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Abstract 

1. Wenn wir akzeptieren, dass Teile des Zephanjabuches in die vorexilische Zeit zu datieren 
sind, wird der drohende Teil, im Licht der neueren Forschung, noch mehr betont, weil in ihr das 
Reich des Todes YHWH nicht verschlossen bleibt: Sein Gericht reicht bis ins Todesreich. Es 
macht das Gericht für seine Feinde, die möglicherweise darauf gehofft haben, dass der Tod sie 
vor YHWH, eventuell im Schutz fremder Götter, gewissermaßen schützen kann, noch schwer-
wiegender. YHWHs Macht über den Tod war gleichzeitig für die Armen, die sich von YHWH 
tief im Abgrund entfernt fühlten, tröstend. In dieser Hinsicht reißt, im Licht der neueren For-
schung, den Menschen, der im Reich des Todes ist, die „perforierte” Grenze des Todes nicht von 
YHWH und seinem Schutz weg.  

2. Die Welt des Textes hat immer mehrere Dimensionen. Deshalb hat er eine Wirkung auf 
mehrere Sinne des Menschen, wenn jemand mit dem Text konfrontiert wird. Die Autoren der Texte 
greifen zu allen Mitteln, damit die Botschaft des Textes eine ausdrückliche Form annimmt. Unter 
diesen Mitteln finden wir das Wortspiel, den Reim, den Rhythmus des Textes, die verschiedenen 
Färbungen der Vokale und Konsonanten. Von diesen Mitteln macht auch Zephanja Gebrauch 
und macht auch den Tod anschaulich, wenn es erforderlich ist. 

3. Die spezielle Botschaft von Zephanja steht in Verbindung mit dem Begriff y/h. Und er al-
lein, als letzter Prophet vor dem Exil, kündigt Freude mit diesem Schrei über die Fremden an, 
und er allein kündigt mit demselben Begriff die Realität des Gerichtes an. Bei Zephanja geht es 
nicht um den hoffnungslosen Fall des Nordreiches in dem Begriff sh' (Amos), auch nicht um 
Babylon (Hab.), oder um die staunende, ehrenvolle Stille mit der schon nach dem Exil die Resti-
tution der Völker beginnt, sondern um Juda, aber noch nicht in Verbindung mit der Freude (Za-
charja), sondern mit dem Gericht vor dem Exil, in der Nähe der erdrückenden, erstickenden Stil-
le des Tages des Herrn. Diese Stille wird bei Zephanja noch nicht durch die Anerkennung der 
Macht YHWHs geschaffen, sondern sie ist die Stille der Bestürzung des Wartens mit der Frage: 
Was bringt das Gericht mit sich. In dieser Stille gibt es nur ein hoffnungsvolles Motiv: Der 
Mensch schweigt vor YHWH, und so gibt er ihm eine Chance, diese Stille durch Beweise seiner 
Macht zu durchbrechen.  

4. Wegen des Einflusses fremder Mächte konnte Joschija den Erwartungen des Deutero-
nomiums nicht nachkommen. Ein Ostrakon bestätigt die Annahme, dass während der Regierung 

                                                      
* Nachdem Sándor Enghy (geb. 1956) seine Habilitationsschrift beendet hatte, hat er zu seinem Thema 

weitere Literatur entdeckt, die er bearbeiten wollte. Der Leser hat das Ergebnis dieser Anstrengung vor 
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an der Reformierten Theologishen Akademie in Sárospatak (Ungarn). Er hat in 2003 im Fach Altes 
Testament am Protestantisch-Theologischen Institut von Klausenburg mit einer Arbeit über Tod, 
Auferstehung und ewiges Leben promoviert. In 2010 legte er seine Habilitationsschrift an der Evangelisch-
Lutherischen Theologischen Universität Budapest über Zephanja vor. 
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von Joschija die Geistigkeit des Deuteronomiums Juda nicht durchdringen konnte. Zephanja 
kündigte also mit Recht den Beruf des Predigers, der Gotteswort ausübt, als Gericht an. 

5. Weipperts Forschungen bestätigen jeden Zweifel ausschließend, dass in der Zeit des 
Zephanja die Anbetung des Heeres des Himmels bekannt war. Weippert publiziert in ihrem Bei-
trag mehrere Siegelabdrücke mit Mond, Halbmond, Sterne, Sonne, die aus dem 7. Jahrhundert 
stammen. 

6. Nach den Ergebnissen der neueren Forschung können wir sagen, dass der Kampf gegen 
den Synkretismus im 7. Jahrhundert nicht so blutig war wie in der Zeit von Jehu, zwei Jahr-
hunderte früher. Auch Zephanjas Wortverkündigung zeigt in diese Richtung, indem er auf den 
inneren Feind abzielt und kündigt einen Glauben an YHWH an, der die menschlichen Taten 
zähmt. 

Schlüsselwörter: Altes Testament, die spezielle Botschaft von Zephanja. 

 

1. A halál gondolata 

mikor Noort a Kr. előtti 7. század halálhoz fűződő viszonyát tisztázza,1 ak-
kor fontos szempontokat szolgáltat Zofóniással kapcsolatban is annak elle-

nére, hogy nem foglalkozik magával a prófétával, hiszen az általa vizsgált körülmények 
hatottak Zofóniás korában is. A 8. század végén az északi országrész bukása következ-
tében bekövetkező hatalmas demográfiai, politikai és gazdasági változások jelei 
Júdában is szemmel láthatóak voltak: új városnegyedet találunk Jeruzsálemben, új tele-
pülések születnek a dombosabb vidékeken. Politikai, gazdasági struktúrák is változnak 
Asszíria árnyékában, mely ugyancsak érthető, hiszen a világbirodalom megpróbált ka-
tonai, politikai, gazdasági, kulturális, vallási területeken beavatkozni a folyamatokba, a 
fel-fellángoló lázadások láttán. Az államapparátus megerősödött, a sok menekült miatt 
újabb és újabb megművelhető területre volt szükség. A nemzetközi kereskedelem vi-
rágzott, melyben szerepe volt a Júda déli részén áthaladó tömjénútnak is. A városok 
tehát mindenképpen hasznot húztak az állapotokból. Egyesek meggazdagodtak, meg-
nőtt a korrupció, s ezáltal stabilizálódott azok hatalmi pozíciója, akik magasabb hivata-
lokat töltöttek be. Ennek jelei mutatkoztak a fővárosban, de azon kívül is. Nem csoda 
a prófétai kritika megszólalása a kialakult viszonyokkal szemben. Bizonyos értelemben 
Zofóniás hangja is így szólal meg. 

Ha a kor temetkezési szokásaira vonatkozó kutatást összehasonlítjuk az Ószövet-
ség anyagával, azt a megdöbbentő következtetést vonhatjuk le, hogy nincs ellentmon-
dás a kézzelfogható leletek és az Írás között. A sír monumentális volta, gazdagsága azt 
a célt szolgálta, hogy az embernek neve legyen, mely halála után is tovább él. Jogosan 
bátorít Zofóniás YHWH akaratának cselekvésére, hiszen a hozzá való kötődés az 
egyetlen módja annak, hogy valakinek neve legyen.  

Ézs 22,15 skk. és 2Kir 18,18 skk. Zofóniás korához képest2 nem túl távoli szerep-
lőket szólaltat meg pl. Sebna személyében. Alakján keresztül szemben áll a YHWH ál-

                                                      
1 Noort, E.: Der Tod und die Gerechtigkeit im alten Israel. In: Ebach, Ruth (Mitarb.), Kottsieper, 

Ingo et al. (hrsg.): Berührungspunkte: Studien zur Sozial- und Religionsgeschichte Israels und seiner Umwelt. Festschrift 
für Rainer Albertz zu seinem 65. Geburtstag. Münster 2008, 369–381. 

2 YHWH napja vizsgálatakor Zaman azt jegyzi meg, hogy Zofóniás nem áll messze Jósiás korától eb-
ben a tekintetben. Tehát a mai kutatás is ehhez a fogság előtti korhoz köti részleteiben a könyvet. “…after 

A 
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tal való cselekvés az emberi cselekedettel, a YHWH-ba vetett bizalom az egyéb szem-
pontokkal. YHWH teszi csak maradandóvá Dávid trónját, nincs más garanciája a ma-
radandóságnak. A halál hatalmát Zofóniás könyvében is csak Ő relativizálja. 

A halottsirató panaszének tekintetében (hnyq) Zofóniás megfelel a kor igényeinek, 
melynek bizonysága a ywh. Noort kedvesen utal ezzel kapcsolatban a hollandok köz-
kedvelt üdvözlési formulájára (Hoi!), melyet német kollégái megrökönyödéssel fogad-
nak, hiszen nem bevett szokás köszöntés tekintetében egy jajkiáltás.  

Akik komolyan veszik Zofóniás, Jeremiás és a deuteronomista reform kapcsolatát, 
felfigyelhetnek arra a tényre, hogy 5Móz 14,1 és Jer 16,6 is említi az emberi test halot-
tért történő megvágását, vagy a megnyiratkozás bizonyos formáját. A szertartás tiltá-
sának alapja: az Úrnak, a ti Isteneteknek fiai vagytok – !k,yheœla> hw:hyl' !T,a' !ynIB; (5Móz 
14,1). Sokat nem tudunk meg a halál birodalmához való közeledés eme formájáról, de 
bizonyára elterelte YHWH hatalmáról a figyelmet, és mint ilyen, nem csupán felesleges 
megnyilvánulása volt a gyásznak, de ártott is, ha YHWH hatalma relativizálódott általa. 
Zofóniás pedig YHWH mindenekfeletti hatalmáért küzdött, s ebben a szándékában 
egyezik a tiltás szándékával. 

A sírfeliratok érdekes kérdést vetnek fel. Vannak olyan töredékek, amelyek a halot-
takat védik a sírok rablóival szemben. Egyértelmű, hogy veszélyre hívják fel ezek a fel-
iratok a figyelmet, viszont tanulságosabbak azok a leletek, melyek szerint nem a halot-
takat kell félteni, hanem sokkal inkább a halottak jelentenek veszélyt az élőkre. A Tell 
Eitunból való őrző oroszlán befelé forduló alakja azt mutatja, hogy ők nem a sírt vé-
dik, hanem az élőket a halottaktól. Zofóniás ebben a kérdésben is ellenállónak számít 
abban a tekintetben, hogy számára Isten az egyedüli, akitől félni kell, nem pedig a ha-
lottak. De ha csak ennyit mondanánk el a kutatásról, nem tartanánk lépést az eredmé-
nyekkel. A régebbi és újabb kutatás különbsége főleg abban mutatkozik meg, hogy mi-
lyen hatalmat tulajdonítanak a kutatók YHWH-nak a halál birodalma fölött. A régebbi 
kutatásra jellemző inkább az a felfogás, mely szerint YHWH területe az élet, nem pe-
dig a halál, ahol nem tesz csodát, hiszen a Zsolt 88,11 nagy kérdésére csak „nem” lehet 
a válasz: al,P,Ahc,[}T' !ytiMel'h} – a halottakkal teszel-e csodát? Valóban nem nehéz a 
Jósiást megelőző korban csupán azt a gondolkodás felfedezni, amely lezárja YHWH 
előtt a halál birodalmát és őt az élők földjéhez köti (!yYIj'h' $r,a,B] Hy:  – Ézs 38,11), nem 
látva esélyt reménységre a sírba szálló számára (r/bAyder]wyO WrB]c'yÒAaœl – Ézs 38,18), ha-
nem éles határt húz az egyik oldalon YHWH, az élet, a csodák, a másik oldalon a halál, 
sír, sötétség között. Egy inkább profán módon gondolkodó társadalomban, melyben 
keveredik a szent és a profán, szükségszerűen alakul ki ilyen negatív kép a halálról. 
Csak ahol valóban nagyobb jelentőséget tulajdonít az ember YHWH-nak az életben, 
ott valószínű, hogy a halált sem választja el tőle. 

Egyes szövegek abba az irányba terelhették a kutatást, hogy a halál negatív szerepet 
játszott, hiszen annak, aki örökös házába megy (/ml;/[ tyBeAla, !d;a;h;  &leho – Préd 12,5) 
és a seol a hazája (ytiyBe l/av] – Jób 17,13), ugyan milyen reménysége lehet. Ebben a 
gondolatrendszerben a kutatás valóban csak később, a hellénista időkre talált helyet a 
posztmortális egzisztenciának. 

                                                      
Josiah’s death and the start of the exile in 587 BCE… We can situate Zephaniah’s preaching of doom and 
its Day of the Lord theme… in this period, rather than early in Josiah’s reign…” Zaman, L.: Bible and 
Canon. Leiden/Boston 2008, 414., 415. Jósiás kora a mai kutatásban sem változott: 639–609. Ld. még. 
Tzvi Abusch et al.: Omina, Orakel, Rituale und Beschwörungen. Gütersloh 2008, 456. 
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Az utóbbi időben egyre inkább megszólalnak azok a hangok, melyek YHWH halál 
birodalmával kapcsolatos kompetenciáját emlegetik a fogság előtti korban, s ennek pár 
évtizede már Zofóniás korával érintkezik. Ez azzal is összefüggésben van, hogy a ha-
lottkultuszhoz kapcsolódó kutatások eredményein keresztül csökkent a távolság Izráel 
hite és környezetének kultúrája között. A kutatás meghatározó, ide vonatkozó ered-
ményeiből említhetjük például Izráel hitéletének rétegeződését, s a jeruzsálemi elmélet, 
valamint a hit gyakorlása közötti nagy különbséget. Ez azért fontos, mert a halhatat-
lanság hitének kialakulása ma már több lépcsőben képzelhető el és YHWH mozgási 
területe egyre nagyobb méretűvé lett, beleértve a halál birodalmát is. Lehet, hogy 
Chirbet el-Qōm (Kr. előtti 8. század) és Ketef Hinnom leletei még nem mutatják a 
posztmortális élet jellemző jegyeit, de megfogalmazzák a halál utáni állapotra vonatko-
zó isteni védelem igényét. Vagyis az újabb kutatás szerint abban a folyamatban, mely-
nek során végül YHWH-nak nagyobb szerep jutott, lehettek már korábban is olyan ál-
lomásai, ahol nem volt olyan nagy az ellentét YHWH, az élet Istene és a halál biro-
dalma között, mint azt hittük. Ennek egyik bizonysága lehet Ézs 38,11.18, mely még 
nem Deutero-Ézsaiás anyaga és Ezékiást-Jósiást tekintve nem áll olyan távol Zofóniás 
korától. Egy ilyen szöveg sokkal inkább csak az ember gyengeségét mutatja, aki felől 
YHWH elérhetetlen. Az újabb kutatás szerint az embernek ez az állapota a halálban 
nem azt hangsúlyozza, hogy YHWH számára elérhetetlen a halott. 

Akik Zofóniás és 5Móz kapcsolatát megalapozottnak tartják, feltétlen újabb szem-
pontot találhatnak a halál kérdéskörének megítélésében is, hiszen az olyan meriz-
matikus kifejezések, melyek azt fogalmazzák meg, hogy YHWH öl és elevenít 
(hY<j'a}w" tymia;ynIa} – 5Móz 32,39), YHWH és a halál birodalma között húzódó határ per-
forációját jelentik a kutatásban. Vagyis minden bizonnyal sokkal korábban átjárása volt 
YHWH-nak a halál területére, minthogy a posztmortális egzisztencia hite szó szerint 
megfogalmazódott volna. A kutatások szerint a két végpont között, a kezdetektől, 
hogy YHWH-nak semmi köze nem volt a seolhoz, végül pedig az alvilág teljhatalmú 
Uraként jelenik meg, voltak lehetőségei uralma megmutatására a halál területén.  

Ide kapcsolódik az a megfigyelés, amely szerint nem véletlenül tilos korábbi szöve-
gekben a halottak megkérdezése. 1Sám 28 annak bizonysága, hogy nagyon közel volt a 
halottak birodalma az élet területéhez. Mert tilos volt ugyan kapcsolatot tartani a halál 
birodalmával, de nem volt lehetetlen. Azaz ha a komoly betegségben az ember már a 
halál hatalmában érezte magát, mely benyomult az élet területére és ezért könyörögtek 
a zsoltárosok YHWH-hoz szabadulásért, hogy mutassa meg hatalmát a halál birodal-
mában, lehetetlen csak végérvényes áthidalhatatlan szakadékot látni minden esetben 
YHWH és a halottak között. Mondjuk ezt úgy, hogy sok mindent tudunk a zsoltárok 
koráról, de azt is, hogy a datálás betegségei ellenére3 fogság előttiekkel, vagy fogság 
előtti fragmentumokkal is számolnunk kell. A zsoltárok datálásának kérdésében nem 
csupán a fogság utáni4 keletkezést hangoztatók hallatják szavukat (a legújabbak), ha-

                                                      
3 “I do not believe that the carry any decisive weight for the thorny problem of the dating of Psalm 78 

with the proposed solutions ranging over many centuries, from David’s reign to the post-exilic era…The 
precarious nature of the attempts at dating each psalms in the Psalter are among the best-known maladies of 
biblical scholarship.” Ld. Frisch, A.: Ephraim and Treachery, Loyalty and (the House of) David: The Mean-
ing of a Structural Parallel in Psalm 78. In: Vetus Testamentum 2009, No. 2. 190–198., 197. 

4 “David had nothing to do with writing any psalms, and I am equally convinced that the collection as 
we have it is largely and in essence a post-exilic production.” Hunter, A. G.: An introduction to the Psalms. 
London 2008, 136. 
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nem azok is, akik a korábbi datálás mellett foglalnak állást (kicsit régebbiek, de nem 
feltétlenül).5 Mindenesetre valószínű, YHWH határokat nem ismerő, gyermekeire irá-
nyuló szeretete elég okot6 szolgáltathatott a fogság előtt is arra, hogy Ő átlépje a halál 
határát. Ezt a gondolatot támasztja alá az archeológia is. Chirbet el-Qōm (Kr. előtti 8. 
század) leleteiből ide tartoznak a lefelé mutató, kiterjesztett, áldó kézformák, melyek 
védő funkcióra utalnak a halál birodalmában. Ketef Hinnom amulettjei is hasonló tar-
talmat hordoznak. 

Ha ezek után Ézs 22,15 skk.; 2Kir 18,18 skk. és Zofóniás korához képest nem túl 
távoli, sőt korábbi időkről beszélünk, akkor akár már Sebna sírja a halál perforációjá-
nak jele, mert sírba tételét olyan gondolatok kísérhették, hogy YHWH, az ő védő Iste-
ne, halála után is védelmében, áldásában részesíti őt. Lehet, hogy ez még nem a 
posztmortális egzisztencia hitének megfogalmazása, de nem is zárja ki YHWH-t a ha-
lál birodalmából, s nem tekinti olyan áthidalhatatlannak YHWH, az élet Istene és a ha-
lál között tátongó szakadékot. Lehet, hogy Sebna a maga részéről nem tudott kapcso-
latot tartani YHWH-val a halálban, de abban a korban, amely megelőzte Zofóniás 
korát, Izráel hite nem tartotta kizártnak azt az áldást és védelmet, amelynek érvényesí-
tésére nézve YHWH felől nem számított akadálynak a halál.  

Nem a legkésőbbi szövegek számolnak be azokról a médiumokról (halottak lelke, 
jövendőmondók), melyeken keresztül az élők kapcsolatot tartottak a halál birodalmá-
val: !ynI[oD]YIh'Ala,wÒ t/baoh; – Ézs 8,19; ynI[oD]yIwÒ b/a – 5Móz 18,11. Tehát nem volt áthidalha-
tatlan szakadék élet és halál között. A halottak szinte az élők közé tartoztak. Persze a 
deuteronomista gondolkodás mindent, ami a halottkultuszhoz tartozott, a kánaániak-
nak tulajdonított, de a szövegek és archeológiai leletek mégis nagy keveredést mutat-
nak Izráelen belül. Nem csupán egymás után következett az élet és a halál, hanem bi-
zonyos értelemben a kettő egymás mellett létezett Izráel hitében. Ha ez ember 
számára volt átjárás az élet területéről a halál birodalmába, akkor YHWH számára is, 
mégpedig a fogság előtti korban. 

Ha elfogadjuk Zofóniás könyvének fogság előtti részeinek datálását, a könyv fe-
nyegető része még hangsúlyosabbá válik az újabb kutatás fényében, mert nem zárja el 
YHWH hatalma elől a halál birodalmát: Ő oda is elér ítéletével. Ez ellenségei számára 
súlyosbította az ítéletet, akik esetleg abban reménykedtek, hogy a halál bizonyos vé-
dettséget jelenthet YHWH hatalmával szemben, esetleg idegen istenek védelmében. 

Másrészt az újabb kutatás Zofóniás könyvének halállal kapcsolatos üzenetét ott 
pontosítja, ahol a szegény még elesettebbnek érezhette magát a halálban, mely még 
nagyobb szakadékba taszítja őt, még nagyobb távolságba YHWH áldásától. A halál ha-
tárának perforált volta az újabb kutatás eme vonatkozásában nem szakítja el YHWH 
hatalmától és ezzel együtt védelmétől sem azt, aki a halál birodalmában van. A nem 

                                                      
5 „Illustratief is… de datering van de liederen die in het Boek der Psalmen verzameld zijn. Werden 

deze lange tijd overwegend als na-exilisch, ja zelfs hoofdzakelijk als uit de Makkabeese periode… stam-
mend beschouwd, nu zijn de bakens verzet en houdt men vele psalmen voor voor-exilisch, ja zelfs ten de-
le uit Davidische tijd afkomstig.” Ld. Vriezen, Th. C. – Woude, van der A. S.: Oudisraëlitische en vroegjoodse 
literatuur. Kampen 2000, [2001] 117. „Als erster Teilpsalter dürfte in spätvorexlischer Zeit die Sammlung 
Ps 3–41 (…nicht alle…) entstanden sien.” Ld. Hossfeld, Frank-Lothar – Zenger, Erich: Psalmen 51–100. 
Freiburg 2000, 26. „Psalm 101… Die Grundschicht, ein ’Fragment… aus vorexilischer Zeit” Ld. 
Hossfeld, Frank-Lothar – Zenger, Erich: Psalmen 101–150 Freiburg 2008, 29., 30.  

6 “…the clause reaches forward establishing the causation of YHWH’s original election love, ‘For Is-
rael was my child’, this is why I loved him… yk’s causal sense.” Ld. Gignilliat, M. S.: For Israel was a 
Child. A Case for the Causal Sense of yk in Hos 11,1. In: ZAW 2009 Heft 2, 277–280., 279–280. 
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kánonná lett, hanem a kánonként keletkezett egyes bibliai írások koncepciója7 szem-
pontjából valószínű lényeges szempont lehetett YHWH királyságának hangsúlyozása 
minden időben, s amikor ilyen értelemben az új kutatás eredményeit Zofóniás köny-
vében a halál és YHWH kapcsolatára vonatkoztatjuk, az egész Írás összefüggését 
hangsúlyozó, újabb kutatással is lépést tartunk: a Biblia koherens üzenete az, hogy 
YHWH győzött a halál felett. 

2. Költői elemek az üzenet hirdetésének szolgálatában 

A szöveg világának mindig több dimenziója van, és ezért amikor valaki a szöveggel 
konfrontálódik, akkor az az ember több érzékszervére hatást gyakorol.8 A szövegek 
szerzői minden eszközt megragadtak ahhoz, hogy határozottabban formát öltsön a 
szöveg üzenete. Ezek között az eszközök között játszik szerepet a szójáték, a szöveg 
ritmusa, ríme, a különböző hangzók színezete. Sokszor a szavak azonos mássalhang-
zói utalnak egy-egy helyzetben a szöveg üzenetére. Szép példa a sok közül Ám 8,2: itt 
az aratás ($yIq ;) érzékelteti, hogy Isten döntött népe, Izráel sorsa fölött, ezért közeledik 
számára a vége ($qe). Zofóniásnál erre példa Ekrón gyökerestől való kivágatása: 
rqe[;Te @/rq][,wÒ – rq[ – @/rq][, (2,4). Ezekkel az eszközökkel Zofóniás is él, és ha kell, a 
halált teszi szemléletessé. 

Bizonyos szavak ismételgetése9 egy összefüggésen belül az üzenetet nyomatékosítja. 
Zofóniásnál ilyen szó a  !wyO (21-szer, az 1,15-ben 6-szor) és a brq valamilyen formája 
(10-szer úgy, hogy a 2. fejezetben elő sem fordul). Ha elfogadjuk, hogy a könyv hangsú-
lyos üzenete YHWH napja és annak közeledése, akkor az összefüggésben feltétlen jelen-
tősége van annak a drámaiságot fokozó ismétlődésnek, hogy Ő milyen módon van jelen 
népe között. Van, amikor az ismétlődésnek az a célja, hogy kifejezze a teljességet: 
lKo #sea; #soa; – Zof 1,2; #sea;…#sea;  – 1,3. Ő elpusztít mindent. Ennek a teljességnek az 
ábrázolására való a szöveg formája. Ezt a teljességet a szöveg YHWH hatalma alá helye-
zi, amikor a teremtés történetének kifejezéseit használja, ismétli. Így teszi reálissá az ítéle-
tet. Az az Isten, akinek hatalma volt e teremtésre, hatalma van a pusztításra is:  

l['me…!Y:h' ygEd]W !yIm'V;h'Ap/[…hm;heb]W !d;a; – Zof 1,3; 
l['…hm;heB]b'W  !yIm'V;h' #/[b]W !Y:h' tg"d]bi…!d;a;… – 5Móz 1,26. 
A szóismétlés előfordulhat két sor kezdetén:  
l/dG:h' hw:hyÒAmwyO b/rq; 
daom] rhem'W b/rq; – Zof 1,14.  
Itt az ismétlődés YHWH napja közeledésére és annak rendkívüli gyorsaságára hívja 

fel a figyelmet. 

                                                      
7 Sőt Erich Zenger júliusi születésnapjáról is megemlékezünk. Ebből az alkalomból jelent meg a kö-

vetkező kötet is: Steins, G.: Kanonisch-intertextuelle Studien zum Alten Testament. Stuttgart 2009. Innen idé-
zünk: „…die biblischen Schriften werden nicht erst zum Kanon, sondern sie entstehen als Kanon…” – 
22. „Dieses Thema, ’Gottes Sieg über den Tod’, lässt sich durch die ganze Bibel verfolgen von der ersten 
Erwähnung des Königtums Gottes’ in Ex 15,18 an bis zum letzten Buch der christlichen Bibel, der 
Offenbarung des Johannes.” 224. 

8 Schart, A.: Totenstille und Endknall. In: Karrer-Grube, Christiane – Krispenz, Jutta – Krüger, 
Thomas et al. (hrsg.): Sprachen – Bilder – Klänge: Dimensionen der Theologie im Alten Testament und in seinem 
Umfeld. Festschrift für Rüdiger Bartelmus zu seinem 65. Geburtstag. Münster 2009, 257–274. 

9 Watson, W. G. E.: Classical Hebrew Poetry: A Guide to its Techniques. Sheffield 1984, 293–294., 279., 
300., 276., 311., 51., 206. 
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Zofóniás máshol is él az ismétlés különleges eszközével, és ilyenkor különösen 
nagy hangsúlyt helyez annak a napnak realitására: 

aWhh' !wYOh' hr;b][, !wyO 
hq;Wxm]W hr;x; !wyO 
ha;/vm]W ha;vo !wyO 
hl;pea}w" &v,jo !wyO 
lp,r;[}w"@ n:[; !wyO 
!yri[;h, l[' h[;Wrt]W rp;/v !wyO – Zof 1,15–16.  
Szépen ötvöződik az irónia is az ismétlés és a szerkesztés eszközével:  
!b;h;zÒA!G" 
!P;s]K'A!G"  – Zof 1,18.  
A szöveg így érzékelteti azt a komikus helyzetet, hogy a legnagyobb érték, amit 

gyűjt, amire épít az ember, az is csak értéktelen eszköz, ha az ítélettől való szabadulás-
ra használja azt valaki. A legnagyobb érték sem ment meg az ítélettől és nevetséges 
szerepet játszik csak, alkalmatlan, semmire nem jó az ítélettel szemben. 

Bizonyos értelemben ironikus megfogalmazás az ember állati szinten való emlege-
tése, noha tudjuk, hogy YHWH-t is hasonlítja a próféta oroszlánhoz (Ézs 38,13). 
Zofóniásnál a fejedelmek olyanok, mint az oroszlánok és a bírák, mint a farkasok:  

twyOr;a}…h;yr,c; 
…ybeaezÒ h;yf,p]vo – Zof 3,3.  
Akiknek pozitív hősökké kellene lennük, negatívak és a pusztítás szolgálatában áll-

nak. Itt az állatok metaforikus használata jellemzi a vezetőket és teszi érzékelhetővé a 
pusztulást.  

Különleges eszközöket vet be Zof 3,2. Négy qal perf. forma mutatja be Jeruzsálem 
bűnét,  alo-val kezdődő szakaszokban:  

h[;m]v; aœl 
hj;q]l; aœl  
hj;f;b; aœl 
hb;req; aœl.  
Mindez sajátos, kiasztikus szerkezetben jelenik meg, az egyes szavak alo előtti vagy 

utáni elrendezésében:     
l/qB] h[;m]v; al 
rs;Wm hj;q]l; al 
hj;f;b; aœl hw:hyB' 
hb;req; aœl h;yh,la>Ala, . 
Ez a szerkesztés ugyancsak az ítélet realitását hangsúlyozza azzal, hogy minden ol-

dalról megindokolja azt: ennyi bűn után ugyan miért maradna el az ítélet a maga kö-
vetkezményeivel. 

Különleges kifejezőeszköz a szópár használata. Ezt találjuk Zof 3,3-ban, ahol az es-
ti farkas pusztításának reggeli eredményét érzékelteti a szöveg: rq,Bol'/br,[,, vagyis a 
pusztítás megsemmisítő voltát. 

Zof 3,14–15 egy egység abból a szempontból, hogy a 14. vers 4 különböző igéje fe-
jezi ki az örömre való felszólítást, a 15. vers pedig kifejti az öröm okát, mely nem más, 
mint YHWH szabadító cselekedete és jelenléte Jeruzsálemben. A szerkezet ilyen mó-
don refrénszerű megoldással érzékelteti a szabadulás realitását. Ebben a szerkezetben 
is helyet kap a 15. versben egy szópár, melynek feladata, hogy hangsúlyozza: Megvál-
toztatta YHWH az ítéletet, elfordította az ellenséget (hnp – rws hif – pi). Izráel azért 
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élheti át a szabadulás örömét, mert az Úr az események meghatározója. Ő hárítja el a 
halálos veszedelmet és ez nem elmélet, hiszen megteszi azt. 

Más szerkezetben is megfogalmazódik a szabadítás. A 3,19 a meglevő állapot meg-
fordítását, a sánta megtartását és a szétszórtak összegyűjtését ábrázolja, kiasztikus 
szerkezetben:  

h[;leXoh'Ata, yTi[]v'/hwÒ – személyes igei forma és part.; 
$Beq'a} hj;D;NIh'w Ò. – part. és személyes igei forma. 
A szerkezet azt mondja el, hogy az események alakulásában YHWH szerepe a dön-

tő (hif. perf.) és cselekedeteinek megértése mindennél fontosabb a történelem folya-
mán (ii. imperf.). 

Más esetben zajokat, hangokat érzékeltet a szöveg és így teszi kifejezőbbé mondani-
valóját. Erre példa a hl;l;yÒ, mely hangutánzó szó (Zof 1,10).10 Ezt próbálja visszaadni va-
lószínű a szó latin megfelelője: ululatus.11 A szó igei formája is (lly) előfordul Zofó-
niásnál (1,11). Tartalma panasz, jajgatás, mely természetéből adódóan mindig valamilyen 
gyászos, szomorú alkalommal szólal meg, szemben a dicséret fogalmával (llh). 

3. Zofóniás halállal kapcsolatos üzenete  

a tizenkét kispróféta gyűjteményében 

a) y/h 

A y/h olyan hangjelenség, mely eredetileg a gyász szertartásához kötődik. Inkább 
indulatszó, vagy hangutánzó, hangulatfestő szó, mely a testi-lelki fájdalomból fakadó 
ösztönös, nem kontrollált kiáltást utánozza, s nincs szemantikai értéke. Valamilyen 
hosszasan elnyújtott, magas hangon megszólaló kiáltás lehetett, mely alábbhagy és zo-
kogásba csap át. Tulajdonképpen egy idegi túlterheltségből fakadó inger kitörésének 
engedett szabad utat ezzel a kiáltással az ember, mely pszichikai megkönnyebbülést je-
lentett. Egyben jelzés is volt a kiáltás arra nézve, hogy valamilyen csoport tagjaként va-
lakinek azonnali segítségre van szüksége. Nyilván minél nagyobb volt a fájdalom, annál 
nagyobb volt a kiáltás és annál sürgetőbb volt a segítség. A kiáltással azonban nem volt 
minden elintézve az ókori Izráelben. Amint a spontán felkiáltás alábbhagyott és az 
ember, akinek fájdalma volt, uralkodni tudott magán és artikulált hangon tudott be-
szélni, elmondta a fájdalom okát. Ez is hangos kiáltozás közepette történt, noha az el-
nyújtott kezdeti kiáltás már nyugodtabbá vált. Bizonyára, amikor a kiáltás beszédbe 
ment át, a szenvedő szavakért harcolt, indulataival küzdve, mielőtt elkezdődött a szen-
vedés okainak analízise. 

Amikor Ámós Izráel szüze fölött mond halottsiratót (5,2), a y/h a nép sorsa fölött ér-
zett fájdalmát fejezi ki (5,18). Bizonyára sokkolta hallgatóit, hogy a halott fölötti siratás 
terminológiájával az élőket siratta el a próféta és meg kellett magyaráznia, hogy miért 
szükségszerű következménye a nép magatartásának a halál. Olyanok felett érzett fájdal-
mat, akik felett egyébként csak gúnyolódni lehetett volna, miközben megtestesítette 

                                                      
10 “Onomatopoeia is an imitation of a sound” – ld. Alonso Schökel, L.: A manual of Hebrew poetics. 

Roma 1988, 26. Tehát valamiféle trillázásról lehet szó. 
11 Fischer, B. et al.: Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem. Stuttgart 2007, 1412. 
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YHWH fájdalmát is. Az ilyen jellegű siratóknak érthető módon női vonásai voltak, mert 
a nyilvánosság előtt inkább a siratóasszonyok feladata volt a fájdalom megjelenítése.12  

A y/h 51-szer található az Ószövetségben, ebből 15-ször a kisprófétáknál, akik kö-
zül Ámós használja először. A kispróféták annyira logikusan és tudatosan használják a 
kifejezést, hogy ez a tizenkét könyv egységét is alátámasztja. Ámósnál egyértelműen az 
Izráel halálos sorsa fölötti fájdalmat érzékelteti. Mikeás a y/h-jal Júda halálba rohanó ál-
lapota felett hallatja szavát (2,1), noha nem mondja ki ezt szó szerint. Náhumnál már 
egészen más a y/h intonálása. Ninive bukása, az utcán heverő halottak látványa nem 
részvétet kelt a prófétában, hanem káröröm, gúny kifejezése a y/h (3,1). A szakasz az 
Asszír birodalom feletti tapssal zárul (3,19). Hab 2,6–19 ugyancsak gúnyt szólaltat meg 
a y/h-jal, de itt Babilon hatalma ér véget.  

A  y/h Zofóniásnál két nagyobb szakaszt vezet be. Az első (5–15) idegen népek el-
len irányul és itt a y/h-ban káröröm szólal meg. A második (3,1–5) egy névtelen város-
ról szól, mely az összefüggés alapján Jeruzsálem lehet. Itt a y/h részvét, együttérzés ki-
fejezése. A városban YHWH jelenléte ellenére mutatkoznak a romlás jelei és efölött 
hangzik fel a próféta fájdalmas kiáltása.  Zofóniás könyve tehát egyesíti a y/h-ban az 
idegenek feletti gúnyt és a Jeruzsálem állapota feletti fájdalmat. Eszerint a könyv a ti-
zenkét kispróféta gyűjteményében kétféleképpen intonálja a y/h-t. Miközben ez a felki-
áltás Zofóniás és a tizenkét kispróféta összetartozását erősíti, egyúttal ez a kétfajta in-
tonálás lehet a szerkesztés egy állomása is. 

Zofóniás a fogság előtti utolsó könyv és a y/h kettős értelmezése szerkesztői szán-
dékot is tükrözhet a gyűjteményben: a Náhum-Habakuk korpusz egy korábbi deu-
teronomista gyűjteménybe való illesztésekor (Hos – Ám – Mik – Zof) kifejezi az ide-
genek bukását, utalva egyúttal az ítélet realitására. Ezt a szerkesztői folyamatot rész-
letesen is tárgyalja Schart.13 

Zofóniás után már egészen más a y/h használata Zakariásnál – formailag is, szövegbe 
való illeszkedése miatt és tartalma miatt is. A 2,10-ben pl. duplázódik és a büntetés be-
következte után Izráel restitúciója idején egész más tartalmú az öröm, csakúgy, mint a 
fájdalom is, amely a Zak 9–11 lezárásával szólal meg (11,17). A hűtlen pásztor annak bi-
zonysága, hogy a fogság utáni Júda a korábbi állapotok közé süllyedt vissza és még 
messze az az idő, hogy ne legyen fájdalmas kiáltás.  Zakariás tehát azt fejezi ki sajátosan a 
y/h-jal, hogy a fogság előtti idő utolsó prófétájaként egyedül ő hirdet örömöt a kiáltásban 
az idegenek fölött, s csak ő hirdeti ugyanezzel a fogalommal az ítélet realitását. 

b) sh'  

A sh' hangutánzó szó valószínű megfelel a magyar „pszt” szónak, hosszan tartott 
„sz”-szel. Köze lehet ahhoz a hanghoz is, amely kilégzés alkalmával keletkezik, majd a 
levegő áramlásának lelassulása után beáll a csend.  

Amikor a sh' elhangzott, reflexszerűen nyugodtak meg azok, akik azt hallották. 
Nincs is annyira imperativus jellege a szónak. Sokkal inkább önkéntelenül némul el 
hallatán az ember. Szépen illusztrálja ezt a folyamatot vagy jelenséget a Bír 3,19: akik-
kel szemben a sh' elhangzik, elhagyják a termet, törés áll be a kommunikációban.  

                                                      
12 Even-Shoshan, A.: A new concordance of the Bible Jerusalem. Kiryat Sepher Publ. House 1977, 530–531. 
13 Schart, A.: Die Entstehung des Zwölfprophetenbuchs: Neubearbeitungen von Amos im Rahmen schriftenüber-

greifender Redaktionsprozesse. Berlin 1998, 156–251. 
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A szóra jellemző, hogy hétszer található az Ószövetségben és ebből öt a kisprófé-
táknál. Ámósnál reménytelenség közepette hangzik el (6,9–10), amikor egy sereget 
megtizedelnek és a tíz maradékának is meg kell halnia. Ezt a reménytelenséget hangsú-
lyozza még az elpusztult város, melyből már csak egy ház maradt meg, ahol a megma-
radt túlélők menedéket találnak, de hiába.  

Gyakorlatilag az utolsó túlélő utolsó leheltét utánozza a sh ''. Ő, az utolsó katona, 
miután a körülötte dúló halál keserűségét átélte, megértette, hogy az egész helyzet mö-
gött YHWH áll, s ő elhallgatásával az Ő ítéletének tanújává válik. Az addig ünneplő 
főváros ünnepi zaját YHWH változtatta halálos csenddé.  

A másik helyen is hasonlóan lélegzetelállító helyzetet érzékeltet a sh ' (Ám 8,3), ami 
után minden megszűnik és a halálos csendben YHWH-tól sem várható már semmi. 
Olyan helyzetek ezek, amelyekben nincs is értelme YHWH nevét kimondani, a keserű-
ség láttán el sem viselné azt az ember. Ebben az összefüggésben a bénító, reménytelen 
csendben a panasz nem lehet a halál által megzavart rend helyreállításának része, ha-
nem csak a gyász egy állomása. Vagyis Ámósnál már az sincs, aki a bénító iszonyatot 
panaszban megfogalmazná, feloldaná, vagy siratná halottait. Még a temetés is meg-
fosztatik méltóságától. Ehhez képest egészen más a sh ' a többi helyen (Hab 2,20; Zof 
1,7; Zak 2,17), mégpedig abban, hogy az Úr előtt van csend, amelynek pont ez az oka, 
hogy Ő jelen van és ez a csend tulajdonképpeni motivációja.  

Zof 1,7 előtt bizonyos kultuszi gyakorlat kiirtásáról van szó. Nem Babilon gonoszsá-
gáról, mint Habakuknál, hanem YHWH saját népe hamis istentiszteletéről. Zofóniásnál 
a sh' már elvezet YHWH napja meghirdetésének üzenetéig, mely YHWH közvetlen je-
lenlétére figyelmeztet. Zakariás (2,17) abban más, hogy nála a sh' nem ítélethez kötődik, 
hanem örömhöz, mert YHWH népe között van (2,14), s a szöveg címzettje nem szűk 
földrajzi körben YHWH népe, hanem minden élőlény: rc;B;AlK; – Zak 2,17.  

Ezek után Zofóniás világos sajátossága: YHWH népe istentiszteletét tisztítja meg, 
népére koncentrál. Nála is örömbe torkollik majd YHWH jelenléte, de ő még a fogság 
előtt ítéletet hirdet. Fojtó, ijesztő csend kiábrázolása a sh', de nem reménytelenül, 
amennyiben YHWH felé nyit utat népe számára. Ítéleten át, de YHWH megmutatja 
hatalmát. Nem csupán ítéletében, hanem majd a megtartásban is. Zofóniás ugyancsak 
megérkezik majd a népek istentiszteletéhez, de előtte YHWH népére koncentrál, 
melynek küldetése van a népek között. Nála nem az északi országrész reménytelen 
bukásáról van szó a sh'-ban (Ám), nem is Babilonról (Hab), vagy minden test életkö-
zösségének csodálkozó, tiszteletteljes hallgatásáról, mellyel már elkezdődik a fogság 
után a népek restitúciója, hanem Júdáról, de még nem örömhöz kapcsolódóan (Zak), 
hanem ítélethez, még a fogság előtt, YHWH napja közeledtének fojtó, nyomasztó 
csendjében. Ezt a csendet Zofóniásnál még nem YHWH hatalmának önfeledt, boldog 
elismerése teremti meg, hanem nála ez a várakozás megdöbbenésének csendje, mely-
nek nagy kérdése: mit hoz az ítélet? Ebben a csendben egyetlen reményt keltő mo-
mentum van csupán: az ember YHWH előtt hallgat el, s ezzel esélyt ad számára, hogy 
ezt a csendet majd hatalmának újabb bizonyítéka szüntesse meg.  
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4. Zofóniás korának bizonysága és a próféta hivatásának gyakorlása 

Rüterswörden14 Jósiás uralkodása idejéből való osztrakont15 vizsgál, melynek felira-
ta egy aratási munkában résztvevő ember kérését tartalmazza. A fragmentum nyelve 
arra utal, hogy írója esetleg eredetileg nem volt júdai. Az írásban megfogalmazott kérés 
lényege, hogy a dolgozó szeretné visszakapni a ruháját, amelyet aratáskor elvettek tőle. 
A ruha elvételének oka találgatás tárgya, de a kérdéssel kapcsolatban megemlíti a kuta-
tás a záloggal kapcsolatos jogi szabályozást (2Móz 22,25–27; 5Móz 24,10–13), mely 
szerint a zálogba vett ruhadarabot este vissza kellett adni. Valószínű ez lehetett a kérés 
oka, hogy a hivatalnok (rc) intézkedjen a why[vwh (Huša cyāhû) által elvett ruha vissza-
adása ügyében. A rendelkezés fogság előtti, mely a 7. században is ismert volt.16 Az 
aratásban dolgozó ember why[vwh adósa lehetett, aki zálogba vette tőle felső ruháját és 
jogellenesen nem adta vissza neki este, napok múltán sem.  A kérelmező érdekes mó-
don mégsem az 5Móz és a 2Móz terminológiájával írja le az esetet, aminek meg lehet  
az oka: nem igényelt ő az említett szövegekből fakadó jogi védelmet, de nem is ismerte 
el így adósságát vagy függő viszonyát.  

A magyarázók Jósiás korának adórendszerével, igazgatásával is kapcsolatba hozzák 
az esetet, melyet az a kor egyszerűen lehetővé tett, mert nem felelt meg a deuterono-
mista törvény követelményeinek, s ezek szerint nem 5Móz reprezentálta a kor tör-
vénykezését. Ide kapcsolódik az is, hogy ennek a kornak (7. század) vannak olyan lele-
tei, melyek a robot létezését igazolják. Ez is távol állt 5Móz szellemétől. A ruha vissza 
nem adását itt egyébként az is súlyosbítja, hogy az ügyben esetleg törvényes döntés 
született és már valami törvényesen tisztázódott (ytqn).  

A ruha elvételének okaként az idegenért vállalt kezesség is felmerül (dgb jql – Péld 
20,16) a kutatásban, s hogy a dolgozó arató lehetett (rxq), aki megbízásból végezte 
munkáját. Esetleg ő a maga részéről jogilag nem tudott foglalkozni az üggyel, hanem a 
rc ilyen ügyben is esedékes védelmi kötelességére apellált, nem akarva elismerni a tör-
vény vagy 5Móz értelmében vett adósságát, kezességét. Talán mivel a YHWH nevével 
fémjelzett áldásformula hiányzik a szövegből, nem is volt a kérelmező YHWH tisztelő. 

Jósiás személye annyiban járul hozzá a helyzet értékeléséhez, hogy ő uralkodása 
kezdetén asszír vazallus volt, majd az asszír uralom hanyatlása után az egyiptomi ura-
lom nem engedett nagy függetlenséget Jósiás országának, és Egyiptom iránti kötele-
zettségei miatt nem tudott megfelelni 5Móz elvárásainak. 5Móz szellemisége nem ha-
totta át olyan erősen Júdát, s ennek bizonysága az osztrakon aratója, aki nem is tette 
magáévá annyira 5Móz törvényi ideálját. Az osztrakon lelőhelye körül talált leletek sze-
rint görög zsoldosok is voltak a régióban, amely a lakosság keveredésére utal ebben az 
egyiptomi uralmi szférában.  Ez az osztrakonértelmezés abból a szempontból fontos, 
hogy Jósiás uralmának idején volt akadálya a deuteronomista reformnak. Lehettek 
ezek politikaiak, de az adott körülmények között az emberi gondolkodást sem hatotta 
                                                      

14 Rüterswörden, U.: Das Deuteronomium im Lichte epigraphischer Zeugnisse. In: Grube, C. Karrer 
– Krispenz, J. Krüger, T. – Rose, C. – Schellenberg, A. (hg.): Sprachen – Bilder – Klänge. Dimensionen der 
Theologie im Alten Testament und in seinem Umfeld. Festschrift für R. Bartelmus. Alter Orient und Altes 
Testament 359. Münster 2009, 241–256. 

15 Az osztrakon lelőhelye: Jaffa és Asdód között. Datálása: a Kr. előtti 7. század utolsó harmada. A 15 
soros szöveget és elemzését ld. Renz, J.: Die althebräischen Inschriften. Teil. 1: Text und Kommentar. 
Darmstadt 1995, 315–329. 

16 Maga a záloggal kapcsolatos kifejezés Zofóniásnál nem fordul elő, sem az  fb[, sem a lbj, de az 
utóbbi mint kötéllel kimért darab, vidék háromszor is (2,5.6.7.). 
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át a törvény szelleme. Vagyis Zofóniás joggal töltötte be intő módon igehirdetői hiva-
tását, méltán akart érvényt szerezni a törvénynek és hirdette a törvény iránti engedet-
lenség következményeként az ítéletet. Júdában külön világ volt a YHWH által képvi-
selt rend és a realitás. Ezért hangzott olyan nyomatékosan a prófétai szó.   

5. A mennyei seregek imádatának bizonyságai és Zofóniás 

Weippert kutatásai minden kétséget kizáróan megerősítik, hogy Zofóniás korában 
ismert volt az ég seregeinek imádata: !yIm;V;h' ab;x]li…!ywIj}T'v]Mih ' – Zof 1,5. Weippert 
olyan pecsétlenyomatokat közöl tanulmányában, melyek között több lelet a Kr. előtti 
7. századból való.17 Legszembetűnőbb a félhold motívumának megjelenése a pecséte-
ken és azok lenyomatán. Az alábbi ábra egészen megközelíti Zofóniás korát, hiszen a 
pecsét datálása Kr. e. 650, lelőhelye Gézer, mely Jeuzsálem és Tel-Aviv között terül el. 

  

Zofóniás számára tehát nem légből kapott fantázia szüleménye volt a YHWH tekin-
télyét romboló idegen kultusz gyakorlata, hanem kézzel fogható realitásként konfrontá-
lódhatott ezzel a jelenséggel. Ez indokolta igehirdetésének tartalmát ebben a vonatko-
zásban, mely ily módon aktuális volt az adott körülmények között, az idegen kultusz 
felett kimondott ítélettel.  Zofóniás reménysége is indokolt volt, hogy YHWH majd 
semmivé teszi a föld minden istenét és az emberek előtte borulnak le mindenütt 
(/lAWwj}T'v]yIwÒ $r,a;h; yheloa>AlK; tae hz:r;  /m/qM]mi  vyai – 2,11). Az istenek elfogyása, elgyengülé-
se YHWH megmaradására, hatalmára irányítja majd a népek figyelmét és nyilvánvalóvá, 
érthetővé válik számukra (Wwj}T'v]yIwÒ – imperf. hist.), hogy csak Ő az Isten. Az idegen iste-
nek pusztulásával értelmetlenné válik tiszteletük is. Ezt viszi Ő véghez a történelemben, 

                                                      
17 1. – Kr. e. 10. sz.; 2. – Kr. e. 8. sz.; 4. 5. – Kr. e. 9/8. sz.; 6. – Kr. e. 1000 körül; 8. Kr. e. 9. sz.; 9. – 

Kr. e. 11/9. sz.; 14. – Kr. e. 13./12. sz.; 15. – Kr. e. 750–350.; 16. – Kr. e. 7. sz.?; 18. – Kr. e. 1500–1230; 
19. – Kr. e. 900 körül; 22. – Kr. e. 8/7. sz. Ld. Weippert, H.: Unter Olivenbäumen. Studien zur Archäologie 
Syrien-Palästinas, Kulturgeschichte und Exegese des Alten Testaments. Münster 2006, 122., 125–128.  
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melynek folyamatát Ő határozza meg (hz:r; – perf.), s ebben a folyamatban az idegen is-
tenek gyengülnek, Ő erősödik, s tekintélye térdre kényszeríti a népeket. 

6. Zofóniás belső ellenséget célzó igehirdetése 

Albertz18 legújabb kutatásaiban a Kr. előtti 7. század19 Júdában található csillagimá-
datáról olvasunk, sajátos összefüggésben, a monoteizmusban rejlő esetleges erőszakkal 
kapcsolatban. Ennek az összefüggésnek Zofóniás értelmezésére nézve is tanulságai 
vannak, mivel az ő igehirdetésének is fontos aspektusa YHWH mindenekfelett való 
hatalma.  

Izráel történelmének már a kezdetén megjelenik a szinkretizmus és bálványimádás 
tilalma (2Móz 20, 2–4). A kutatásban találkozunk azzal a véleménnyel, hogy Izráel val-
lása sokkal inkább politeisztikus volt a fogság előtt és csak a monarchia későbbi szaka-
szában beszélhetünk monoteizmusra irányuló kezdeti törekvésekről. Ennek a nézetnek 
egyik oka, hogy Izráel monarchikus korszakában az archeológiai leletek valóban mu-
tatják YHWH mellett más istenek imádatát. Ennek a szinkretizmusnak a jegyében ér-
telmezik sokan a Zof 2,5-öt és beszélnek azokról, akik leborulnak az ÚR előtt, esküsz-
nek rá, de esküsznek Molokra is – !K;l]m'B]; !y[iB;v]NIh'wÒ hw:hyl' !y[iB;v]NIh'  !ywIj}T'v]Mih '. 

A monoteizmus későbbi keltezése a kutatásban összefügg a datálás kérdésével, 
mely szerint a dekalógus csak a 7. vagy 6. század terméke, s nem tartható fenn sokak 
számára a Jahvista forrás korai létezése sem, de a Szövetség könyve is a 8. század vé-
géhez vagy a 7. századhoz kötődik. Ebben az értelemben Izráel vallása valóban foko-
zatosan emelkedhetett ki a pogányságból. 

Természetesen Izráel Istenének azért megvolt a maga egyedülálló sajátossága. Ennek 
gyökereit szokták Észak-Arábia sivatagának hegyeiben keresni, ahol YHWH-nak nem 
volt istenekre jellemző családja, s nem volt része egy panteonnak. YHWH akkor is meg-
tartotta később sajátos helyzetét, amikor Él-lel, a sziro-kánaánita istenek királyával azo-
nosították, hozzá rendelve feleségét, mennyei udvartartásával együtt, mert királyi hatalma 
egyedülálló volt az istenek fölött és rendkívüli módon kötődött Izráelhez (laer;c]yI yheloa>).  

YHWH népéhez fűződő személyes viszonya egyedülálló volt az ókori keleten, mi-
vel Ő nem egyszerűen egy kis csoporthoz, családhoz, a királyhoz, s személyén keresz-
tül birtokához kötődött materiálisan. YHWH népéhez fűződő sajátos személyes vi-
szonya húzódhat meg már az egyiptomi szabadulás mögött is. Ez a személyes viszony 
egészen biztos, hogy nem a monoteizmus függvénye volt, mert az inkább politikai, ka-
tonai teendőkben realizálódott. Ez a monoteizmus mutatkozott meg Izráel szom-
szédai elleni harcaiban (Bír 5) és a szilárd politikai hatalom védelmében (Bír 8,22–23). 
Izráel királyi vezetésében YHWH a királyhoz kötődött (Zsolt 2; 2Sám 7) és Ő maga is 
királyként volt jelen népe életében. Jeruzsálem az ország politikai fővárosa volt és 
templomán keresztül YHWH szorosan kapcsolódott a városhoz (Zsolt 46; 48). 
YHWH mint király uralkodott népek és istenek felett: !yIwGOAl[' !yhiœla> &l'm; (Zsolt 
47,9), !yhiœla>AlK;Al[' l/dG: &l,m, (95,3).  

A szinkretizmus veszélye és a monoteizmus igénye csak nőtt Izráel politikai, dip-
lomáciai viszonyain keresztül. Ezt bizonyítja Salamon idegen istenekkel való szoros 

                                                      
18 Albertz, R.: Monotheism and violence: How to handle a dangerous biblical tradition. In: Ruiten, 

van Jacques – Cornelis, de Vos J.: The land of Israel in Bible, history, and theology. Studies in honour of Ed 
Noort. Leiden 2009, 374–387. 

19 Ide tartozik Manassé uralma (696–642). Ld. Tzvi Abusch et al.: i. m. 456. 
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kapcsolata (1Kir 11,5.7.33), melynek eredményeként a király még szent helyeket is épí-
tett tiszteletükre. Ez a diplomáciai, politikai kapcsolatokban gyökerező szinkretizmus 
Jósiás uralma alatt is éreztette hatását a 7. században, miután a Jósiás előtti korban po-
litikai okai voltak a szinkretizmusnak. Természetesen másképp, mint Ácháb idejében, 
aki felesége számára biztosította más isten tiszteletét, hogy föníciai szomszédai és or-
szága politikai viszonyait stabilizálja, de az asszír hatalom alatt is politikai gyökerei vol-
tak Júdában a politeizmusnak, még ha más természetű is volt ez a politikai függés.  

Más politikai viszonyok között alakult ki Jósiás korában az ellenállás az ország né-
pét tönkre tevő igazságtalansággal szemben, mint a 9. században, de feltétlenül össze-
függött az idegen befolyással, vallási keveredéssel, idegen szempontokkal. Más volt 
Jéhu korában a politikai konstelláció Omri háza körül Zofóniáshoz viszonyítva. Illés 
és Elizeus még annak a konzervativizmusnak a képviselői voltak, melyet az északi or-
szágrész keletibb régiójában (Gileád) nem tudott lerombolni a fővárosi politika és an-
nak vallási összefonódása idegen hatalmakkal.  

Egészen nyilvánvaló, hogy az idegen istenek befolyása és a politikai összefonódás 
szociális igazságtalanságokban, népellenes bűnökben (1Kir 21) is kézzelfogható volt, 
amely még inkább indokolttá tette a YHWH hit tisztaságáért folytatott harcot. Nem vé-
letlenül lát Zofóniás is szociális bűnöket az országban (Zof 1,13; 3,3). Idegen szempon-
tok érvényesültek az élet minden területén. YHWH háttérbe szorult és ennek megvolt a 
következménye a gazdagok és szegények életében. Természetes, hogy összefüggött a 
tiszta istentiszteletért és YHWH-ért folytatott harc a szociális bűnök felemlegetésével.  

Jéhu vallási legitimációval számol le Omri házával (2Kir 9,1–6) és ez nem csupán po-
litikai leszámolás volt, hiszen része volt az idegen isten kultuszának lerombolása (2Kir 
10,28). Jéhu brutális forradalmában vallási fanatizmus mutatkozik meg, mely összefonó-
dott a politikai hatalommal. A vérengzés célja YHWH tiszteletének helyreállítása volt, de 
Jéhu tettei mutatják, hogy idegen szempontok is meghúzódtak szándékában: 
hw:hyÒAtr'/tB] tk,l,l; rm'v; aœl /bb;l]Alk;B] laer;c]yIAyheœla> – nem vigyázott arra, hogy teljes 
szívvel az Úrnak, Izráel Istenének a törvénye szerint éljen (2Kir 10,31). Ennek a gondol-
kodásnak meglett a következménye politikailag is: Jéhu az asszír király hatalmába került. 
Hódolatát ábrázolja minden valószínűség szerint a Fekete obeliszk.20 

Ez az idegen befolyás kisebb-nagyobb intenzitással sokáig éreztette hatását Izráel 
életében, sőt következményeivel bizonyos vonatkozásban Zofóniás korában is szá-
molni kellett a szinkretizmus területén. Ez ellen Zofóniás is harcolt, de valami átfor-
málta ezt a harcot a 7. századra, hiszen nem volt olyan véres, mint Jéhué. 

Már az északi országrész utolsó 
évtizedeiben is erőszakmentesen, 
inkább a szavak erejével kritizálta 
Hóseás a kultusz visszaéléseit és 
igehirdetésében komoly szerepet 
játszott YHWH szeretetének hang-
súlyozása (Hós 11,1). A bálványok 
imádata, a szinkretizmus égbekiáltó 
paráznaság volt, mely ennek az in-
tim kapcsolatnak a megsértését je-

                                                      
20 “Shalmaneser receives the tribute of ’Jehu, son of Omri’.” Pritchard, J. B. (ed): The ancient Near East 

in pictures relating to the Old Testament. Princeton 1954, 122., 291. 



ENGHY SÁNDOR: ZOFÓNIÁS KÖNYVÉNEK NÉHÁNY ASPEKTUSA… 19 

lentette az országban ($r,a;h; hn<zÒti hnOz: – Hós 1,2). Az ország identitását Hóseás min-
denképpen vallási alapon képzelte el a YHWH-hoz való visszatérésben, és látta a poli-
tikai identitás kudarcát. 

Ezékiás hasonló utat választott, amikor megszüntette az áldozóhalmokat és össze-
törte Nehustánt (2Kir 18,4). A YHWH hit megtisztítására vonatkozó intézkedéseinek 
alapja a Szövetség könyve lehetett (2Móz 20,23–23,19). Ez a harc is a monoteizmusért 
folyt, de nagyobb szerep jutott benne YHWH törvényének, amiért valószínű kevesebb 
hely maradt benne a vérontásnak. A harc azért nem volt egészen sikeres, mert politikai 
töltete megmaradván, Ezékiás hangadójává lett egy Asszíria-ellenes szervezkedésnek. 
Ennek következtében Sennacherib saját vallomása szerint 46 megerősített várost és 
számtalan kisebb várost hódított meg az országban.21  

Manassé uralkodása idején teljesen elárasztotta Júdát az idegen kultusz gyakorlata, s 
ennek jeleiről árulkodik Zof 1,5. Amikor Asszíria hanyatlani kezdett a 7. század második 
felében, a fiatal Jósiás idejében úgy látta a papok, írók, próféták koalíciója, hogy elérke-
zett a vallási élet megújításának ideje. Ennek a megújulásnak a deuteronomista törvény 
lehetett az alapja (5Móz 12–26). Maga a király is alávetette magát a törvény előírásainak 
és mindent megpróbált megtenni azért, hogy kiirtsa az idegen befolyást. Ennek jegyében 
korlátozta YHWH tiszteletét a jeruzsálemi templomra, hogy így ábrázolja ki és tegye el-
lenőrizhetővé, vagy mozdítsa elő kizárólagos imádatát (5Móz 12). A kultusz megtisztítá-
sa államhatalmi eszközökkel történt, de nem tömeges véráldozat árán. Sokkal inkább a 
belső ellenségre irányult, arra, amely földrajzilag az ország erkölcseit pusztította, de az 
ember gondolkodásából fakadt, mert valami YHWH-t szorította ki onnan.  

Az Ő igaz tisztelete teljes, kizárólagos, mely csak teljes szívvel, lélekkel, szeretetből 
történhet (!k,v]p]n"Alk;b]W !k,b]b'l]Alk;B] !k,yheœla> hw:hyÒAta, !bih}ao  – 5Móz 13,4). Minden szin-
kretizmus, kisebb családi, városi körben is valójában az egészet, az államot veszélyez-
tette, ezért volt olyan súlyos a büntetése (5Móz 13), hiszen YHWH-tól, az élet forrásá-
tól távolította el az embert. A rövid hitvallásszerű szövegek (5Móz 6,4–5), etikai 
összegzések (5,6–21) is azért születhettek pedagógiai célzattal, hogy miközben magévá 
teszi azokat valaki, a helyes útra vezérelje őt, szentté formálja, elkülönítse YHWH ki-
zárólagos tiszteletét az Ő akarata. Így rendeződik az ember személyes kapcsolata 
YHWH-val, kölcsönös kötelezettségvállalásban, szövetségben.  

A jósiási reform ennek alapján nem egyszerűen külső kényszert alkalmazott, hanem 
azt akarta, hogy YHWH akaratának cselekvése az ember belső meggyőződése legyen. 
A reform szervezői tudták, hogy az csak akkor hatja át az ember és az ország életét, 
akkor lesz sikeres, akkor lesz megtartó ereje. Talán a Jéhu által YHWH tiszteletéért 
folytatott harcot ez különböztette meg legjobban Zofóniás korának, Jósiás idejében 
zajló reformjától, hogy ekkorra már fontossá vált az ember belső meggyőződése, elkö-
telezettsége a törvénnyel kapcsolatban. Nem a külső kényszer volt a legfontosabb a 
monoteizmusért folytatott harcban, hanem a személyes hit elfogadása.  

Ezért küzdött Zofóniás is, tudva, hogy YHWH teremti meg Jeruzsálem teljes szív-
vel való (bleAlk;B] – Zof 3,14) örömének alapját. Zofóniás nem elégedett meg YHWH 
kizárólagos tiszteletével Izráelben, hanem hirdette az univerzális monoteizmus áttöré-
sének, fordulatának (&Poh]a, – Zof 3,9) lehetőségét, amikor majd YHWH tisztává teszi a 
népek ajkát, mindnyájan az ÚR nevét hívják segítségül, és őt tisztelik egy akarattal. 
                                                      

21 “As to Hezekiah, the Jew, he did not submit to my yoke, I laid siege to 46 of his strong cities, 
walled forts and to the countless small villages… and conquered them.” Ld. Pritchard, J. B. (ed): Ancient 
Near Eastern texts relating to the Old Testament. 2nd ed., Princeton 1955, 288. 
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Zofóniás sorsfordulót hirdetett (bwv – Zof 2,7; 3,20), de üzenetével valójában YHWH 
egyedüli tiszteletét sürgette (!y[iB;v]NIh' !ywIj}T'v]Mih'  hw:hyl' – Zof 1,5) és azt fájlalta, hogy 
ebben a tiszteletben idegen szempontok is érvényesültek. Adott történelmi helyzeté-
nek bűnei közepette Zofóniás látta a monolatreia keretei között a tiszta monoteizmus 
útját: l['B'h' ra;v]Ata, hZ<h' !/qM;h'A@mi yTir'k]hiwÒ – 1,4. Baál maradékának kiirtása YHWH 
mindenekfelett való uralmát jelentette számára, hiszen az a YHWH által meghatáro-
zott történelem része volt (yTir'k]hiwÒ – hif. perf.). Ez a Zofóniás által hirdetett univerzális 
monoteizmus nem politikai összefonódásból fakadt, hanem egyedül YHWH szerete-
tében (/tb;h}a'B] – 3,17) gyökerezett, arra épített. Nem Izráel világuralmi terveinek adott 
hangot, hanem YHWH királyi hatalmát hirdette (hw:hyÒ laer;c]yI &l,m, – 3,15). YHWH ha-
talma Zofóniás számára nem Izráel politikai hatalmának növekedését jelentette, mely 
óhatatlanul erőszakot és szidalmat szül, hanem Izráel történelmi létének célját olyan 
dicséretben látta ($r,a;h; yMe[' lkoB] hL;hit]liwÒ – 3,19), melyet YHWH tettei váltanak ki a 
népekben és az Ő szolgálatához vezet (/db][;l ] – 3,9). Ebben a szolgálatban lett volna 
szerepe Izráel vezetésének, prófétáinak, papjainak (3,3–4), akik valójában ebben a kül-
detésben vétettek, amikor YHWH szolgálatában nem jelentettek segítséget, hanem 
magatartásuk taszítólag hatott Zofóniás korában. Zofóniás igehirdetése erre a külde-
tésre akarta megtisztítani YHWH népét, hogy azt betölthesse a népek között, s igehir-
detése ezen a ponton érintkezik egyéb prófétai irodalommal is (laer;c]yI hT;a;AyDib][ ' – Ézs 
49,3; !yIwGO r/al] *yTit'nÒW – 49,6). Nem csoda, hogy az így értelmezett monoteizmus 
Zofóniás korában immár nélkülözi a Jéhu-féle véres leszámolást a bálványokkal. Eb-
ben az értelmezésben sokkal inkább az önbálványozó politikai hatalommal szembeni, 
teológiailag kontrolált ellenállás rejlik. Ez a teológiai kontroll őrizte a monoteizmust at-
tól a politikai és katonai összefonódástól, mely magában hordja a szinkretizmussal való 
leszámolás Jéhu-féle megoldásának veszélyét. 

Zofóniás igehirdetése ily módon sikeres volt, amennyiben a belső ellenséget vette 
célba, de miközben YHWH kizárólagos tiszteletéért harcolt, azon fáradozott, hogy az 
ember YHWH-ba vetett kizárólagos hite embertársához való viszonyában tükröződjön. 
Zofóniás igehirdetésében az ország belső ellensége ellen fordult, mely külső befolyásra 
rombolta a YHWH hitet. Ez az igehirdetés YHWH kezéből veszi Asszíria pusztulását 
(@/px;Al[' /dy: fyEwÒ rWVa'Ata, dBea'ywI – 2,13) és olyan YHWH-ba vetett hitet hirdet, mely meg-
szelídíti az emberi tetteket. Nem veszi ki YHWH kezéből az ítéletet és tudja, hogy 
YHWH féltőn szerető22 Isten (aN:q' lae *yh,œla> hw:hyÒ – 2Móz 20,5) marad ítéletében is 
($r,a;h;AlK; lkea;Te ytia;nÒqi vaeB] – Zof 3,8), aki nem mond le Övéiről, őket megőrzi és védi. 

 

                                                      
22 anq… eifersüchtig szócikk in: Baumgartner, Walter – Stamm, Johann Jakob: Hebräisches und 

aramäisches Lexikon zum Alten Testament. Lieferung III, 3. Aufl. Leiden 1983, 1036–1038.; „Gemüts-
bewegung… die durch die Angst vor dem Verlust eines Gegenstands oder einer Person ausgelöst wird… 
eifersüchtig über sein Volk wacht… aufgrund dieses beschützenden Eifers…” Ld. még Reuter, E.: anq 
szócikk in: Anderson, George Wishart – Botterweck, Gerhard Johannes: Theologisches Wörterbuch zum Alten 
Testament. Bd. VII. Stuttgart 1990–1993, 51–62., 53., 61., 62.; „with the fire of my jealousy” – ld. Green, 
Jay: The interlinear Hebrew/Greek English Bible. III: Psalm 56–Malachi. Wilmington, Del 1978, 2150.; „in the 
fire of my jealous wrath”. Clark, David J. – Hatton, Howard A.: i. m. 191. „het vuur van mijn jaloezie” ld. 
De Bijbel uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling (vert. uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks) ’s-
Hertogenbosch 1995, 1425. 
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