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Bevezetés Origenész
nyolcadik Genezis
homíliájához
Az Ábrahám és Izsák történetét értelmező beszéd Órigenész egyik
legfontosabb ószövetségi homília-sorozatának, a Teremtés könyvét
magyarázó ciklusnak kiemelkedőszépségű darabja. E gyorsírók ál
tal lejegyzett homiliákat eredetileg hitjelöltek hallgatták valamikor
a 240-es években Ceasareában, ahová az ekkor már jelentős hímév
nek örvendő alexandriai egzegéta az őt ért támadások elől vissza
vonult. A homiliákat csupán Rufinus latin fordításából ismerjük, az
eredeti görög szöveg, néhány katénában megőrzött töredék kivéte
lével, elveszett.

Ábrahám áldozatának bibliai elbeszélése önmagában is megrendí
tő olvasmány, és ezért kiváltképpen alkalmas arra, hogy az írásma
gyarázó már a történeti értelmezés során felszínre hozza az egyes rész
letekben rejtező kincseket (vö. HomGen 8,1). Az allegorézis megteste
sítőjeként ismert Origenész szívesen elidőz a történet egy-egy ilyen
részleténél. Minden egyes szót megvizsgál, mielőtt valamely mélyebb,
kevéssé vagy egyáltalán nem nyilvánvaló értelmezést társítana az
adott vershez. Bámulatos érzékenységgel faggatja a szöveget: miért
emlékezteti Isten Ábrahámot arra, hogy legkedvesebb fiát Izsáknak
hívják, s miért teszi hozzá: akitszeretsz? Miért nem a hegyen tudja meg
Ábrahám, hogy fiát fel kell áldoznia? Miért akarja Isten, hogy gondo
latai három napon át emésszék a pátriárkát? Miért mondja Ábrahám
a szolgáknak, hogy az áldozat bemutatása után Izsákkal együtt tér
majd vissza? Mit jelent Ábrahám Izsáknak adott válasza: Isten majd
gondoskodik magának bárányról?

Órigenész szemében a legnagyobb tekintélyű írásmagyarázó
Pál, mivel az Apostol személyes kinyilatkoztatásban részesült, és
a Szentlélektől sugalmazva fejtette ki az Írásokból Krisztus misz
tériumait. Ábrahám önmagában teljességgel érthetetlen tettének is
Pál, illetve a Zsidókhoz írott levél szerzője adja meg az okát: Áb
rahám nem ingott meg a hitben, amikor egyetlen fiát feláldozta, akiben
az ígéreteket kapta, mert azt gondolta, hogy Istennek hatalma van feltá
masztani őt még a halottak közül is (HomGen 8,1; vö. Zsid 11,17; 19;
Róm 4,17).

Ahogy Pál, úgy Órigenész sem vonta kétségbe az Ábrahám-tör
ténet "történetiségét". Mi talán hajlamosak vagyunk eltávolítani
magunktól az elbeszélést, mítosznak, legendának, vallástörténeti
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dokumentumnak, az emberáldozat megtiltását rögzítő szövegnek
tekintve azt. Nem így Origenész, aki meghökkentő, de ismét csak
a Szentírásra alapozott megjegyzést fűz a Zsidó levél gondolatá
hoz: Ábrahám tudta önmagáról, hogy előképe a jövendő igazságnak, tudta,
hogy az ő magvából fog megszületni a Krisztus, akitfel kell majd ajánlani
mint az egész világ igazabb áldozatát, és akifel fog támadni a halottak kö
zül (HomGen 8,1). Hogyan lehetséges ez? Ábrahám tudta, hogy
mindaz, amit az adott pillanatban tesz, előképe (vö. IKor 10,6) egy
majdani eseményláncolatnak? Tudta, hogy ő maga Isten megváltó
művének mintájára cselekszik? Igen, Őrigenész szó szerint így érti.
Meggyőződése ugyanis, hogy Ábrahám látott valamit szellemben, és
ezért válaszolta Izsák kérdésére: Isten majd gondoskodik magának bá
rányról (HomGen 8,6). Jóllehet nem idézi a János 8,55 verset, az ale
xandriai teológus bizonyosan Jézus szavaiból következtet arra, hogy
Ábrahám szellemben látott, vagyis a Szentlélek és az Ige által kinyi
latkoztatást kapott a jövendőről: Ábrahám, a ti atyátok, ujjongott, hogy
láthatja az én napomat. Látta és örvendezett. Az evangéliumi elbeszélés
ből érezhető az a mélységes megdöbbenés, amellyel a Jézussal vitat
kozó zsidók fogadták e szavakat: Még ötven esztendős sem vagy, és lát
tad Ábrahámot? Jézus azt felelte nekik: Bizony, bizony mondom nektek:
Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ekkor köveket ragadtak, hogy meg
kövezzék (Jn 8,57-59).

Ha Jézus Krisztus örökkévaló, akkor a megtestesülés előtt

majdnem kétezer esztendővel Ábrahám láthatta őt. Ha Ábrahám
látta, márpedig Jézus ezt állítja, akkor Ábrahám kijelentése - Is
ten majd gondoskodik magának bárányról - prófécia.

Ábrahám tehát a feltámadásba vetett hittel indult fia feláldozá
sára: hitte, hogy miután megöli a gyermeket, Isten életre kelti azt,
és így még a földi életben visszakapja fiát, mert tudta, hogy ez az
áldozat Krisztus eljövendő egyetemes áldozatának előképe. Való
ban "rémisztő" a hitnek az a "mozdulata", amellyel egykor Ábra
hám mindenről lemondott, hogy mindent visszanyerjen.' Isten
személyes megszólítására válaszolt, amikor elindult Mórija hegy
csúcsa felé. Azért hitt, mert Isten Igéje által kinyilatkoztatást ka
pott. Ámde ha nincs feltámadás, akkor Ábrahám hite őrültség.
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