
A Zsolt 45:7 a Zsidókhoz írt levélben

A Zsidókhoz írt levél bevezető gondolatai (Zsid 1:1-4) Isten kijelentéséről beszélnek, mely a
történelemben  az  emberiség  számára  adatott.  Ezt  követően  pedig  Krisztus  nagyságának
magasztalásába kezd (Zsid 1:5-14), szembeállítva őt Isten angyalaival. Krisztológiai szempontból a
szakasznak fontos jelentősége van, hiszen alátámasztja Krisztus istenségét: „...de a Fiúról így szól: 'A
te trónod örökké megáll, ó, Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája'” (Zsid 1:8, RÚF1). Ez az idézet a
Zsoltárok  könyvéből  származik,  ahol  így  találkozhatunk  vele:  „Trónod Istentől  való,  mindörökké
megmarad,  királyi  pálcád  az  igazság  pálcája”  (Zsolt  45:6).  Az  idézet  és  annak  eredeti  helyével
kapcsolatban  két  kérdést  kell  feltennünk:  (1)  Miért  eltérő  a  kettő  megfogalmazása?
(2) Hogyan használja fel az eredeti kontextus, és hogyan a Zsidókhoz írt levél a vers gondolatait?

Az első kérdés, amivel az idézet értelmezése és alkalmazása tekintetében foglalkoznunk kell,
ez: miért eltérő az igevers megfogalmazása a két szakaszban? A Zsidókhoz írt levél úgy fogalmazza
meg, hogy Jézus istenségét támasztja alá a szöveg, míg a Zsoltárok könyvében, az eredeti helyen ez
egyáltalán nem derül ki: „A te trónod..., ó, Isten” – „Trónod Istentől való”. Ha a Zsolt 45:7 héber
maszoréta szövegét2 nézzük, akkor valóban azzal a megfogalmazással találkozunk, mely a magyar
fordításunkba is bekerült. Azonban az első keresztények sok esetben a héber Ószövetség görög
nyelvű fordítását,  a  Septuagintát  (LXX)  használták,  mely  másként  fogalmazza  meg a  verset:  „ὁ
θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος (a te trónod, ó, Isten, örökkön örökké való)”3. Az eltérő
megfogalmazásra adható magyarázat tehát abban keresendő, hogy fordításaink a maszoréta héber
szöveget követve tartalmazzák az Ószövetséget, és csupán a kritikai apparátusban hivatkoznak a
Septuaginta eltérő olvasataira, míg az Újszövetség szerzői az esetek többségében a görög fordítást
idázték – még akkor is, ha annak tartalma némiképp eltért a hébertől (hasonló példa a Mt 1:23 és
az Ézs 7:14 párhuzama, ahol az Újszövetség és a  Septuaginta a „szűz” kifejezést használja, míg a
maszoréta héber szöveg a „fiatal nőt”).

Mielőtt rátérnénk a második kérdésre, érdemes azzal a ténnyel is foglalkozni, hogy a zsoltárok
eredeti jelentése és az újszövetségi idézetei között komoly jelentésbeli különbségeket látunk. Eltérő
a jelentősége ugyanannak a gondolatnak egy átokzsoltárban vagy a királyt magasztaló énekben,
mint az Újszövetség valamely helyén, ahol a szerző idézi. Ezzel a ténnyel kapcsolatban – vizsgálva a
világi irodalom, és a Zsoltárok könyvének sajátosságait is – C. S. Lewis erre a megállapításra jut:
„Eddig úgy próbáltuk olvasni a zsoltárokat,  ahogy feltételezésünk – vagy az én feltételezésem –
szerint költőik szerették volna, hogy olvassák őket. Ez viszont természetesen nem az a mód, ahogy
a  keresztények  leginkább  használják  őket.  Azt  hitték  róluk,  hogy  egy  második  vagy  rejtett
jelentéssel  is  bírnak,  'allegorikus'  értelemmel,  amely  a  kereszténység  központi  igazságaira,  a
megtestesülésre, a kereszthalálra, a feltámadásra, a mennybemenetelre és az ember megváltására
vonatkozik. Ugyanígy értelmezték az egész Ószövetséget. Az, amit a szerzők mondanak, e nézet
szerint csak olyan események fényében nyerte el  teljes értelmét,  melyek a szerzők halála után
következtek be.”4

C. S. Lewis gondolata fontos tényre világít rá, melyet figyelembe kell venni, ha azt nézzük,
hogyan idézi  az  Újszövetség a Zsoltárok  könyvét,  vagy bármely  más ószövetségi  iratot,  ugyanis
eltérő jelentést hordozhat ugyanaz a vers a két szövetségben. Pontosan ez a helyzet jelen esetben a
Zsolt  45:7  verssel,  melyet  némiképp  eltérő  olvasatban,  és  teljesen  más  kontextusban  idéz  a
Zsidókhoz írt levél szerzője.
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A  Zsolt  45  egy  királyt  magasztaló  ének,  melynek  szinte  minden  egyes  sorából  az  ő
magasztalása,  nagysága,  fennsége  olvasható  ki,  ahogyan  ezt  a  szerző  („Kórah  fiainak
tanítókölteménye”) bevezető gondolataiban közli is: „Szívem zsong a szép szavaktól, művemet a
királynak mondom el” (2. vers, EFO5: „a Királynak szól énekem”). A költemény magasztalja a királyt
szépsége és kedves szavai (3. vers), hősies viselkedése, pompája, harci sikerei (4-6. versek), Istentől
rendelt  és  igazságos  uralma (7-8.  versek),  pompás  gazdagsága  (9-10.  versek)  miatt.  Megemlíti
továbbá  királyi  előjogait  (11-16.  versek),  valamint  uralkodói  leszármazását,  királyi  családját  és
minden nemzet előtt ismert hírnevét (17-18. versek). 

A zsoltár tehát egy olyan uralkodóról szól, aki emberi szemmel nézve idilli és csodálatra méltó
módon uralkodik,  és ezért  elnyeri  népe és az  idegen nemzetek elismerését  is.  A költeményből
azonban  nem  derül  ki,  hogy  itt  egy  természetfeletti  személyről  lenne  szó.  Sokkal  inkább  egy
Istennek teljes  mértékben alárendelt  embert  látunk,  akinek  Isten alapozza és  szilárdítja  meg a
trónját:  „Trónod Istentől  való”  (7.  vers),  és akit  maga Isten választott  ki  az  uralkodásra a többi
ember közül: „...ezért kent föl téged társaid közül Isten” (8. vers). 

A Messiási várakozásban élő zsidóság azonban egy ilyen idilli uralkodóban értelem szerűen az
eljövendő Királyt vélte felismerni. Ugyanezt tették Jézus életét ismerve a zsidó és a nemzetekből
való követői is, akik az ószövetségi ígéretek beteljesedését Krisztusban látták meg. Nem csak az
egyértelmű  messiási  ígéretek  Jézusban  való  beteljesedését  ismerték  fel,  hanem  azt  is,  hogy
bizonyos esetekben, amikor az Ószövetség nem tesz egyértelmű említést róla, akkor is őt ismerjék
fel a sorok között (vö. pl. az 1Kor 10:4 és a 2Móz 17:6, 4Móz 20:11 és Zsolt 114:8 verseit, ahol az
Újszövetség írói a kősziklában Krisztust látták meg). 

A Zsidókhoz írt levél szerzője ugyanilyen értelmezési módot alkalmazva idézi a Zsolt 45:7-et a
görög nyelvű Septuaginta (LXX) fordításból. Míg a Zsolt 45 a királyt magasztalja, addig a Zsid 1 Jézus
felsőbbségét fogalmazza meg az angyalokkal szemben. A szakaszban többször így vezeti be a szerző
a szembeállítást: „Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten...?” (5., 7., 13. versek), velük
ellentétben pedig világosan meghatározza a különbséget Jézus Krisztussal kapcsolatban: „...de a
Fiúról így szól...” (8. vers). Ezzel a megjegyzéssel vezeti be az idézetet a Zsoltárok könyvéből, és
állítja azt, hogy Jézus nem más, mint Isten: „A te trónusod..., ó, Isten...” (8. vers). Ugyanez a vers a
Zsolt 45-ben a szereplő emberi mivoltát igazolja, a Zsidókhoz ít levélben pedig éppen ellenkezőleg,
az istenségét. A Zsolt 45 folytatása is megjelenik e levél bevezető gondolatai között. Az eredetiben
a zsoltáros szintén a király emberi mivoltát domborítja ki azzal, hogy a „társai  közül” (Zsolt 45:8)
választotta ki őt Isten az uralkodásra, a Zsidókhoz írt levélben azonban ettől eltérően így fogalmaz a
szerző: „...ezért kent fel téged Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé” (Zsid 1:9). 

A Krisztust magasztaló szakaszba szépen beleillik a zsoltáros idézet. A szakasz megemlíti Jézus
istenfiúi mivoltát (5. vers), azt, hogy még az angyaloknak is imádniuk kell őt, mely tény szintén az
istenségét támasztja alá (6. vers), míg az angyalok szolgák (7., 14. versek), addig a Fiú uralkodik (8-
9. versek), végül pedig azt állítja róla, hogy ő nem más, mint a Teremtő, aki örökké ugyanaz marad
(10-11. versek). 

A  Zsolt  45  megpendít  egy  húrt,  melynek  van  egy  elsődleges  jelentése  –  ezt  értették
évszázadokon keresztül  azok, akik ezt  a költeményt énekelték vagy imádkozták.  A Zsidókhoz írt
levél  szerzője  azonban  tisztábbá  teszi  a  hangot,  és  felmagasztalja  azt  egy  Krisztust,  a  királyok
Királyát és urak Urát, azaz a legfőbb uralkodót magasztaló himnusszá, mely emiatt méltó a további
egyéni lelki- és liturgikus használatra is.

5 Egyszerű fordítás, Bible League International, World Bible Translation Center, 2012.


