Gyümölcsoltó Boldogasszony
(március 25.)
Iz 7,10–14

Kérj magadnak jelet
Az Úr újra szólt Acházhoz. Azt mondta: „Kérj magadnak jelet
az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a
magasból.” De Acház így válaszolt: „Nem kérek jelet, nem kísértem az
Urat.” Erre a próféta azt mondta: „Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég
nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem
türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a
szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.
Ácház nevének jelentése: szilárdan megtart (Kr. e. 752 k. – Kr. e.
716) Júda társkirálya Kr. e. 736-tól, királya Kr. e. 732-től haláláig. Uralkodása alatt az ősi kánaáni isteneket pártfogolta, emiatt a vallási eltévelyedés kiemelt szimbóluma lett a neve. Jótám király fiaként született,
és édesapja halála után örökölte a trónt. Izrael és Szíria rá akarta venni
egy Asszíria elleni koalícióra, s mivel Ácház ettől vonakodott, az izraeli
Péka és a szíria Récin háborúval szorongatta. Ézsaiás intelmei ellenére,
aki az Úr segítségét ígérte neki, Áckház Molochnak áldozta fiát, majd a
Templom kincsei árán megnyerte az asszír uralkodó, III. Tukulti-apilésarra támogatását. Ezzel a közvetlen veszélyt ugyan elhárította, de az
országot asszír függőségbe taszította, és új kegyura kedvéért idegen
elemeket vezetett be a templomi kultuszba. Uralkodása alatt működött
Mikeás próféta is.
A próféták és a királyok örök konfliktusa, hogy a királyok a politikai közösség túlélésén munkálkodnak, addig a próféták a vallási közösség sértetlenségét védik. Az ókorban nem létezett vallási közösség
nélkül politikai közösség és úgy vélték a politikai közösség a vallásira
épül. Ez a választott nép esetében, akinek a vallásossága igen elütött
a szomszédaikétól, különösen éles kérdés volt. Minden politikai szövetség azt is jelentette, hogy a leigázó hatalom isteneit is bevették a
templomi liturgiába. Ez a politeista, többistenhívő államok és népek
esetében nem jelentett problémát, de a választott nép az egyetlen ábrázolás nélküli Istenre, Jahvéra építette kultuszát, ennek feladása a vallási
közösség megszüntetését jelentette.
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A történelmi feladvány tehát mindig így szólt, politikai túlélés a népet identifikáló vallás elhalásával, vagy a vallási közösség megőrzése
a politikai függetlenség megszüntetésével. A történelem azt igazolta,
hogy Izrael fennmaradt állam és templom nélkül, de a vallásához való
görcsös ragaszkodás megőrzésével.
Ácház a totális politikus úgy vélekedik, hogy fölösleges Isten segítségében bízni és isteni jelek alapján tájékozódni, a politika old meg
mindent. Ezért utasítja vissza a prófétai és az isteni segítséget. Rövidtávú politikai érdeknek rendeli alá a vallást, azt gondolván, hogy ezzel
menti meg királysága és népe számára a jövőt, szerzi meg a túlélést.
Nagyon rosszul számított amikor kiiktatta a politikájából a vallási
szempontot.
Az a jelentéktelennek látszó családtörténet, amelynek tagjai József,
Mária és Jézus, jelentéktelennek látszó és csak a szűk családot érintő
eseménnyel indul. De a későbbiek fényében ez a Szent Család az üdvösség eszköze lesz. Jézus pedig az emberiség megváltója. Ezért alkalmazták a keresztények ezt a szöveget messiási szövegként Jézusra.
Még akkor is, ha a görög „partenosz” szűz szó nem teljesen pontos
fordítása a próféta héber próféciájában szereplő „ifjú leánynak”. Mária
hite, József csendes gondoskodása és Jézus megváltó áldozata nemcsak
a templomot tisztította meg, hanem Jézus áldozata az egész világ bűneit eltörölte, hogy megnyissa a hívek számára az utat az üdvösség felé.
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