Karácsony, hajnali mise
– pásztorok miséje
Iz 62,11–12

Egyengessétek a ösvényt
Vonuljatok ki, vonuljatok ki a kapukon! Tegyétek népemnek járhatóvá
az utat, egyengessétek el az ösvényt, szedjétek fel róla a követ! Emeljetek
zászlót a népeknek! Az Úr hirdeti ezt a föld határáig: „Mondjátok meg
Sion leányának: Nézd, eljön Szabadítód, vele van jutalma, előtte meg
szerzeménye. Szent népnek hívják majd őket, az Úr megváltottjainak.
Téged meg keresett városnak neveznek, nem elhagyottnak.”
A Sion-dalok e szövegrésze Jeruzsálemet a világ vallási fővárosaként ünnepli, és olyan allegorikus névvel illeti, mint a „Sion leánya”.
A Sion-hegy neve eredetileg talán megközelíthetetlen helyet jelentett
vagy száraz víz nélküli magaslatot. Később így neveztek egy kánaáni várost ezen a helyen. Majd Jeruzsálem délkeleti részén levő hegyet
nevezték Sionnak, melyet Mikeás próféta (4,2) az Úr hegyének nevezett. Ezen a hegyen épített egyébként Salamon palotát magának, és ez
a hegy az „Ófel” nevet is viselte. Tehát az izraeli politikai és vallási
főváros ősibb neve volt Sion. A Sion leánya kifejezést a költői, elsősorban a zsoltárok (9,15) és a prófétai szövegek (Iz 1,8; 10,32; 62,11) tették
ismerté. Az Énekek énekében „Sion szűz leánya” (Én 3,11) változattal találkozhatunk. A „Sion lakója” kifejezés pedig többek között Zsolt
149,2-ben és a Jer 51,35-ben található meg. Jeruzsálem politikai és vallási jelentőségét Dávid alapozta meg, és Salamon azzal erősítette meg,
hogy vallási fővárossá is tette. A politikai jelentősége igen csak változott, de a vallási és szimbolikus jelentősége –mint Jahve jelenlétének
helye – egyre erősödött.
A „Sion leánya” kifejezés tehát a megújuló vallási közösség egyik
jelentős képviselőjét jelentette. Nem véletlen, hogy az újszövetségi keresztény iratok hét alkalommal is említik ezt a kifejezést ószövetségi próféciákra utalva. (Mt 21,5; Jn 12,15; Róm 9,33). A zsidó levélben
(11,22) pedig a Sion-hegy szövetsége és az újszövetségi Jézus áldozata
áll egymással szemben. Itt már a Sion-hegy, az élő Isten városa a Jézus
áldozatával megpecsételt város lesz.
Az ókeresztény egyházatyák számára Sion az egyház szinonimája.
Az egyház lesz a hegyre épült város, Ágoston az egyházat tekinti Is27

ten városának (Civitas Dei), és ezzel nemcsak egy régi szimbólumot
alkalmaz az egyházra, hanem egy feladatot is megfogalmaz. Isten jelenlétének képviselete megtiszteltetés, feladat és felelősség minden keresztény ember számára. Az az ember és az a közösség, amely isteni értékeket és emberi szolidaritást képvisel, nem rejthető el. Természetesen
támadásoknak is ki van téve. Erről a szellemi, lelki harcról sokat beszél
az Újszövetség egyetlen prófétai könyve, a Jelenések könyve. Nem véletlen, hiszen az intézményes egyháznak soha sem szabad elfeledkezni
prófétai küldetéséről sem. Ennek a küldetésnek a teljesítése szerez tekintélyt intézményeinek. Amennyiben a keresztény egyház intézményében az emberek tapasztalják, hogy működik ez a prófétai küldetés,
elfogadják, de ha nem, akkor szükségtelennek tartják.
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