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Ha  az  erőszaknélküliségre  és  a békére gondolunk, gyakran megbot‐
ránkozva  toljuk  félre  az Ószövetséget,  egész  oldalakat  lapozunk  át 
vagy  sorokat  hagyunk  ki.  Kevés  olyan  vallásos  mű  található  a 
világirodalomban, amelyben annyi erőszakos tett fordulna elő, és ahol 
Isten  cselekvése  annyira  össze  lenne  kötve  az  erőszakkal,  mint  az 
Ószövetségben.1

Az Ószövetség  Istene mintha  egészen más  lenne. Bosszúálló, ke‐
gyetlenül gyilkol, egész népek kiirtására ad parancsot. Isten az Újszö‐
vetségben  Jézus által a  szeretetet, a megbékélést, megbocsátást  szor‐
galmazza,  míg  az  Ószövetségben  sokkal  kegyetlenebb  törvényeket 
adott.  Az  Ószövetséget  ezért  sokan  gyanakodva  szemlélik,  pedig 
valójában ez az Isten Első Szövetsége népével.2

Már  a  kereszténység  kezdeti  szakaszában  jelentkezett  olyan  ten‐
dencia, amely egyszerűen félre akarta tolni az ószövetségi szent köny‐
veket. A  II.  század második  felében  egy Markion  nevű  eretnek  azt 
állította, hogy a zsidók  Istene  egy nyomorúságos világ  teremtője,  és 
nem  lehet  azonos  Jézus  Krisztus  irgalmas  Atyjával.  A  szószerinti 
írásmagyarázatra építette elméletét, és ennek alapján próbált Jahvéból 
bosszúálló  Istent  csinálni. Azokra  a  véres  eseményekre  hivatkozott, 
amelyeket  a  Biblia  Jahve  akaratának  megvalósulásaként  ír  le.  Az 
Ószövetség magyarázata nála  Jahve,  a  zsidók vérengző  Istene  elleni 
vádbeszéddé vált.  

Markion  irányvonala  az  egyháztörténelem  folyamán —  sokszor 
naiv és szélsőségesen pacifista vagy esetlegesen antijudaista indíttatá‐
sok  alapján —  újra  és  újra  felbukkanva  arra  próbálta  ösztönözni  a 
 

1 A témához lásd: Kocsi Gy., „Az Ószövetség és az erőszak”, Vigilia 2007/6. 
2 A témához lásd: E. Zenger, Das Erste Testament, Düsseldorf 1993. 
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keresztényeket, hogy  éppen  a problematikus  szentírási helyek miatt 
az Ószövetségtől elválasztva  szemléljék azt a kinyilatkoztatást, ame‐
lyet  Isten  Jézus Krisztusban  adott  a világ  számára. A  20.  században 
két neves német teológus is felelevenítette Markion nézeteit: Friedrich 
Delitzsch: Die grosse Täuschung (A nagy ámítás) c. kétkötetes munká‐
jának  már  a  címe  is  kifejezi  a  szerző  Ószövetséggel  kapcsolatos 
véleményét. Adolf von Harnack pedig a következőképpen értékeli az 
Ószövetséget: Marcion:  Das  Evangelium  vom  fremden  Gott  (Markion: 
Evangélium az idegen Istentől) c. művében: 

Az Ószövetséget a II. században elvetni (Harnack itt Markion‐ra utal) hiba 
volt, amit a nagyegyház  joggal utasított vissza. Az Ószövetséget a XVI. 
században megtartani olyan szükségszerűség volt, mely alól a reformá‐
torok nem voltak képesek kivonni magukat. Az Ószövetséget még a XIX. 
században  is úgy megőrizni, mint a protestantizmus kánoni, az Újszö‐
vetséggel egyenértékű  forrását, ez egy vallási és egyházi bénultság kö‐
vetkezménye. 

A két német kutató véleménye  jó hivatkozási alapot  jelentett az 1. vi‐
lágháború  utáni Németországban  a  zsidóellenes  nézetek  alátámasz‐
tására.  A  nácik  és  „német  keresztények“  (Deutsche  Christen)  arra 
törekedtek, hogy a judaizmusnak minden nyomát kitöröljék a keresz‐
ténységből. Az Ószövetséget  és  annak  Istenét  elvetették,  s  az  északi 
germán  és  árja  irodalommal  helyettesítették.  Az  Újszövetségből  is 
elkezdték kiiktatni a zsidó elemeket.3

A modern kereszténységben  is gyakran  jelentkezik olyan  tenden‐
cia, amely bonyolultnak vagy  jelentéktelennek tartja az Ószövetséget, 
s ezért elhanyagolja azt, egyfajta rejtett markionizmus útjára tévedve. 
Különösen keserű megbotránkozást okoznak sok keresztény számára 
bizonyos  zsoltárok  (főleg  az  ún.  átokzsoltárok). Az  bosszantja  őket, 
hogy túl gyakran esik szó ellenségekről, gonoszokról, istentelenekről. 
Az emberek ugyanis a zsoltárokban egészen őszintén viszik félelmei‐
ket, betegségeiket,  fájdalmaikat, haragjukat,  irigységüket, sőt szenve‐
désüket  is  Isten  elé, miközben  telve  vannak  a  földi  boldogság  és  a 
szerencsés  élet  utáni  vággyal.  Elsősorban  azonban  azt  tartják  sokan 
keresztényietlennek,  ahogy  a  zsoltárok  Isten  igazságosságára,  sőt 
bosszújára  számítanak,  Jahve  büntető  ítéletét  követelve  az  ellenség 
számára. Megpróbálják ezt a magatartást élesen szembeállítani  Jézus 
egyetemes szeretet‐parancsával, figyelmen kívül hagyva az Újszövet‐
ségnek  az  isteni  ítéletről  szóló,  ugyancsak  kemény  részeit  (pl.  Mt 
25,31‐46).  Számunkra  a Pápai Biblikus Bizottság  2001‐ben  kiadott A 
zsidó nép és Szentírása a keresztény Bibliában c. dokumentuma iránymu‐

 
3  A témához lásd: D.L. Baker, Két szövetség, egy Biblia, Budapest 1998.  
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tató e témában, amely a Dei Verbum tanítását tovább kifejtve hangsú‐
lyozza az Ó‐ és az Újszövetség közötti folytonosságot.4

Azoknak a szövegeknek az olvasásánál, amelyekben egyfajta erő‐
szakos  Isten‐kép  tükröződik,  figyelembe  kell  venni,  mit  is  akart 
kifejezni a szerző „korának és kultúrájának nyelvén, az akkori irodal‐
mi műfajok segítségével” (Dei Verbum 12.). Néhány dolgot ugyanak‐
kor  történelmi szempontból  is a helyére kell  tennünk. Elmondhatjuk 
például,  hogy  a  „háborús”  honfoglalással,  amelyhez  a  zsákmány 
megsemmisítését követelő átok  (cherem) kapcsolódik,5  Józsue könyve 
nem  történelmi  tényeket  akar  közölni  az  olvasóval.  A  történelmi 
valóság  az,  hogy  a  háborúk  többségét  a  környező  népek  kénysze‐
rítették rá Izraelre, amely sokszor csak  játékszer volt a nagyhatalmak 
kezében. A  bibliai  Izrael  rengeteget  szenvedett  a  különböző  hódító 
háborúktól,  és  ezt  többféle  módon  próbálta  földolgozni.6  Ilyen 
módszer volt az ún. „háború teológiája”, amely megpróbálta tisztázni 
Jahvét  azon  gyanú  alól,  hogy  a  nagyhatalmak  istenei  azt  csinálnak 
vele,  amit  csak  akarnak.  Ebből  a  hozzáállásból  adódtak  azok  a 
túlzások, amelyek szerettek volna  Jahvéból harcos nacionalista  Istent 
csinálni. A  próféták  határozottan  fölléptek  az  Isten‐kép  ilyen  elfer‐
dítése ellen, az igazságosan ítélő, de egyben könyörületes Istent állítva 
Izrael  népe  elé,  s  közben  nem  kerülték meg  a  konfliktusokat,  ame‐
lyeket ez a hozzáállásuk okozhatott. 

Mi  is hajlamosak vagyunk arra, hogy a konfliktusokat megkerül‐
jük, a szőnyeg alá söpörjük, vagy ne ismerjük be meglétüket, mivel a 
mi elképzeléseinknek, keresztény ideáljainknak nem felelnek meg, sőt 
keresztényietlennek  tűnnek.  Izrael  népe  vonakodott  attól,  hogy  a 
konfliktusokat  félretolja  vagy  akár megszépítse,  elsimítsa. Az Ószö‐
vetség nyílt bizonyítéka sok elintézetlen konfliktusnak, és ez  is  jelen‐
tősen befolyásolja az általa nyújtott istenképet. 

Izrael népe mindig a személyes, a történelemben cselekvő Istennel 
találkozott. A szent szerzők ennek az Istennek a cselekvését örökítet‐
ték meg a Biblia  lapjain — antropomorf módon. A  történelem  és az 
egyes  ember  életének  eseményei mindig  Isten működésével  állnak 
kapcsolatban.  Ezek  az  események  aszerint  alakulnak,  ahogyan  az 
ember Istenhez és az Ő akaratához viszonyul. Isten akaratának teljesí‐
tése — az élet, a boldogság, míg akaratának elutasítása, a bűn — kö‐
vetkezménye  a  bűnhődés,  a  halál.  Ezért  olvasunk  Isten  haragjáról, 
megbánásáról (Ter 6,6), bosszúállásáról, büntetéséről. 

 
4 Das jüdische Volk und seine Heilige Schrift in der christlichen Bibel, Bonn 2001. 
5 N. Lohfink, „cherem”, ThWAT, 3:192‐213. 
6  N.  Lohfink,  „Erőszak  és  monoteizmus  az  Ószövetség  példája  lapján”,  Mérleg 

2003/4, 398‐400. 
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Gyakorta  előfordul  Istennel kapcsolatban a „haragomban” kifeje‐
zés,  amely  jellemző  a  deuteronomista  hagyományra,  valamint  Jere‐
miásra  és  Ezekielre  is. A  próféta  és  a  hozzá  kapcsolódó  teológia  a 
megtörtént  szerencsétlenséget,  mint  Isten  haragjának  eredményét 
fogja  fel. A  harag  Jahve  elsődleges  reakciója,  amely  azonnal,  szinte 
mechanikus értelemben, fellobban, mihelyt az ember bűnt követ el. A 
harag a bűnös cselekedet visszahatása, amely megalapozza a bűnért 
járó  igazságos büntetést.  Ily módon a harag közvetlen összeköttetést 
jelent Isten és a bekövetkező katasztrófa között. A történelem alakulá‐
sának okára mutat rá — eszerint Jahve áll minden történelmi esemény 
hátterében, s az ő cselekvése nyilvánul meg azok révén is (vö. Jer 33,1‐
9).  

Az Ószövetségben gyakran  előtérbe kerül  a bosszú gondolata: A 
bosszú fogalmát az Ószövetségben a nákam ige és a belőle képzett fő‐
név  segítségével  írták  körül. A  nevezett  szónak  és  származékainak 
előfordulási aránya különösen a prófétai könyvekben volt magas: az 
összesen 79 előfordulási helynek több, mint a fele ezekben található — 
(a  legtöbb  Jeremiásnál: 18  alkalommal). A  szó  eredeti  jelentésében  a 
jogi  nyelvhez  tartozhatott. Azt  fogalmazta meg,  hogy  az  elkövetett 
igazságtalanságot  csak  büntetés  által  lehet  kiegyenlíteni  vagy meg‐
szüntetni.  A  bosszúval  kapcsolatos  szövegek  esetében  legtöbbször 
nem az egyén bosszújáról vagy az egyénnel szembeni bosszúról van 
szó,  hanem  a  közösségnek  (Izraelnek)  az  ellenségeivel  szembeni 
bosszújáról.7 A bosszú gondolata gyakran előtérbe kerül a Zsoltárok 
könyvében is, különösen az ún. „átokzsoltárokban”.8 Az átokmondást 
kifejező  árar  ige  az  Ószövetségben  68‐szor  fordul  elő  különböző 
alakokban,  leggyakoribb  előfordulási  helye  (19‐szer)  a  Deuterono‐
mium. A héber  árur kifejezésnek deklaratív  szerepe van: megjelöli a 
személyeket vagy  tárgyakat, mint  az  Istentől  eredő  szerencsétlenség 
objektumait. Ez a kifejezés gyakran az áldás ellentétét fejezi ki, olyan 
szerencsétlenségtől  sújtottnak  és  üldözöttnek  a  sorsát,  akinek  egész 
egzisztenciáját átjárja az elátkozottság. Az átok oka általában az ember 
vétke, amelyet a múltban követett el, vagy amelyet esetleg a  jövőben 
készül  elkövetni.9 A nákam  igének  és  származékainak profán  és val‐
lásos értelmű használatát nem  lehet világosan elkülöníteni. Az  isteni 
bosszú  bekövetkezhet:  a  szövetségi  hűség  megszegése,  az  egyes 
bűnök vagy a próféták kiontott vére miatt. Isten bosszút áll nemcsak 
Izrael ellenségeivel  szemben, hanem a választott néppel  szemben  is. 
Az egyén  is gyakran  fordul  Istenhez a bosszú véghezvitelének céljá‐

 
7 G. Sauer, „rächen — nqm”, THAT, 2: 106‐109. 
8 Az  átokzsoltárok  és  a  bosszú  problematikájához  bővebben  lásd:  E. Zenger,  Ein 

Gott der Rache?, Freiburg 1998. 
9 C.A. Keller, „verfluchen ‐ ’rr”, THAT, 1: 239. 
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ból,  hiszen  ezáltal  az  igazságtalanság  révén  megzavart  világrend 
ismét helyre állhat. Ugyanakkor ez az Isten, aki megszabadítja népét, 
megvédi  a  jogot  és  igazságosságot  és  irgalmas  még  ellenségeivel 
szemben is (pl. megkíméli Ninivét a pusztulástól). 

A pusztulás, szenvedés, halál okozója nem Isten, hanem a kiváltó 
ok  az  engedetlenség,  a  bűn,  amely magával  hozza  a  bűnhődést.  Jól 
látták ezt a próféták, akik felismerték, hogy a háború nem lehet Izrael 
boldogulásának  eszköze.  A  próféták  sokkal  inkább,  mint  Izrael 
bűnének kifejeződését  értékelték,  amely  éppen megfelelő  arra, hogy 
mint sújtó  figyelmeztetés a megtérésre szolgáljon, vagy büntetésként 
értelmezzék az elpusztító ítélet napján. Ennek megfelelően a próféták 
számára a béke nem egy lélegzetvételnyi időt jelent két háború között, 
hanem a világ  természetes állapotát. Mivel a háború, ha a  saját és a 
szövetségesek  hatalmában  való  bizalom  jegyében  vezetik,  bűn; 
tulajdonképpen  folyton  a  békének  kellene  uralkodnia.  Az  emberek 
bűne az oka, hogy nem  így van. Ezért elvétetik  tőlük a béke, s a há‐
ború, amely azt megszünteti, ítéletükké válik. Csak a megtérés őrizhet 
meg ettől. Mivel azonban egy próféta sem találta ehhez készségesnek 
a  népet,  számukra  a  béke  a  Jahve  bírói  és megváltói  beavatkozása 
utáni  időbe  tevődött  át  (Szof  3,12;  Oz  2,20)  —  ez  olyan  elvárás, 
amelyet a későbbi eszkatológikus prófécia az örök béke várásává fej‐
lesztett tovább. 

A valóság  felfedezése, amely az erőszak valósága, az első  lépés a 
béke és a kiengesztelődés felé. Az Ószövetség meg meri tenni ezt a lé‐
pést. Ha  nem  vagyunk  képesek  ezt  a  könyvet  a maga  valóságában 
végigolvasni, mert  túl  véresnek,  brutálisnak,  háborúskodónak  tűnik 
számunkra, meg  kell  kérdeznünk magunktól,  hogy  nem  vagyunk‐e 
még éretlenek arra, hogy képesek legyünk szembenézni a teljes való‐
sággal. 

Az idők folyamán az Ószövetség előkészítette a békének azt az út‐
ját, amelyen Jézus járt. Ám amíg eljutottak odáig az emberek, még egy 
erőszakkal  teli  útszakaszt  kellett megtenniük.  Ezt  az  utat,  csakúgy, 
mint az azt megelőző, békétlen lépéseket vázolja föl az Ószövetség, s 
éppen a próféták mutatják meg a legszemléletesebben:10

1.  A békesség országa nem általunk, emberek által, hanem csak Isten 
erejéből és az Ő segítségével valósulhat meg. Bennünk túlságosan 
sok  a  rivalizálás,  és  annyira  függünk  az  erőszaktól,  hogy  saját 
erőnkből nem  tudnánk megvalósítani ezt. Az Ószövetség  látomá‐
sokban és képekben új eget és új földet vázol fel, amelyet Isten te‐
remt majd meg az utolsó napon. 

 
10 Lohfink, „Erőszak és monoteizmus”, 404‐405. 
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2.  A  békesség  országa  az  erőszaknélküliség  által  valósul  meg  — 
mondja Jézus. Ez minden kétséget kizáróan azt  jelenti, hogy azok, 
akik által  Isten véghez akarja vinni ezt a csodát, mindenekelőtt a 
tehetetlenek  és  alárendeltek,  akiket  az  erőszak  pusztít  el  (pl.  az 
Ebed‐Jahve dalokban Izajás prófétánál az Iz 50,4‐9‐ben). 

3.  Isten az emberiség egészéből teremti meg a béke közösségét, a sze‐
retet családját. Ehhez Izraelt, mint modellközösséget használja fel. 
A többi népnek tőlük lehet és kell megtanulnia, hogyan lehetséges 
egymással  békességben  élni.  Ezt  akarja  kifejezni  a  népek  Sion 
hegyéhez  történő  zarándoklata,  amely  a  béke  állapotába  való 
eljutást jelképezi. 

Bölcsen cselekszünk, ha ezt az isteni optikát a magunkévá tesszük, és 
Isten szándéka szerint arra hangolódunk, hogy útközben el ne térjünk 
kitűzött  célunktól.  Ezt  a  fáradságos  utat mindegyikünknek  egyedül 
kell megtennie, nem kerülve meg annak kanyargós ösvényeit sem. Ez 
a leplezetlen valóság, amelyet meg kell látnunk, és el kell fogadnunk, 
ha valódi békességszerzőkké szeretnénk válni.  
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