
TÓTFALUSY ISTVÁN

ÁBRAHÁM ÁLDOZATA
A "minket nagyon szerető Isten", miután "sok rendben és sokféle módon szólt

atyáínkhoz", az idők teljességében Egyszülött Fia által nyilatkoztatta ki önmagát,
akit "mindenek örökösévé rendelt". De a megtestesült Ige mögött nem vált rnú
zeumí régíséggé az üdvösségtörténet korábbi, előkészítő szakasza, hanem az élő

Isten élő üzenete maradt. Mint a kinyilatkoztatásról szóló Verbwm Dei konstitúció
mondja: az Oszövetségnek a választott nép sok évszázados hivő tapasztalását rög
zítő, isteni sugalmazású szent könyvei "megmaradnak örökértékűnek" (IV. 14). .

A választott nép atyja: Abrahám. Amint Ádám az emberiség, ő a hivő embe
riség első képviselője. Nem egyszerűen vallásos ember, mínt Noé, hanem a ki
nyilatkoztató és szövetséget ajánló Isten partnere; egy gyökeresen új életstílus,
emberi magatartás jelenik meg vele az üdvösségtörténetben, amint gyökeresen új
a-t a mód is, ahogyan hozzáfordul az Isten. Az Oszövetség választott népe - ki
vált a fogság után, a Krisztust megelőző századokban - üdvösségének zálogát lát
ta Abrahámban, A dávidi dinasztiához kapcsolódó messiási remények (legalább a
nép bizonyos köreiben) ekkorra megfogyatkoztak, még a Mózeshez és a honfogla
láshoz kapcsolódó tradíció is veszített sodró erejéből, hiszen Izrael jelentős részt'
szétszóratásban élt. Az idegenben is Jahvéhoz hű Ábrahám alakja, magányos hő

siessége azonban nagyon korszerűnek látszott. A szapíencíális irodalomban s a kez
dődő rabbinisztikus teológiában ezért magasodik az egész üdvtörténet fölé az ő

alakja, s a kereszténység jelentkezésekor ezért vetődik föl komolyan a kérdés: ki
hát a nagyobb, Krisztus vagy Abranám.

Az üdvösségtörténet súlypontozásával kapcsolatos zsidó-keresztény polémíák
izgalma benne remeg az Újszövetségben: kifejezetten Szent János evangélíumábarí
(8. fejezet), Pál leveleiben (Róm és Gal), áttételesen még a színoptíkus evangéliu
mokban is (pl. a Keresztelő bűnbánati íntelmében), De a kereszténység bár Krisz
tusnál kisebbnek mondja, valójában nem kisebbíti, inkább még megnöveli Abrahám
alakját. Hiszen épp Szent Pál krlsztocentrikus üdvösségtörténeti perspektívájában
derül ki, hogy Abrahám nemcsak az Úszövetség maroknyi választott népének
atyja - azoknak, akik test szerínt tőle származtatták magukat -, hanem atyja az
Lrjszövetség választott népének, az egyháznak is, amelyben az ő Krísztusra néző

hite él tovább (vö.: Róm 4,11; Gal 3,7).
Abrahám fiai vagyunk, érthető, hogy Abrahám alakja nemcsak 'a zsidó teoló

gusokat foglalkoztatja, hanem élő eszmény, megoldandó rejtély vagy vitatni való
tézis gyanánt jelen van az egyház s általa egész Európa gondolkodásában Kierke
gaardig, sőt Sartre-ig: vagyis napjainkig. Amikor vele foglalkozunk, valóban nem
csak a múltat idézzük, hanem a jelennek életünkbe vágó problémái közt keresünk
eligazodást.

Az Abrahám áldozatáról szóló szentírásí szakaszt a biblikusok közvéleménye az
elohista tradícióhoz kapcsolja. Előfordul azonban benne a Jahve név is, s így föl
teszik, hogy az alapjában elohista szövegbe [ahvísta elemek is vegyültek, tehát az
elbeszélés a jahvistából sem hiányozhatott. De -az istennevek e szabálytalan elő

fordulásából egyre többen következtetnek arra is, hogy a períkópa eredetileg mínd
két ősi tradíciótól független, önálló életet élt, talán épp a Morlja-hegyt szentély
alapítási hagyományaként, s csak a jahvista és elohista tradíció egybeötvözésekor
került az Ábrahám-történet jelenlegi rendszerébe. Annyi bizonyos, hogya jelenlegi
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elbeszélésen egy ősibb, másként súlypontozott történet körvonalai sejlenek át. En
nek az ősi történetnek Sitz im Lebenje egy olyan szentély kultikus rendje lehetett;
amelyben következetesen tilos volt minden emberáldozat. Ennek megfelelt az el
beszélés eredeti csattanója is: Isten visszaadja Izsákot Ábrahámnak, mert eluta
sítja a Kánaánban szokásos ember-, illetőleg gyermekáldozatokat.

A perikópa akkor kerülhetett az Ábrahám-történet mai egészébe, amikor már
nem kellett külön hangsúlyozni azt, hogyagyermekáldozat a Jahve-vallástól
idegen gyakorlat. Itt - akár az elohista és a jahvista hagyományban, akár a kettő

egyesítéséből származó közös tradícióban - az egykori alapítás-történet eredeti
teológiai hangsúlya el vész. A Genezis Ábrahám-történetének teológiai súlypontja
a 15,6: "Hitt Ábrahám Jahvénak, és ez megigazulásul számított be neki". Ennek az
erőtér-alakító központnak rendező hatalma domborította ki a Morija-hegyí áldozat
történetében Ábrahám szerepét, ez ábrázolta úgy az egész eseményt, mint próba
tételt, Ábrahám hitének próbáját és bizonyságát. A kettős fénytörés mindenesetre
megnehezíti a perikópa pontos értelmezését. Mindenképpen számot kell hát vet
nünk vele, de a szöveg múltjára vonatkozó föltevések nem feledtethetik velünk a
foghatót: a Szentírás sugalmazott szövege az, amelyiket most kezünkben tartunk,
teológiai szempontból tehát a jelenlegi szövegösszefüggés igazít el. Erthetően erre
támaszkodik az egész későbbi teológiai eszrnélkedés: a Bölcsesség könyvének meg
a Sziracidésznek s a Zsidókhoz írt levélnek utalásai. "Hittel áldozta fel Izsákot
Abrahám, amikor próbára tette Isten" - mond ía az utóbbi (11,17), s ezzel ke
ményre húzza a Gen 22. epikus előadásának eszmei tartalmát.

"Megkísértette - vagy: próbára tette - Isten Ábrahámot". A nisszah - pei
radzein - tentare igével az egész esemény értelmét akarja megragadni a Genezis
szerzője, Bauer bibliai szótárának adatai szerínt az Úszövetség ezt az igét hasz
nálja "einen Versuch, eine Erfahrung machen" értelemben, de amellett - a vallási
nyelvhasználatban - "erproben, prUfen" jelentésben is. Az igével jelzett cselek
vés alanya némelykor ember, máskor a Sátán, de nemegyszer - mint itt is 
maga az Isten.

Az elbeszélés saját szövegében a keret kapaszkodópontja a 12. vers. Amikor
Ábrahám kinyújtja kezét és megragadja a kést, hogy föláldozza fiát, Jahve angyala
megtiltja neki, s azt mondja: "Most már tudom, hogy féled az Istent! Nem tagad
tad meg tőlem egyetlen fiadat." Eszerint a tentatio Ábrahám istenfélelmének ki
puhatolására való volt. Csakhogy ez nyilván durva antropomorfizmus: a minden
tudó Isten nem szorul rá arra, hogy kísérletekkel bizonyosodjék meg valamiről.

Nézzünk hát megfelelőbb jelentés után! A vtzsgált ige némelykor "bűnre csábít"
jelentésű. Ilyenkor - például a Jób könyvének keret-elbeszélésében - alanya a
Sátán. Ebben az értelemben mondja ki Jakab levele az egyébként zsidó teológiá
ban is közismert igazságot, hogy "Deus neminem tentat" - "Isten senkit sem csá
bít bűnre". Voltak, akik a Gen 22,1 nisszahját mégis ezzel a jeléntéssel próbálták
vísszaadni, sőt akadtak rabbinikus magyarázók, akik (á ll. és 12. versben szereplő

angyalra is hivatkozva) Ábrahám tentatiójáért éppúgy a Sátánt tették felelőssé,
mínt Jób megkísértéséért.

Az atyák értelmezési kísérleteitD. Lerch (aki 1950-ben terjedelmes monográ
fiát írt a Gen 22 értelmezésének történetéről) két típus köré csoportesttotta. Az
egyik típus legfontosabb képviselőjeként Origenészt említi, a másikat Szent Ágos
tontól eredezteti. Origenész a "tentavit"-nak "válaszútra állította, próbára tette"
jelentést tulajdonít, s a próbatételt valódinak állítja: "quae fidem discutiat 
amelynek az a célja, hogy a hitet megrostálja". Ágoston hangsúlyozza, hozv Ábra
hám tentatiója Isten számára nem ismeretforrás, citálja Jakab ,.Deus neminem
tentat"-át, s végül azt írja: "Tentatur Abraharn ... ut pia eius oboedientia probare-
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tur saeculis in notifiarn proferenda, non Deo: kisértésbe esik Abrahám, hogy isten
félő engedelmessége megmutatkezzék - a jövendő századok, s nem Isten előtt."

Lerch azt veti szemére Agostonnak, hogya teológiai tisztaság érdekében, mintegy
Isten mindentudásának védelmében Abranám megkísértését megfosztotta lélektani
realitásától, igazi drámaiságától, s merő demonstrációvá üresítette. Fájdalmas eité
vetvedésként könyveli el, hogy az egzegétíkaí hagyomány egészen Luthertg Agos
ton nyomain jár.

Valószínű azonban, hogy ez a kemény ítélet az ágostoni gondolat félreértésén
alapszik. Való igaz, Agoston nem írja le Ábraham belső küzdelrnét, de hitének
megnyilvánulását mégsem gondolja talán merőben külsőséges folyamatnak. Gon
doljuk csak meg, hogy Agoston a Hexaémeront is vízionáriusan értelmezi! Isten
megteremti a világot, egyszerre, készen, s bemutatja, amit alkotott: így bontakozik
ki annak időbeli dirnenzíója, Lenni - legalább teremtményként lenni .:..- Agos
tonnál annyi, mint megmutatkozni. Igy van ez Ábrahám hitével is. Isten gyökerében
ismeri Abrahám hitét, rnielőtt még tettekben megnyílatkoznék. De meg kell nyi
Iatkoznía ahhoz, hogy legyen, hogy valóságát ne csak a· világ, hanem maga Ab.J
rahám is megismerje és realizálja. Az időben kibontakozó relatív lét és terem
tett szabadság valódiságát igyekszik Agoston ezzel a fogalmi rendszerrel megközelí
teni; s egyáltalán nem sikertelenül.

Hogyan zajlott le Abrahám megkísértése, próbatétele? A Biblia szerint Isten
nevén szólította, majd megmondta neki, mit kíván tőle. Sartre nem érti, miféle
hang-jelenség lehet elegendő ahhoz, hogy egy apát fiának megölésére rábírfon. Nor-.
mális ember - szerinte- ha ilyen felszólítást hallana, hallucinációnak minősítené

s nem isteni parancsnak. Csakhogy hiba volna ennyire szó szeririt értelmezni a.
Biblia szövegét, A Szentírás azt mondja el, hogy mi történt: Isten közölte Abra
hámmal az akaratát. De nem világosít fel arról. hogyan közölte. Ha megpróbálta
volna, egy, a történelemben eladdig csaknem páratlan s azóta is párját ritkító ese
ményről kellett volna emberi szavakkal, közérthetően számot adnia. Isten szemé
lyes kontaktust teremt Abrahámmal. Mit élt át akkor Ábrahám? Ki tudja azt?
Csak Ő, s elmondani nyilván nem tudhatta ő sem. Bizonyosan nem csak szavakat
hallott, amiket hallucinációnak mínő síthetett volna; talán nem is érzékelt semmi
hanghoz hasonlót. A Biblia Istennek Abrahámhoz való közeledését szándékosan
antropomorf módon írja le, mintha ember állna szóba az alárendeltjével. S teszi
ezt' annak a szent sztereotípiának alkalmazásával, amellyel általában leírja? 
inkább jelzi Isten személyekhez hajló megnyilatkozásait. Ilyen sztereotípía, hogy
Isten sz6l, hogy néven szólítja Abrahámot stb.

Miben áll Abranám megkísértetése ? "Fogd a fiadat, egyszülöttedet, akit sze
retsz, Izsákot ... és mutasd be egészen elégő áldozatul!" A rabbinikus magyarázok
nemhiába hívják föl a figyelmünket az egymásra torlódó értelmezök érzelmi hangsúlya
ra. Az Isten szájába adott parancs nem elemzi, de megdöbbentő tömörséggel elénk
villant j a, hogy milyen szívszorít6an nehéz dologra kell Abrahámnak vállalkoznia.
Origenész szerint a földi, atyai szeretetet (amor carnís) kell istenszeretettel le
győznie. Am Izsák nemcsak szeretett és egyetlen fia Abrahámnak, hanem az ígéret
örököse is: nevének említése ezt idézi emlékezetünkbe. Abranám tentatiója ezért
díscutít fidem, ezért a hit próbája. Luther, majd Kálvin megrendítő elemzéssel
tárja föl Abrahám hitbeli válságát: "Deus, qui antea summus amicus videbatur:
nunc videtur factus índmícus et Tyrannus. Isten, aki addig legjobb barátjának mu
tatkozott, most mintha ellenségévé és zsarnokává változott volna" - mondja Lut
her. Kálvin pedig ezt az egyetemes megállapítást teszi: "notemus Deum servos suos
tentare non tantum quum subígtt carnis affectus, sed omnes eorum sensus redigit
in níhilum, ut ad plenam sui abnegatíonem eos adducat. lsten nemcsak azzal teszi
próbára szolgáít, hogy uralma alá hajtja földi vonzalmaikat, hanem minden érzéki
hajlandóságukat a semmibe szórja, hogy őket önmaguk teljes megtagadásáig el
vezesse."

Luther és Kálvin kissé egyoldalú, de föltétlenül lényegre nyitó elemzését Kier
kegaard építette tovább. O Izsák föláldozását Ifigénía föláldozásával meg Tit.us és
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Tiberius Brutusnak apjuk által hozott halálos ítéletével vetette össze. Agamernnont
a haza érdeke, Brutust az igazságosság parancsa késztette arra, hogy gyermekének
életéről lemondjon. Abrahám azonban "tettével kilépett az etikai rendből". "Ab
rahám egész cselekedete semmiféle viszonyban sincs az általánossal. tette tisztán
magánügy. Míg a tragikus hős nagyságát erkölcsi erénye jelenti, addig Abrahám
tisztán személyes erénye révén nagy... Miért cselekszik Abrahám? Isten - és
önmaga kedvéért. Isten kedvéért, mert Isten hitének bizonyítását követeli tőle, ön
maga kedvéért, mert bizonyítékot akar szolgáltatni." .

Kierkegaard elemzése nyilvánvalóan az egymásra boltozódó létrendek (esztéti
ka, etika, hit) sajátos eszmerendszerével kapcsolatos. De mint Luther és Kálvin
elemzéseiben, ebben is szembeötlő a zseniális lényegre utalás: Abranámtól valami
olyasmit kíván az Isten, amire a megszekott erkölcsi kategóriák szerint nem ke
rülhetne sor. Olyan válságba sodorja, amelyet csak akkor viselhet el, ha egészen
egyedülálló bizalommal sperans contra spem Istenre tudja bízni önmagát, átélve
a hivők folyton újrafogalmazott fölismerését: te vagy, aki van; s én vagyok, aki
nem vagyok. Nemcsak a hit próbája ez. Ha a Biblia szavával mégis annak ne
vezzük, csak azért tehetjük, mert a Biblia hitfogalma tágasabb a Lutherénál. Ori
genésznek is igaza van: Abranám szeretete is mérlegre kerül. Valami olyan maga
tartásformát provokál itt ki az Isten, amely egyszerre hit, remény, szeretet, enge
delmesség, megsemmisülés (vö.: Kálvin mondata!), amely az emberi szernélyíséget
teljesen kifordítja sarkaiból, és Isten karjába veti. A protestáns Lerch hasztalanul
próbálja itt kritikusan érvényesíteni utólagos, a reformáció teológtájából vett szem
pontjait. Isten valami olyan odaadást kiván Abrahámtól, amelynek csak rész-as
pektusait ragadhatja meg egy-egy emberi szó, Erdékes - s számunkra egyáltalán
nem meglepő -, hogy az atyák egy része ennek az odaadásnak újszövetségi meg
felelőjét a szerzetesi fogadalomban fedezi fel.

Mit tesz Abrahám? Szó nélkül engedelmeskedik Istennek. Ez is a Biblia elbe
szélő művészetének nagyságát dicséri. Isten parancsoló szavára Abrahám válasza
míndig a tett. Csak egyszer alkudozik Istennel, akkor sem magáért, hanem Szo
doma és Gomorra lakóiért. Megrendítő ökonómiával beszéli el a szentírási szöveg
Abrahám tetteit. A targurnok elidőznek egy-egy mozzanatnál. De az értő fül az
egész sorozatából hallja kii igazán a belső megrendülést. Ábrahám korán fölkel,
maga nyergelt meg szamarát, hasogat fát, aztán két szelgájával és a fiával -még
mindig szótalan -elindul. Három nap az útja. Aztán gyalog, kettesben haladnak
tovább. Izsák vállán a fa, Ábrahám kezében a parázs. Mindnyájan emlékszünk
arra a néhány súlyos szóra, amelyet egymással váltanak.

Abrahám kész az áldozatra. Mert hisz. Miben hihetett? Az Újszövetség, amely
az evangéliumi hitfogalom húsvéti világában él, merészen ezt a húsvéti bizonyos
ságot fedezi fel Abranám hitében is. "Meg volt győződve arról, hogy Isten a halot
tat is föl tudja támasztani" - rnondja a Zsidókhoz írt levél (11,19). De a Rómaiak
hoz írott levél mintha pontosabb s óvatosabb volna: Abrahám "mindnyájunk atyja
Isten előtt, mert hitt abban, aki életre keUi a holtakat, s létre hívja a vnemléte
zőket" (4,7). Abranám hite húsvéti hit, mert a húsvétot készítő Istenre irányul:
ezért lesz "jutalma" Izsák szabadulása - Krisztus töltárnadásának szimbóluma -,
előképeként. De aligha lehetett kifejezetten húsvéti hit; vagyis aligha vetíthette
Abrahám elé precízen azt a bizonyosságot, hogy Isten képes és kész visszaadni Izsák
életét, ha egyszer annak áldozatként meg kell halnia.

"Abrahám, a ti atyátok' ujjongott, hogy láthatja az én napomat. Látta, és ör
vendezett" - mondja Jézus a János-evangélium szerint (8,56). Abrahám látta Jézus
napját, vagyis fölragyogott előtte a húsvét öröme, de csak akkor, amikor vissza
kapta Izsákot, s nem mielőtt kést fogott, hogy föláldozza őt. A cselekvés pillanatá
ban Ábrahám lelkében nem a húsvét fénye, hanem a nagypéntek sötétsége ural
kodott. Hite Mária hitében folytatódik majd, aki a kereszt alatt is állt, s akinek
a hite nem azért volt húsvéti hit, mert a húsvélra épült, hanem azért, mert hús
vétot nyitott.
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Ezzel a perikópa utolsó jelentős mozzanatát: Abrahám megjutalmazásat is
szemügyre vettük. A jutalom: Izsák, a helyettesítő áldozat lehetősége, Isten képé
nek megnyugtató tisztázódása, Jahve esküje és áldás-ígérete.

Abrahám áldozatának bibliabeli útja azonban nem zárul le ezzel az elbeszé
léssel. Az Úszövetség értelme az Újjal való kapcsolatában világosodik meg. Ennek
az eseménynek a teológiája is túlivel a Genezisen.

A Genezis elbeszélése s az Újszövetség rá épülő szövegeí közt a rabbinikus
hagyomány teremt kapcsolatot. Ennek adatait sokan s régóta kutatták, de kronoló
giájukat csak legújabban sikerült megnyugtatóan tísztázní. KAHLE eredményeit
fölhasználva Vermes Géza angol nyelvű disszertációja teszi ezt mag, s enr ek a
tanulmánynak [elentőségét - a téma, sőt az egész újszövetségi biblikus teológia
szempontjából - nehéz volna túlbecsülni.

A rabbinikus irodalom a Gen 22-ben elbeszélt esemény fejtegetésekor a Sze
leukidák vértanúság izgalmával teli korszaka óta egyre kevésbé követte a Gene
zis hangsúlyrendjét : egyre inkább Izsák szerepére figyelt. Izsákról a Genezis még
azt sem mondja el, hogy mílyen idős lehetett. A rabbinikus koncepció döntésre ké
pes ifjúnak látja, aki tudatosan vállalja a neki szánt szerepet, az áldozat szerepét.
Vállán viszi a fát, túri, hogy megkötözzék, sőt - mert "vérontás nélkül nincs
bűnbocsánat" - a kötelektől megsebesítve vérét is ontja. Igy válik Izsák egy vér
tanú kor eszményképévé, s a Gen 22-ben elbeszélt esemény a targumok, újra-előadá
sában így lesz - ismét? - elsősorban Izsák s nem Abrahám áldozatává.

A Krónikák könyve Morija hegyét azonosítja a Szion hegyével, amelyen a je'l'u
zsálemi templom épült. A késő rabbinikus hagyomány pedig az egész izraelita kul
tikus rendet Izsák-központúvá rendezi. A húsvéti bárány s a templomban naponta
bemutatott áldozatok Izsák áldozatárá emlékeztetnek, azt teszik jelenvalóvá. A vá
lasztott népet ennek az ős-áldozatnak érdeme emeli ki a pogányságból. általa ta
lál utat Istenhez.

Vermes tanulmányáig kétes volt, hogy vajon ezek az eszmék nem a keresztény
patrisztíka szotériológlájának, illetőleg Izsák-Krisztus párhuzamának hatására jöt
tek-e létre. Vermes bebizonyítja, hogy épp megfordítva történt. A keresztény teoló
giai eszmélkedés építette ki az Izsák-Krisztus tipológiát, s használta föl egész meg
váltástani rendszerének alappilléreként a zsidó teológia Izsák-szemléletét. Pálnál,
Szerit János evangéliumában, sőt a szinoptikusokban több nehezen megfejthető mon 
dathoz és pertköpához kínál megfelelő kulcsot ez a felismerés. Egyáltalán: hogy
Krisztus kereszthalála áldozat, az már ennek az Izsák-típológiának konklúziója
volna. Krisztus áldozata úgy folytatódik, illetőleg reprezentálódik a szentmisében,
mint Izsáké az Oszövetség áldozataiban. Vermes, szerint még az Ebed-Jahve éne
keket is az Izsák-Krisztus tipológia közvetítésével alkalmazza Krisztusra az Új
szövetség, már a szinoptikusok. Vermes megállapításait katolikus egzegéták is nagy
elismeréssel, meggyőző eredményként ismertetik. De joggal felvetődik bennünk a
kérdés: van-e kapcsolat a Gen 22-ben elbeszélt esemény kétféle súlypontozású meg
fejtése, interpretácíója közt, Lehet-e' hidat verni az Ábrahám hitéről s az Izsák ál
dozatának tipológiájáról szóló teológiai eszmélkedés közé? Ha nem, mindkettő eset
leges marad.

Mi azonban úgy gondoljuk, hogy ekét koncepció külön utakon elért eredmé
nyei egymásra vonatkoztathatók. A Genezis Abrahám-közporítú elemzése arra mu
tatott rá, hogy "az Istenhez járulónak hinnie kell" - azzal a nagypénteki sötét
séget is kibíró, egész emberi egyéniséget átfogó hittel, amellyel Abrahám hitt. Az
Izsák-spekuláció viszont azt mondja el, hogy Jahve a húsvét Istene, aki áldozat
árán megváltást készít, s az ember tökéletlen áldozatát saját fiának áldozatával
teljesíti. Mint egykor Abrahám, ő sem kíméli Egyszülött Fiát, annak vére árán
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szerez megváltást és föltámadást az emberiségnek. Ábrahámtól csak az az Isten
követelhetett ekkora hitet, aki maga is kész volt Izsákká tenni a Fiát. De Krisztus
napjának csak azok örvendhetnek, akik Abrahám hitével hinni hajlandók.

Abrahám áldozatának emléke nem maradhatott volna fönn, ha nem lettek
volna emberek, akik rezonálni tudtak tentatiójára; nyilván azért, mert maguk is
átéltek hozzá hasonlót. Szent István királyunk emléktelenül halt meg, mert ma
gányos óriásként nőtt ki kortársai közül. Abranámra emlékezett a népe, mert maga
is élte, amit Ábrahám élt, ősének próbatételében saját belső tapasztalásának elő

képét látta, magyarázatát találta meg.
"Kellett lenniük Izraelben koroknak és köröknek - írja Gerhard von Rad -,

amelyek különösen érzékenyen reagáltak Isten történelemirányító gondviselésének
rejtélyeire és paradoxonaira, és különös hangsúllyal ki akarták fejezni azt, amit
ebből élményszerűen megragadtak. A jahvista Ábrahám-történet egyenesen a betel
jesedés sorozatos elmaradásának témáját dolgozza ki: az ünnepélyes szavakkal meg
fogalmazott ígéretek újra meg újra veszélybe sodródnak ebben az elbeszélésben ...

_Az Izsák föláldozásáról szóló história minden előző történetnél szívet szorítóbb.
A legszélsőségesebb belső tapasztalások sávjába merészkedik, ahol maga az Isten
tűnik föl saját művének lerombolójaként, és az ígérettel megajándékozott embert
egészen az Istentől való elhagyattatásig juttatja." - "Kik voltak azok Izraelben 
kérdi ugyancsak von Rad -, akiknek életében, istenkapcsolatában ilyen tapasz
talásokra sor került?" Feleletül a prófétákra mutat. De rámutat arra is, hogy a
Verborgenheit Gottes s a hit belső veszélyeztetettségének tapasztalása az egyház
történetéri is végigvonul. Talán ezért említi meg a legszentebb percekben Abranám
áldozatát a Római Kánon ősi szövege, Ezért kerül a fiát oltárra emelő pátriárka
domborművű képe az ókeresztény szarkofágokra. Ezért beszél, ír róla Kierkegaard,
ezért' foglalkozunk vele mí is.

Kérdezhetnénk, hogy higgyünk Ábrahám hitével a kísértés-próbatétel, az Isten
rejtőzésének vagy csöndjének idején, ha nem volt részünk olyan kinyilatkozta
tásban, mínt Abrahámnak. Nos: a mí hitünkre áll Szent Pál szava. Fides ex audi
tu - hallomásból származik. Épp azokra a kinyilatkoztatásokra épül, amelyeket
közvétlenül nem nekünk, hanem Abrahámnak s hivő közösségünk atyáinak adott
az Isten. Lehet, hogy az emberek tanúságtételén át hozzánk érkező isteni szó hal

,kabb annál, amely fcözvetlenüj Ábrahám lelkébe hangzott. Halkabb, de teljesebb.
Hiszen a hozzánk közvetve eljutott kinyilatkoztatás már Krisztus napjának, a hús
vétnak örömhírével van teli.

BODA LÁSZLÓ

EGYHáZMOV~SZETI SZEMPONT~K I ZSINIT UTáN
Vallásos és liturgikus művészet

A liturgiára vonatkozó zsinati rendelkezések nem szólnak részletesebben a
vallásos és liturgikus művészet határozott elkülönítéséről. Ezt azonban már föl
tételezik. A 122. pontban az instrukció szővege erre enged következtetni, amikor
a "szakrális művészetben" a vallásos művészet beteljesítőjét látja. Az egyház
művészeti témákkal foglalkozó könyvek és tanulmányok többször megemlítik a
különbséget. Nálunk Doromby Károly egyik tanulmánya (Vigilia, 1952) már két
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