai. 

 
A szövegek tartalma 
I. A Stromata idézet kontextusában Alexandriai Kelemen Istent úgy látja, mint aki 
csak lelkileg, szellemileg ismerhető meg, a sa;rx - tól függetlenül. Ezt az állítását 
alátámasztandó, idézi Platón mellett Zofóniást. Maga a látnok is lélek által vitetik az 
ötödik égig, ahol egy mennyei trónjelenetet lát, melyben az uralkodó angyalok a 
leghatalmasabb Istent dicsérik. A látnokról azonban nem olvassuk szó szerint, 
hogy Istent látta volna. 

II. A sahidi nyelven írt szövege hét egységre osztható: 1. A látnok az alvilágban 
egy halott emberi lelket lát, melyet ötezer büntető angyal vonszol és naponta meg is 
korbácsol. 2. A látnok megrémül. Az őt kísérő angyal azzal vigasztalja őt, hogy 
majd le tudja győzni a vádlót és ki fog szabadulni az alvilágból is. 3. A látnok afelől 
érdeklődik, hogy ki lehet a megkínzott ember. Az angyal válasza: egy ember, aki 
bűnök között halt meg, anélkül, hogy megtért volna. 4. A látnok megerősíti, hogy 
mindezt látta és név szerint bemutatkozik. 5. Az angyal egy másik helyre megy vele. 
6. A látnok számtalan félelmetes lényt lát ott. 7. A papirusz bal oldalának (Verso) 
jobb alsó részén olvasható izolált szavak is egy egységet alkotnak.   

III. A leghosszabb achmimi szöveg struktúrájának meghatározásával többen 
próbálkoznak: a. KUHN-é a legegyszerűbb. Ő három egységet különít el, különö-
sebb indok és tartalmi megjelölés nélkül. 

b. STEINDORFF is három szakaszról beszél, de alegységeket különít el, tar-
talmi szempontokkal: 1. Az elbeszélő városa és az alul elterülő egész világ. 2. Az 
elátkozottak helyei. 3. A megboldogultak helye.  

c. WINTERMUTE4 tizenkét fejezetre osztja a szöveget, egy minőségi fordulat-
tal és az előzőektől élesen elütő szakasszal számolva. 1. Temetési jelenet. 2.  A 
Jeruzsálem feletti ég. 3. A Széír-hegye. 4. A mennyei városon kívülre viszik az is-
tenteleneket. 5. A mennyei város látomása. 6. A Hádész. 7. A két kézirat látomása. 
8. A hajó. 9. Az első trombita, győzelem a vádló felett. 10. A második trombita, 
amikor megnyílik az ég. 11. Az imádság: a szentek könyörgése azokért, akik gyöt-
rődnek. 12. Az utolsó idő: egy másik trombitaszó bejelenti Isten haragjának köze-
ledtét.  

d. DIEBNER nagy egységei a következők: 1. Bevezetés. 2. A látnok fokozatosan 
látja meg a világot: az egyéni sorsot, poliõ-ának embereit, az oikoumenh embereit, 
az igazak helyét, a  kosmoõ-ért való könyörgést, mely büntetés terhe alatt szenved, 

                                                 
4 WINTERMUTE, O. S. : Apocalypse of Zephaniah in: The Old Testament Pseudepigrapha ed. by 

James H. Charlesworth Volume 1 London 1983 497-515 
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a kosmoõ emberei felett bekövetkező ítélet helyét. 3. A látnok átéli a büntető an-
gyallal kapcsolatos eseményeket: a büntető angyal bemutatása, a látnok félelme, a 
kísérő angyal vigasztalása, veszély elhárítása. 4. A látnok megtapasztalja saját maga 
támadását és szabadulását. 5. A látnok büntetési jeleneteket lát és megismeri a köz-
benjáró könyörgést. 6. Az apokaliptikus vég: az ég és föld ítéletének harsonái, be-
következik a vég, az utolsó ítéletben való megmaradás.  

 
A keletkezés kora 
DIEBNER szerint az Apokalipszis a Kr. utáni 2-3. században keletkezhetett. 
WINTERMUTE szűkít ezt a kort és a Kr. előtti 100 - Kr. utáni 175 időszakáról 
beszél,5 de valószínűnek tartja már a Kr. után 70 előtti datálást is. DIEBNER szá-
mára a kopt szövegek a Kr. utáni 2. század előtt nem keletkezhettek, de 
WINTERMUTE Alexandriai Kelemen idézetével és a Széír- hegyre való utalással 
kapcsolatban, mely már a templom létét feltételezi, korábbi időpontra gondol, mint 
a  Kr. utáni 2. század vége. OEGEMA a szöveg végső redakciójának datálását a 
Kr. utáni 2. század vége előtt nem tartja valószínűnek, mert sem a Széír- hegyet  
nem tartja jó érvnek, sem a kopt verziókat korainak. Fő szempontja azonban, hogy 
az Apokalipszis túlvilág képe vallástörténetileg a Kr. utáni 2. 3. századra vall és 
számára természetes, hogy bizonyos részek korábbi tradíciókban gyökerezhetnek. 

 
A szerzőség kérdése 
A szerzőt, vagy a kopt fragmentumok végső redaktorát a szöveg nyelvezete és 
túlvilágról alkotott képe alapján Egyiptomban keresik a kutatók, a Kr. utáni 2-4. 
században, számolva azzal, hogy az írás zsidó, szinkretisztikus elemei nem csupán 
csak kopt szerzőségre utalhatnak. WINTERMUTE tulajdonít ezeknek a zsidó, 
szinkretisztikus elemeknek nagyobb szerepet és ezek alapján ő zsidó szerzőre gon-
dol Palesztinán kívüli hellénisztikus miliőben. Ezt támaszthatja esetleg alá a keresz-
tyén elemek hiánya a szövegben. Zsidó szerzőség elleni érv viszont a pokol kínjai-
nak részletes ábrázolása, mely inkább keresztyén, vagy gnosztikus miliőben 
képzelhető el. Ezek alapján leginkább olyan kopt nyelven író szerzőre gondolnak a 
kutatók, aki jól ismerte a Bibliát, különösen a túlvilági elképzelések érdekelték és 
Egyiptomban élt. A szöveg forrásáról és keletkezésének helyéről többet nem tudunk. 

 
A szöveg keletkezési körülményei 
Ha WINTERMUTE véleményére alapozunk, akkor Zofóniás apokalipszise egyér-
telműen zsidó, és a keresztyén elemek a hagyományozás folyamán kerültek a szö-
vegbe. Nem beszélhetünk azonban az írás szaddúceus, esszénus, vagy zélóta miliő-
jéről, hanem az inkább papi és apokaliptikus körökből származik, de egyikhez sem 
köthető kizárólagosan. STEINDORFF szerint, aki egy évszázaddal ezelőtt elsőként 
fordította le és adta ki az írást, farizeusi az anyag és ehhez a körhöz köthető kelet-
kezése, mely egyben erős apokaliptikus hatás nyomait mutatja.  

                                                 
5 Nem ő az egyetlen, aki korábbi időszakot jelöl meg: „relatively early date likely, probably before the 

end of the first century C.E.” - HIMMELFARB, M. : Ascent to heaven in Jewish and Christian 
apocalypses New York [etc.] 1993 51 
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A tudomány több képviselője, mint pl. KUHN, WEINEL, 
SCHNEEMELCHER, az írás keresztyén karakterét domborítja ki.  

Miután DIEBNER a szöveg zsidó és keresztyén keletkezésének problematiká-
ját kifejti, arra a következtetésre jut, hogy a Zofóniás apokalipszise esetében egy 
apokaliptikus eszkatológia hagyománytörténeti problémájáról beszélhetünk, 
messianológia nélkül. Szerinte a szöveg leírói és szerzői keresztyének voltak mely 
nem zárja ki a zsidó alapállomány létezését, sem azt, hogy több részletet nem te-
kinthetünk sem zsidónak, sem keresztyénnek. DIEBNER-nek az is feltűnő, hogy a 
szövegnek nincs krisztológiája sem, de hiányoznak belőle a szombatra, 
körülmetélkedésre, zsidó ünnepekre, szövetségre, törvényekre való utalások is.  

Ezek a megfigyelések alapozzák meg Van der KAM, ADLER és OEGEMA 
véleményét, mely szerint a kezünkben levő Zofóniás apokalipszis Egyiptomban, 
keresztyén kolostorok miliőjében keletkezhetett. Ez annál is inkább lehetséges, 
mivel tudjuk, hogy a kopt nyelvű keresztyén Egyiptom a Kr. utáni második század-
tól fogva, de leginkább 117 után különösen nagy érdeklődést mutatott a zsidó 
apokaliptika iránt.  

A szerzetesi életformához kapcsolódó apokaliptikus érdeklődés a Kr. után 117 
előtti zsidó apokalipszisek összegyűjtésére és radakciójára irányult és azon fárado-
zott, hogy az apokaliptikus látomásokat a szerzetesi hagiográfiára alkalmazza és 
fontosnak tekintette azt a fejlődést, melynek során a mártírok legendájának műfaja 
új formát ölt az apokalipszis műfajának keretében. Ennek a transzformálódásnak a 
kora a Kr. utáni 2.-4./5 századra tehető, de a keresztyén szempontok szerint fel-
dolgozásra került zsidó apokalipsziseket további átdolgozások is követhették.  

 
A politikai helyzet 
A Zofóniás apokalipszisében tükröződő politikai szituáció Egyiptomra, konkrétab-
ban a Kr. utáni 2.-4, századra vall. Lehet, hogy az Apokalipszisben megnyilvánuló 
körülmények ennek a szituációnak sajátos színezetet kölcsönöznek, de ezt az egyip-
tomi szerzetesi miliőt mégis megerősítik.  

Ennek a miliőnek az ismertetőjegyeiként tartja számon OEGEMA a követke-
zőket: a pokol kínjainak ábrázolása; a megtérés, mint a fenyegető büntetéstől való 
szabadulás lehetősége; a vádló; az igazak boldogsága; a lélek örökkévalósága és a 
lelkek angyalai; a mennyei palota; a papi angyalok; a tekercsek az emberek bűneivel; 
a hajó, a túlvilági utazáshoz. Az ide tartozó apokalipszis témája a közelgő halál, 
mellyel kapcsolatban felvetődik a kérdés: milyen módon készülhet fel az ember a 
túlvilági utazásra, vagyis arra, hogy lelke ne a pokolba, hanem a Paradicsomba jusson.  

Az Apokalipszisben Zofóniás maga jelenik meg túlvilági utazóként és mindazt 
átéli, amint majd mások is átélnek egyszer. Az események hátterében OEGEMA 
kegyetlen üldöztetést lát, hagyománytörténetileg pedig az egyiptomiak ősi érdeklő-
dését a halál utáni élet iránt. Ennek kiábrázolása a hajó motívuma.  
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Ezt az apokaliptika iránti pogány érdeklődést Van der KAM és ADLER egyip-
tomi-papi körökkel hozzák kapcsolatba, s állításuk igazolására a Démotikus króni-
kát, a Fazekas orákulumot és Bocchoris bárányát6 említik parallel anyagként.  

A papirológiai adatok tanulsága szerint ez az érdeklődés legalább a Kr. utáni 3. 
századig megmaradt. Ugyanezt bizonyítják az egyiptomi kolostorok és szerzetesi 
sírok archeológiai leletei a Kr. utáni 3. század után is, egészen a 7. századig. Ebből 
a korszakból egy sereg apokaliptikus és millenarisztikus mozgalmat ismerünk a 
kopt keresztyénségben, de egyéb egyiptomi írások is bizonyítéknak számítanak 
ebben a tekintetben, többek között Illés apokalipszise, Péter apokalipszise, Péter 
evangéliuma.7 Mindenképpen elmondhatjuk, hogy az apokaliptika iránti érdeklődés, 
akár zsidó, akár pogány volt is az, komoly szerepet játszott az egyiptomi keresztyé-
nek között. 

 
Gazdasági és szociális viszonyok 
Zofóniás apokalipszise több olyan bűnt sorol fel a büntetésekkel együtt, melyekből 
követeztetést vonhatunk le az akkori világot meghatározó gazdasági és szociális 

                                                 
6 Maneto leírásából tudunk egy beszélő bárányról, Bocchoris, egyiptomi király uralkodása alatt. Taci-

tus az ő uralma alatti időre helyezi az exodust, noha ez a király a Kr. előtti 8. században uralkodott. 
- JOHNS, L. L. : The Lamb Christology of the Apocalypse of John : an investigation into its 
origins and rhetorical force. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 167. Tü-
bingen 2003 47-52; A Démotikus krónikára és a Fazekas orákulumra vonatkozó irodalmat megta-
láljuk: LANGE, A. : Interpretation als Offenbarung. in: GARCÍA MARTÍNEZ, F. (ed.), Wisdom 
and Apokalypticism in the Dead Sea Scrolls and in the Biblica Tradition (Bibliotheca 
Ephemeridum Theologicarum 168) Leuven 2003 17-33; A fazekas orákulum (Kr. előtt 130) arra a 
nyomorúságra utal, melyet a bárány hirdetett meg. A történelmi háttér valószínű Egyiptom Asszíria 
általi megszállása (671-669; 667-653). A 404-343-as évek fáraóinak sikerét és sikertelenségét etikai 
normákkal hozza összefüggésbe a Démotikus krónika: a törvény iránti engedetlenség a bukás oka, 
az állam restaurációja pedig az isten által szeretett uralkodó alatt történik. Maguk a szövegek részle-
tesen is megismerhetők FELBER, THISSEN és KOENEN tanulmányaiból: FELBER, H. : Die 
Demotische Chronik in: Apokalyptik und Ägypten : eine kritische Analyse der relevanten Texte 
aus dem griechisch-römischen Ägypten. A. Blasius und B.U. Schipper (eds.) Leuven [etc.] 2002 65-
111; ugyanitt: THISSEN, H. J. : Das Lamm des Bokchoris 113-138; KOENEN, L. : Die Apologie 
des Töpfers an König Amenophis oder das Töpferorakel 139-187 

7 Legérdekesebbek a halottak mellé, szerzetesi, keresztyén sírban eltemetett írások, melyek eszkatoló-
gikus tartalmúak, vagy az igazak reménységéről szólnak. De ide tartozik  a 6/8.századból, a 4Ezsdr. 
egyiptomi szerzetesek általi használatát bizonyító fragmentum is és egy apokrif szövegeket tartal-
mazó osztrakon 4Ezsdr 13,29-46 tal, Ezsdrás látomásának értelmezésével. Izrael törzseinek helyre-
állítása a Sionon és a pogány népek ítélete, a zsidó eszkatológia nyoma az egyiptomi keresztyénség-
ben. Pachomius (aki az ortodox szerzetesség első nagy alakja volt, 292-ben született Egyiptomban) 
írásának egy része páli nyelvezettel beszél az elragadtatásról (2Kor 12). Ezt részletezi egy Pál apo-
kalipszis is, de ennek legközvetlenebb prototípusa Zofóniás apokalipszise. Ennek két kopt kézira-
tát Shenoute, a kopt egyház atyja Fehér Monostorában találták.  Shenoute ott volt az efézusi zsina-
ton (431) - FRANKFURTER, D. : The Legacy of Jewish Apocalypses in Early Christianity: 
regional trajectories. in: The Jewish apocalyptic heritage in early christianity ; Compendia rerum 
Iudaicarum ad Novum Testamentum. Section 3: Jewish traditions in early Christian literature 
VanderKam, J. C. / Adler, W. (ed.) Minneapolis 1996 129-200 188 189 190 191 192; The Gospel 
of Peter in: The apocryphal New Testament : a collection of apocryphal Christian literature in an 
English translation Elliott, J. K. (ed.) Oxford 1993  150-158; ugyanitt: The Apocalypse of Peter 
593-612; The Apocalypse of Paul 616-644; Apocalypse of Elijah in: WINTERMUTE The Old 
Testament Pseudepigrapha i. m. 721-753  
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körülményekre nézve. Olvasunk olyanokról, akik aranyat és ezüstöt adnak az em-
bereknek és lelküket megtévesztik (15,8kk),8 vagy uzsorásokról (15,14kk),9 
katekumenusokról, akik hallották ugyan Isten szavát, de nem lettek tökéletesek 
abban a dologban, vagyis nem alkalmazták a gyakorlatban azt, amit hallottak (16,1).10 

Az adatok tanulsága szerint gazdaságilag olyan időket tükröz az Apokalipszis, 
amikor a pénznek nagy csábító ereje volt. A pénz elértéktelenedett, birtokosai 
képmutatókká lettek. Mintha egy kapitalista társadalom utolsó napjai elevenedné-
nek meg a sorok között, amikor már nem nagyon veszi komolyan az ember az 
igazságot. 

 
Az Apokalipszis teológiai jelentősége, vagy vallásos profilja 
Az apokalipszis antropológiája szorosan összefügg annak angelológiájával és teoló-
giájával. WINTERMUTE a szöveg legalapvetőbb témájának az isteni végítéletet 
látja. Az ítélet félelmetes volta ellenére is megjelenik azonban az ítéletre való felké-
szülés lehetősége a bűnösök lelke számára, mert Isten kegyelmes és türelmes. Ezért 
van értelme a bűnbánatra való felszólításnak is. Isten dicsősége közvetett módon 
ismerhető meg, megőrizve ezzel transzcendens voltát. Istent egy angyal, Eremiel 
jeleníti meg, aki olyan nagy, hogy a látnok Pantokratornak látja. Az angyalokról 
szóló tanítás a szövegben azért is jelentős, mert a normatív monoteizmus dualiszti-
kus áttörését jelenti: a negatív, csúnya angyalok mellett ott vannak a pozitív szép 
angyalok. Isten az apokalipszisben lehet, hogy csak közvetett módon ismerhető 
meg az angyalok által, de lehetőséget ad az embernek a megtérésre és ő így változ-
tathat végső sorsán. Vagyis az embernek megvan a szabad akarata, morális válasz-
tási lehetősége. Az igazán nagy áttörés ebben a tekintetben az, hogy az alvilágban is 
megmarad az embernek a megtérés lehetősége, szemben azzal a felfogással, mely 
szerint az alvilágban nincs alkalom megtérésre.11 Zofóniás apokalipszise ezt a felfo-

                                                 
8 „sie geben Gold an sie und Silber, bis sie irreführen (planan) die Seelen (yuch) der Menschen - 

DIEBNER, Zephanjas Apokalypsen i. m. 1225;  planaw - to cause to go astray from a specific 
way - A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature.  Rev. 
and ed. by Frederick William Danker Chicago, [etc.] 2000 821 

9 Péter apokalipszisében (31) gennyben, vérben és iszapban állnak az ilyenek, akik kamatos kamatot 
követelnek (apeitounteõ tokouõ tokwn). Ezt az Ószövetség is ismerte és tiltotta (Ez 18,17; 
2Móz 22,24; 3Móz 25,36k; 5Móz 23,20k; Péld 28,8, a 13,22 összefüggésében) - The Apocalypse of 
Peter in: The apocryphal New Testament i. m. 606.; tokoi tokwn - kamatos kamat értelmű szö-
veg máshol is található, a gyakorlatot az Újszövetség is ismerte (Mt 25,27; Luk 19,23) - A Greek-
English lexicon of the New Testament and other early Christian literature i. m. 1010  

10 Többen gondolnak ezzel kapcsolatban keresztyén recepcióra, összefüggésben Mt 13,5. 20k verseivel. – 
DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1226;  WINTERMUTE: Apocalypse of Zephaniah i. m. 
515.; Van aki azonban kizárólag egyetlen  evangéliumi szakasz paralleljével összefüggésben tartja szá-
mon Zofóniás apokalipszisét (9,1-5): Mt 17,1-9/Mk 9,2-10/Luk 9,28-36. - Hellenistic commentary to 
the New Testament / ed. by M. Eugene Boring, Klaus Berger, Carsten Colpe Nashville 1995 108; Az 
apokalipszis szövege: WINTERMUTE: Apocalypse of Zephaniah i. m. 514 

11 A legfontosabb bizonyíték ebben a kérdésben 2Clem 8,3 – Wenn wir nämlich aus der Welt 
hinausgegangen sind, können wir dort nicht mehr (die Sünden) bekennen oder Busse tun. - Der 
zweite Clemensbrief / übers. [aus dem griechischen] und erkl. von Wilhelm Pratscher Göttingen 
2007 125; A szöveg itt is a metanoein szót használja, mint az apokalipszis a szó főnévi formáját. 
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gást ott változtatja meg, ahol a látnok tengert lát (qalassa- 14,21) és azokat a 
lelkeket (yuch -15,2) akik abban elsüllyedtek. Amikor a katechumenusokkal kap-
csolatban felteszi a kérdést, hogy nincs-e ott megtérés (metanoia -16,5-6),12 akkor 
azt a választ kapja, hogy de igen, addig a napig, amelyen az Úr ítéletet tart 
(krinein - 16,8-9).13 Ez az a pont, ahol a pokol tüze a végítélet előtt már nem a 
büntetés megváltoztathatatlan helye, hanem purgatórium, tisztítótűz.14 Vagyis a 
metanoia - nak sorsfordító szerepe van azok számára, akik bűneikben haltak 
meg. Zofóniás apokalipszisében nem ér véget megváltoztathatatlanul az ember 
sorsa az alvilágban. Ezen a ponton az apokalipszis feltámadáshite is megfogalma-
zódik, hiszen akinek neve az élők könyvébe beíratik (4,2-3; 14,6-7),15 elhagyhatja a 
halál birodalmát, annak ellenére, hogy bűnei is fel vannak jegyezve. Ezt tapasztalja 
meg maga a látnok, hogy bűnei ellenére tiszta.16  

Ha ezek után az Apokalipszist szerteágazó témái miatt mozaikszerű anyagnak, 
vagy darabokból összeállított fércmunkának is tekintjük - esetleg fragmentumok-
ban fennmaradt volta miatt is - megállapíthatjuk, hogy a szöveg szerkesztése nem 
nélkülözte a logikát és a koncepciót. A szöveg hiányos volta ellenére nyilvánvaló 
annak központi üzenete, a megtérés felkínált lehetőségében. Mindez az apokalip-
szisben nem elmélet, hanem maga a látnok személye példázza a gyakorlatban a 

                                                                                                                        
(16,5) - Der zweite Clemensbrief i. m. 129; DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1226; A 
2Clem nyilvánvalóan nem fogadja el a halál utáni megtérés lehetőségét. 

12 „Ei, haben sie nicht Reue…dort?” - DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1226; DIEBNER az 
achmimi szövegben a  nagy meglepetés szavát (eja - wahrlich) a Grimm mesékre jellemző „ei” = 
ejha („Ei, Großmutter, was hast du für große Augen!”) kifejezéssel fordítja. - ugyanitt: 1189; Az 
előadás címében én változtattam meg az „eja” szót, így lett belőle „ej(h)a”.;  „inlautend aus eia eja, 
aus ευ, ευα, ευοι…Matth. 25, 21. 23. Luc. 19, 17…LUTHER verdeutscht ei du fromer und 
getrewer knecht, ei du fromer knecht! - Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm 
Grimm. 16 Bde. [in 32 Teilbänden]. Leipzig 1854-1960. Band 3, Spalten 73-79 

13 DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1189 1224 1226 
14 Ennek az átmeneti lehetőségnek éles ellentéte Luk 16,26. Ott nincs szabadulás a halál után. Korok-

ra nézve is lebonthatjuk a tanítás alakulását az adott összefüggésben: 2Clem 8,1-3 (wohl Mitte 2. 
Jh) – változatlan sors. Nóé megtérés hirdetése a halál előtt - 1Clem 7,5-7 (um 100. n. Chr.) – A ko-
rok meghatározása: DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1189; Az Újszövetség hamar lezárja 
a megtérés lehetőségét a halálban. Ezt regisztrálja 1Clem, amikor hirdeti a halál előtti megtérést. 
Amit 2Clem kimond, azt a tanítást relativizálja Zofóniás apokalipszise. Ha az Újszövetség korábbi 
hagyományból merít a deuterokanonikus és apokrif iratokkal együtt, nem lehetetlen az érintkezés 
és a reagálás: „The quotations of the OT int he NT are mainly from the LXX. Some of these 
quotations come from the Deuterocanonical books and even from the Pseudepigrapha.” – 
JINBACHIAN, M. M.: The Bible the Apostles Used in: The changing face of Judaism, 
Christianity, and other Greco-Roman religions in Antiquity / ed. by Ian H. Henderson and 
Gerbern S. Oegema ; with the assistance of Sara Parks Ricker Gütersloh 2006 455-470 469 

15 DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1190 1207 1223 
16 Kár, hogy az achmimi szöveg 12. 13. fejezete közötti anyag nem maradt fenn. Valószínű ott szere-

pel, hogy a látnok miért is kerül az élők könyvébe. Ennek oka lehet az imádságában megmutatkozó 
megtérése (12,4-10). - DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1148-1151 1189-1190 1220-1221; 
Több adatunk van az Apokalipszisből elveszett anyagra nézve. A leglogikusabbnak tűnik az a szá-
mítás, mely kevés lap hiányával számol. Ha a 22 megmaradt laphoz egy eltűntet számolunk, akkor 
valóban a 12.-re esik a szöveg közepe, melynek jelentősége a megtérés hangsúlyozásában van ezen 
a lapon.  
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történést. Ő nem más, mint Sofwniaõ.17 Személye nem csak az alvilágba való 
utazást realizálja, ahogy az az ókori Kelet vallástörténeti hagyományanyagából ismert.   

A szöveg teológiai, antropológiai üzenetét Zofóniás személyén keresztül elmé-
leti és gyakorlati síkon fogja össze a metanoia. Nem is csupán Nóé módjára hir-
deti a megtérést az élőknek,18 hanem a halál birodalmában. Valószínű ettől is elha-
tárolja magát Péter levele, amikor meghirdeti Jézus győzelmét minden ellenséges 
erő fölött (1Pét 3,19-20)19 és bátorítja ezzel kortársait a rájuk váró szenvedések 
közepette hitben való kitartásra, a győzelem reményében. Isten türelmes volt Nóé 
napjaiban, eleget várt arra, hogy meghallják szavát, ennek bizonysága az a korszak, 
de az Újszövetség lezárja a halálban a megtérés lehetőségét (Luk 16,26).20 

 
Az Apokalipszis történelemképe 
Az apokalipszis végítéletről alkotott felfogását bizonyos értelemben klasszikus 
történelmi-eszkatológiai keretben fogalmazza meg. A végítéletet elsősorban a po-
kolban történő büntetés leírása mutatja be. Ezt a Kr. utáni 2./3. századtól fogva 
ismerjük egyiptomi írásokból.21 A szöveg angelológiája a történelmet, történelem 
feletti távlatokba emeli. Ebben a keretben látja az apokalipszis az embert, akit nem 
tartanak fogva bűnei, hanem lehetőség adatik számára, hogy bűneiből megtérjen, s 
ezt az utat Isten kegyelme nyitja meg.  

Ez a történelemkép nem számol a történelem szakaszaival, nem látja át a törté-
nelmet teljes egészében a jövővel együtt, nem részletezi a végidők eseményeit. Le-
het, hogy ez azzal is összefüggésben van, hogy az apokalipszis töredékesen maradt 
ránk és többek között éppen az achmimi szöveg vége hiányzik. Ez a történelemkép 
ebben a formájában dualisztikus, de ahisztórikus, s a történelem két eonja a törté-

                                                 
17 Úgy, ahogy neve a sahidi szövegben fennmaradt. A próféta nevét a görög fragmentum is őrzi. - 

DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1200. 1202. 
18 „Noach verkündigte Busse” - 1Clem 7,6. 2Pét 2,5 szerint igazságot hirdetett, nem megtérést. 

(NwÖe dikaiosuvnh" khvruka). Az 1Clem 9,4 is túllő a célon, amikor arról beszél, hogy Nóé újjá-
születést hirdetett a világnak. „Wiedergeburt” - paliggenesia. - Der erste Clemensbrief / 
übersetzt [aus dem Griechischen] und erklärt von Horacio E. Lona Göttingen 1998 178 179 192 

19 „poreuomai and  khvrussw  - in Jonah…1:2 as part of a command to announce the destruction 
of Niniveh, a verbal echo of wich may be found here in v.19.” - 1 Peter : a commentary on First 
Peter / by Paul J. Achtemeier ; ed. by Eldon Jay Epp Minneapolis, 1996 260. 

20 Mindenesetre amikor Nóé szolgálata által (dia thõ leitourgiaõ autou -1Clem 9,4) találtatik 
hívőnek Kelemen levelében, ebben benne van a megtérés prédikálása. Így volt Isten kegyelmének 
szolgája, a megtérés hirdetése által (leitourgoi thõ caritoõ tou qeou - 1Clem 8,1) - Der 
erste Clemensbrief i. m. 178 194 195 Zofóniás szolgálata, Apokalipszisében tovább megy Nóénál.  

21 „Aus dem Kanon Muratori, und damit für die Periode bis zum Ende des 2.Jh.s, können wir 
schliessen, dass Apokalypsen sowohl gelesen als auch damals noch geschrieben…werden 
konnten…gerade in Ägypten die orphischen apokalytischen Dichtungen über die Gnosis ihren 
Weg zur christlichen Adaptation gefunden haben” - OEGEMA fejtegeti és idézi az ide vonatkozó 
anyagot, hogy a 2. században olvasták és írták az apokalipsziseket és Egyiptomban találtak ezek 
utat a keresztyénséghez. - OEGEMA, G. S. : Zwischen Hoffnung und Gericht : Untersuchungen 
zur Rezeption der Apokalyptik im frühen Christentum und Judentum  Neukirchen-Vluyn 1999 
174-175 177; A titán bilincseiből szabadulni akaró lélek orfizmusra jellemző tanítása 
dokumenteciójának irodalmi nyomairól, már a 2. századtól fogva tudunk. - „een hymnenbundel uit 
de 2de eeuw n. C.” - Grote Winkler Prins : encyclopedie in 26 delene geheel nieuwe dr. / [hoofd- 
en eindred. L.C.M. Röst]Amsterdam [etc.] 1990-1993 591 
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nelemben élő szemlélő számára nem egymást követi, hanem egymás alatt, egymás 
fölött helyezkedik el. Ilyen értelmezésben az Apokalipszisben, valójában nem is 
beszélhetünk történelemről, hiszen annak nincs sem kezdete, sem vége. Ennek az 
ahisztórikus történelemképnek a történelmi kontextusa olyan kor és olyan miliő 
lehet csak, melyben az ember nem mutatott érdeklődést a politikai történelem iránt, 
de Izráel vagy az emberiség  történelmével sem foglalkozott és mindazt nem tartot-
ta relevánsnak, s nem is hatott rá nyomasztóan. Kivételnek tekinthető ebben a 
vonatkozásban az Apokalipszis vége, ahol a Pantokrator haragjában elpusztítja a 
földet, a fákat, magas tornyokat (purgoõ), madarakat (18,12-20).22 Ez a történe-
lemfelfogás inkább a mikrokozmosz eseményeit, konstellációit tekintette releváns-
nak és azokkal foglalkozott. 

 
Az apokaliptika 
Az Alexanrdriai Kelemen idézetében fennmaradt görög fragmentum szerint 
Zofóniást a lélek  az ötödik égbe viszi, ahol látja az angyalokat, amint Istent dicsé-
rik.23 A sahidi szöveg azt írja le, amint 5000 angyal kínoz egy bűnös embert, 
Zofóniás szeme láttára. A két fragmentum teljes szövege valószínű hét égről tud és 
ezzel kapcsolatban beszél mennyei utazásról. Az apokalipszis fragementumai egy-
öntetűen tudhattak a pokolról, mely a büntetés helye és a Paradicsomról, mely a 
megjutalmazás témáját domborította ki irodalmi keretben, a misztikus, spekulatív 
tartalmú apokaliptika ismertetőjegyeivel. Kis eltéréssel ezeket a témákat öleli fel az 
achmimi szöveg is Zofóniás mennyei utazásával, a büntető angyallal, a büntetés 
helyével, büntetési jelenetekben, végítélettel. A pokol büntetésének célja 
parainetikus. Morális megtérésre szólít fel, s Zofóniás alakját majdnem úgy ábrázol-
ja, mint Énokot az énoki irodalom, vagyis Zofóniás nem egyszerűen egy kozmikus 
utazás passzív utasa, akit angyal vezet, s ő maga semmi aktivitást nem mutat, ha-
nem kérdez, indulatai megnyilvánulásai vannak, sőt egyfajta transzformáció részese 
is lehet, amikor hajóba emelik, angyali ruhát ölt magára, érti az angyalok nyelvét, 
kijön a nyomorúságból és átmegy a túlvilágba.24 

 
Az Apokalipszis és a Biblia egymáshoz való viszonya 

WINTERMUTE25 azzal hozza kapcsolatba az apokalipszis ószövetségi idéze-
teit, hogy az zsidó közösségben íródhatott, szerzője ismerte az Ószövetséget és ez 
feltételezhető volt olvasói részéről is. Az a szöveg, melyet Dániel könyveként hasz-
nált, tartalmazhatta Zsuzsánna anyagát (6,10). Az egész lakott föld, ahogy fel volt 
                                                 
22 DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1228-1229 
23A szöveg eleje majdnem azonos Ezékiel felemeltetésének leírásával: 

Kai; ajnevlabevn me pneuÖma kai; h[gagevn me - Ez 11,1 (LXX); 
Kai; ajnevlabevn me pneuÖma kai; anhnegken me - Die griechischen christlichen Schriftsteller 
der ersten drei Jahrhunderte i. m. 377; DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1200-1201 

24 „Ich war überaus furchtsam und begann, ihn zu bitten (7,18-19)…ich stöhnte auf (8,2)…ich 
begann zu flehen (9,1)…„Ich fragte ihn nun: Wer ist der grosse Engel,(10,17) - DIEBNER: 
Zephanjas Apokalypsen i. m. 1214 1215 1218 1222 1223 Amikor Zofóniás Amente-ből jön ki 
(14,3-4), akkor a Hádész-ből, a halottak birodalmából szabadul.;  am:nte…(wüste) Westen 
Ägyptens und damit das Reich der Toten (=Hades) ugyanitt: 1202  

25 WINTERMUTE: Apocalypse of Zephaniah i. m. 503-505 
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függesztve, mint egy csepp a korsóból/vederből/vízből (2,5), Ézs 40,15- tel függ 
össze.26  

Néhol a szöveg nem konkrét szakaszra utal, csak látszik, hogy ószövetségi kife-
jezést használ. A 6,7 esetében  az imádkozó próféta szavait írhatta volna az a szer-
ző is, akinek voltak héber ismeretei, de a jelenlegi szövegben van ami átírás, van 
ami fordítás és így logikátlan az  yh'loa> /Eloe/Eloi, kurioõ /YHWH/Lord/Herr, 
 yn:doa} /Adonai,  t/ab;x] /Sabaoth használata.27 Ilyen összeállításban a Héber Bibliá-
ban sem fordulnak elő a szavak és nem valószínű, hogy így a sor egy héberül beszé-
lő közösségben megfogalmazódhatott. Van amit a kopt fordító görögből lefordí-
tott, a hébert pedig úgy hagyta. 

Nyilvánvaló a szöveg Ószövetséggel való kapcsolata az ősatyák és mások ne-
vén keresztül: Ábrahám, Izsák, Jákób (11,4; 9,4); Sidrák, Misák, Abednégó (6,10); 
Énók, Illés, Dávid (9,4); Zofóniás (sahidi szöveg 7).  

A könyv jellemző kifejezése az ”élők könyve” (3,7; 9,2), mely összecseng a  
Zsolt 69,28 ide vonatkozó kifejezésével.  

Zofóniás és az angyal dialógusban megmutatkozó kapcsolatának modellje meg-
található Zak 1-6 szövegében.  

A szerző ismeri a Pentateuchosból a parancsolat és rendelkezés kifejezéseit, de 
azokat sajátosan használja (3,4): a parancsolatot Joatham fiaival hozza kapcsolatba, 
akik nem tartották meg atyjuk parancsolatát (entolh), s emellett beszél az Úr ren-
delkezéseiről (dikaiwma), melyeket szintén nem tartottak meg.  

A szerző nem tanulmányozta behatóan az Ószövetséget, ismeretei inkább egy 
zsidó közösség laikus tagjára jellemzőek. Irodalmi modelleket vesz át az Ószövet-
ségből, jól ismert etikai vonatkozású szövegeket, leíró részleteket. Korlátozottan 
használ olyan kifejezéseket, melyek a lélek halál utáni megítélésére használhatóak 
más, nem ószövetségi összefüggésben, ugyanakkor jól ismert ószövetségi vonatko-
zásokat figyelmen kívül hagy.  

Megemlíti Izrael fiait, akihez a látnok nem fordult oda és ez az ő bűne (7,7),28 
de nem említi az egész szövegben a szövetséget, a kiválasztást, vagy az országot. 
Megemlíti az ősatyákat (9,4),29 igazságukat (dikaioõ), minden nagyobb teológiai 
összefüggés nélkül. Izolált a Mindenható Isten (pantokratwr) cselekedeteivel 
kapcsolatban, hogy megváltotta Izáelt a fáraó kezéből (6,10),30 de nem tud a szerző 
arról, hogy az egész történelem az Ő kezében van. Illésről, Dávidról sem tudunk 
meg sokat (9,4),31 de a történeti könyvek szövegei általában véve sem jelennek meg 
az Apokalipszisben.  A próféták már inkább, de mind Zofóniás, aki az apokalipszis 
központi alakja, mind pedig Zakariás személye, aki az angyallal való beszélgetés 
modelljében jelenik meg itt, csupán apokaliptikus látnokként szerepelnek, nem 
pedig Isten üzenetének hirdetőiként.  
                                                 
26 DIEBNER-nél ez az első szakasz legvége: DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1204 
27 Ez DIEBNER-nél a 8. rész legeleje: DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1214 
28 Ez DIEBNER-nél a 12. rész legeleje: DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1220 
29 Ez DIEBNER-nél a 14. rész közepe: DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1224; Ebben a 

kiadásban szerepelnek még az ősatyák máshol is (17,7-8) ugyanitt: 1227 
30 Ez DIEBNER-nél a 9. rész legeleje: DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1216 
31 Ez DIEBNER-nél a 14. rész közepe: DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1224 
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Találkozunk a mulasztás bűnének felsorolásával is: A látnok nem ment meglá-
togatni egy embert, aki beteg volt, vagy özvegy (chra) és árva, apátlanná lett fiú 
(orfanoõ). Vagy volt olyan nap, amikor nem tartotta meg a böjtöt, nem imádko-
zott az imádság idején, vagy nem fordult oda Izrael fiaihoz (7,3-8).32 Ez a stílus Jób 
31,16. 20 szövegére emlékeztet és a tagadásos forma megtalálható az egyiptomi 
Halottak Könyvében a Kr. előtt 15. században.33  

Az Apokalipszis előbb említett (7,3-8) verseinek témája, az ember özveggyel és 
árvával kapcsolatos felelőssége erősen kötődik az Ószövetséghez (5Móz 24,17; Ézs 
1,17; Jób 31,16-17), csakúgy mint a böjt és az imádság (Bír 20,26; 1Kir 21,9; Ezsdr 
8,21). 

Az Izrael fiaihoz való odafordulás valószínű arra a fogság utáni helyzetre ref-
lektál, amikor Izrael fiai nem zsidó környezetben éltek és Izrael gyermekei különö-
sen rá voltak utalva arra, hogy mások figyelme feléjük forduljon. Az apokalipszis 
szerzője ugyan nem foglalkozik Nehámiás saját népét érintő politikai reménységé-
vel, de megszólaltatja Neh 1,4-6 témáját, az imádságban és a böjtben. 

Elmondhatjuk ezek után, hogy az Apokalipszisben tulajdonképpen nem sok 
ószövetségi alak jelenik meg. A 9,5kk-ben34 Zofóniás könyörgése szólal meg, hogy 
szabadítsa őt meg a nyomorúságból, amint Izraelt is kiváltotta a fáraó, Egyiptom 
királya kezéből és megszabadította Zsuzsannát az igazságtalanság (adikia) 
véneinek (presbuteroõ) kezéből, s kiszabadította a három szentet (agioõ), 
Sadrakot, Misakot és Abdenakobot a tüzes kemencéből, amely égett. A három 
történet Izrael történelmének három szabadításáról szól. Az egyik az Egyipomból 
való, a másik kettő a babiloni fogságból való szabadulást eleveníti fel, s az egyik 
történet annak bizonysága, hogy a szerző ismerte az apokrifusokat, közöttük Zsu-
zsanna esetét.35  

                                                 
32 Ez DIEBNER-nél a 11. rész közepe, a 12. rész legeleje: DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 

1219 1220 
33 „dem 15. Jahrhundert v. Chr. Enstprechend” - Das Totenbuch der Ägypter / eingeleitet, übersetzt 

und erläutert von Erik Hornung Zürich usw. 1979 15; Ima Osirishez (Nu, Thutmosis III) „Dieser 
Körper von mir soll nicht vergehen…denn ich bin vollständig wie mein Vater CHEPRI…einer, 
der nicht vergeht…Lass mich hinabsteigen ins Reich der Ewigkeit wie das, was du zusammen mit 
deinem Vater ATUM bewirkt hast. Sein Körper vergeht nicht, (denn) er ist einer, der nicht 
vergehen kann. Ich habe nichts getan, was du verabscheuest - so möge mich dein KA lieben und 
mich nicht zurückweisen. Mögest du mich in dein Gefolge nehmen, dassb ich nicht verwese...” 
ugyanitt 331 510 

34 DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1216 
35 A szerző nem csupán Zsuzsanna történetét ismerte, hanem a legkorábbi, a harmadik század köze-

péig visszamenő forrásokból merített. Ennek bizonysága 1 Énók 21,9 és Zofóniás apokalipszisé-
nek 6. fejezetében a látnok félelmének ábrázolása az angyal előtt. - WINTERMUTE : Apocalypse 
of Zephaniah i. m. 505 512; Énók könyvében Uriel és Énók beszélgetéséről olvasunk, amikor az 
angyal megkérdezi, hogy Énók miért fél  a félelmetes hely láttán, mely az angyalok börtöne, ahol 
őket az örökkévalóságig fogva tartják. - UHLIG, S. : Das äthiopische Henochbuch in: Jüdische 
Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Band 5: Apokalypsen Lfg. 6. Gütersloher Verlagshaus 
Mohn 1984 463-780 554 555; Mindez annak bizonysága, hogy Zofóniás apokalipszisének szerzője 
korai anyagból merített.; „bei den Frommen des zweiten Jahrhunderts v. Chr. ausgebildet” - 
DILLMANN, A. : Das Buch Henoch Leipzig 1853 LIV.; „source and text-critical aspects of the 
third century B. C. E.” - WRIGHT, A. T. : The origin of evil spirits : the reception of Genesis 6.1-
4 in early Jewish literature Tübingen 2005 5.; The book of Watchers  (En 1-36)...The first copy, 
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A 14,10kk-ben36 az angyal az igazakhoz (dikaioõ) siet, akik között felsorolja Áb-
rahámot, Izsákot, Jákóbot, Énókot, Illést és Dávidot. A szerző ebben az esetben, 
olyan Egyiptomban ismert hagyományból meríthetett, mely az ősatyákhoz sorolta 
prófétai, apokaliptikus vonásokkal Énókot és Illést. Nem egészen tisztázott, hogy a 
Kr. utáni 3. 4. században Dávid milyen szerepet töltött be ebben a hagyományban.  

A 17,1kk hagyományos értelemben korlátozza az igazak sorát. A szövegben 
név szerint csak Ábrahám, Izsák, Jákób könyörög azokért, akik büntetésben 
(kolasiõ) vannak.37 

 Egészen bizonyos, hogy az Apokalipszis mai formájában az Újszövetséghez is 
kapcsolódik. Táplálkozhatott ez a kapcsolat olyan miliőből, melyhez az Újszövetség 
is kötődött, vagy esetleg maga az újszövetségi szöveg gyakorolt befolyást az apoka-
lipszis szövegére. Legszembetűnőbb példa az egy malmon, malomban, malommal, 
gépen (mecanh) őrlő két asszony (2,3).38  Mt 24,41 ezzel a szöveggel együtt való-
színű egy jól ismert mondást használhatott.  

A következő példa a 6,1439 és a Jel 19,10; 22,8-9 érintkezése. Mindkét szöveg-
ben a látnok leborul az angyal előtt, aki elutasítja ezt az imádatot, mondván, hogy ő 
nem Isten, akit imádni kell. Az Apokalipszisben érthető Zofóniás imádata, mert 
elvakította őt Eremiel,40 akit Istennel téveszt össze. Talán azt akarta érzékeltetni a 
szerző, hogy ami látszólag eléri Isten dicsőségét, az sem több egy angyalnál. Vagyis 
Isten mindenek felett való. Nyilván az Újszövetség is Isten imádatát részesíti 
előnyben, harcolva még az angyalok imádata ellen is. 

                                                                                                                        
4QEnª dates from the first half of the second century B.C. - The books of Enoch : Aramaic 
fragments of Qumr^an Cave 4 / ed. by J.T. Milik ; with the collaboration of Matthew Black Ox-
ford 1976 22 

36 DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1223-1224 
37 DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1227; Az igazak Apokalipszisben említett sora mellett 

más összeállítást is ismerünk, melyben könyörgés történik. A 4. Ezsdr 7,106-110 egész hosszú név-
sort tart számon: Ábrahám a sodomaiakért, Mózes az atyákért, akik a pusztában vétkeztek, Józsué 
Izraelért, Ákán napjaiban, Sámuel Saul napjaiban, Dávid egy csapás miatt, Salamon azokért, akik a 
Szentélynél/templomban voltak/a templomért/a ház  felszenteléséért/a templom felszentelése 
napján, Illés azokért, akik az esőt kapták/az esőért/az ég esőjéért és egy halottért, hogy éljen, 
Ezékiás a népért, Szanhérib napjaiban - SCHREINER, J: Das 4. Buch Esra in: Jüdische Schriften 
aus hellenistisch-römischer Zeit. Band 5: Apokalypsen Lfg. 4. Gütersloh : Mohn 1981 289-412 356 
357; Mózes mennybemenetele 11,11 olyan imádságot említ, mely egyetlen napon sem maradhat el, 
hogy a nép Józsué vezetésével bemehessen atyái földjére. - BRANDENBURGER, E.: 
Himmelfahrt Moses. in: Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Bd. 5, Apokalypsen; 
Lfg. 2. Gütersloh: Mohn  1976 57-84 78-79  

38 „an einer Maschine” - Ez DIEBNER-nél az 1. rész közepe: DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. 
m. 1203 1204; Ugyanez WINTERMUTE fordításában az említett versben: „at a mill”. Az újszö-
vetségi kifejezés: ejn twÖ muvlw, miva.  

39 Ez DIEBNER-nél a 10. rész eleje: DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1218 
40 Az angyal több néven is szerepel: Jeremiel - 4. Ezsdr 4,36 - SCHREINER, J. : Das 4. Buch Esra. 

in: Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Band 5. Apokalypsen. Lfg. 4. i. m. 289-412 
321; Ramael - Bár. Apok.(szír) 55,3; 63,6 - KLIJN, A. F. J. : Die syrische Baruch in: Jüdische 
Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Bd. 5, Apokalypsen; Lfg. 2. i. m. 103-191 161 166; 
Rami’ēl/Remiel - Énók (et.) 6,7; 20,8 - UHLIG: Das Äthiopische Henochbuch. in:  Jüdische 
Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Band 5: Apokalypsen Lfg. 6. i. m. 518 552; Máshol sze-
repe inkább pozitív, itt viszont negatív, mert mintha az alvilág istene szerepét játszaná.  
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Amikor a 6,11-1541 leírja az angyal arcának sugárzását, mellén arannyal felövez-
ve, s lábai olyanok voltak  mint a tűzben olvasztott bronz/réz, akkor azonnal a Jel 
1,13-18 verseire gondolunk és Dán 10,5-14 szövegére, mely esetleg ezeknek a ver-
seknek az alapja, de hasonlóan mutat be Ez 1, 27 is egy ilyen alakot. A különböző 
szövegekben megjelenő lényeket nem lehet egyértelműen beazonosítani, de 
Zofóniás apokalipszise állást foglal Eremiel mellett. A keresztyén hagyomány Dán 
10,5 alakját Dán 7 Emberfiával azonosítja, nyilván azzal a megokolással, hogy kap-
csolatot talál a Jel 1,13 Emberfiához hasonló, aranyövvel körülövezett alakja, a Jel 
1,14-ben megjelenő fehér fejű és hajú alak és a Dán 7.  10. és Ez 1,27 lénye között, 
s ezeket a verseket tekinti a Jelenések könyve alapjának ezekben a vonatkozások-
ban. Eremiel és a Jelenések könyvének Emberfia alakja közötti különbségek ellené-
re is beszélhetünk hasonlóságról a két lény esetében. Eremiel a zsidó hagyományo-
kat őrző közösség számára Dán 10,5-12 alapján lehetett eredetileg az alvilág jó 
angyala, mely hagyomány később kibővült. Amikor Dán 10,5-7 alakját az Emberfi-
ával azonosították, esetleg Eremiel kibővített leírását használhatták a keresztyén 
hagyományban és így ábrázolták Jézus feltámadását, akinek hatalma van a halál és a 
l/av] felett. 

 
Az Apokalipszis  bibliai témái és a szereztetés miliője 
A 9,2kk Egyiptomot említi, ahonnan az Úr  (pantokratwr) Izraelt megszabadí-
totta. Ennek a szövegnek a jelentősége abban áll, hogy az egész írás kiemelten ke-
zeli Egyiptomot, mert más, Izraeltől távoli bibliai helyet tulajdonképpen nem is 
nevez meg.42 Ez a tény az írás születésének egyiptomi miliőjét erősíti meg. Egyip-
tom egyben nem csupán Izrael elnyomatásának helye, hanem valószínű a Zofóniás 
apokalipszise hátterében meghúzódó gyülekezet nyomorúságának háttere is. 

 
A templom és a nép 
OEGEMA nem fogadja el WINTERMUTE feltételezését, aki szerint Széir hegyé-
nek említése (2. rész vége) a templom fennállására utalna, mivel az egész Apokalip-
szis sehol nem beszél a templomról, sem az istentiszteletről.43 

Az Apokalipszis szövegéből nehéz eldönteni, hogy az írás a zsidó népet tartja-e 
szem előtt, vagy inkább egy keresztyén közösségre koncentrál. Ha elfogadjuk, hogy 
az írás mindenekelőtt az olvasót akarja felszólítani megtérésre és ezzel a céllal író-
dott, akkor nyilvánvalóan minden kor emberének, minden időben szól az üzenet.  

A 6,8kk44  versekkel kapcsolatban -  ahol érc kapukat (pulh) lát a látnok és ut-
cát/teret (plateia), mely olyan volt, mint egy szép város (poliõ), valamint érc 

                                                 
41 Ez DIEBNER-nél a 9. rész közepén kezdődik - DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1216 
42 DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1216; A Széir hegye a 2. fejezet végén inkább a kijelentés 

helye, a Sinai és Párán párhuzama (5Móz 33,2; Bír 5,4) - Ugyanitt: 1206 
43 OEGEMA : Apokalypsen i. m. 189; WINTERMUTE : Apocalypse of Zephaniah i. m. 500-501 

510; Ha hitelt adunk annak a pro-edomita feltételezésnek, mely szerint az idumeusok  azért jöttek 
Jeruzsálembe, hogy segítsék a zélótákat, mielőtt a város a rómaiak kezére került, akkor a Széir he-
gyén történt látomás a szöveg Kr. után 70 előtti datálását erősíti meg. Egyéb szempontok a kelet-
kezés korát, a Kr. utáni 2/3. századra helyezik. 

44 DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1210 
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zárakat, vas reteszrudat (mocloõ) - megjegyzik a magyarázók, hogy a leírás hason-
lít Jeruzsálem bemutatásához (Ez 40-48).45 Zofóniás úgy tűnik halott lélekként látja 
ezt a várost,46 de a csodálatos város mellett a bűnök büntetésének helyére is eljut 
látomásában, hiszen ő az emberiség képviselője, felmutatva a bűnös és igaz élet 
lehetőségét, hangsúlyozva a megtérés szükségességét. Legalább tizenegyszer említi 
a szöveg a tekercset (ceirografon), melyre az angyalok az emberek minden bű-
nét felírják, még Zofóniásét is (3,17; 4,7. 10; 11-ben 4X; 12-ben 4X), s miután ő 
maga is megítéltetik, átéli transzformációját az angyali ruhában, s hajón megy a 
Paradicsomba (13,1kk), majd ott lesz az angyali liturgia részese.  

Az egész Apokalipszis egyik legfontosabb témája jelenik meg Zofóniás szemé-
lyében, amikor azt ábrázolja ki, 
hogy Isten ítélete minden embert 
érint, s a legkisebb bűnök sem 
rejthetők el előle.47 Az ítélet ábrá-
zolása a szöveget erősen Egyip-
tomhoz köti, amikor azt olvassuk: 
Szükség van arra, hogy egy mérle-
gen megmérjék a jókat és a gono-
szokat (13,13kk).48 Az Apokalip-
szisben a menny, Isten királyi bíró-
ságának tanácsterme, még ha ennek 
ábrázolása nem is olyan részletes a 
szövegben.  

 
Az Apokalipszis eszkatológiája 
Az Apokalipszis túlnyomó részben a túlvilágra vonatkozó elképzeléseket tartalmaz, 
s nem annyira foglalkozik végváradalommal. Tudjuk, hogy az írás legutolsó része 
nincs a kezünkben teljes terjedelmében. Ami azonban fennmaradt, arra utal, hogy 
az utolsó versekben nem a végidők nagy harcait akarta kibontani a szerző. Valószí-
nű inkább, hogy az Apokalipszis egésze a hiányzó szakaszban is megmaradt Isten 

                                                 
45 „idealized Jerusalem on the order of Ezekiel’s description in chapters 40-48.” - HIMMELFARB : 

Ascent to heaven in Jewish and Christian apocalypses i. m. 50 
46 A látnok transformációja mellett az is lehetséges, hogy ő idéz valaki mást az első versek temetési 

jelenetével kapcsolatban, aki a látnok testét írja le, mely halottként jelenik meg a szövegben. -   
WINTERMUTE : Apocalypse of Zephaniah i. m. 509; HIMMELFARB is hasonló véleményének 
ad hangot, a tettek felsorolása kapcsán: „The determination of the visionary’s fate by reference to 
lists of his deeds again suggests that he is a dead soul” - HIMMELFARB : Ascent to heaven in 
Jewish and Christian apocalypses i. m. 54 

47 „als ein geringster (elaciston) <Fehler>   - DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1220  
48 „Es ist nötig, dass man wägt die Guten (agaqoõ) und die Bösen auf einer Waage.” -  DIEBNER: 

Zephanjas Apokalypsen i. m. 1222-1223; Ennek számtalan képi ábrázolása maradt fenn. - 
HORNUNG, E. : Ägyptische Unterweltsbücher  Zürich [etc.] 1984 239  
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földet és a föld minden fáját elpusztító haragjának említése49 ellenére az individuális 
eszkatológia keretében.   

 
Az apokalipszis istenképe 
Az apokalipszis Istene a  pantokratwr (2,12; 3,15; 4,1; 6,2; 7,14;9,1;10,3.8; 
17,14;18,6), akit angyalok serege vesz körül. Ő minden ember bírája, de az utolsó 
ítéletet, angyalai által hajtja végre. Isten a mennyben lakik, melynek leírásában ott a 
város, az utca, a kapu és a tenger (6,8kk). 

 
Angelológia 
Egyértelműen részletesebb és sokszínűbb az angyalok leírása mint az Apokalipszis 
istenképe. Megtudjuk például, hogy vannak jó és rossz angyalok. Vannak, akik 
elkísérik Zofóniást a nagy utazásra és olyanok, akik az emberek ítélete alkalmával 
vádlóként lépnek fel. Már a legelső versekben (1,1kk) szó van 5000 angyalról, akik 
egy emberi lelket, esetleg Zofóniást, kínoznak. Később már egymillió, sőt száz 
millió angyal jelenik meg a szövegben (4,15kk)50. Ezeknek az angyaloknak is a bű-
nösök megbüntetése volt a feladata. Az angyalok ábrázolása sok ponton érintkezik 
különböző hagyományokkal, ezekhez kapcsolódó szövegekkel. Ennek gazdag iro-
dalma megtalálható az említett versek magyarázatánál.  
A 6,15kk az Úr egy 
angyaláról tudósít, aki 
a mennyei palota ka-
puit őrzi. A 8,7kk sze-
rint Zofóniás egy fé-
lelmetes angyalt lát, a 
9,12kk szerint egy 
nagy angyalt, akinek 
arca világított és olyan 
volt mint  sugárzó nap 
a maga pompájában.  A 10,7kk Eremielről a nagy angyalról beszél, aki vádolja 
(kathgorein) az embereket Isten előtt.51 A 12,12kk-ben egy nagy angyal mondja 
Zofóniásnak, hogy legyőzi a vádlót és átmegy az átkelőhelyen.52 A 13,1kk egymillió 
és száz millió angyal énekéről és arról a hajóról tudósít, melybe Zofóniást helyez-
ték. A hajó ábrázolását többféle hagyományanyag őrzi, ezek között itt az egyipto-
minak van jelentősége, a szöveg keletkezési körülményei miatt. Irodalma megtalál-

                                                 
49 „Wer (ist es), der stehen können wird vor ihm, wenn (otan) er sich erhebt in seinem Zorn 

(qumoõ) um zu ver<nichten die> Erde und jeden Baum der gewachsen ist auf der Erde -  
DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1228-1229 

50 „tausendmal tausend und zehntausendmal zehntausend Engeln” - DIEBNER: Zephanjas 
Apokalypsen i. m. 1209.  

51 DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1219  
52 Ami bizonyos értelemben már megtörtént eseményként értendő: „you have prevailed and have 

triumphed over the accuser” - WINTERMUTE : Apocalypse of Zephaniah i. m. 513. Nála ez a 
szöveg: 7,9. 
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ható a versek magyarázatánál. 53 A 13, 15kk-ben a nagy angyal megerősíti, hogy 
Zofóniás valóban legyőzte a vádlót és kiszabadult az alvilágból, a Hádészből, a 
szakadékból, Amente-ből. A 14,15kk tudósítása szerint a nagy angyal kezében 
arany trombita van  (salpix), trombitál (salpzein) és szavára megnyílik 
Zofóniás előtt az ég és látja a tengert (qalassa).54 A nagy angyal utoljára a 
17,15kk-ben lép elő a szövegben, s itt megint csak trombitál. 

Az Apokalipszis dualista világképében a jó és rossz angyalok reprezentálják a 
jót és a rosszat, ők jutalmazzák meg az igazakat és büntetik meg a bűnösöket. 
Szemmel láthatóan az írás nagy része a bűnösök büntetéséről szól és megdöbbentő 
az angyalok száma. A jó angyalok mindenek előtt Isten trónusa előtt találhatók és a 
mennyei liturgiában vesznek részt. Az angyalok csoportjait nagy angyalok vezetik. 
Egyrészt a vádló, másrészt a ragyogó, aki Zofóniást vezeti. Az Ábrahám apokalip-
szis meg is nevezi a két nagy vezetőt. Az egyik Jaoel, ő Isten után tulajdonképpen 
rangban a második, hatalma abban van, hogy Isten nevét hordozza, sőt maga Isten 
is a Jaoel, nevet viseli. A másik Asasel, ő Jaoel ellenpárja és egyben ellensége, a 
kegyesség megszemélyesített ellentéte, maga az istentelenség, az igazság ellensége 
(17,11; 13,6;14,4).55  

 
Konklúzió 
Az Apokalipszis egyfajta értelmezése egy adott korban, a rendelkezésre álló ha-
gyománynak. Nagy anyagot dolgoz fel, szerzője felelősnek tartotta magát a maga 
korában, hogy adott körülmények között hirdesse Isten ítéletét. Vigasztalásnak 
tekintette a megtérés lehetőségének felmutatását és hallgatói számára megdöbbentő 
lehetett a halál bűnös állapotokat állandósító határának áttöréséréről szóló híradás, 
de ezzel a bibliai kánon mércéjét is meghaladta. Zofóniás apokalipszise egyiptomi 
miliőben történt kísérlet, Isten rejtett módon cselekvő nagyságának megértésére. 
Zofóniás ítélethirdetése fontos kiindulópontja lehetett a szerzőnek, vagy egy kö-
zösségnek, amely a próféta tekintélyével akarta megőrizni ezt az írást. Töredékes 
volta segíthet bennünket abban, hogy töredékes ismeretünkhöz ismeretet szerez-
zünk, szétválasztva legjobb tudásunk szerint a jót és a rosszat, a magunk korában, 
elméletben és gyakorlatban, hogy hiteles ismeretek birtokában, jól gazdálkodjunk 
Isten életünkben felkínált kegyelmével.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
53 HORNUNG, E. : Ägyptische Unterweltsbücher Zürich [etc.] 1972 204;  DIEBNER: Zephanjas 

Apokalypsen i. m. 1222 
54 DIEBNER: Zephanjas Apokalypsen i. m. 1224 
55 PHILONENKO-SAYAR, B./PHILONENKO, M. : Die Apokalypse Abrahams. in: Jüdische 

Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Band 5. Apokalypsen. Lfg. 5.Gütersloh : Mohn 1982 
413-460 413-460 418 438 434 436  
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Abstract 

Die Analyse und Deutung der Apokalypse von 

Zefanja 

Die Apokalypse ist eine Art Deutung der zur Verfügung stehenden Tradition in 
der gegebenen Zeit. Sie arbeitet ein monumentales Material aus, ihr Autor hat sich 
in seiner Zeit verantwortlich gehalten, um unter den gegebenen Umständen Gottes 
Gericht zu verkündigen. 

Er hatte das Vorzeigen der Möglichkeit der Umkehr als Trost betrachtet und 
konnte auf seine Zuhörer schockierend wirken mit der angekündigten Nachricht, 
dass die durch schuldhafte Zustände verursachten konsolidierenden Grenzen des 
Todes durchbrochen sind. Aber damit ging er über das Mass des biblischen Ka-
nons hinaus. Die Apokalypse von Zefanja ist ein Versuch,  im ägyptischen Milieu 
die Grösse des verborgen handelnden Gottes zu verstehen. Die Gericht-
Ankündigung von Zefanja konnte für denjenigen Autor oder für diejenige Ge-
meinschaft  ein bedeutender Ausgangspunkt sein, der oder die diese Schrift durch 
die Autorität des Propheten aufbewahren wollte. Ihre Bruchstückartigkeit hilft uns, 
unserer bruchstückartigen Kenntnis Kenntnis zu verschaffen, in unserem Zeitalter, 
nach unserem besten Wissen, in Theorie und Praxis, das Gute und Schlechte von-
einander zu trennen, um im Besitz von authentischer Kenntnis, Gottes Gnade, die 
in unserem Leben angeboten wird, richtig wahrnehmen zu können. 



 

 


