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Évközi 4. vasárnap
Szof 2,3.3,12–13

„Keressétek az Urat!”

Keressétek az Urat ti, szegényei a földnek, akik teljesítitek parancsait. 
Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot, talán menedéket találtok az 
Úr haragjának napján… Nem hagyok meg belőled, csak egy szerény kis 
népet, amely az Úr nevében reménykedik: Izrael maradékát. Nem művelnek 
többé gonoszságot, nem beszélnek hazugságot, nem lelsz majd csalfa nyelvet 
a szájukban. Legelnek, letanyáznak, és senki sem zavarja meg őket.

Szofóniás könyve Joziás király (640–609) vallási reformja idején 
születik, aki Manassze király hite hagyásának következményeit szün-
tette meg. Asszíria hanyatló politikai ereje lehetőséget ad arra, hogy 
Júdában egy kicsit fellélegezzenek a lakosok. A próféta a politikai vál-
tozás idején hangsúlyozza, hogy a nemzetek sorsa Jahve kezében van, 
a Jahvehoz hűséges népek igazán biztonságban érezhetik magukat. A 
próféta igehirdetésének egyik fő témája a Jahve napja-teória, amely ed-
dig csak az idegen népek megítélését jelentette a prófétai igehirdetés-
ben. Szofoniás azonban azt hirdeti, hogy a választott nép is ítélet alá 
esik. Felhívása a Jahve parancsainak keresésére ebből a háttérből ért-
hető. Minden politikai kompromisszumban sérül az igazságosság, és 
az elnyomott népek agresszivitása megalázza az elnyomottakat. Ezzel 
szemben jobb keresni Jahve igazságosságát, hogy Jahve ítéletének nap-
ján ne legyenek megalázottak. Csak akik ezt teszik, reménykedhetnek a 
túlélésben, ezek lesznek a „kis nép” (12. v.), aki az Úr nevében remény-
kedik. Ebben a szövegben jelenik meg a „maradék” fogalma, amely itt 
azokra a zsidókra vonatkozik, akik hűségesek maradtak vallási köte-
lességeikhez. Ezek fognak új országot építeni, amely másmilyen lesz, 
mint az elnyomott ország.

János evangélista tudósítása szerint Jézus ilyen vallásos embernek 
tartotta Natanaelt (1,47), „akiben nem volt semmilyen álnokság.” A Je-
lenések könyve a mennyei Sion hegyén álló Bárányt és kíséretének, a 
száznegyvennégyezer kiválasztott igaznak a jellemzésére használja a 
prófétai szövegben található jelzőket: „Ajkukon nincs hazugság, szep-
lőtelenek!” (Jel 14,5).

A szöveg a politikai kompromisszumok keresése idején a vallá-
si közösséghez fordul, amely figyelmét az Isten országára, Jahve tör-
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vényeinek keresésére hívja fel. Ezzel a prófétai utalás kiemelkedik a 
történeti környezetéből, és minden törekvő vallási közösségnek szóló 
figyelmeztetéssé válik. A vallási közösségek is alternatíva előtt állnak. 
Tömegeiket, intézményeiket, politikai befolyásukat, kultúrájukat men-
tik-e a politikai kompromisszumokon keresztül, vagy a vallás lényegé-
hez fordulnak, és Isten akaratának, és törvényeinek keresésére fordítják 
minden energiájukat? Még a politikai közösségre is érvényes a mondás, 
hogy amennyiben tagjai elveszítik a vezető ideológiában vetett hitüket, 
a politikai közösség széthullik. Méginkább áll ez a vallási közösségek-
re, amelyekben a lelki meghasonlás tragikus következményekkel jár. 
Európában és szerte a világon nem a keresztény egyház üldözésének 
és mellőzésének a ténye a legtragikusabb. Ez csak kellemetlen. Mind-
az a rossz, ami a keresztény közösségen kívül történik, nem tudja a 
keresztény közösség vesztét okozni. De a különféle elferdülések, és 
hitvesztés, amely a keresztény közösségen belül történik, gyengíti a 
közösséget és felgyorsítja a bomlási folyamatokat. Hasonló vonatko-
zik a közösség szellemi, lelki, filozófiai hatására is. Az őskereszténység 
történetében talán éppen Korintusban voltak kitéve a keresztény házak 
lakói a legerősebb pogány filozófiai és vallási hatásoknak. A levél szö-
vegének tanúsága szerint igen sok pogány vallási fogalmat emeltek be 
az önértelmezésükbe. Mégis a keresztény közösség jobban hatott ezzel 
a pogány kortársakra, mint a pogány kortársak a keresztény közös-
ségre, mert a belső dinamika missziót eredményezett. Más a helyzet 
a bezárkózó, gyanakvó keresztény közösséggel, amelyek nem tudnak 
eléggé elzárkózni a pogány hatásoktól. A félelem és a bezárkózás meg-
öli a belső energiáit és képtelen misszióra. Isten országának keresése 
a legfontosabb a keresztény közösség életben maradásához, az összes 
többi adódik hozzá.




