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"Minden földre eljutaz őhangjuk, a földkerekség végéig szólaz ő igéjük."
A 19. (a görög és latin számozás szerint 18.) zsoltár 5. versét apos
tolok ünnepén mint átvezetőéneket és mint felajánlási verset ajánlja
a Római Misekönyv, illetve nyomában a Graduale Romanum.' A li
turgikus ünneplés, az apostoloknak mint Krisztus küldötteinek,
mint az egyház alapköveinek és a hit hímökeinek emlékezete ér
telmezési keretet ad a három évezredes zsoltár imádságnak. Szent
Máté evangéliumának befejezőképe idéződikfel (28,19),amelyben
Jézus "minden néphez" küldi a tizenegyet, illetve az Apostolok Cse
lekedeteinek nyitánya (l B), mely szerint az apostolok a Feltámadott
tanúi lesznek "egészen a föld végső határáig".

A 19.zsoltár e sajátosan keresztény értelmezési hagyománya nem
kisebb tekintélyre hivatkozhat, mint Szent Pál apostolra. Elsőként
ő idézi a fentebb már leírt sort úgy, mint az Evangélium hozzáfér
hetőségénekvitathatatlan bizonyítékát (Róm 10,18).A zsoltár maga
is továbbadott szóról beszél, mintha eredendőenjelezné Isten sza
vának sorsát és rendeltetését: továbbadva terjed, ámde módosul is,
értelme bővül és változik, sohasem elárulva kezdeti igazságát, in
kább újra és újra megszólítja, életre hívja a jelent.

Pál, a népek apostola nemcsak küldött, atya és tanító, bölcs épí
tőmester, önmegtagadó és céltudatos versenyző(Gal 1,1; IKor 4,15;
3,10;9,24-26), hanem az írások ismerőjeés értelmezője is, aki vallja,
hogy azok "értünk" írattak meg (Róm 4,24; IKor 9,10), azaz Isten ál
taluk hozzánk is szól. Pál az újszövetség legkorábbi iratainak szer
zője, Levelei ezért első dokumentumai annak, ahogy a születő ke
reszténység Izrael szent iratait olvassa, s bennük érti meg, kicsoda
Jézus Krisztus, és mit vitt végbe általa Isten.

Aki ír vagy beszél, a nyelv jelrendszerét használja. Emlékezeté
nek kincstárából merít, saját szempontjai szerint szövi beszédének
szövetét. Vallási közösségeknek gyakran alakul ki saját nyelvezete
is. A saját beszédmód a titkokban való osztozás eszköze. Pál beszé
dében éppen az az érdekes, ahogyan átveszi és alkalmazza a zsidó
vallás legfontosabb fogalmait - törvény, igazság, megigazulás,
Isten, Úr -, és azokat átformálva, új jelentéssel gazdagítva egy új,
most alakuló közösség közkincsévé teszi. Az apostol hitének meg
formálásában és elmélyülésében döntő szerepe van a gyermekko
rában elsajátított zsidó hitnek. A zsidó Biblián tanult meg írni és ol
vasni, alighanem jobbára görög nyelven. Annak mondatai vésődtek
be emlékezetébe, hasonlatai és metaforái lettek mindennapi ke
nyere. Leveleiben összesen mintegy 130 bibliai idézetet találunk ki
fejezett formában, tehát bevezető, idéző formulával ellátva. Mint-
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A19. zsoltár hatása
Pál szövegeiben

Atörvény célja a
Kriszutsban való

igazság kinyilvánulása
minden hívó számára

egy 400 alkalommal biztos, hogy bibliai szöveghelyet idéz közvetett
formában, tehát úgy, hogy nem jelöli az idézet tényét, olvasói mű
veltségére bízza, felismerik-e vagy sem, honnan vette a kifejezést.

Vajon hogyan olvasta Pál a 19. zsoltár sorait? Az újszövetség görög
kiadása (Nestle-Aland 27. kiadás) két helyen hívja fel a figyelmet a
19. zsoltár hatására Pál szövegeiben. Az egyik a Róm 1,20, amely
Isten megismerhetőségéttanítja a teremtett világban és az ember
lelkiismeretében. A látható teremtésből, írja Pál, következtethet a
pogány ember is Isten örök erejére és isteni mivoltára. Igaz, Pál más
szót használ, nem apaiészisz fogalmát, ahogy a Zsolt 19,2 görög szö
vege, hanem a paiéma kifejezést. A paiészisz a cselekvésre, a paiéma
a cselekvés eredményére, gyümölcsére vagy termékére helyezi a
hangsúlyt. A római levél l. fejezetében éppen a világ jelenlegi álla
potán van a hangsúly, amely Isten műve, és mint ilyen, megismer
hető. A Róm 1,20 nem a hallás, illetve a szavakba nem foglalható
beszéd témáját, hanem a láthatatlan megjelenését, a láthatatlan Isten
műveibó1 való megismerését és megismerhetőségét hangsúlyozza.
A hallás és beszéd helyett tehát a látás áll Pál apostol figyelmének
középpontjában. A párhuzam tehát inkább tartalmi rokonságon ala
pul, mivel mindkét szöveghely a teremtés témájával foglalkozik. Ez
a tartalmi rokonság nem bizonyítja, hogy Pál a 19. zsoltárra gondolt,
amikor megírta sorait.

A másik szöveghely közvetlen idézet. A Róm 10,18a 19. zsoltár 5.
versét idézi a Hetvenes fordítás görög szövege szerint. Nem használ
idéző formulát, de a mondatszerkesztés (a mondat megváltozó ala
nya), a szöveg stilisztikai változása, a zsoltárversre jellemzőgondo
latritmus, illetve az idézetekben gazdag szövegkörnyezet jelzi, hogy
a szerző máshonnan átvett szavakat használ fel.Az idéző formula el
hagyása arra utal, hogy Pál feltételezte olvasóiról a zsoltár szövegé
nek ismeretét. A római levél l O. fejezete az igehirdetők munkájáról,
pontosabban a Krisztusról szóló híradás felismerhetőségérőlés to
vábbadásáról beszél. Pál arra akar rámutatni, hogy az igehirdetök
szava mindenhová elhatol. Szándéka ennyiben hasonlít a Róm 1,20
hoz: az 1. fejezet a pogány népek, a 10. fejezet pedig a zsidó nép
számonkérhetőségérőlés üdvösségének lehetséges útjáról tanít.

Érdemes alaposabban szemügyre vennünk ezt a fejezetet. Fő kér
dése a zsidó nép hite és hitetlensége, végső soron - a 9-11. fejeze
tek összefüggésében - üdvösségének lehetősége.Hozzá kell ten
nünk, hogya háttérben a zsidóságból és a pogányságból megtért
keresztények konkrét kapcsolatának mindennapi gondjai is meg
húzódnak, nem pusztán elméleti fejtegetésrőlvan szó (vö. a 11,13
24 intéseit). Az apostol gondolatmenete összetett, nem utolsósor
ban éppen a számos idézet miatt, amelyek meg-megszakítják,
párbeszédszerüvé teszik Pál kijelentéseit. A zsidó nép, állítja Pál,
buzgó ugyan, de nem ismeri fel, illetve félreismeri az Istentől szár
mazó megigazulást (2-3. vers; vö. 19. vers). A saját megigazulását
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Krisztus maga
atörvény

Krisztus halála
és feltámadása

2l"öbben vitatják, hogy va
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ea háttérben, s inkább
Pál saját gondolatának

tartják amondatot,
amellyel kiegészítette az
egyébként megrövidített

deuteronomiumi szövegel.

keresve nem igazodik az Istentől származó megigazulás rendjéhez.
A törvény célja, hogy általa kinyilvánuljon a Krisztusban való igaz
ság minden hívő számára (4. vers).

A gondolatmenet második egysége az 5-13. versekben Krisztust
azonosítja a törvénnyel. Váratlan fordulat! Hogy ezt elérje, Pál több
ószövetségi szöveget kapcsol össze, részben a görög szöveg szerint
idézi őket, részben meg is változtatja. Az idézetként szereplő Lev
18,5valamint a MTörv 30,12.14 a mózesi törvényre vonatkozó kulcs
szövegek. Előbbi pozitív kijelentés a törvény értékéről. Pál folytatja
a törvényt elismerő szavainak sorozatát a római levélben (2,13.18;
3,21.31; 7,7.12.14). Utóbbi a kétkedő hívőt szólítja meg, és azt hirdeti,
hogy Isten elérhető a törvény által népe számára. Formailag képzelt
párbeszéd, amellyel a Második törvénykönyv szerzője az olvasót
Isten és a törvény szeretetére és megtartására akarta vezetni. A páli
szöveg ezt a képzelt párbeszédet veszi alapul, ennek formai kere
tébe illeszti a többi ószövetségi szöveget és saját, új tanítását. Ahogy
a szöveget olvassuk, egyre nyilvánvalóbb, hogy nem beszélhetünk
írásértelmezésró1 a szó klasszikus értelmében. Pálnak nem az a célja,
hogy egy adott szentírási szakaszt megmagyarázzon, valamilyen
helyzetre alkalmazzon. Nem egzegetizál, nem szöveget magyaráz.
Nem az adott bibliai kijelentés konkrét összefüggése, szöveg sze
rinti tartalma foglalkoztatja. Érvelésének sulyát mégis a bibliai sző
veg adja, amely mögött Isten tekintélyét látja. A kinyilatkoztató Isten
azonossága, s a közreműködésével létrejövő emberi történelem egy
sége az, amely a páli hivatkozások sokszínűségétegységbe rendezi,
illetve megengedi neki a jelzett szabadságot. Pál apostol gondolko
dik és szemlélődik, a valóság több síkját látja egyszerre olyan har
móniában, amelyet csak Isten teremthetett.

A deuteronomista hagyomány öntudatos kijelentését, miszerint
Isten közel van népéhez, és törvényét a szívébe helyezte, Pál Jézus
Krisztusban látja beteljesedni, sőt, a Második törvénykönyv szöve
gét - az eredetit teljesen újraértelmezve - Krisztus feltámadására
vonatkoztatja. Az eredeti szöveg kérdései ("Ne mondda szívedben,
ki megyfelaz égbe" és "Ki szállleaz alvilágba?" - MTörv 9,4 és 30,12
kapcsolt idézete, majd a Zsolt 107,26 megváltoztatott alakban)?
most Krisztusról adott állítások, amelyek az alászállás és felemel
kedés motívumát felhasználva a halál és feltámadás perspektíváját
nyitják meg. Pálnak azért kellett a zsoltár szövegével kiegészíteni a
MTörv idézetét, hogy ne csupán a törvény égi eredete és méltósága
jelenjen meg levelében, hanem a Krisztus-esemény újdonsága, a ha
lálból való feltámadás, az alvilág feletti győzelem is. Az a mód,
ahogy Pál apostol a MTörv 30,12-14-et Krisztusra értelmezi, rokon
ságot mutat a szöveg bölcsességi értelmezésével a Bár 3,29-31-ben,
amely Isten bölcsességének elrejtett mivoltát hirdeti. A viszonylag
késői, Kr. u. 5. század utáni targum-változatok (az úgynevezett
Neofiti targum és a töredék-targumok) szintén személyekre értel
mezik a szöveget. Itt Mózesró1 vagy Jónásról olvassuk, hogy nem
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"A hit hallásból fakad,
a hallás pedig

Krisztus szavából"

kell őket az égbe vagy a tengeren túlra küldeni, hogy a törvényt
közel hozzák.3

A 9. vers őskeresztény hitvallás formulája Jézust Úrként ábrázolja
a mennyben, Istent pedig mint a feltámadás szerzőjét vallja meg.
A feltámadott Úr valóban felment az égbe. A hit általi megigazulás
lényege, hogy Isten megtette azt, amit az ember nem tudott volna 
felhozni az alvilágból bárkit vagy bármit, felmenni akár az égig.

A szakaszt bevezetőLev 18,5 ("aki megtartja, élnifog általa") Mózes
tekintélyével ígér megigazulást és életet a törvény megtartójának.
A Krisztusról mondottak fényében úgy látjuk, ennek az idézetnek is
kettős szerepe van. A törvény megcselekvése, amely életet hoz, meg
haladott és megőrzött fogalom. A Lev 18,5 egybecseng a Jézus ha
gyománnyal. 6 az általa adott tanítás megcselekvőjénekés a törvény
megtartójának ígér jutalmat a mennyek országában (vö. Mt 7,24kk;
5,19).Ha Krisztus az új törvény, aki egyszerre az égben van, mint fel
támadott, s ugyanakkor nem elérhetetlen, akkor úgy látjuk, a hit ál
tali megigazulás nem mond ellent a törvény megcselekvésének, ha
nem kiegészíti azt, a céljához vezeti, ahogya 4. vers ígérte. A zsidó
hívőhözközel volt a törvény, a száján és a szívében, ezért elméletileg
teljesíthette és élhetett általa. A keresztény hívő élete viszont Krisz
tusban garantált és ajándékba kapott élet. Krisztus bejárta a törvény
által megrajzolt utat, még abszurd, lehetetlen értelmében is. Krisztus
nem azért él, mert megtartotta a törvényt, de Isten által él, sokkal tel
jesebben, mint addig bárki elképzelhette volna a törvény által. S ál
tala él újra a törvény, mert benne találja meg célját.

Isten igazságossága, Isten akarata Krisztusban vált elérhetővé, a
belé vetett hit által, amiró1 a törvény és a próféták is tanúskodnak
(Róm 3,21).Ennek a hitnek azonban szóvá tréma), hitvallássá kell vál
toznia (l0,9-1O), amely a hirdetett szóra adott válasz. A 14-15. versek
kérdésláncolatai a hit, hallás, igehirdetés, segítségül hívás összefüg
gését villantják fel, amelyet a 17. vers foglal össze újra: fIa hit hallás
ból fakad, a hallás pedig Krisztus szavából" (dia rématosz Khrisziou).
Pál problémája még mindig a zsidó nép hitetlensége, de gondolatait
a pogányságból megtérteknek fogalmazza meg. A zsidóság hitetlen
ségére világít rá a 10,18.19 és a 11,1 kérdéseivel, amelyeket majd a
11,7és a 11,11 foglal össze. Olyan ószövetségi idézeteket hoz (MTörv
32,21; Iz 65,2), amelyeket a próféták is saját népük bűneinekostoro
zására használtak. Kezdettó1 fogva világos, hogy nem istentagadó
hitetlenségró1 van szó, de olyanról, amely Pál szerint ellene mond a
kinyilatkoztatás Krisztusban elérhető alakjának.

Ezt fejezi ki a 19. zsoltár verse, amellyel gondolatmenetünket in
dítottuk. Minden földre eljutott az igehirdetök hangja, a Krisztusról
szóló üzenet, ezért nem állíthatja magáról senki sem, hogy ne lenne
lehetőségea "hallásra". Pál nem tapasztalati tényt közöl, amely föld
rajzi értelemben igazolható volna. Az igehirdetés ebben az időszak

ban még nem jutott el a korban ismert világ egészére. Vajon felüle-
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Azsidóság és
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A törvény és
a hit kapcsolata

tes kijelentéssel van dolgunk, amely puszta kölcsönszóként hasz
nálja a zsoltárvers kínálkozó kijelentését?

Aligha. A szöveg nem véletlenül hangsúlyozza a zsidóság és a po
gányság Isten előtti egyenlőségét (lO,12; negatív értelemben vö. 3,22
23).Pál nem felejtette el, amit a levél első két fejezetében a pogányok
Isten előtti felelősségéró1 mondott. Nem véletlen, hogy a 10,19 kér
désére két olyan idézet felel az ószövetségbó1, amely egyfeló1 a po
gányságból megtérteket, másfeló1a zsidókat szólítja meg. A "hitetlen
és ellenszegülő nép" (Iz 65,2; Róm 10,21) mellett azok is vétkesek,
akik eddig "nem kerestek" és "nem jártak az Úr után" (Iz 65,1;Róm
10,20). A Zsolt 19,5 idézése akkor felel meg szövegkömyezetének és
Pál szándékának, ha elsősorban a zsidók hitetlenségét tartja szem
előtt, de oly módon, hogy magába foglalja a pogányok hitetlenségét
is. Ez az a szempont, amelyet távolabbról a Róm 1,20 kapcsán már
említettünk: a láthatatlan Isten felismerhetőa látható világból.

Ahhoz, hogy pontosabban megérthessük, Pál apostol miért csak a
10. fejezetben nyúlt a 19. zsoltár szövegéhez, el kell olvasnunk és
meg kell értenünk a zsoltár szövegét. Megéri a fáradságot, hiszen C.
S. Lewis szerint ez a "legnagyszerűbb költemény a Zsoltárok köny
vében, és a világ egyik legnagyszerűbblírai költeménye".' Bár pon
tos eredete és felosztása vitatott, kétségtelen, hogy a nap benne leírt
körútjához hasonlóan az imádkozó ember is a szemlélődés egész
körét járja be a zsoltárt olvasva. A zsoltár szerint az éjszakáról éj
szakára, napról napra továbbadott szó körbejárja az egész világot.
Ez a körbejárás, mindenhova elhatolás a nap daliás futásában ölt
alakot. Az imádkozó a teremtés hangtalan dicséretét hallgatva a szí
vet felderítő, szívben visszhangzó törvényen át talál vissza önmagá
hoz. A nap, a teremtés ritmikus mozgása mintha költészetté válna az
Úr törvényének gondolatritmusok sorozatával kifejezett dicséretében.
A zsoltáros énje csak az imádság végén szólal meg. Elóbb engedi,
hogy az égbolt dicsérje az Urat, azután meghallja szavait a törvény
ben, s csak legvégül, akkor is mintegy bűnbánó módon jelentkezik
szólásra, hogy szavait és gondolatait Istennek ajánlja. A legtágabbra,
a mindenségre nyitott objektív szem elől veszítené a gyenge és
bűnös embert, ha nem fedezné fel Isten irgalmából saját hangját is
a mindenség harmóniájában.

Miért ezt a zsoltárt idézi Pál apostol? Milyen szavakról vagy ké
pekró1 juthatott eszébe a 19. zsoltár akkor, amikor a római levelet ír
ta? Feltűnik, hogy a zsoltár első szava a görög ouranosz - 'ég', amely
fontos szerepet játszott a Róm lO,7-ben már idézett MTörv 30,12-ben
is. Az Úr törvényét, tanúságát, parancsait dicsérő sorok éppen a
görög nomosz- 'törvény' szóval kezdődnek, amely a Róm 10,4-5
fontos fogalma is. A parancsok felderítik a szívet (kardia) , amelyet
Pál a 10,9 szerint a Krisztus feltámadásába vetett hit székhelyének
tart. Végül lehetetlen észre nem venni a réma - 'szó' előfordulásaita
zsoltár szövegében (3. vers), illetve a Róm lO,8-ban kétszer és a
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Ateremtés hangja
és Krisztus szava

Pál nyelvezete
és íráshasználata

lD,17-ben. Ha ezeket a fogalmakat láncba fűzzük,megállapíthatjuk,
hogy mire Pál apostol a 10. fejezet 18. versében kifejezetten idézi a
Zsolt 19,5 szövegét, lényegében végigjárta már azt az utat, amelyet
a zsoltár szövege kijelölt. Mondandójánakproblematikája a törvény,
amely a szívben van, az objektív kinyilatkoztatás és a szívbeli elfo
gadás, a hit kapcsolata. Amikor pedig az egyházatyák a 19. zsoltárt
idézve Krisztust azonosítják a felkelő nappal, amely daliaként meg
futja útját, valójában azt az összefüggést fedezik fel újra, amely a
MTörv 30,12, illetve Róm 10,6-9 segítségével- Jézus Krisztus az
Úr, s ezért már az egekben van - már létrejött Pál szövegében. Az
ég a megdicsőült Krisztusban ragyog, ő a feltámadott, aki az alvi
lágból felment az egekbe, és ő az a törvény, amely életet ad.

A zsoltárt olvasva nemcsak a "hallás - megvallás", hanem a "hal
lás - nem hallás" fogalompár is új értelmet nyer. Ha a pogány ember
nem hallja az egeket, amint Isten dicsőségéthirdetik, nem tudja meg
vallani sem ugyanennek az Istennek a dicsőségét. Krisztus teszi hal
lóvá nemcsak az ember szívét, de végül a teremtésre nyitott érzékeit,
teremtett képességeit is. Ami pedig a hallást vagy nem hallást illeti,
a zsoltár 4. versének értelmezése kínál új szempontokat. A héber szö
veg szerint "nincs beszéd, nincsenek szavak, nem hallható a hang
juk", amit az 5. vers folytat ellentétes vagy megengedőértelemben.
A görög viszont, amelyet feltehetőenPál is olvasott, s amelyet a latin
Vulgata is követ, így érti a sort: fInem olyan beszéd ez, s nem olyan
szavak, hogy ne hallatszódna hangjuk". A hallani (akouein) ige kü
lönböző változatai a Róm 10,14.16,főnévi alakja pedig a 16-17. vers
ben jelentek meg. Pál éppen azt hangsúlyozza, amit a zsoltár görög
szövegében régtől fogva ismert: a mindenség hangja hallható, be
széde érthető. Ő természetesen nemcsak a mindenségre gondol,
hanem a Krisztust hirdető szóra is. A zsoltár 4. verse helyett Izajást
idézi (52,7;53,1), hogy saját hallását, saját Krisztusban megtalált hitét
hangsúlyozhassa. Ezután következhet, számos szempontból előké
szítve, a Zsolt 19,5 idézete. A teremtés hangja Krisztus szavához kap
csolódik, s bár hallható, még nem mindenki hallotta meg.

Nem azt állítjuk tehát, hogy Pál a 19. zsoltárt akarta magyarázni,
amikor a római levél lD. fejezetét megírta, sőt azt sem, hogy kez
dettől fogva tudatosan ennek gondolatmenete köré szervezte volna
állításait. A mondandóját meghatározó teológiai témák mégis jól kö
rülírható bibliai gondolkodást és a bibliai nyelvezet használatát mu
tatják. Pál apostol nem hivatkozott gyakran a 19. zsoltárra, mégis
úgy tűnik,nem is igen tudott másként gondolkodni, mint éppen bib
liai módon. Ahogy már utaltunk rá, nyelvezete és íráshasználatának
ez a technikája természetesen rokonságot mutat a korabeli zsidó
íráshasználattal is, amelyet Alexandriai PhiIón értekezéseiben, a rab
binikus szövegekben vagy a qumráni iratokban ismerhetünk meg.

Pál íráshasználatának témáját tágabb összefüggésbe helyezi a Pápai
Biblikus Bizottság dokumentuma A zsid6 népésszentírása a keresztény
Bibliában címmel, amely 2001-ben Joseph Ratzingernek, akkoriban a
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APápai Biblikus
Bizottság dokumentuma

6Újabban lásd még a
kérdéshez M. Tiwald:

Hebraer von Hebraem.
Paulus aufdem

Hintergrund frühjüdischer
Argumentation und

biblischer Interpretation.
HBS 52; Freiburg - Basel

- Wien - Barcelona 
Roma - New York,

2008,204k.

"Misztikus malom"

Hittani Kongregáció prefektusának előszavával jelent meg," A do
kumentum kifejti, hogy a zsidó nép szentírása a keresztény Biblia
alapvető része, ami világos mind az Újszövetség szövegéból, mind
az újszövetségi kánon egyházi történetéből. Második lépésben tár
gyal a két íráscsoport teológiai témáiról, s a köztük mutatkozó kap
csolatokról és eltérésekról. Itt számos olyan téma megmutatkozik,
amely a vallások párbeszéde, illetve közös tanúságtétele szempont
jából is jelentős. Végül, harmadik fejezetében taglalja a zsidó nép
nek a megítélését az újszövetségi iratokban.

A dokumentum a bennfoglalt íráshasználat példájaként találó
módon a Jelenések könyvére hivatkozik (3), amely ugyan egyetlen
alkalommal sem idézi kifejezetten a zsidó Bibliát, s mégis minden
oldala a korábbi bibliai motívumok szinte áthatolhatatlan szövevé
nye. Kiemeli, hogy Pál- és a korai hagyomány - szerint az Evan
gélium lényege, Krisztus értünk való halála és feltámadása "az írá
sok szerint" ment végbe (IKor 15,3-5). A két írás megfelelése
ugyanakkor nem mentes a különbségektől sem (8),s ennek legmeg
győzóbb összefoglalása éppen Pál mondata a Róm 3,21-ben: Most
azonban az Isten előtti megigazulás a törvénytó1 függetlenül lett nyilván
valóvá, aminta törvény ésa próféták is tanúsítják. A zsidó nép írásainak
tehát maradandó értéke van a kereszténység számára, amennyiben
alapját képezik a kinyilatkoztatás Jézus Krisztusban adott teljessé
gének. Kétségtelen, állítja a dokumentum (14), hogy éppen Pál szí
vesen alkalmazza a rabbinikus írásértelmezés módszereit, amelye
ket Hillél rabbi Hét Middótjaként ismerünk (Tosef. Sanh. VII.),
közülük is a Qalwa-chomer és a Gezerah schawah emelhető ki (vö. Qal
wa-chomer Röm 5,15.17; 2 Kor 3,7-11; és Gezerah schawah Róm 4,1-2;
Gal 3,10-14). A qumráni egzegézis esetenként ugyan "részben meg
döbbentő hasonlóságot mutat" olyan újszövetségi szakaszokkal, mint
a Róm 1O~5-13, mondja a dokumentum (13).Mégis kétségtelen, hogy
míg a qumráni magyarázók sorról sorra haladtak a hagyományos
szövegeket a jelenre alkalmazva, az újszövetségiek az eljövendő

Krisztust várták, akiben feltárul az írások értelme.
A római levél l O. fejezetének fentebbi elemzése tökéletesen meg

erősíti ezt az állítást. Pál nem a szövegból indul ki, hanem Krisztus
ba vetett hitéből, amelyet a szöveg kifejt és megerősít. Krisztus fel
támadásában és az egyház életében, az apostolok munkájában
fedezi fel annak igazságát, amit leírva Isten szavaként hisz. Krisz
tus a törvény vége, mint maradandó beteljesedése (lásd a doku
mentum 44. pontját az általunk elemzett Róm Iü-ről)," s ezért az Új
szövetség igehirdetőineksem lehet más feladata, mint hogy Pálhoz
hasonlóan hirdessék az egész földkerekségen Krisztus Evangéliu
mát azon a nyelven, amelyen először hirdették: bibliai nyelven.

Hogyan fejezhetnénk ki valamilyen jelképpel, szimbólummal Pál
apostol íráshasználatát? A franciaországi Vézelay katedrálisában
található az az oszlopfő, amely Mózest és Pált ábrázolja együtt, amint
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Az. egyházatyák a
19.zsoltárról

'Lásd ehhez: l. Alonso
Schökel- C. Camiti:
1Salmi I.Roma, 1992,

407-408.

8Pl36,155és 156-157.

9Fontes Christiani 811; 88.
(Forditotta ésbevezető
vel ellátta Norbert Brox.)

10PG 12,1239-1246.

11Pl 36,159-161.

12Magyarullásd
Azegyházatyák beszédei

Krisztus-iinnepekre I.
Karácsonyi ünnepkör.

(Szerk. Vanyó lászló.)
(Ókeresztény öröksé

günk), Jel Kiadó,
Budapest, 1995, 24.

egy malomnál foglalatoskodnak. Mózes fogja a zsákot, sbeleönti
tartaimát a kézimalomba, amelyből egyébként keresztet formázó
küllős fogaskereke látszik még, s lent, a túloidaion Pál tartja a másik
zsákot. Az Ószövetség a búza, amelyet megőröl a "misztikus ma
lom", hogy az Újszövetség lisztjévé változzon. Az maradt, ami volt,
mégis megváltozott. Lyoni Szent Ireneusz minden keresztényró1
mondja, hogy éjjel-nappal "kérődzik" , azaz meditál a Törvény sza
vain, megrágja újra meg újra, hogy eledele legyen (Adv. Haer. "Y,8,
lelki értelmezés Lev 1l,2-höz). Az ember maga is őrli, morzsolja,
koptatja a szavakat, amelyeket másvalaki a szájára adott. Azután
egyszer "elcsendesül a malom" (vö. Préd 12,4), s marad a csend, az
lsten csendje. De az egek hirdetik lsten dicsőségét.

Ahogy már utaltunk rá, az egyházatyák szívesen olvasták és ér
telmezték a 19. zsoltár harmóniáját keresztény hangnemben? Ami
Pál szövegében még csak rejtőző igazság, Ágostonnál világos:
Krisztus a vó1egény,aki testet öltött Mária méhének titokzatos kam
rájában, s mint a felkelő nap, megfutja pályáját születésen és em
berségen, halálon és feltámadáson át a dicsőségig (Enarr. in Psalmos
18,1,6-7 és 18,11,2).8 Krisztusnak, az igazságosság napjának futása
az Atyától indul, melege pedig, amelyet a zsoltár 7. verse említ, nem
más, mint a Szentlélek. 78. beszédében pedig azt mondja, az "egek"
a szentek gyülekezete, ezek hirdetik lsten dicsőségét,elsősorbanis
az apostolok, akiknek hangja eljut a föld végéig. Amikor erró1 be
szél, már meg sem említi Pált, akire hivatkozhatna. Ágoston sem
tudott másként, csak bibliaiul beszélni. Ireneusz sem említi Pál
nevét, amikor a római levélben már együtt megszólaló lz 52,7 ("mi
lyen kedves a jövetele annak, aki jó hírt hoz" - Róm 10,15)és Zsolt
19,5-re hivatkozva a próféták és az apostolok egymásra épülő ta
núságtételéről beszél (Epideixis 86).9 Krisztus és az apostolok mellett
szívesen említik az egyház szerepét. Már Órigenész az egyházat
látja a sátorban (Zsolt 19,5c), Krisztus szellemi lakóhelyét (Selecta
in Psalmos Ps XVIII).lO Ágoston pedig feltekint a sátorra, amelyet a
napban épített az Úr, tehát világosságban, ezért az eretnekeket os
torozza, akik Júdáshoz hasonlóan az éjszakát választják, s még a
nyilvánvaló ismeret birtokában sem akarnak belépni az egyházba
(Enarr. in Psalmos 18,11,4-6),11

Nazianzoszi Szent Gergely a "Művész-Ige" fenségéről beszél (Or.
38,11),12 amelyet a teremtett szellem és érzékelés "hallgatag magasz
talással" hirdet a világban. A zsoltár poiészisz szava éled újra ebben az
értelmezésben. Talán nem véletlen, hogy Babits Mihály Zsoltár férfi
hangra című költeménye a 19. zsoltár számos elemét hordozza és
újítja meg. A már említett réma görög szó úgy is fordítható, 'dolog,
ügy'. Babits versének éppen az az alapkérdése, hogy mit üzen ne
künk a világ, amely körülvesz. Babits, ha tetszik, Pállal együtt radi
kális perszonalizmussal olvassa a zsoltár szövegét. Minden nekünk
szól, minden bennünk szólal meg, bennünk nyer értelmet. A vers ér
telmezéséből kimarad viszont Jézus Krisztus. A teremtés, a reggel,
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Párbeszéd azírással,
párbeszéd Istennel

az alkony, a vers végén pedig a "planéták félrehajtj ák pályád előtt /
az adamant rudakat" sorok valójában a megszólítottat, a vers cím
zettj ét és olvasóját helyezik a körbefutó nap, végül is Krisztus he
lyébe. Isten nem költő, de műv ész, olvassuk a versben, ahogy már
Nazianzoszi Gergelynél is. A nap, a m űvész, a forgó föld s a csillagok
még számos verset eszünkbe juttathatnak a magyar irodalom
gyöngyszemei közül.

Nyomon követni Pál apostol párbeszédét a zsid ó Bibliával nem
csak azért érdemes, hogy pontosabban megértsük, mit üzent akkor
és mit üzen ma az utolsónak meghívott és elsőként író apostol. Pál
Isten szavát hallotta, tisztelte és adta tovább az írásokban. Értünk
írattak meg, azaz nekünk szólnak. Hirdetik, hogy Isten nem hagyott
el, nem hagyott magunkra ma sem . Amíg szavára figyelünk, szavai
életre keltenek. így keltegette a jegyes a menyasszonyt az Énekek
énekében (2,10),s így beszélget Isten "szeretett Fiának jegyesével",
az egyházzal a történelemben (DV 8; 21).

Rembrandt: Pálapostol (635)
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