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Itélet és üdvösség
a prófétai
igehirdetésben
1. A prófétai ítélethirdetés kibontakozása

Izraelben található meg a prófétáknak az a sora Ámosztól Eze
kielig, akik Istennek saját népével szembeni közbelépését hirdet
ték meg ítélet formájában . Az ítéletes prófécia olyan egyedülálló
vallási jelenség, amely Izrael történetének bizonyos szakaszában
bontakozott kL! Ezt a szakaszt időben a királyság kezdetétől a vé
géig határolhatjuk be, még ha annak bizonyosan elő- és utótörté
nete is van? Izrael vallástörténetében csakúgy, mint a választott
nép történetében, ebben a bizonyos fázisban a királyság mellett az
ítéletes próféciának volt meghatározó szerepe.'

Az ítéletes prófécia megjelenését vizsgálva megállapíthatjuk,
hogya próféták szembeszegültek a hagyományos vallásossággal
és teológiával, amelyek biztosítottnak érezték az üdvösséget.

A próféták hite Jahve új felfogásában alapozódott meg . Sze
mélyes tapasztalás titkából született, amelynek lényege, hogy az
embemek le kell mondania saját terveiről, és teljesen Jahvénak
kell alávetnie magát. A próféták ugyanakkor átélték, hogy az iste
ni hatalom nem teszi az embert akarat nélküli szolgává, hanem
személyes döntés elé állítja. Igent vagy nemet mondhat Jahve aka
ratára, teljesen újjászülethet, vagy teljesen a régi maradhat.

Így tekintettek a próféták a mindennapi emberi magatartásra: a
biztonságra, a nyugalomra, az önelégültségre, amely a ráhagyat
kozó bizalom és a Jahve akarata szerinti maradéktalan önátadás
helyét foglalja el. Az ilyenfajta életmód következményeire figyel
meztettek, és olyan döntésre hívták meg az embereket, amellyel
olyan új életmódot választanak, amilyenben maguk a próféták is
éltek, és amely mindenki számára nyitva áll, aki el kívánja érni,"

II. Az ítélethirdetés kiváltó okai

Az ítéletes prófécia egyes szakaszaiban - minden különbözőség

ellenére - közös vonások jelentős számát mutatja, s így mint egy
betartozó valóság szemlélhető. Ez az egybetartozás olyan alapvető
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kiindulási pontokon nyugszik, amelyek mérvadóak minden ítéle
tes próféta igehirdetése számára.'

Az első kiindulási pont annak tudatosítása, hogy Jahve partne
révé választotta Izraelt. Izrael különleges kapcsolatban áll Isten
nel, olyan szoros és teljes kötődésben, amely a kölcsönös bizal
mon és mélyegyetértésen alapul, s amely leginkább a szövetség
gondolatában ölt testet. 6 Ezt a kapcsolatot gyakran ábrázolják
képszerűen az emberi kapcsolatok mintájára: szemléltetik mint
az apa és a fiú (Oz 11,1; lz 1,2; Jer 3,19) vagy mint a vőlegény és
a menyasszony (Oz 2; Jer 2,1-3) kapcsolatát. A házasság-metafo
ra használata a prófétáknál hasonlóságokat mutat a szövetség
gondolatával, amint arra tanulmányában G. Baumann is rámu
tat? Jahve és Izrael különleges kapcsolatának a kezdetét a prófé
ták többsége az Egyiptomból való kivonulás idejére teszi (Ám 9,7;
Oz 11,1), Ozeás és Jeremiás viszont ehhez kapcsolja a pusztában
való vándorlás idejét is (Oz 2,16; Jer 2,1-3).

A Jahve és Izrael közti kapcsolat természetesen nem egyenér
tékű kapcsolat, mint ahogya kortársak felfogása szerint nem
volt egyenrangú az apa-fiú, illetve a vőlegény-menyasszony

kapcsolat sem. Az akkori társadalmi rendben az apa volt a csa
ládfő, akinek még felnőtt fiai is alávetették magukat, felesége
pedig nem volt vele eg~enjogú, hanem jogi és gazdasági szem
pontból is függött tőle. Ez azonban még nem jelentette, hogy
kizárt lett volna egyfajta úgynevezett "partneri viszony". A csa
ládban és a házasságban a családfőtől függő fél nem volt csupán
a ház urának kiszolgáltatott, szabad akaratától megfosztott tárgy.
Mindezzel azt akarták kifejezni, hogy lsten Izrael ura, akinek
akarata és tekintélye határozza meg ennek a kapcsolatnak for
máját és szabályait. Izrael mind~g Jahvétől függ, amennyiben az
általa rendelt törvényhez és az Ö akaratához kell igazodnia."

Izraelnek Isten akarata szerint a hozzá való személyes kötő

dést kellett átélnie, és annak szorosságát bizalommal, s az ebből

fakadó engedelmességgel kifejeznie. Isten kezdettől fogva így
rendelkezett, és ezen az elkövetkezőkben sem változtatott sem
milyen körülmények közt.

Izrael azonban hűtlen maradt Istennel való kapcsolatában,
mégpedig két síkon is: a közvetlen Isten-kapcsolatban, s az em
berek közti szférában, a társadalomban tanúsított magatartásával
is. A hűség megszakításának idejét különbözőképpen határozzák
meg az egyes hagyományok, azonban mindenképp a távolabbi
múltba helyezik. Jahve nem adott alapot a hűség megszegésé
hez, ez Izrael bűne volt, mivel nem úgy viselkedett Istenhez fű

ződő viszonyában, ahogy az elvárható lett volna.
A próféták igehirdetéséből nyilvánvaló, hogy Izrael elsősor

ban az úgynevezett "más istenekhez" - Baálokhoz való hozzá
fordulással vétett a Jahve iránti hűséggel szemben.Ja Bár Izrael
ben nem az a meggyőződés élt, hogy a más istenekhez való
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fordulás egyben a Jahvéval szembeni végleges szakítást is jelen
tette volna, az ítéletes próféták igehirdetésükben mé~sem voltak
toleránsak az ilyen kétszínű magatartással szemben. 1 Amennyi
ben a próféták mégis radikális módon vetették Izrael szemére
a hűség megszegését, annak a hátterében súlyos jelentőséggel bíró
eseménynek kellett lennie. Ozeás próféta igehirdetését vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy Izrael Baálhoz vagy a Baálokhoz fordult,
aki a kánaániták istene volt. Ozeás a házasságtöréssel szemlélteti
Izrael magatartását, és bálványimádását paráználkodásként bélyeg
zi meg 12 (Oz 5,3; 6,10; 9,1). A próféta ostorozza azt a magatartást,
amely idegen elképzelések szerint formálja Izrael egyetlen Istené
nek arcát, s ezzel megfosztja igazi mivoltától.P

Izrael számára Isten egy olyan istenséggé válik, akit fel lehet
használni saját céljaik érvényesítése érdekében. Ez az Isten már
nem partner többé, s éppen ezért nem kell neki engedelmesked
ni, hanem jóindulatát a kultusz segítségével meg lehet vásárolni.
A próféták éppen ezért az Istentől való eltévelyedés egyik útjá
nak éppen a kultuszt tekintették, amelynek keretében a Jahvéval
szembeni hűtlenség nyilvánult meg a különböző szentélyekben
és az istentiszteletek folyamán.

Ritkán bíráltak egy vallási rendszert annyira éles, néha
már-már mértéktelen kritikával, mint a próféták az izraelita kul
tuSZt:14 a népi kultusz Jahvétól való elpártolás és bűn, ezért ez az
oka a bekövetkező büntető ítéletnek (Oz 2,15). Bűnt jelentenek az
oltárok, a bálványoszlopok és az állatáldozatok (Oz 8,11-13; 10,1).
Bűnnek számít az istenség szimbólumaként használt bikaszobrok
felállítása is (Oz 8,4b-6). Ez a kultusz házasságtörés és parázna
ság, ezért nem lehet csodálkozni, hogy haa tisztátalan érzés az
egész életre kiterjed. Nem kisebb a papok bűne sem, akik a kul
tusz révén félrevezetik az embereket, és kizsákmányolják őket, s
a kultuszt csak e célból pártolják (Oz 4,7-10; 5,1).

A próféták nem csak azért küzdöttek a kultusz ellen, mert
kánaánita elemek éltek benne, és Jahvét a megfoghatóhoz kötöt
ték, valamint a hozzá vezető utat mágikus módon keresték.
Fontos ok volt az is, hogya nép a kultikus kötelességek végrehaj
tására korlátozta magát, és azokat elvégezve Jahve iránti szolgála
tát teljesítettnek hitte: a betanult rituálét követve azt vélték, hogy
teljes engedelmességet tanúsítottak (Iz 29,13). A kultuszban való
gyakori részvétel, az adományok és az áldozatok bőkezű felaján
lása a megelégedettség és biztonság érzését nyújtották, ami ellen
már Ámosz is elkeseredetten fölszólalt" (Ám 4,4).

A prófétáknak a kultikus üzlet ellen forduló haragját főleg az
a megállapítás táplálta, hogya nép nem vette komolyan Jahve
etikai követeléseit, hanem a kultuszban vagy a templomban vél
te felfedezni Jahve közelségét és védelmet" (Jer 7,1-15). Ezért
állították a próféták a kultusz elé az etikai követelményeket, ame
lyeknek a mindennapi életet kellett formálniuk és meghatároz-
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niuk (Ám 5,21-24). Ugyanakkor a kultuszt, mint az üdvösség
eszközét határozottan elutasították (Iz 1,10-17), ezzel azonban
nem állították félre a kultusz minden formáját." Sokkal inkább
azt akarták kifejezni, hogy bűnös dolog a mindennapokban Jahve
akarata ellen cselekedni, s mégis áldozatot bemutatni, hogy en
nek a véteknek pusztuláshoz kell vezetnie, és hogy ebben a
helyzetben a kultusz nem használható fel az ítélet elhárítására.l''

A próféták nem azért hangsúlyozták az etikai követelménye
ket, mert azok maguknál fogva vagy önmagukban értékesek, il
letve törvény által megparancsoltak lettek volna, hanem mivel
kifejeződik bennük az isteni követelmény az emberekre vonatko
zóan, Jahve akarata áll mögöttük.

Hasonló alapmagatartásból ered a próféták kultusz iránti kri
tikája.!9 Azért léptek fel ellene, mert Jahve becsapásának tűnt

számukra. Ugyanis a nép nem vette komolyan Istenét, és nem
hagyta, hogy 6 legyen életének meghatározó hatalma, hanem az
isteni akarattal ellenkező életmódot élt. A kultusz csak úgy
maradhat fönn, ha az egész magatartás igaznak bizonyul - hir
dették. Ám mivel a vallásosság csak a kultuszra korlátozódott, és
az élet egyébként ellentmondott neki, a próféták bűnként kárhoz
tatták a kultuszt; megtérést, jogot és igazságosságot követelve"

A próféták számára nem a kultusz vagy az erkölcs önmagá
ban, hanem a Jahvéhoz kötődő és az általa megtartott ember
volt a döntő. Azért küzdöttek a kultusz ellen, merrt abban a hi
tetlen ember jogokra tartott igényt Jahvéval szemben, ahelyett,
hogy elismerte és követte volna akaratát. A jó megtételére, a jogra
és az igazságosságra szólítottak föl, mert abban ismerték fel első

sorban az embernek Jahve által megszabott helyes magatartását."
Ha Isten uralma és az Istennel való közösség határoznák meg

az egész életet, és megmutatkoznának az igazságosságban és a fe
lebaráti szeretetben, akkor egy bizonyos kultusz is igazolható len
ne, mint eme hitnek a kifejezése és Jahve magasztos fölségének
tisztelete. Csak annak a hívőnek a kultusza kedves Jahve előtt,

akinek az egész életét az isteni akarat formálja. A próféták nem a
kultuszon akartak javítani, hanem az isteni akaratnak való oda
adás által az egész emberi életben akartak változást előidézni."

Csak mikor az ítélet Júda és Jeruzsálem fölött ténylegesen betel
jesült, és a nép egy része száműzetésben élt, akkor látott neki Eze
kiel, hogy programszerűen rögzítse az új kultuszt, amely érvényes
sé vált az ítélet és deportáció által megtisztított Izrael számára.P

A próféták nemcsak a közvetlen Isten-kapcsolatban megnyil
vánuló hűtlensége miatt ítélték el Izraelt, hanem a társadalmi
élet területén megmutatkozó visszásságok miatt is. A jogrend és
az állam, a királyság kritikája is alapjául szolgált az ítéletes pró
fécia kibontakozásának.

A jogrend kérdésében való prófétai állásfoglalást elsősorban az
jellemzi, hogy a próféták kipellengérezték a jog semmibe vételét
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és a törvények áthágását.24 Ugyanis mindez a Jahve-vallás képvi
selői számára nemcsak a politikai és etikai hanyatlás világos is
mertetőjegyét, hanem ebből kifolyólag a jogot legitimáló Jahve
semmibe vételét és a tóle való elpártolást is jelentette. A jogot ott
vették semmibe, ahol bensőleg szakítottak [ahvéval, és nem akar
tak többé tudni Isten uralmáról és az Istennel való közösségről.

A próféták elítélték azokat a visszásságokat, amelyek nyilván
valóak voltak, s amelyeket kortársaik is érzékeltek. Ugyanakkor
hangsúlyoznunk kell, hogy a prófétai kritikában nemcsak a kétes
egzisztenciájú egyének és a hatalmával visszaélő vezető réteg túl
kapásainak és önkényeskedésének eredményét szemlélhetjük, ha
nem egy hosszabb és folytonos fejlődés eredményét is. Ebben a
fejlődésben mutatkoztak meg egyes társadalmi törvényszerűségek

hatásai, amelyek alól Izrael sem vonhatta ki mal?sát, hiszen az
ókori keleti népek közösségének szerves része volt.

A próféták belátták, hogy az említett visszásságokkal szemben
nem lehet azáltal fellépni, hogy az érvényben lévő jogrendhez
tartják magukat./" Bűn, ha minden esetben keményszívűen a tör
vény betűje szerint járnak el, valamint ha a törvény szelleme és
értelme nem érdekli őket, sem pedig a szívükre nem hallgatnak
a külsőséges és mechanikus jogalkalmazással szemben (Iz 29,13).

A jog területén is a teljesen Jahve igényeihez alkalmazkodó
magatartás a kívánatos, amely tárgyi teljesítmény és a törvény
külsődleges teljesítése helyett személyes odaadásban nyilvánul
meg, az isteni akaratnak megfelelően. Az ember helyes viselke
désének példáját nyújtja egy átfogó alapkövetelmény alapján az
Iz 1,16b-17: "Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót tenni:
keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltas
satok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet."

Az ilyen fellépés az elnyomottak, az árvák és az özvegyek jo
gaiért eredetileg a király kötelessége volt, ahogy azt Hammurabi
kódexe, az ugariti szövegek és Izrael számára a Zsolt 72,24 mu
tatják. Később azonban ezt minden izraelita kötelességeként ma
gyarázták. Izajás más irányba tett meg egy fontos lépést.27 Az ő

első és alapvető követelménye: Tegyétek a jót és ne a rosszat! A
régi jog egyes rendelkezései helyére most egy koncentrált, az
egész embert igénylő alapkövetelmény lépett: jót tenni. Az ezál
tal fémjelzett alapmagatartásnak a mindennapi életben, az egyé
ni viselkedésben kellett igazolódnia és hatását kifejtenie.

Ahol Izrael elzárkózott ettől az alapvető igénytől, ott a prófé
ták ellentétben találták magukat a jogi elveknek a tisztán kül
sődleges és helytelen alkalmazásával, valamint a nevezett alap
követelménytől és alapmagatartástól való elfordulással.i"

A prófétai kritika az állam és annak politikája ellen is irányult,
elsősorban a királyság ellen, amely az állam képviselője és politiká
jának meghatározója volt.29 Mivel a király Jahvénak felelős, és neki
szigorú számadással tartozik, éles támadásokat kell eltűrnie, ha a
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szerencsétlenség bekövetkezte miatta fenyeget. Ha nem hagyja
magát rendreutasítani, őt magát és ennek következtében az egész
népet is szerencsétlenség fenyegeti. Akkor a királyság áldásból
átokká változik, Jahve ajándékából büntetéssé, úgyhogy a nép nem
remélhet tőle semmi jót. Sőt, Jahve büntető eszközként használja
azt a nép számára. Erre a célra használja fel a királyokat, távolítja
el őket, és másokkal helyettesíti, ha nem tesznek eleget akaratának
(Oz 13,9-11), tehát a királyság az Ő ítéletének eszközévé válik.

Az állam számos kiindulási pontot nyújtott a prófétáknak
kritikájuk számára." Így ítélték el néha a belpolitika tisztességte
len módszereit (Iz 3,12-15; Jer 22,13-17), közöttük a valláspolitiká
ét is. Szemmel láthatóan nem értettek egyet a szinkretizmussal
összekötött Jahve-vallás államvallássá emelésével, valamint a trón
és oltár szövetségével. Az ő kultusz elleni harcuk jórészt bizonyára
abból indult ki, hogy azt az államvallás támogatása miatt űzték, és
az annak segítségével követett politika javára használták ki.

Később elítélték a próféták a külpolitikát is - ezt a hűtlen és
cselszövő ideodázást -, amelynek segítségével Júda és Izrael
szerepet akart játszani a nagyhatalmak között. Ugyanis minden
politika, amely öntelt hatalomvágyában szerepet kíván játszani a
világ színpadán, ám a világ tulajdonképpeni Urát figyelmen kí
vül hagyja, már előzetesen kudarcra van ítélve. Ezért a háború
sem lehet többé a politika eszköze. A próféták sokkal inkább Iz
rael bűne kifejeződéseként értékelték, mely éppen alkalmas arra,
hogy mint lesújtó figyelmeztetés a megtérést szolgálja, vagy
büntetésként értelmezzék az elpusztító ítélet napján."

A jogrend és az állam tevékenységének terilletén tapasztalható
visszásságok a próféták számára egyben az Istennel szembeni hűség
megsértését is jelentették. Istent ugyanis ebben a rendszerben Izrael
állami istenségnek tekintette, akinek a feladata csupán a fennálló ál
lamrend és hatalmi struktúrák biztosítása lehetett. Isten szuverenitá
sát és mindenhatóságát komolyan kétségbe vonta ez a fajta felfogás.

Az ítéletes prófécia harmadik kiindulási pontja annak a tuda
tosítása, hogy a hűség megszegésének következménye a pusztító
ítélet. Ez, mint Jahve reakciója következik be a felsorolt okok mi
att. Ennek a reakciónak egyik fontos jellemzője a "harag",32
amely kifejezi azt is, hogy nem pusztán racionális vagy jogi ala
pon történő leszámolásról van szó.

Ez a bizonyos harag jellemzi Jahve magatartását azóta, hogy
Izrael hűtlenné vált, s a hűtlenség mindennemű bizonyítéka és
következménye újra kiváltja az isteni haragot. Ez a harag hatá
rozza meg tulajdonképpen Jahve és a nép kölcsönös viszonyát
is. Az ítélet kiterjed egész Izraelre, és annak következményeként
Izrael addigi formájában meg fog szűnni - szögezi le az ítéletes
prófécia. Jahve és Izrael kaj;csolata külsőleg is megszűnik, az
ítélet, amely elkerülhetetlen, teljes és végleges lesz, s utána Iz
rael megszűnik Isten népe lenni.
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Az. autenticitás kérdése

Amikor a prófétai igehirdetés szerves részeként szemléljük az íté
let hirdetését, akkor felmerül a kérdés, hogya próféták csak és ki
zárólag az ítéletet hirdették-ej''" Ha mindezt a bibliai hagyomány
egészében szemléljük, akkor láthatjuk, hogy a próféták által köz
vetített isteni üzenetnek elválaszthatatlan részét képezi az ítélet
hirdetés és az üdvösség meghirdetése is. Ahogya próféták az iste
ni ítélet hírnökei voltak, úgy egyben a megmentő, gyógyító, meg
bocsátó és szabadító Isten üzenetét is hordozták. Isten ítéletét és ir
galmasságát egyaránt megjelenítették Izrael történetében: mind
kettő jelen volt Izrael életében, de a történelem bizonyos időszaka

iban másképp nyilvánul meg, és más arányban van jelen az ítélet
és az üdvösség hirdetése is.

Az üdvprófécia kibontakozását történetileg három szakaszban
szemlélhetjük. A korai időszakban az írópróféták megjelenéséig
sokféle hagyományformával találkozunk Izrael történetében,
amelyek közül az egyik éppen a korai üdvprófécia. Ennek kez
detén a különféle ígéretek állnak, amelyek a föld megszerzésére,
az áldásra és a sokasodásra vonatkoznak. A Deuteronomiumban
ezek az ígéretek egybeolvadnak az exodus-ígérettel, és feltételek
hez kötött ígéretekké válnak."

Az ítéletes prófécia kibontakozásának időszakában - Ámosz
tól Jeruzsálem 587-es pusztulásáig - az üdvösségre vonatkozó
ígéretek csak részlegesek és behatároltak. Az egyes fenyegető

prófétai mondások után azonban gyakran megfigyelhetünk úgy
nevezett hozzákapcsolt üdvígéreteket." Ezek általában a jövőbeni

üdvös állapot ábrázolásai, amelyekre jellemző, hogya megválto
zott jövőbeni valóság transzcendálja a jelen állapotot (például Iz,
2,4 vagy Iz 11,6).

Az ítéletes próféciában tagadhatatlanul megtalálható üdvös
séghirdetéssei kapcsolatban felvetődik az autenticitás kérdése is.
Vajon az üdvösséghirdetés magától a prófétától, esetleg tanítványa
itól vagy netán a későbbi redakciós átdolgozásokból származik?

Az üdvösségre vonatkozó prófétai üzenetnek kétségkívül je
lentős része későbbi, és a próféta igehirdetéséhez úgy fűzték

hozzá - mint azt a nyelvezet, a forma és a tartalom is elárulja.
Azonban egészében véve nem vitathatjuk el az ítéletes próféták
tól sem az üdvösségre vonatkozó ígéretek meghirdetését, annál
is inkább, mert a fogság utáni prófécia gyakran régebbi üdv-el
várásokat használ fel igehirdetésében, és azokat gondolja tovább
(Deutero-Izajás, Trito-Izajás). Az üdvösséghirdetésre vonatkozó
különböző prófétai mondások az autenticitás tekintetében egyen
ként vizsgálandók, és megítélésük általában vitatott. Minden
esetre különlegesen jelentős lehet annak a kérdésnek a vizsgála
ta, hogy vajon a prófétai üzenet kiegyensúlyozatlanságokat és
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ellentmondásokat tartalmaz-e - figyelembe véve, hogy az egyes
próféták gyakran ellentmondásos módon hirdették meg a jövőt

-, vagy pedig az ítélet-és üdvösséghirdetés kölcsönös tárgyi
összefüggésben vannak egymással.3? A téma behatóbb vizsgála
tára ezen dolgozat keretében nincs lehetőség.

Azt is fontos megemlítenünk, hogy az ítéletes próféták műkö

désének idejében létezett úgynevezett üdvprófécia is, amely kap
csolatban állhatott a királyi udvarral, vagy a templomi körökkel."
Az üdvpróféciának a létéról tehát szinte csak az ítéletes próféták
ellenük folytatott polémiájából értesülünk (Jer 26,1 köv), de való
színűnek tarthatjuk, hogy működésük sokkal kiterjedtebb és pozi
tívabb volt, mint ahogy azt az ítéletes próféták beállítják."

Az 587-es katasztrófa megerősítette az ítéletes prófécia igehir
detésének valóságát, és ezzel bebizonyította az udvari üdvprófé
cia tévedését. A prófétai igehirdetésnek ezen a ponton át kellett
fordulnia az üdvösség hirdetésébe. Ezekiel és Deutero-Izajás en
nek az ítéletes próféciát követő üdvpróféciának a képviselői.

Ezekiel maga is ítéletes prófétaként működött a babiloni fogsá
gig, Deutero-Izajás viszont igehirdetésében megerősíti az ítéletes
prófécia igazát, s ehhez kapcsolja saját igehirdetését. Deutero-Izajás
ugyanakkor megmarad az ítéletes próféták utódjának is, amennyi
ben meghirdeti az isteni ítéletet a népek és isteneik számára.

A fogság utáni időkben a prófécia már csak ritkán beszél ítélet
ról, és az eljövendő üdvösség kerül az igehirdetés előterébe, amely
nek beteljesülése Isten népének engedelmességétól függ." Ebben az
idóben is felhangzik ugyan a népek elpusztítására vonatkozó ígéret
(Iz 65), ugyanakkor azzal egy szinten a népek számára is felcsillan
az üdvösség lehetősége (Iz 19). Ezzel megmutatkozik az az univer
zalizmus, amellyel Isten az egész emberiség felé fordul."

A próféták mindig eljutottak arra a felismerésre, hogy nem az
ítélet az, amit Jahve tulajdonképpen akar. Ezekiel ezt klasszikus
módon fejezte ki: "Talán örömöm telik a bűnös halálában, s nem
akarom inkább, hogy letérjen útjáról és éljen?" (Ez 18,23). Így hát
az ítélet nem elkerülhetetlen, amennyire nem megváltoztathatat
lan a bűnös életmód sem. Emiatt vették észre a próféták az új üd
vösség lehetőségét is: az ember lehetőségét, aki Jahve akaratát tö
kéletesen teljesíti, úgyhogy Jahve valóban uralkodik a világban.

A fent említettek fényében figyelembe kell vennünk azt is,
hogy bár a fogság előtti idők nagy egyéni prófétáinál egy sor
üdvígérettel találkozunk, azok száma azonban szerényebb, mint
az intő és fenyegető mondásoké. Ahol azonban lehetségesnek
tartották a próféták az üdvösséget, azt elsősorban az ember ben
ső megújulásában látták. Nem vártak külső megdicsőülést.

Ahogy a próféták meghívásuk által rátaláltak erre a hitre, úgy
hasonló módon mindenki másnak is sikerülhet eljutnia Isten is
meretére." Ezután Jahve akaratát az emberek bensőjébe helyezi,
úgyhogy azok maguktól teljesítik majd azt (Jer 31,31-34).

619



Megtérés és megváltás

43C. Westerman:
i. m. 38.

44H. W. Wolff: Das
Thema .Umkehr" in der

a/ttestament!ichen
Prophetie. ZThK 48

(1951), 129-148.

4Sw. H. Schmidt:
i. m. 58-60.

46G. Fohrer: i. m. 276.

47K. Koch: Sühne und
Sündenvergebung um

die Wende von der
exilischen zur

nachexilischen Zeit.
EvTh 26 (1966),

217-239.

4BJ. M. Schmidt:
Gedanken zum

Verstockungsauftrag
Jesajas. VT 21
(1971), 66-90.

49J. Conrad:
Überlegungen zur

Bedeutung und Aktualitat
derUnheilsbotschaft

dervorexilischen
Schriftpropheten. In:

Zwischen Gericht und
Heil. (Szerk. G. Wallis.)

Berlin, 1987, 103.

SOJ. Reindl: Zum
Verstandnis der

Prophetie Ezechie/s.
ln: Zwischen Gericht

und Heil. (Szerk.
G. Wallis.) Berlin,

1987, 78-90.

Az ítélet és az üdvösség kapcsolatának áttekintésénél egy
meghatározó elvet kell figyelembe vennünk: a prófétai igehirde
tés témája a bűnösök és a tulajdonképpen halálra szánt emberek
lehetséges megmentése volt,43

Az első válasz arra a kérdésre, hogyan érhető el a megmen
tés, a megtérésre való felhívás volt, amely megtalálható a nagy
egyéni prófétáknál. Térjetek meg, azt jelenti: el a gonosz, bűnös
életmódtól; ahhoz a különleges életmódhoz, amelyet a bizalom
és az odaadás fémjelez, Isten uralma alatt, az Istennel való kö
zösségben! Ha az ember végrehajtja az ilyen megtérést, Jahve
kegyes lesz hozzá. A próféta jelenében jelenik meg ez a megté
rés, és jelenét döntés elé állítja: teljesen megújulni vagy egészen
a réginek maradni - annak minden következményével.t'

Emellett egy másik vonalat vehetünk észre: Ozeástól, Jere
miáson keresztül Ezekielig és Deutero-Izajásig. Az ő szavuk nem
a megtérésé, hanem a megváltásé. Először mindent Jahve megvál
tó tettétől kell várnunk, utána következhet csak az emberi cse
lekvés. Ez azt jelentette, hogy el kell magunkat határoznunk, el
kell fogadnunk Jahve megbocsátó és megváltó hatalmát, és új
életmódra kell hagynunk vezetni magunkat'" (Ez 36,25-27).

Természetesen a megtérés és a megváltás nem választhatóak
el szigorúan egymástól, és nem egymást kizáró ellentétek. Hisz
mindkettő az ember megváltozását feltételezi, és csak két külön
böző ábrázolása ugyanazon változásnak. A hangsúly vagy az
emberi tevékenységen, vagy Jahve tevékenységén van. A megté
rés azt jelenti, hogy az ember megszabadul a bűnbeesettségtől,

feladja a bűnös életmódot, és minden adottságával a Jahve által
mutatott helyes irányt követi. A megváltás azt jelenti, hogy Jahve
az emberben minden Tőle eltávolítót átalakít és hagy átalakulni,
valamint az ember minden készségét a helyes irányba tereli."

Ennek tekintetében követelték meg a próféták az emberektől a
helyes döntést, mert Jahve annak megfelelően cselekszik, hacsak
egyszer-egyszer nem tekint el attól, és megtesz vagy mellőz va
lamit saját dicsősége vagy szeretete miatt. Jahve megbocsátó
készsége és az emberi beleegyezés egybetartoznak, és két aspek
tusát vagy részét képezik egyetlen folyamatnak: a bűnös és ha
lálra szánt ember megmentésének, aki megragadja a megtérés
lehetőségét vagy a megváltás ajándékát.V Az ellenkező oldalról
nézve ugyanilyen összhang található a hitetlenek és a szem
beszegülők halálos krízisében: az ember szembeszegülése és a
Jahve által okozott elvakítás és elkábítás egyre mélyebben rom
lásba döntik a megtérni nem akarót'" (Iz 6,9; 29,9).

A prófétai igehirdetés egészét vizsgálva a fentiek alapján le
szögezhetjük, hogy az ítélethirdetés radikális volta nem vonható
kétségbe.Y Az üdvösség hirdetése a prófétáknál annak a re
ménynek a kifejeződése, hogy Jahve irgalma a visszavonhatatlan
ítélet ellenére is új kezdetet teremt Izrael szamára/"
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