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Édesanyámnak,
akinek hite, szelídsége és szeretete végigkísér az életemen

Előszó
Egy középkorban játszódó történet szerint egyszer egy vándor közeledett egy város felé. Hatalmas kőfejtőn keresztül vitt az útja. Rengetegen dolgoztak ott izzadtan, keserű, kőporral teli arccal.
A vándor odament az egyikükhöz, és megkérdezte tőle: „Mit csinálsz?” Az mérgesen felelte: „Nem
látod? Követ török.” A vándor továbbment, és egy másikat is megkérdezett: „Mit csinálsz?” Az ezt
mondta: „Pénzt keresek, hogy eltartsam a családomat.” Végre a vándor meglátott egy embert, aki
sugárzó arccal, szemmel láthatóan örömmel dolgozott. Őt is megkérdezte: „Mit csinálsz?” Az felegyenesedett, és csillogó szemekkel ezt felelte: „Katedrálist építek!”
Mindannyian ugyanazt az életet éljük. Megszületünk, növekszünk, tanulunk, dolgozunk, megöregszünk, aztán meghalunk. Követ törünk és pénzt keresünk. De vannak emberek, akik ezt az utat mégis
másképpen járják végig. Csillogó szemekkel. Akik tudják, hogy katedrálist építenek. Tudják, hogy egy
hatalmas, gyönyörű tervnek, Isten szeretettervének részesei. Ahogy Kosztolányi Dezső írta:
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
vendége voltam.
(Hajnali részegség – részlet)
Egy hatalmas Úr vendégei vagyunk itt a Földön. Tőle jöttünk, hozzá térünk haza. Az életünk nem
a semmiből a semmibe fut. Az életünknek van oka és célja. Ha valaki tudja ezt, akkor az életét derűsebben, csillogó szemekkel tudja élni.
Mennyire nagy szükség volna a világban ilyen emberekre. Akik az „egész” értelmét is sejtik.
A világ, az emberi élet részei csak akkor kerülnek a helyükre, ha az egész emberi létezés értelmét
sejtjük. A fizikus tud atomerőművet tervezni, de tud atombombát is. A biológus tud gyógyszereket
létrehozni, de tud embert klónozni is. A technika, a részek tudása önmagában kevés. Milyen nagy
szükség volna olyan emberekre, akik az egész élet értelmét és célját is tudják! A Biblia, a Könyvek
Könyve az egész létünk értelmét tárja fel.

5

Kedves Szülő!
Mindenekelőtt hadd köszönjem meg, hogy igent mondott az életre, vállalta gyermekét, és sok
áldozattal, nagy szeretettel igyekszik nevelni őt! Hadd köszönjem meg azt is, hogy fontosnak érzi,
hogy gyermeke tanulhasson valamit az élet értelméről, a Bibliáról, a hitről is. Annyi mindenre tanítják manapság a gyerekeket. Nyelvekre, számítástechnikára. De talán arról, hogy mit jelent embernek lenni, hogy miért legyen valaki becsületes, nagylelkű, hogy hogyan lehet egy házasságot
szépnek megőrizni egy életen át, hogy hogyan nézzen majd valaki szembe kudarcokkal, betegséggel, halállal. Hogy mit is jelent embernek lenni, arról a legtöbb gyerek szinte soha semmit sem hall.
Köszönöm, hogy fontosnak érezte, hogy a hit kincséből is átadjon valamit a gyermekének! Nagyon
fontos dolgot tesz ezzel: segíti őt, hogy valóban csillogó szemmel, helyesen tudjon majd élni, megtalálja az igazi belső békét.
A hittankönyvben van néhány olyan feladat, amelyben a szülő közreműködésére is szükség van.
A gyereknek egy-két kérdést kell feltennie az önök számára, vagy otthon egy kisebb feladatot elvégezni. Kérem, hogy amennyire lehet, legyen ebben a gyermeke segítségére!

Kedves Hitoktató!
Ez a könyv egy 12 kötetes sorozat része. Ezért ez a kötet már nem tartalmaz néhány alapvető történetet, amely már az alsó tagozatban részletesen szerepelt, és a gyerekek valószínűleg jól ismerik,
(pl. tékozló fiú, irgalmas szamaritánus). A megfelelő helyen utalok ezekre is. Ha szükségesnek látszik,
ott ezeket át kell ismételni. Más történeteket és bibliai könyveket pedig a középiskolás könyvben
fognak megtalálni (Jákob története, Józsue, Jób, Dániel története és a Jelenések könyve).
A felsős gyerekek számára ebből a hittankönyvből elsősorban maguk a bibliai történetek
(a jelük: ) és a leckék végén szereplő feladatok érthetőek. Ezeket olvastassuk velük, ezeket kérdezzük vissza! Az ószövetségi történetek többnyire kissé rövidítve, a nehezebben érthető részek
kihagyásával szerepelnek, az újszövetségiek azonban legtöbbször az eredeti szentírási szöveggel
jelzi) és a kapcsolódó versek, elbeszékerültek bele a hittankönyvbe. A magyarázatok (ezeket a
jelzi) többnyire kicsit nehezebbek. Ezeket inkább a hitoktatónak szántam, hogy
lések (ezeket a
segítségükkel értelmezni tudja a történeteket. A leckék anyaga általában bőséges, bátran lehet
belőle válogatni, de kihagyni is.

Kedves hittanos Fiatal!
Nagy örömmel köszöntelek itt, a hittankönyv elején! A te számodra készült ez a könyv. A világ legfontosabb könyvéről, a Könyvek Könyvéről, a Bibliáról szól. Arról a könyvről, ami az emberiség történelmét a leginkább meghatározta és meghatározza. Ez a könyv kincset rejt a te életed számára is.
Olvasgasd kíváncsisággal, nyitott szívvel!
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Főként a bibliai történeteket olvasd el és jegyezd meg (ezeket jelzi a ). A magyarázatokat
és a
jeles részeket), ha túl nehezek és hosszúak, bátran ugord át! Azt majd a hitoktató az
(a
órán elmondja neked. A magyarázatok legfontosabb mondatait, a fontosabb neveket dőlt betűvel
leírva találod, igyekezz ezeket megjegyezni!
A leckék végén egy kis feladatot találsz. Próbáld ezeket megvalósítani. Nem nehezek, érdekesek,
néha egy kis kihívást is jelentenek. Sok örömet az olvasáshoz!
A könyvhöz weblap is tartozik – www.hittansuli.hu – melyen további képek, könyv- és filmajánlók valamint feladatok segítik elmélyíteni a hittanórán tanultakat.
Végül szeretném megköszönni Virágh József atya és a londoni magyar katolikus közösség vendégszeretetét, segítségét! Két héten át az ő vendégük lehettem: ekkor sikerült megírnom ezt a kis
hittankönyvet (úgyhogy ez a könyv: made in England). Isten áldja meg őket bőségesen a vendégszeretetükért, nyitott szívükért!
A szerző
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I.

AZ ÓSZÖVETSÉG

1. Mi a Biblia?
Vallomások a Bibliáról
Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába (részlet)
Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll. (…)

Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá málnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!…
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.

Sok híres költőnk, sok nagy történelmi személyiség nyilatkozott hasonló tisztelettel a Bibliáról
(például: Babits Mihály, Pilinszky János, Mahatma Gandhi). A Biblia a világon legtöbbször kiadott
könyv. Számtalan műalkotást ihletett. A Biblia átjárja az egész nyugati kultúránkat. Egyetlen más
könyv hatása sem hasonlítható a Biblia hatásához. Vajon miért ilyen különleges könyv a Biblia?
Miért, és honnan van benne ez a különleges erő?

Olvasd naponta a Bibliát!

9

A Biblia nem csupán emberi mű
A Biblia szó azt jelenti: könyvek. Azonban a Biblia nem egyszerűen bölcs emberek által leírt könyvek
gyűjteménye. A Biblia könyveit Isten sugalmazásának hatására írták le. A Biblia Isten szava. Ezért van
különleges ereje, hatása. Így ír Szent Pál apostol Timóteusnak:
Gyermekkorod óta ismered a Szentírást. (…) Minden Írás, amit Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, és az igaz életre való nevelésre (2Tim 3,15–16).

Miért szólt hozzánk az Isten?
A világ dolgai különböző létszinteken léteznek: az élettelenek, a növények, az állatok, az ember és
az Isten. Az egyik szintről nem lehet a másikra csak úgy, magától feljutni. Egy kő nem fog magától
kicsírázni, egy növény nem fog magától látni vagy hallani. Egy állat sem tudja igazán felfogni azt,
ami az emberben emberi. Ha József Attila verseit olvasom, hiába jön oda a székemhez egy kisegér,
soha nem fogja tudni igazán megérteni, hogy mi is történik. Az ember felette áll az állatnak, ezért
az állat nem tudja felfogni, ami bennünk emberi.
Hasonlóan van ez az ember és Isten között is. Isten felettünk áll, más módon létezik, mint mi.
Az ember a maga erejéből nem tudja Istent felfogni, megtapasztalni. Isten felettünk áll. Istennek
le kell jönnie a mi létszintünkre, hogy megtapasztalhassuk, megérthessük, befogadhassuk őt. Ezért
Isten kinyilatkoztatta magát az embernek. Megjelent a térben és időben. Isten szólt hozzánk emberi
szavakkal, hogy megérthessük őt.

Mit jelent a sugalmazás?
A Biblia könyveit Isten sugalmazta. Mit jelent ez? A sugalmazás nem azt jelenti, hogy Isten a próféták vagy az apostolok fülébe súgta, hogy mit írjanak le. A sugalmazás nem diktálás. A sugalmazás
azt jelenti, hogy Isten megérintette a szent szerzők: a próféták és az apostolok szívét. A Szentlélek
különleges kegyelme által a próféták és az apostolok képesek voltak Isten üzenetét tévedés nélkül megfogalmazni, emberi szavakba
önteni.
A Szentírás emberi szerzői azonban valódi szerzők: a saját szavaikkal, a saját hasonlataikkal írták le Isten üzenetét. A Bibliában ezért
benne van az emberi szerzők sokszor nem egészen tökéletes világképe, életfelfogása is. Meg kell tanulnunk szétválasztani Isten üzenetét az emberi szerző kifejezésmódjától.
Valentin de Boulogne: Szent Pál levelet ír – „A Szentlélektől sugalmazva beszéltek…” (2Pt 1,21)
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Biztosak lehetünk-e abban, hogy a Biblia valóban Isten szava?
Számtalan jele van annak, hogy a Biblia valóban Isten szava.
1. Tiszta tanítás. A Biblia tiszta istenképe (az egyetlen, személyes, teremtő Isten), a tiszta erkölcsi
parancsok (a tízparancsolat, az evangéliumi szeretetparancs) egyedülállóak az ókori világban.
2. Jövendölések. Az ószövetségi próféták jövendölései beteljesedtek Jézusban. Izajás könyvében
például – Jézus szenvedése előtt több mint 500 évvel – ezt írta le a próféta:
Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfija, aki tudta mi a szenvedés. Olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk az arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. (…) A mi bűneinkért szúrták
át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a szenvedés, az ő sebei szereztek
nekünk gyógyulást. (…) Megkínozták, és ő alázattal viselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet
leölni visznek, vagy mint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. (…) A gonosztevők közé
sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért (Iz 53,3–12).
3. Csodák. A Biblia számos csodáról is beszámol.
Jézus gyógyításait még az ellenfelei is elismerték.
Nem tagadták le a tényt, hogy ő betegeket gyógyít (vö. Lk 14,15). Mindezekből világosan látszik,
hogy a Biblia nem pusztán emberi mű, hanem
Isten szava.

Biblia-tekercs

Mi a kánon?
Szentírási kánonnak nevezzük a Bibliába tartozó könyvek jegyzékét. Az Egyház a Szentlélek vezetésével ismerte fel, hogy mely könyvek sugalmazottak. Az ószövetségi kánon 46, az újszövetségi
27 könyvet tartalmaz.

Melyek az Ószövetségi Szentírás könyvei?
Az Ószövetségbe a következő könyvek tartoznak:
Pentateuchus (más néven Mózes öt könyve, Tóra): Teremtés, Kivonulás, Leviták, Számok, Második
Törvénykönyv.
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Történeti könyvek: Józsue, Bírák, 1–2 Sámuel, 1–2 Királyok stb.
Bölcsességi könyvek: Jób, Példabeszédek, Bölcsesség stb.
Próféták: 4 nagypróféta (Izajás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel), 12 kispróféta.

Holt-tengeri tekercs – a Holt-tenger partján fekvő Kumránban az Ószövetség egyes könyveinek Krisztus korabeli másolatait találták meg
– a bibliai szövegek mellett más, a kumráni közösség által írt tekercseket is találtak (vö. 24. lecke)

Feladat:

!

A Szentírás Isten üzenete, neked is szól! Olvass el egy részt valamelyik próféta könyvéből, és gondolkodj el rajta,
hogy mit mond ebben a részben Isten neked! Írd le néhány szóban, amit ez a bibliai rész személyesen neked üzen!
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2. Az ószövetségi történelem dióhéjban
Az őstörténet
A Biblia mindenekelőtt leírja a világ teremtését. Isten jónak teremtette a világot, azonban az ember
bűne által megjelent a világban a rossz is: a háborúk, a gyűlölet, a gyilkosság, a boldogtalanság, a
válások, a veszekedések. A Biblia ezt a folyamatot jelzi a Káin és Ábel, a vízözön, és a Bábel tornya
elbeszélésével.

A pátriárkák
A bűn története után a Biblia az üdvösség történetét mutatja be. Isten meghívta Ábrahámot.
Ábrahám követte az isteni hívást, elhagyta a rokonságát, és elindult egy ismeretlen földre. Ábrahám
fia volt Izsák, Izsák fiai pedig Jákob és Ézsau voltak. Jákobnak tizenkét fia született. Jákob egyik fiát,
Józsefet a testvérei eladták rabszolgának Egyiptomba. Így került aztán Jákob családja Egyiptomba
a nagy éhínség idején.

Az Egyiptomból való szabadulás
Egyiptomban a zsidó nép rabszolgaként dolgozott. A fáraó rabszolga-felügyelői kegyetlenül bántak
a rabszolgákkal. Isten akkor kiszabadította a népét. Megszületett Mózes, akit később a fáraó leánya
örökbe fogadott. Mózes először a maga erejéből, a saját elképzelései szerint akart segíteni a népén:
megölt egy rabszolga-felügyelőt. Menekülnie kellett. Hosszú éveken át pásztor volt a pusztában.
Itt jelent meg neki Isten, és küldte őt vissza, hogy kiszabadítsa a népet. A tíz csapás kényszerítette rá
a fáraót, hogy elengedje az izraelitákat Egyiptomból. Húsvét éjszakáján szabadította meg a népet
Isten a „rabszolgaság házából”. A kivonulás (kb. Kr. e. 1250–1225) után eljutottak a Sínai-hegyhez,
ahol Isten szövetséget kötött a népével, és kinyilatkoztatta a tízparancsolatot.
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A bírák kora
Mózes nem mehetett be az Ígéret földjére. Mózes halála után Józsue vezette be a népet Kánaánba.
A honfoglalás után mintegy 200 éven át bírák kormányozták Izrael népét. Ők szabadították meg a
népet az ellenséges támadások idején. Ilyen bírák voltak például Gedeon vagy Sámson.

A királyság kora
Sámuel próféta idejében a zsidók királyt követeltek maguknak. Az első király Saul lett, majd az ő halála után következett Dávid (kb. Kr. e. 1000–960). Dávid király tette fővárossá Jeruzsálemet. Dávid fia
Salamon volt, aki a jeruzsálemi templomot felépítette. Salamon halála után az ország kettészakadt.
Az északi részt Izraelnek hívták, a fővárosa Szamaria lett. A déli részt Júdának nevezték, a fővárosa
Jeruzsálem lett. Isten hiába küldte a prófétákat (Illést, Elizeust, Izajást, Jeremiást), hogy a népét megtérésre hívják. Mindkét országrész elpusztult: Izraelt az asszírok (Kr. e. 722/721), Júdát a babiloniak
foglalták el (Kr. e. 587).
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A babiloni fogság
A babiloniak elfoglalták Jeruzsálemet, lerombolták a templomot, és a lakosság egy részét fogságba hurcolták Babilonba. A babiloni fogság (Kr. e. 587–538) nagy megpróbáltatás volt a zsidó nép
számára, de egyben a megtérés, a megtisztulás ideje is. Több próféta is működött a fogság idején
(Ezekiel, Deutero-Izajás), akik bátorították a népet,
erősítették a reményt a fogságban élőkben. Végül
Kürosz, a perzsa király elfoglalta Babilont, és hazaengedte a fogságban levő népeket (Kr. e. 538).

Rembrandt van Rijn: Baltazár király lakomája (Dán 5) – Baltazár
az Újbabiloni Birodalom utolsó királyának (Nabonidnak) a ﬁa volt
– a falon megjelenő isteni üzenet a Babiloni Birodalom bukását,
és egyben a zsidók babiloni fogságának végét jelzi

A fogság utáni kor
A babiloni fogság után csak nehezen sikerült a templomot és a Jeruzsálem falait felépíteni. Júdea sokáig egy kis jelentéktelen tartomány volt a perzsa, később a hellenista
birodalmak fennhatósága alatt. Makkabeus Júdás idejében azonban sikerült újra kivívni az ország függetlenségét (Kr. e. 164). Nem sokkal később azonban az ország
a Római Birodalom fennhatósága alá került (Kr. e. 63). Júdeát eleinte Róma által kinevezett királyok (pl. Nagy Heródes), később helytartók (pl. Pilátus) kormányozták.
Ezekben az évtizedekben egyre erősödött a Messiás eljövetele utáni vágyakozás.
Ennek a várakozásnak szentelték az életüket a kumráni közösség tagjai, akiktől ránk
maradtak a kumráni vagy más néven holt-tengeri tekercsek. Isten így készítette elő
az emberiséget a Messiás születésére, az új és örök szövetségre, amelyre meghívást
kap a világ minden népe.

Ilyen agyagkorsókban találták meg 1947-ben a kumráni tekercseket
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3. Az első teremtéstörténet
A világ nem magától van
A csillagászok többségének megfigyelései alapján feltételezik, hogy az égitestek (a csillagok, a galaxisok) egyetlen pontból robbantak szét, röpülnek szerte a világűrben. Ennek az ősrobbanásnak
kiszámították az idejét, mérni tudják a hatását (a háttérsugárzást).
Arra azonban a tudomány nem tud válaszolni,
hogy honnan keletkezett ez az ősrobbanás.
A gondolkodó ember tudja, hogy a semmiből
nem lesz magától valami, a kevesebből nem lesz
magától több, az élettelenből nem lesz magától
élő. Ez a gyönyörű világmindenség nem magától,
nem csak úgy véletlenül keletkezett.

A Hubble-űrtávcső által készített kép egy galaxisról – „Bámulom az eget,
kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál!” (Zsolt 8,4)

Ha elmegyünk egy pályaudvarra, és látjuk, hogy a vonatok pontosan érkeznek és indulnak, a váltók mindig megfelelő állásban vannak, akkor az a benyomásunk támad, hogy van egy menetrend,
mely szerint a pályaudvar működik. Egyetlen élő sejt működése sokkal bonyolultabb, mint egy
pályaudvaré. A gondolkodó ember tudja, hogy ez a végtelenül bölcsen elrendezett és gyönyörű
szép világ nem magától keletkezett. Ezért van az, hogy a legnagyobb tudósok hívő emberek voltak
(Albert Einstein, Max Planck, Friedrich von Weizsäcker stb.).
A Biblia pontosan erről beszél: a világ nem magától keletkezett. A világot Isten teremtette.
A világ szépsége, a Nap, a Hold, a csillagok, a felhők, a virágok, a nevető gyermekarcok mögött valami végtelen Szépség és Bölcsesség rejtőzik: Isten.
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Szépen fogalmazza meg mindezt Rónay György Jelenlét című verse:
Nézz föl az égre: ott van
felhők és csillagok közt.
Pillants körül a földön:
ott van fűben, virágban,
állatok ámuló szemében,
emberek arcán.

Áss le a föld alá:
csontokból és kövületekből
szándékainak lábnyoma
dereng feléd.
Mindenütt láthatatlan.
Mindenben látható.

Himnusz a világ szépségéről
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: „Legyen világosság”, és világos lett. Isten látta, hogy a
világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a
sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és reggel: az első nap.
Isten újra szólt: „A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek között.”
Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti
vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. Erre este lett és reggel: a második nap. Isten ismét szólt: „Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz.” Úgy is történt. Isten a szárazat földnek
nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. Isten látta, hogy ez jó (Ter 1,1–10).

A Biblia két történetben mondja el a világ teremtését. Az első teremtéstörténet (Ter 1,1–2,4a)
olyan, mint egy himnusz a világ szépségéről. Felsorolja a világ dolgait, az égboltot, a tengert és a
szárazföldet, az égitesteket, a növényeket, a halakat, a madarakat, végül pedig a szárazföldi állatokat és az embert, majd minden „nap” leírása végén ezt a refrént találjuk: „Isten látta, hogy (nagyon)
jó mindaz, amit alkotott” (Ter 1,10.31).

„Mert a szépség szerzője teremtette őket” (Bölcs 13,3)

17

Assisi Szent Ferenc Naphimnusza is gyönyörűen énekli meg a világ szépségét:
Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás,
Minden egyedül téged illet, Fölség
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
Áldott légy, Uram, és minden alkotásod
Legfőképpen urunk-bátyánk a Nap.
Aki a nappalt adja és ránk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.
Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az égnek.
Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, minden jó és rút idő.
Kik által élteted minden te alkotásod.
Áldjon, Uram, téged Víz húgunk,
Oly nagyon hasznos ő,
Oly drága, tiszta és alázatos!
Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennémű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. (…)
(Sík Sándor fordítása – részlet)

Építés és díszítés
A teremtést a Biblia ahhoz hasonlóan mondja el, mint ahogyan egy ember házat épít. Először a
falak és a tető készül el, utána jöhet a ház feldíszítése. Az első három napon Isten a világ stabil
alapelemeit alkotta meg, a következő három napon pedig feldíszítette ezeket mozgó dolgokkal: az
égitestek ékei a nappalnak és az éjszakának; a madarak az égnek, a halak a tengernek; az állatok és
az ember pedig a szárazföldnek.
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1. világosság és sötétség
2. szilárd égboltozat, alsó és felső vizek
3. szárazföld és a tenger, növények

4. nagy (Nap és Hold) és kis világítók, csillagok
5. halak és madarak
6. szárazföldi állatok és az ember

Isten úgy alkotta meg a világot mint egy gyönyörű házat, feldíszítette, aztán belehelyezte az embert. Görögül a világmindenséget így nevezik: kozmosz. A kozmosz szó azt jelenti: díszes, feldíszített
(innen származik a kozmetika szavunk is). Isten szép világot alkotott az embernek, hogy örömünket
lelhessük benne.

Az ókori világkép
A bibliai leírásba belekeveredik az ókori világkép is. Az ókorban úgy képzelték, hogy az égbolt szilárd, és egy üvegbúrához hasonlít, ami fölött víz van (a „felső vizek”). Amikor az eső esik, akkor
megnyitják „az ég csatornáit”. A földet egy tányérhoz hasonlónak képzelték, amely oszlopokon áll.
Ha földrengés van, azt mondták, hogy „a Föld oszlopai inognak”. A bibliai elbeszélés ezt az ókori világképet tükrözi, hiszen a szent szerző így képzelte el a világot. Isten ezen a megfogalmazáson keresztül is el tudta mondani az alapvető üzenetét:
mindent ő alkotott, és mindent jónak teremtett.

Az ókori ember világképe – az égboltot szilárdnak képzelték, amely fölött
víz van – a földről azt gondolták, hogy oszlopokon áll

Az ember Isten képmása
Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger
halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.”
Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött,
amely a földön mozog” (Ter 1,26–28).
Az ókorban az uralkodókat nevezték az istenek képmásainak. Ahogyan Isten úr a mennyben, úgy
a király úr a földön. A király olyan, mint az Isten, Isten képmása. A Biblia ezzel szemben azt tanítja,
hogy nemcsak a királyok, hanem minden ember – a legkisebb, a legszegényebb – Isten képmása.
Isten minden embert arra teremtett, hogy „uralkodjon”:
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Az ókori teremtésmítoszok szerint az istenek az embert szolgáknak teremtették; azért, hogy őket
kiszolgálják, nekik áldozatokat mutassanak be. A Biblia arra tanít, hogy Isten uralkodásra teremtette
az embert. Nem szolgának, hanem társának alkotott minket. Szeretetből teremtett, és szeretetre
hív minket. Gyönyörűen ábrázolja ezt a teremtő szeretetet Michelangelo freskója a Sixtus-kápolna
mennyezetén.

Michelangelo Buonarroti: Ádám teremtése – „Az embert a földből teremtette az Úr (…), felruházta őt saját erejével (…), a maga szemét helyezte szívükbe, hogy
feltárja nekik művei nagyságát” (Sir 17,1–14)

A hetedik nap
Így készült el a föld és az ég minden bennelevővel együtt. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit
alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett. Isten megáldotta és megszentelte a
hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után (Ter 2,1–3).
A hetedik nap a nyugalom napja, az ünnep. Bizonyos értelemben ez a hetedik nap az egész teremtés célja. Az ember, akit Isten alkotott, a hetedik napon, az ünnepen találkozhat Teremtőjével.

Feladat:

!

Menj ki a természetbe, és tölts el egy kis időt azzal, hogy ámulva nézed a világ szépségét! Érzékeld mindebben
a Teremtő jóságát, szépségét! Írd le néhány mondatban, hogy mit éltél át, mit éreztél!
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4. Szeretetre teremtett
Jelképes történet
A második teremtéstörténet sok jelkép segítségével mondja el a világ és az ember teremtését, valamint a bűnbeesés történetét (vö. Ter 2,4b–3,24). Ez az elbeszélés nem mese, hanem igaz történet,
ám az igazságot jelképekbe öltözteti. Ezeket a jelképeket kell helyesen megértenünk.

Ádám
Az első embert a Biblia Ádámnak nevezi. Ez a név ennyit jelent: ember. A név egyébként a „föld” szóból származik (héberül „adamah”), és utal arra, hogy az ember teste a földből való. Az első ember
neve tehát nem igazi tulajdonnév. A Biblia nem egy Ádám nevű ember megteremtését és bűnbeesését mondja el, hanem „az ember” megteremtését, „az ember” bűnét. A történet nemcsak az első
emberekről, hanem minden emberről, rólunk is szól. Minden embert végtelen szeretettel teremt az
Úristen, mindenkinek felkínálja az ő gazdag, szeretetteli életét (a paradicsomkertet), és minden ember vétkezik (Mária és Krisztus kivételével), elveszíti ezt a kertet. Ez „az ember tragédiája”.

Az ember test és lélek
Az elbeszélés szerint Isten az embert a föld agyagából alkotta meg, és ezután az orrába lehelte az
élet leheletét (vö. Ter 2,7). Az ókori ember számára titokzatos, csodálatos dolog volt a lehelet, amit az
ember ki-be lélegzik, ami fölött nincs hatalma; és aztán, amikor az utolsót lélegzi, ezzel a lehelettel
együtt az élet is kiszáll belőle. Ezért a lehelet jelképe lett az ember szellemi részének, a léleknek. Sok
nyelvben a két szó (lélek és lélegzet) hasonlít, vagy akár azonos is.
A Biblia azt tanítja ezzel a jelképes leírással, hogy van az emberben valami, ami a földből való,
anyagi, és a halálunk után visszatér a földbe. Ám van bennünk valami, ami Istentől való: a lélek,
amely képessé tesz az öntudatra és a szabadságra. A lélek uralkodik az anyag felett. Ha például
Kovács Péter délután 6-kor felemeli a kezét, hogy egy szeget beverjen a falba, ez nem azért történik
meg, mert az agyában, az idegsejtekben egy ilyen inger keletkezik, hanem pontosan fordítva: azért
keletkezik az agyában ez az inger, mert ő délután 6 órakor éppen fel akarja emelni a kezét.
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A paradicsomkert
A Biblia leírja, hogy Isten az embert egy gyönyörű kertbe helyezte. A kertből négy folyó fakadt:
a Pison, a Gichon, a Tigris és az Eufrátesz. Az első két folyónév a későbbi magyarázók (Josephus
Flavius zsidó történetíró és az apokrif írások) szerint az Indust és a Nílust jelenti. A bibliai leírásban
említett négy folyó tehát az akkor ismert világ négy legnagyobb folyója.
A négyes szám az ókorban a világmindenségre utaló jelképes szám is volt: jelezte a négy égtájat
(észak, dél, kelet, nyugat) és a világ négy alkotóelemét (az ókori tudomány szerint a föld, a levegő, a
víz és a tűz). A Biblia azt jelzi a paradicsom leírásával, hogy az egész Föld paradicsomkert lett volna,
ha az ember a bűneivel tönkre nem teszi.

„Hogy művelje és őrizze”
Az Úristen az Éden kertjébe helyezte az embert, hogy művelje és őrizze (Ter 2,15).

Az ember feladata, hogy a világot megismerje, megőrizze, szépítse. Ezt teszi az ember, amikor
felfedezi a betegségek kórokozóit, és a gyógyszereket megalkotja, amikor gátakat épít a folyóknak,
amikor egy vulkánkitörést vagy szökőárat előre jelez, és a lakosságot valamint az állatokat elmenekíti onnan. Az ember a teremtett világ őre, gondozója. Fontos kötelessége a természet megóvása,
védelme. Tiszteletben kell tartania a világba beleültetett törvényeket, különben önmagát fogja elpusztítani (pl. a globális felmelegedés által).
A munka nem a bűn büntetése, hanem részvétel a teremtés művében. A munka célja nemcsak
a megélhetés biztosítása, hanem a világ szebbé,
biztonságosabbá, élhetőbbé tétele. A munka által az egyik ember a szeretet szolgálatát végzi el
a másik felé (pl. tanítja, ápolja). A munka révén az
ember átéli az alkotás örömét (pl. a művészetekben), és így önmagát is nemesebbé teszi.

„Kezed munkájából élhetsz, boldog leszel, és jól megy sorod” (Zsolt 128,2)
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„Feleség legyen a neve”
A Biblia leírja az asszony megteremtését is.
Az ember nem talált magához illő segítőtársat. Az Úristen ezért azt mondta: „Nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok neki hozzá illő segítőtársat.” Az Úristen álmot bocsátott az emberre, kivette az egyik
oldalcsontját, abból megalkotta az asszonyt, azután az emberhez vezette. Az ember így szólt: „Ez már
csont a csontomból, hús a húsomból. Feleség legyen a neve, mivel a férfiből lett.” Ezért a férfi elhagyja apját
és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz (Ter 2,18–24).

Ez egy gyönyörű, jelképes leírás arról, hogy miért alkotta Isten az embert férfinak és nőnek.
Az emberből mintha hiányozna egy darab, mintha kihasítottak volna belőle valamit. A szerelem és
a házasság az, ahol ez a seb begyógyul. Ketten egy emberré lesznek. A feleség a férfi jobbik fele,
ahogyan ezt a magyar fele-ség szó gyönyörűen jelzi. (A héber nyelvben is van itt egy szójáték: férfi
– „is”, nő – „issáh”.) A szerelem és a házasság nemcsak ösztönök parancsa, nemcsak futó érzelmek,
hanem ennél valami sokkal mélyebb és elemibb: két ember egy lesz, két élet összeforr.
A szerelem és a házasság a Biblia tanítása szerint eggyé válás. Ezt az egységet ünnepli meg, ezt
pecsételi meg a testi egyesülés. Ám ez a testi eggyé válás csak akkor szép, csak akkor van a helyén, ha valóban két ember, és nem csak két test egyesül. Ha egymásnak adják egész önmagukat.
Ha nemcsak egy hónapot vagy egy-két évet adnak az életükből, hanem egymásnak adják a múltjukat és a jövőjüket, örömeiket és fájdalmaikat.
Isten szeretetre teremtette az embert. Ebben a szeretetben tud az ember kibontakozni, boldog
lenni. Az életünket ingyenesen, ajándékba kaptuk, és arra kaptuk, hogy mi is épp olyan bőkezűen
adjuk majd tovább. Akkor lesz valaki boldog, ha sikerül odaadnia az életét. Jézus így tanított erről:
Ha valaki meg akarja menteni az életét, elveszíti. Ha valaki elveszíti az életét értem és az evangéliumért,
az megtalálja (Mk 8,35).

„Ezért a férﬁ elhagyja apját és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és a kettő
egy test lesz” (Ter 2,24)
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A szerelemben és a házasságban magának Istennek a végtelen szeretete van jelen. Gyönyörűen
írt erről Tóth Árpád:
Esti sugárkoszorú
Előttünk már hamvassá vált az út
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.
Illattá s csenddé. Titkok illata
Fénylett hajadban s béke égi csendje,
És jó volt élni, mint ahogy soha,
S a fényt szemem beitta a szívembe:
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,
Vagy áldott csipkebokor drága tested,
Melyben egy Isten szállt a földre le
S lombjából felém az ő lelke reszket?
Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek, –
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szívembe visszatér,
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!
Isten szépnek alkotta a világot – a „kozmosz” azt jelenti: díszített

Feladat:

!

Kérdezd meg a szüleidet, hogy hogyan találkoztak egymással, hogyan lettek szerelmesek egymásba! Kérd meg,
hogy meséljenek neked a házasságukról! Este imádkozz azért, hogy a szüleid boldogságban, szeretetben, békében
éljenek!
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5. A bűnbeesés
Isten az embert szeretetre teremtette. Arra, hogy harmóniában, békében éljen ővele, a természettel, az embertársaival és önmagával. Az ember azonban ezt a harmóniát megtörte. Ezt mondja el
a Biblia a bűnbeesés történetében (vö. Ter 3,1–24).

A kísértő
A kísértő jelképe a Bibliában a kígyó. Más népek mítoszaiban, például a Gilgames-eposzban is a kígyó jelképezi a Gonoszt. Az ókori ember két okból is nagyon félt a kígyótól. Egyrészt: a kígyó a rejtekből, alattomosan támad. Másrészt: a mérges kígyók önmagukban mérget képesek termelni.
Mintha különleges bölcsesség birtokában lennének. Ám ez a bölcsesség halált hozó, gonosz bölcsesség, ami elpusztít másokat. Ezért lett a kígyó az ókorban a Gonosz jelképe.

A jó és a rossz tudása
A kígyó megkérdezte az asszonyt: „Valóban megtiltotta az Isten, hogy egyetek a kert fáiról?” (Ter 3,1).

A kísértő azt sugallja nekünk, hogy Isten egy szép világot alkotott, de nem engedi
meg, hogy élvezzük is. Megtiltotta, hogy együnk a kert fáiról.
Valójában Isten azért tilt meg valamit, hogy megóvjon a rossztól, a gyűlölettől, a boldogtalanságtól. A parancsok olyanok, mint az útjelző táblák.. Mutatják
a szeretet és a boldogság útját. Ha egy sofőr nem törődik az éles kanyart jelző táblával, akkor saját magának árt, ő zuhan a szakadékba. Ha egy ember
nem törődik a parancsokkal, akkor a saját boldogságát, mások boldog-

A parancsok olyanok, mint az útjelző táblák: mutatják a boldogság,
a szeretet, a szép és emberhez méltó élet útját
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ságát, a családja békéjét teszi tönkre. Aki betartja a parancsokat, az megtalálja az igazi boldogságot
és békét. Ha valaki például megtalálja az igazi társát, hozzá egy életen át hűséges, soha nem bántja
meg, soha nem csalja meg, az megtalálja a boldogság igazi útját. Aki Isten parancsait megszegi,
az a saját életét és mások életét pusztítja. Önmagát pusztítja az alkoholista, a kábítószer-élvező.
Önmagát alacsonyítja le az, aki durva, trágár szavakat használ. A maga életét teszi szegényebbé
az, aki lusta, aki a képességeit nem bontakoztatja ki. Mások életét keseríti, aki másokat sérteget,
kigúnyol.
A kísértő azonban azt akarja elhitetni, hogy Isten irigy a boldogságunkra. A parancsaival akadályoz minket abban, hogy boldogok legyünk. Az asszony védeni próbálta Istent, és ezt válaszolta a
kísértőnek:
„Isten csak a kert közepén álló fáról tiltotta meg, hogy együnk róla, nehogy meghaljunk.” A kígyó azonban
ezt felelte az asszonynak: „Dehogy fogtok meghalni! Isten jól tudja, hogy amikor esztek belőle, megnyílik a
szemetek, olyanok lesztek, mint az Isten! Tudni fogtok jót és rosszat” (vö. Ter 3,2–5).
A jó és a rossz tudás fája azt jelképezi, hogy az ember maga akarja eldönteni, mi a jó, és mi a
rossz. A világ törvényeit azonban a Teremtő alkotta meg, amikor a világot megteremtette. Ahogyan
az állatok ösztöneibe bele vannak írva az ő törvényeik, amelyek szerint élniük kell, éppen így az
ember szívébe is bele van írva Isten törvénye, amely szerint boldogok lehetünk. Szent Pál apostol
ezt írta: „A pogány törvény híján a természet szavára jár el. Ezzel bizonyítja, hogy a törvény szabta
cselekedet a szívébe van írva” (Róm 2,14–15). Ugyanerről így vall Vörösmarty:
A természet örök könyvét forgatni ne szűnjél:
Benne az Istennek képe leírva vagyon.
A rabbik azt tanítják, hogy Isten tíz szóval teremtette a világot. (Az első teremtéstörténetben
ugyanis tízszer szerepel ez a mondat: „Isten szólt.”) Ebben utalást látnak a tízparancsra. A tízparancsolat, az isteni törvény bele van rejtve, bele van teremtve a világba, a természetbe, az emberi lélekbe.
Az embernek ki kell olvasnia ezt az elrejtett törvényt. Ez számunkra a boldog, harmonikus élet útja.
A bűnös ember azonban azt gondolja, hogy ő jobban tudja, mi a jó neki és mi a rossz, mint a
Teremtő. Isten helyett ő akarja eldönteni, hogy mi a jó, és mi a rossz.

„Megnyílt a szemük”
A Gonosz azt ígérte az embernek, hogy ha szakít a fáról, megnyílik a szeme és valami csodálatos
dolgot fog átélni, olyan lesz, mint az Isten. A bűn mindig ezt ígéri, hogy valami csodálatos boldogsággal, szabadsággal, élvezettel ajándékoz meg. Valójában azonban a sátán mindig becsapja az
embert. A bűn mindig becsap és rászed. Az első embereknek megnyílt a szemük, de nem valami
csodálatos élményt éltek át, hanem „észrevették, hogy mezítelenek” (vö. Ter 3,7). Megjelent a szívükben a szégyen. Meglátták, hogy a bűnnel beszennyezték magukat.
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Az első emberek mezítelensége jelezte az ártatlanságukat, ahogyan a kisbabák mezítelensége
is az ártatlanságuk tükre. A szégyen megjelenése
jelzi, hogy az ember elveszítette ezt a gyermeki
ártatlanságot, tisztaságot.

A bűn, a veszekedés, a diszharmónia tönkreteszi Isten harmonikus
világát, és megsebzi az embert

A büntetés
Isten nem úgy bünteti a bűnt, mint ahogyan egy apa megveri a gyerekét, ha az rosszat tett. A bűn
magában hordozza a büntetését. A büntetés a bűn következménye. Például ha valaki sokat cigarettázik, akkor megnő a valószínűsége annak, hogy tüdőrákja lesz. A tüdőrák nem Isten büntetése,
hanem a bűn következménye. Az ember bűnének a következménye a rengeteg háború, a boldogtalan, széteső házasságok, az éhező, koldusszegény embermilliók Afrikában és Ázsiában.
Az asszony büntetése így hangzik:
Fájdalommal szülöd gyermekeidet, vágyakozni fogsz férjed után, de az uralkodni fog rajtad (Ter 3,16).
A két legszentebb női hivatás, az anyaság és a feleség szerep kapott sebet a bűn miatt. Az ember büntetése pedig ez:
Arcod verejtékével keresed a kenyered. A föld tövist és bojtorjánt terem a számodra. Azután pedig visszatérsz a porba, mert porból lettél, és porrá leszel (Ter 3,17–19).
A munka nehézzé, fáradságossá, keserű küzdelemmé válik az ember számára. Végül pedig vissza kell térnie a porba.

A halál nem békés hazatérés többé
A bűntelen ember számára a halál az Istenhez való békés hazatérés lett volna. A mélyen hívő emberek halála ma is ilyen. Egy haldokló néni, amikor a kórházban beléptem a betegszobába, ezt
mondta: „Atya, de örülök, hogy ideért! Tudom, hogy nemsokára meghalok. Régóta vártam ezt a pil-
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lanatot. Tudom, hogy hazamegyek.” Nagy csend
lett. Én pedig azt éreztem, hogy ez az asszony
egyáltalán nem fél. Mintha már látta volna azt a
Fényességet, amely rá vár. A bűntelen ember számára a halál békés hazatérés lett volna.
A bűn azonban megbontotta ezt a harmóniát. Az ember kételkedik Istenben, az örök életben.
Görcsösen ragaszkodik a földi életéhez. Ezért az
életből való távozás egy keserves haláltusává lett.

„Most már elbocsáthatod, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben”
(Lk 1,29)

Feladat:

!

Idézd fel magadban valamelyik rossz cselekedetedet! Gondolkodj el azon, hogy miért estél kísértésbe, hogyan
csapott be téged a Gonosz?
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6. Káin és Ábel
„Isten segítségével embert hoztam a világra!”
A Biblia leírja az első gyermek születését. Amikor Éva világra hozza az első fiát, örömében felkiált:
Isten segítségével embert hoztam a világra! (Ter 4,1).

Minden édesanya öröme benne van ebben a kiáltásban. Egy anya, amikor gyermeke születik, azt
éli át, hogy ezt a kicsi új embert nem ő alkotta. Nem tudta megtervezni, hogy milyen legyen a haja
és a szeme, még kevésbé azt, hogy mit fog majd gondolni, mit fog majd érezni. Egy soha eddig
nem létező új ember született a világra, aki elindul majd a maga útján.
Az édesanya ugyanakkor azt is átéli, hogy
Isten ezt a kicsi új életet őrá bízta, az ő kezeibe
tette. Egy kisbaba lelke olyan, mint a vaj: rendkívül
alakítható. Olyan az élete, mint egy fehér papír,
amelyre a legelső, legfontosabb szavakat a szülei fogják felírni. Az édesanya azt is átéli, hogy ezt
a kisgyermeket Isten segítségével, vele együtt ő
fogja megalkotni. Az ember társteremtő az Istennel. Ez az édesanyai méltóság lényege. Sokkal nagyobb dolog egy kisgyermeket elindítani az útján
az életbe, mint autókat tervezni vagy gyárakat
igazgatni. Ez a méltóság hatalmas felelősséget is
jelent.

„Isten segítségével embert hoztam a világra!” (Ter 4,1)
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Gyönyörűen ír erről Rabindranath Tagore, indiai költő:
Áldás
Áldd meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket,
mely elnyerte az ég csókját a földi életre.
Szereti a nap tündöklő fényét és az anyja
boldog mosolyát.
Nem gondol megvetéssel a porra, és nem vágyik
csillogó aranyra.
Áldd meg őt, és öleld szorosan a szívedre.
Száz keresztúton át idetalált. Ő tudja a
titkát, hogy választott ki a tömegből téged,
ajtód elé lépett, és kezedbe fogózva kérdezte az útját.
Híven követ, csacsog, és nevet, és a szíve nem ismeri a kételyt.
Őrizd hitét, vezesd biztos kézzel, és áldd meg őt.
Tedd a fejére a kezed, és kérd Istenedet, hogy
ha parányi lába nyomában vészjósló hullámok
kelnek, fentről kapja a szelet, és kifeszített
vitorlákkal elérje a béke kikötőjét.
A nagy rohanásban ne felejtsd el őt, engedd,
hadd jöjjön közel szívedhez, s a kezed
pihentesd meg áldón a fején.

A két testvér
A két testvér közül Káin volt az idősebbik. Ő földművesként dolgozott. Olyan munkát végzett, amihez kellő ismeretek és megfelelő munkaeszközök is kellenek. Az öccse, Ábel csak egyszerű pásztor
volt. Talán Káin megvetését is kifejezi az a név, amit a kisebbik testvér kapott. Ábel neve ezt jelenti:
lehelet vagy „semmi”.
Mindketten áldozatot mutattak be az Úrnak. Káin a föld terméséből, Ábel a bárányai közül ajánlott fel ajándékot Istennek. A Biblia azt írja, hogy Isten rátekintett Ábel áldozatára, Káin áldozatára
azonban nem tekintett (vö. Ter 4,2–5). Az ókori ember úgy gondolta, hogy ha Isten meghallgatja az
imát, ha elfogadja az áldozatot, akkor az embert gazdagsággal, jóléttel ajándékozza meg. Ebből a
gazdagságból lehet tudni, hogy Isten meghallgatott, és rá tekintett. Valószínűleg Ábelnek jól ment
a sora, szaporodtak az állatai, békében élt, míg Káint csapások sújtották, nem termett megfelelően
a földje. Ezért gondolta azt Káin, hogy Isten az ő imáját nem hallgatta meg, őrá nem tekintett. Káin
ezért meggyűlölte a testvérét, Ábelt.
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Harc a lelkiismeret hangjával
A Biblia leírja, hogy Káinban megszólalt a lelkiismeret hangja. Ez a hang Isten hangja bennünk. Így
szólt az Úristen hangja Káin szívében:

Tiziano Vecellio: Káin és Ábel

Miért vagy haragos? Miért sütöd le a szemed? Ha jót cselekszel, emeld fel a fejedet! Ám ha rosszat akarsz
tenni, akkor vigyázz! Az ellenség, mint leselkedő állat, ott ül az ajtód előtt, hogy felfaljon téged. Te uralkodj
rajta! (vö. Ter 4,6–7).

Minden ember érzi és hallja a lelke mélyén Isten kristálytiszta hangját, a lelkiismeret szavát. Ez a
hang mindig arra int, hogy a jót cselekedjük, és amit magunknak nem akarunk, azt másnak se tegyük. Ezt a hangot egészen elnémítani senki sem tudja, mert ez Isten hangja bennünk. A lelkünk mélyén érezzük az ő tisztaságát, jóságát, a teremtett világ tisztaságát, szépségét. Tudjuk, hogy ennek
megfelelően kellene élnünk. Elnémítani ezt a hangot nem tudjuk, csak tompítani.
Káin ebben a lelki küzdelemben alulmarad.
Nem hallgat a lelkiismerete tiszta hangjára. Ezért
jár lesütött szemmel. A bűn szomorúvá, boldogtalanná tesz. A Biblia leírása szerint a bűn olyan, mint
az ajtóban leselkedő vadállat. Ha beengedjük az
életünkbe, akkor felfal minket.

„Ábel juhpásztor lett” (Ter 4,2)
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Káin irigysége
Ábelnek valószínűleg jobban ment a sora, mint Káinnak. Káin ezt képtelen volt elviselni. Ábel, az
öccse, ez a kis „semmi” (ezt jelenti Ábel neve), sikeresebb volt, mint ő. Káin nem tudott örülni a
testvére sikerének. Kihívta a mezőre, és ott megölte a testvérét (vö. Ter 4,8). Hányszor megtörténik
azóta is, hogy valaki irigy a másik sikerére, boldogságára, nem tud őszintén örülni neki.
Isten számon kérte Káintól a testvére vérét. Így szólt hozzá:
„Hol van a testvéred, Ábel?” Káin így felelt: „Nem tudom. Talán őrzője vagyok a testvéremnek?” Isten erre
ezt mondta neki: „Mit tettél? Testvéred vére fölkiált a földről! Ezért hontalan és bujdosó leszel a földön”
(Ter 4,9–12).
Káin és Ábel története mögött két nép ellentéte is ott rejtőzik. A keniták (vagy káiniták) törzse
egy nagyon erőszakos nép volt. A homlokukon egy jelet viseltek, ami arra szolgált, hogy mindenki
felismerje őket, és ne merje őket bántani. Aki ezt mégis megtette, azon hétszeresen bosszút álltak
(vö. Ter 4,15.23–24). Ez a nép kezdetben fejlettebb volt az izraelitáknál: városokban élt, fegyvereket
gyártott (vö. Ter 4,17–22). A zsidók eleinte csak pásztorkodásból éltek, mint Ábel. Isten azonban az
Ígéret földjét mégis nekik adta, „őrájuk tekintett”, és nem a kenitákra. A két testvér története mögött
ott húzódik ennek a két népnek, a kenitáknak és a zsidóknak az ellentéte is.
A Biblia Káin és Ábel történetével azt is jelzi, hogy az első bűn után a bűn tovább terjed a világban.
Mint egy lavina, elborítja a földet, megmérgezi az emberek, a családok életét. A bűn terjedését jelzi
a vízözönről (Ter 6–9), és a Bábel tornyáról (Ter 11) szóló elbeszélés is.

Feladat:

!

Gondolj valakire, aki sikeresebb mint te, akit jobban szeretnek, aki szebb, okosabb nálad, vagy bármi másban
szerencsésebb! Próbálj őszintén örülni az ő örömének, sikereinek! Imádkozz érte, adj hálát az életéért! Próbáld
felismerni, hogy Isten neked is nagyon sok ajándékot adott!
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7. Ábrahám, Isten barátja
Az üdvösség története
A Biblia a Teremtés könyvének első 11 fejezetében a világ teremtését és a bűn történetét mondja el. A 12. fejezetben valami gyökeresen új kezdődik: az üdvösség története. Isten belép az emberi
történelembe.
Isten személy, és ezért személyes kapcsolatba lép az emberrel. Az emberi személy, akinek értelme és szabad akarata van, Istentől, a Teremtőtől származik. Ebből az is következik, hogy maga Isten
is személy. Lehetetlen, hogy az ember, akinek a léte Istentől származik, tökéletesebb legyen, mint
az őt megalkotó Isten. Isten nem személytelen erő, ahogyan például a buddhizmus vagy sok más
távol-keleti vallás gondolja. Isten személy, és ezért a számára a legfontosabb teremtménye az egész
hatalmas világmindenségben az ember. Ugyanis csak az ember tudja Istent egy kicsit is felfogni,
befogadni. Csak az ember tudja viszonozni az ő szeretetét.
Isten ezért személyes kapcsolatba lépett az emberrel. Megszólította őt. Voltak emberek, akik átélték Istennek ezt a közeledését. Bár Isten kegyelme jelen volt a világban a történelem első pillanatától kezdve, a szűkebb értelemben vett kinyilatkoztatás története Ábrahámmal kezdődött.

„Vonulj ki földedről, rokonságod köréből!”
Ábrahám Mezopotámiában, a Tigris és az Eufrátesz folyók által kialakított hatalmas síkságon élt. Eredeti neve Ábrám volt, Isten később adta neki az Ábrahám nevet (vö. Ter 17,5). A feleségét Sárának
hívták. Pásztorként élt, igen sok állata volt, de sokáig nem született gyermeke.
Ábrahám egyszer meghallotta az Úristen hangját, amely ezt mondta neki:
Vonulj ki földedről, rokonságod köréből, és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked! Nagy néppé teszlek. Megáldalak és megsokasítalak. Általad nyer áldást a föld minden népe
(Ter 12,1–3).

Ábrahám azt sem tudta még, hogy hová kell mennie. Mégis elindult. Végtelenül boldog volt,
amikor átélte azt, hogy a hatalmas, élő Isten megszólította őt. A sok ezer ember közül rajta a
szeme megakadt, őt kiválasztotta. Ezért a hangért Ábrahám boldogan elment volna a bárhová.
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Olyasmit élt át, amiről József Attila ezt írta Gyermekké tettél című versében: „Reám néztél, s én
mindent elejtettem. / Meghallgattál, és elakadt szavam.” Ábrahám is boldogan kiejt a kezéből
mindent, és elindul.

Isten barátja
Isten még semmilyen feladatot sem bíz Ábrahámra. Nem valamit akar tőle, hanem őt magát akarja. Kiválasztotta őt barátjának (vö. Iz 41,8; Jak 2,23). A hit, az Istennel való kapcsolat nagy kalandjára
hívta meg.
Ezért is nevezzük Ábrahámot a hívők atyjának. Ő a legelső, aki a hit útján bátran elindult, ő minden hívő példaképe. Ajtót nyitott Istennek, beengedte Istent az életébe.
Egy utcai mutatványos egyszer hajmeresztő mutatványt végzett. Két nagyon magas ház között
kötelet feszített ki, majd egy talicskában a kötélen át egy homokzsákot tolt át. A tömeg tapsolt, éljenzett. A mutatványos megkérdezte: „Elhiszitek-e, hogy egy embert is át tudok tolni a talicskában?”
Egy fiatalember válaszolt a tömegből: „Persze, hogy elhisszük, az sem nehezebb, mint egy homokzsák.” Erre a mutatványos azt mondta neki: „Akkor üljön be maga a talicskába!” Erre a fiatalember
már nem volt hajlandó.
Könnyen kimondja egy ember, hogy hisz. Hogy tényleg hisz-e valaki, az akkor derül ki, amikor
„be kell ülnie a talicskába”, amikor rá kell lépnie a hit keskeny útjára, például igent kell mondania a
negyedik vagy az ötödik gyermekre, vagy valakinek ismételten meg kell bocsátani.

Ábrahám és Lót
Ábrahámnak volt egy unokaöccse, Lótnak hívták. Lót édesapja meghalt, ezért Ábrahám őt is magával vitte a vándorútjára. Felnevelte, és gondoskodott róla. Amikor felnőtt, Ábrahám nyájakat is adott
neki, így Lót gazdag ember lett.

Wenceslaus Hollar: Ábrahám és Lót elválnak
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Egy idő múlva olyan sok állatuk lett, hogy vita támadt a pásztoraik között az állatok itatásakor a kutaknál.
Ábrahám nem akarta, hogy vita legyen közte, és az unokaöccse között. Ezért felmentek egy magas hegyre. Ábrahám azt mondta Lótnak: „Ne legyen vita köztem és közted, pásztoraim, és a te pásztoraid között,
hiszen testvérek vagyunk. Váljunk külön egymástól! Ha te balra mégy, én jobbra megyek, ha te jobbra
mégy, én balra megyek.” Lót szétnézett, és látta, hogy a Jordán egész síksága jól öntözött, olyan volt, mint
Isten kertje. Lót a Jordán síkságát választotta (vö. Ter 13,5–12).
Ábrahám felajánlotta Lótnak a választást. Lót hálás lehetett volna a nagybátyjának azért, hogy
felnevelte, gazdaggá tette. Meghagyhatta volna neki a termékenyebb, szebb vidéket. Lót hálátlanul csak önmagára gondolt. Ábrahám csendesen elviselte ezt a hálátlanságot.
Lót a Jordán völgyében, Szodoma városában telepedett le. Nem sokkal később egy Keletről
betörő csapat elfoglalta Szodomát, és a lakosokat fogságba hurcolta (vö. Ter 14,1–12). Ábrahám
meghallotta ezt, és az unokaöccsére, Lótra gondolt. Nem törődött a veszéllyel, hanem egy kis csapattal a rablók nyomába eredt, egy éjszaka rajtuk ütött, és kiszabadította Lótot (vö. Ter 14,13–16).
A hálátlansága ellenére továbbra is jó volt hozzá.
A hadjáratból hazatérőben Ábrahámot egy különleges papkirály, Melkizedek fogadta. Melkizedek hálaáldozatot, kenyeret és bort ajánlott fel Istennek a győzelemért, azután pedig megáldotta
Ábrahámot (vö. Ter 14,17–24).

Szodoma pusztulása
Lót Szodomában élt. Szodoma városának lakói azonban nagyon gonosz és erkölcstelen emberek
voltak, többek között a homoszexualitás bűnében éltek. Ezért Isten elhatározta, hogy elpusztítja
ezt a várost. Amikor Ábrahám megtudta Isten szándékát, hosszasan imádkozott a városért. Meg
akarta menteni az ott lakókat, különösen az unokaöccsét, Lótot. Alkudozott is az Istennel, hogy ha
legalább ötven igaz van a városban, akkor az ötven kedvéért kegyelmezzen meg az egész városnak.
Végül Ábrahám tízig ment el az alkudozásban. Isten megígérte, hogy tíz igaz miatt is megkegyelmez az egész városnak (vö. Ter 18,16–33). Ábrahám példát mutat nekünk is a közbenjáró imádságra, a hálátlanokért való könyörgésre.

Szodoma hegye
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Szodoma városában azonban nem volt tíz igaz sem. Ezért a város elpusztult. Isten azonban az
igazakat mégis megmentette. Lót, a felesége és a két lánya kimenekültek a városból, mielőtt az
elpusztult. A Biblia leírása szerint kén- és tűzeső hullott a városra (vö. Ter 19,1–29). Szodoma és
Gomorra városa a Jordán folyó mély völgyében
feküdt. Amikor ez a mély völgy (a Jordán-árok) kialakult, igen sok vulkán tört ki ezen a környéken.
A régészek több olyan város romjait is megtalálták, amelyeket vastag vulkáni hamu és lávaréteg
borított. Így pusztulhatott el Szodoma és Gomorra városa is. Ebben az időben jött létre a Holt-tenger. A Holt-tenger partján több helyen láthatóak
sóoszlopok. Ezek miatt a furcsa oszlopok miatt alakult ki az a legendás történet, hogy Lót felesége a
tilalom ellenére visszanézett, amikor Szodomából
menekült, látta az égő várost, és sóoszloppá változott.

Só a Holt-tengerben

Feladat:

!

Ismersz-e olyan embereket, akik a hit útján járnak, úgy, mint Ábrahám? Kérdezz meg egy ilyen embert, hogy miért
hisz, hogyan szólította meg őt az Isten. Ismersz-e olyan szenteket, akik Ábrahámhoz hasonlóan mindent elhagytak
Istenért? Olvasd el az életük történetét a Szentek életéből!
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8. Izmael és Izsák
„Ábrahám hitt Istennek”
Ábrahámnak sokáig nem született gyermeke, ő pedig már
nagyon megöregedett. Isten sok utódot ígért neki, de úgy
látszott, hogy ebből már nem lesz semmi. Egy alkalommal
Ábrahám keserűen ült a sátrában, és azt mondta az Istennek:

„Nézz föl az ég sátrára!” (Ter 15,5)

„Uram, Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam. Nézd, nem született gyermekem,
így majd a szolgám lesz az örökösöm.” Isten azonban kivezette őt a sátorból, és azt mondta neki: „Nézz
föl az ég sátrára! Számold meg a csillagokat, ha tudod! Ilyen lesz a te nemzetséged!” Ábrahám pedig hitt az
Istennek (vö. Ter 15,1–6).
Ábrahám a saját maga által készített szűk sátorban gubbasztott, és töprengett, hogy mit várhat
még az élettől. Isten kihívta őt egy tágasabb, egy nem ember által készített sátor, az égboltozat alá.
Megmutatta neki a számtalan égitestet. Arra hívta őt, hogy ne emberi módon számolgasson, hanem
tanuljon meg isteni mértékkel számolni. Ábrahám ámulva nézte a hatalmas, csillagokkal borított
eget, és hitt az Istennek.
A Bibliában itt fordul elő először ez a szó: hinni. Ezt a szót (az „aman” igét) a héber nyelv az anya
(„imma”) szóból képzi. Amikor egy kisgyerek az édesanyja karján van, átéli hogy szép ez a világ, és
ő abszolút biztonságban van. Ezt a boldog biztonságot sugározza a kisbaba szava: „Mama!” Valami hasonlót él át az ember, amikor kimondja ezt a szót: „Hiszek!” (Ebből a héber szóból származik
az imáinkban gyakran használt ámen szavunk is, ami ezt jelenti: „úgy van”; „biztos vagyok benne”;
„hiszem!”) Azt éli át az ember ilyenkor, hogy Isten tenyerén van a világ és az én életem is. Abszolút
biztonságban vagyok, őrá bízom önmagamat.
Amerikában történt. Egy fiú baseball-edzésekre járt. Nagyon szeretett játszani, de nem volt túlságosan ügyes. Fontosabb meccsekre soha nem állították be. Volt azonban benne valami nagyon
szimpatikus: nagyon szerette az apját. Édesapja gyakran el is jött az edzések vége felé. Ilyenkor a
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fiú mindent otthagyott, odarohant az apjához, átölelte. Volt egy park a pálya mellett, gyakran ott
sétáltak. Lehetett látni, hogy egészen különleges kapcsolat van apa és fia között. Aztán az édesapa
meghalt. Az edző meg is ijedt, hogy mi lesz most? Hogy fog ez a gyerek ezután élni? A fiú sokáig
nem jött edzésekre, de aztán néhány hónappal később egyszer mégiscsak beállított. Edzés végén
odament az edzőhöz, és azt mondta neki: „Szombaton nagy meccsünk lesz. Állítson be engem a
kezdő csapatba!” Az edző nem szívesen, de az édesapa halálára való tekintettel végül mégis rábólintott. Később otthon majdnemhogy megbánta az engedékenységét. Szombaton a fiú tényleg
ott állt a kezdő csapatban. Úgy játszott, mintha kicserélték volna. Minden ütése pontos volt. Úgy futott, hogy a nyomába sem ért senki. Az edzőnek eszébe sem jutott, hogy lecserélje. A meccs végén
odafutott hozzá, és azt mondta neki: „Mi történt veled? Soha életedben még így nem játszottál!”
Mire a fiú ezt válaszolta: „Tudja, az édesapám miatt történt. Nem tudom, észrevette-e; az édesapám
teljesen vak volt. Ez volt az első meccsem, amit láthatott. Neki játszottam.
Ha az ember tudja azt, hogy van Valaki, aki végtelen szeretettel nézi az életünket, akitől jöttünk
és akihez hazatérünk; akkor az életünk játékát szebben fogjuk játszani. Felszabadultabban, nagylelkűbben.

Ábrahám szövetséget köt Istennel
Ábrahám állatokat hozott, és kettévágta őket. Egymással szemben póznákon helyezte el a kettévágott darabokat. Egy ősi szertartáshoz készült fel ilyen módon. Az ókorban igen gyakran, ha két király
szövetséget akart kötni egymással, akkor állatokat vágtak ketté. A két királynak át kellett mennie
az állatok darabjai között. Ez a szertartás azt fejezte ki,
hogy ha valamelyik király megszegné a szövetséget, őt
ugyanúgy vágják ketté, mint azokat az állatokat.
Amikor beesteledett, és leszállt az éjszaka, valami
megdöbbentő dolog történt. Egy égő kemence alakjában maga Isten ment át az állatok darabjai között
(vö. Ter 15,9–10.17–20).
Isten úgy köt szövetséget az emberrel, hogy magára vállalja ennek a szövetségnek minden következményét: a „kettévágást”. Krisztus kereszthalálában ez a
kockázat, amit Isten vállalt értünk, be is teljesedett.

Rubljov híres ikonja Ábrahám három vendégéről, akik előre jelzik
a Szentháromság titkát
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A mi betegségeinket hordozta, a mi gonoszságainkért törték össze. A mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást (Iz 53,4–5).

Izmael
Ábrahámnak azonban továbbra sem született gyermeke. Ezért Sára, a felesége azt tanácsolta neki,
hogy vegye feleségül az ő szolgálóját, Hágárt is, és szülessen majd tőle gyermeke. Ábrahám így is tett,
és a szolgálótól gyermeke született, akit Izmaelnek
neveztek el. Izmael neve azt jelenti: Isten meghallgatott (vö. Ter 16,1–16). Izmael lett az arabok ősatyja. Az arabok (a muszlimok) is nagyon tisztelik
Ábrahámot. Őt tartják a legelső muszlimnak. Úgy
hiszik, hogy Ábrahám Mekkában is járt, és ott akarta feláldozni a fiát Istennek.

Imádkozó muszlimok Mekkában

Az ígéret gyermeke
Ábrahám egy forró napon Mamréban, a sátra előtt hűsölt egy fa alatt. Egyszer csak három vándor
érkezett oda. Ábrahám sietve fölkelt, megmosta a lábukat, és leültette őket. Ételt készíttetett a számukra, és gazdagon megvendégelte őket. A titokzatos látogatók az Úr küldöttei voltak. Megjövendölték Ábrahámnak, hogy egy év múlva fia születik. Sára, Ábrahám felesége hallotta ezt a sátorból,
és nevetett (vö. Ter 18,1–15).
Egy évvel később Ábrahámnak és Sárának valóban gyermeke született. A kisgyermeket elnevezték Izsáknak, ami azt jelenti: „nevetés”, „öröm” (vö. Ter 21,1–7). Ez a név nemcsak Sára kételkedő
nevetésére emlékeztet, hanem kifejezi azt az ujjongó örömet, amit Ábrahám és Sára átéltek, amikor
Isten mégiscsak beteljesítette az ígéretét, és gyermekük született.

Feladat:

!

Nézz föl egy este a csillagos égre, és csodáld meg a teremtő Isten nagyságát!
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9. Ábrahám áldozata
A próbatétel
Végre megszületett tehát az ígéret gyermeke, Izsák. Ábrahám öröme leírhatatlan volt. Az élő Isten
valóban cselekedett, megajándékozta őket. Most először Sára is kézzelfoghatóan tapasztalta meg
az ő hatalmát. Eddig Sára talán néha kételkedett.
Lehet, hogy Ábrahám lassanként jobban ragaszkodott Izsákhoz, mint az élő Istenhez, aki őt valaha meghívta. Fontosabb lett az ajándék, mint az ajándékozó. Isten próbára akarta tenni Ábrahámot,
vajon a fiánál, Izsáknál is jobban ragaszkodik-e őhozzá.
Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Akkor ezt
mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a hegyen, amit majd megnevezek neked.” Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt, fölnyergelte a
szamarát, magával vitte két szolgáját és a fiát.
A harmadik napon Ábrahám felemelte a tekintetét, és messziről
meglátta a hegyet. Fogta tehát az égőáldozathoz szükséges fát, s fia,
Izsák vállára adta, ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek
egymás mellett. Akkor Izsák megszólította Ábrahámot: „Atyám!”
Az válaszolt: „Igen, fiam!” Ezt mondta: „Lám itt a tűz és a fa, de hol a
bárány az áldozathoz?” Ábrahám így felelt: „Isten majd gondoskodik bárányról az égőáldozathoz, fiam.” Így mentek tovább egymás
mellett. Mikor megérkeztek arra a helyre, amit Isten mondott neki,
Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte a fiát, és
az oltárra helyezte a fa tetejére. Akkor Ábrahám kinyújtotta a kezét,
vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből,
és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Az folytatta: „Ne nyújtsd ki kezdet a fiú felé, és ne árts neki! Már tudom,
hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem.”
Amikor Ábrahám felemelte a szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a
kost, és feláldozta égőáldozatul a fia helyett (Ter 22,1–13).

Rembrandt van Rijn: Ábrahám áldozata – „Ne árts a ﬁúnak! Most már látom, hogy
szeretsz” (Ter 22,12)
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Ábrahám áldozata a mindenekfeletti istenszeretet megrendítő példája. Ábrahám tudta, hogy ha
Isten parancsára nemet mond, akkor az élő Istent elveszítené. Elveszítené azt, aki őt meghívta, aki
az úton végig vele volt, aki az életét betöltötte. Ábrahám bízott Istenben, és ezért elindult, hogy
teljesítse ezt az érthetetlen parancsot.

Gyermekáldozatok
Abban az időben, amikor Ábrahám élt, nem voltak ritkák a gyermekáldozatok. Ha valaki nagyon nagy
dolgot akart Istentől kérni, úgy érezte, hogy a legdrágábbat, a gyermekét kell feláldoznia. Jeruzsálem mellett a Gyehenna (Hinnom) völgyében több ilyen szörnyű oltár is állt (pl. Moloch bálványoltára), ahol kisgyermekeket áldoztak fel. Ezért lett a „Gyehenna” a pokol elnevezése is.
Ábrahám sok ilyen gyermekáldozatot láthatott életében. Úgy érezhette, hogy ha a pogányok
a hamis isteneiknek képesek feláldozni a gyermekeiket, akkor ő az igaz Istennek még inkább kell,
hogy mindent odaadjon, a gyermekét is. Ez a gondolat részben egy gyarló, emberi gondolat volt
csupán. Ábrahám nagysága nemcsak abban állt, hogy elindult, és kész lett volna feláldozni a fiát,
hanem még inkább abban, hogy megállt, és nem
áldozta fel. Meghallotta a szívében felkiáltó hangot: „Ne nyújtsd ki kezedet a gyermek felé, és ne
árts neki!” Megértette, hogy annak az élő Istennek,
akit ő megismert, nem tetszhet egy gyermek feláldozása. A Bibliában azért is szerepel ez az elbeszélés, hogy hirdesse a gyermekáldozatok tilalmát.
Istennek nem tetszik semmi olyan cselekedet, ami
az embert pusztítja. Isten azt akarja, hogy:

Ókori pogány áldozati oltár

…életünk legyen, és bőségben legyen (Jn 10,10).

A szeretet odaadást és áldozatot is jelent
Ábrahám áldozata előképe annak a tökéletes áldozatnak, amellyel Krisztus odaadta értünk az életét.
A Mennyei Atya valóban feláldozta a Fiát. Isten odaadta értünk önmagát, az életét. Izsák, aki a vállán
viszi fel a fát a hegyre, előképe Krisztusnak, aki a keresztjét vitte föl a Golgotára.
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A szeretet áldozatvállalást is jelent. Ha valakit szeretünk, akkor együttérzünk a nehézségeivel.
Magunkra vesszük a terheit. Helyette elszenvedünk dolgokat, hogy őt ettől megkíméljük. Az a szeretet, amely csak addig szeret, amíg ez kellemes, amíg jólesik, az nem is szeretet, hanem önzés:
a másik kihasználása.
Gyönyörű példája az önfeláldozó szeretetnek Gianna Beretta Molla, a szentté avatott édesanya
élete. Tehetséges, vidám fiatal lány volt. Jól zongorázott, szeretett síelni. Szerette az életet. Gyermekorvos lett. A szegények gyerekeit mindig ingyen kezelte. Sokat segített a plébánián is. Aztán
megismerkedett a későbbi férjével, Pietro Mollával. Azt írta ekkor a naplójába: „Isten nem ajándékozhatott volna meg szebb találkozással. Minden vágyam, hogy boldoggá tegyem!” Összeházasodtak, és valóban egy nagyon szép kapcsolat bontakozott ki közöttük.
Amikor azonban a negyedik gyermekét várta, kiderült, hogy
daganat van a méhén. Azonnal műtétre lett volna szüksége. Ám
azt is tudta, hogy ez a gyermeke életébe kerülne. A leghatározottabban azt mondta az orvosnak: „Mentsék a gyermeket!” A férje
ott állt mellette. Meg se próbált vitázni vele. Ismerte a feleségét.
Egy akart lenni vele ebben az utolsó, nagy döntésében. Az orvos
elvégezte azt a műtétet, ami lehetséges volt anélkül, hogy a kisgyermeknek ártson. Falfehér arccal jött ki a műtőszobából. A férjnek csak ennyit mondott: „Megmentettük a gyermeket.” Gianna
még hazament a kórházból, és otthon mindent elrendezett, mint
aki hosszú útra indul. Aztán nagyhétfőn ment vissza a kórházba.
A nővérnek azt mondta: „Nővér, eljöttem, nekem most meg kell
halnom.” Nagyszombaton délelőtt született meg a gyermeke, akinek ezt a nevet adta: Emmanuela, ami ezt jelenti: „velünk az Isten”.
Két nappal később pedig meghalt az édesanya.
Ott lehettem Rómában a boldoggáavatásán. Leírhatatlan élmény volt. Élt még a férje, és ott voltak a gyerekek. Ez a legkisebb
is, aki annak köszönhette az életét, hogy olyan édesanyja volt, aki
Gianna Beretta Molla, a szent édesanya
úgy adott neki életet, hogy a maga életét adta oda.

Feladat:

!

Olvasd el Gianna Beretta Molla életét a Szentek életéből! Gondolkodj el azon, hogy te szoktál-e áldozatot hozni
azokért, akiket szeretsz?
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10. „Az Úr Józseffel volt”
Izsák és Jákob családja
Ábrahám azt akarta, hogy Izsáknak ne a környező pogány népek közül való legyen a felesége. Ezért elküldte a szolgáját, Eliezert, hogy menjen vissza Háránba, ahonnan az Úr elhívta őt,
és onnan hozzon Izsáknak feleséget, Ábrahám rokonai közül. Amikor Eliezer megérkezett arra
a vidékre, a kútnál egy Rebekka nevű fiatal lány segített neki a tevék megitatásában. Eliezer
őt választotta, hogy Izsák felesége legyen. Izsák és Rebekka nagyon meg is szerették egymást
(vö. Ter 24,1–67).
Izsák és Rebekka ikerfiai voltak Ézsau és Jákob. Ézsau egy tál lencséért eladta az elsőszülöttségi
jogát a ravasz Jákobnak. Jákob ki is csalta az elsőszülöttségi áldást az apjától, Izsáktól, amikor az
megöregedett és megvakult. Ezután Jákobnak menekülnie kellett Ézsau haragja elől. A menekülés
éveiben Isten összetörte, és megtisztította a büszke Jákobot. Őt is becsapták. Ahogyan Jákob becsapta a testvérét és az apját, Izsákot, most Jákobot csapta be az apósa, Lábán. A fiatalabb lánya,
Ráchel helyett az idősebbet, Leát adta Jákobhoz feleségül. Jákob végül hazatért, és hétszer a földre
leborulva kért bocsánatot a testvérétől, Ézsautól (vö. Ter 25,19–37,1).
Jákobnak tizenkét fia született, ők lettek a zsidók tizenkét törzsének ősatyái. A tizenkét fiú neve
a következő: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Dán, Naftali, Gád, Áser, Isszachár, Zebulon, József és Benjamin.
Jákobnak egy lánya is született, Dina. Ábrahám családját: Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és az ő fiait
ősatyáknak, idegen szóval pátriárkáknak is nevezzük.

József, az elkényeztetett gyerek
Jákobnak tíz gyermeke született Leától és a feleségeinek (Ráchelnek és Leának) két szolgálójától. A kedves feleségétől, Rácheltől azonban sokáig nem született gyermeke. Végül aztán, amikor
Jákob már idősebb volt, Ráchelnek is született egy gyermeke, József. Jákob jobban szerette Józsefet
a többi gyermekénél. Hosszú ujjú tarka köntöst is készíttetett a számára, hogy kifejezze iránta különleges szeretetét. Józsefnek nem kellett a többi tíz testvérével együtt hetekre elmenni, és legeltetni
a nyájat. Ő mindig otthon, az apja mellett volt. Csak néha ment el, hogy élelmet vigyen a testvéreinek, és hírt hozzon róluk. Ilyenkor azonban József sok rosszat is elmondott a testvéreiről Jákobnak.
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Árulkodott. A Biblia így fogalmazza meg ezt: „Testvérei gyalázatát elvitte az apjához.” Emiatt a testvérei meggyűlölték Józsefet, és „egy
szót sem tudtak vele békében váltani” (vö. Ter 37,2–4).

A kényeztetés nem a gyerek javát szolgálja

Jákob elkényeztette Józsefet, és ez a helytelen szeretet kárára volt Józsefnek. Ha egy szülő elkényezteti a gyerekét, ha mindent megad neki, amit kér, ha mindent megenged neki, azzal tönkreteszi. Önzővé, lustává, elviselhetetlenné változtatja. Az a szülő, aki valóban szereti a gyerekét, az elsősorban arra tanítja, hogy jó emberré legyen. Tudjon adni másoknak, áldozatot hozni, és kitartani.
Ne keseredjen el minden nehézségtől. Az ilyen gyereket sokan szeretni fogják, mert nagylelkű és
önzetlen.

Józsefet eladják
Józsefnek különleges álmai is voltak. Azt álmodta, hogy a testvéreivel kévét kötnek a mezőn. Ám a
testvérei kévéi meghajoltak az ő kévéi előtt. Máskor azt álmodta, hogy a Nap, a Hold és a csillagok
meghajoltak előtte. Álmai miatt Józsefet még inkább meggyűlölték a testvérei. József álmai előre
jelezték azt, hogy majd Egyiptomban a testvérei földig hajolnak előtte (vö. Ter 37,5–11). Ezek az álmok azt is jelezték, hogy József életét Isten vezeti, Józsefet szinte a tenyerén hordja a világ.
Jákob egy alkalommal elküldte Józsefet, hogy hírt hozzon a testvéreiről. A testvérek éppen
Dotain környékén legeltették a nyájat. Messziről meglátták, hogy József közeledik. Azt mondták
egymásnak: „Nézzétek, ott jön az álomlátó! Rajta,
öljük meg, dobjuk egy ciszternába. Akkor majd
meglátjuk, mi lesz az álmaiból!” Megragadták Józsefet, letépték róla az általuk gyűlölt tarka köntösét, és egy üres ciszternába dobták. (A ciszternák
a víz összegyűjtésére és tárolására kialakított medencék voltak.) Aztán a testvérek leültek enni.
Nem sokkal később egy karaván haladt el arra.
A testvérek arra gondoltak, hogy Józsefet eladják
rabszolgának, így legalább hasznuk is származik
belőle. József köntösét bekenték egy kecske vérével, aztán hazaküldték az apjukhoz ezzel az üzenettel: „Találtuk, nézd meg, hogy a ﬁad köntöse-e
Ferenczy Károly: Józsefet eladják testvérei
vagy nem?” Amikor Jákob meglátta a köntöst, fel-
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kiáltott: „Ez a fiam köntöse! Vadállat ette meg. Széttépték, széttépték Józsefet!” Jákob siratta a fiát,
és senki sem tudta őt megvigasztalni. József köntöse, amit Jákob a szeretete jeleként adott neki,
végül is József veszte lett. A szülői kényeztetés gyakran a gyermek vesztét, a gyerek életének félresiklását okozza.
A kereskedők pedig levitték Józsefet Egyiptomba, és ott eladták Potifárnak, egy előkelő egyiptominak, a fáraó testőrségi parancsnokának (vö. Ter 37,12–36).

Potifár házában és a börtönben
József tehát Potifár házába került rabszolgának. Bármilyen munkát bízott rá Potifár, azt József mind
sikerrel elvégezte, mert az Úr vele volt. Potifár látta ezt, és ezért Józsefre bízta minden vagyonát.
Az Úr pedig József miatt megáldotta Potifár házát.
József szép termetű ifjú volt. Potifár felesége szemet vetett rá, és el akarta csábítani. József azonban nem engedett a csábításnak, mert nem akart vétkezni sem Potifár ellen, aki ennyire megbízott
benne és minden vagyona fölé helyezte, sem az Isten ellen. Egy alkalommal, amikor éppen senki
sem volt a házban, Potifár felesége megragadta József ruháját, és úgy akarta csábítani. József azonban a kezében hagyta a köntösét, és elfutott. Erre a feleség kiáltozni kezdett, összehívta a szolgákat,
és azt állította, hogy József erőszakoskodni akart vele, már a ruháját is levetette, csak azért menekült
el, mert ő kiáltozni kezdett. Amikor Potifár este hazajött, neki is elmondta ezt. Potifár elhitte a felesége szavait, nagy haragra gerjedt, és Józsefet börtönbe vetette.
Az Úr azonban a börtönben is József mellett
volt. Felé fordította a börtönfelügyelő jóindulatát,
úgyhogy az Józsefre bízta az összes foglyot.

Orazio Gentileschi: József és Potifár felesége

József valószínűleg számtalanszor megkérdezte azt, hogy miért történik vele ez a sok rossz.
Miért kellett Jákobtól elszakadnia, rabszolgává lenni, börtönbe kerülni? Egy dolgot azonban teljesen nyilvánvalóan megtapasztalt. Azt, hogy Isten vele van. Istennek mindezzel valamilyen szándéka van. A szenvedésben sokszor mi is azt kérdezzük: Miért? Ehelyett fontosabb volna arra figyelni,
hogy Isten velünk van. Velünk viszi a keresztet, belé kapaszkodhatunk.
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Az álmok titkainak megfejtője
Az egyik reggelen József észrevette, hogy két fogoly különösen is szomorú. Megkérdezte őket:
„Miért olyan szomorú az arcotok ma reggel?” A két fogoly elmondta, hogy azon az éjjelen mind a
kettőjüknek különös álma volt, de nem tudják az álom jelentését. József biztatta őket, hogy mondják el az álmukat. Az első fogoly a fáraó főpohárnoka volt. Ő azt álmodta, hogy három szőlőfürtből
újra italt facsar a fáraó poharába. József így fejtette meg az álom jelentését: „Három nap múlva a
fáraó megkegyelmez neked, és visszahelyez hivatalodba.” A másik fogoly a fáraó fősütőmestere volt.
Ő azt álmodta, hogy a fején három kosárban újra péksüteményeket visz a fáraónak. Ám madarak
jöttek, és megették a süteményeket. József így fejtette meg az álmát: „Három nap múlva a fáraó
ítélkezik az ügyedben, és felakasztat téged.” Három nap elteltével a fáraó születésnapja volt. Ekkor
megkegyelmezett a főpohárnoknak, és visszahelyezte őt a hivatalába, a fősütőmesternek azonban
nem, így őt kivégezték. Amikor a főpohárnok távozott a börtönből, József kérte, hogy szóljon az
érdekében a fáraó előtt, hiszen ártatlanul került a börtönbe. Ám a főpohárnok a szabadulása feletti örömében megfeledkezett Józsefről, így ő még két évig a börtönben maradt (vö. Ter 40,1–23).
Két évvel később nyugtalanító álmai voltak a fáraónak is. Egyiptom egyetlen bölcse sem tudta megfejteni őket. Ekkor a főpohárnoknak eszébe jutott József. Elmondta a fáraónak, hogy van a
börtönben egy rab, aki megfejtette az ő álmát, és a fősütőmester álmát is. Józsefet gyorsan előhozatták, a haját megnyírták, új ruhát adtak rá, és a fáraó elé vitték. A fáraó álma a következő volt.
Először azt látta álmában, hogy hét szép és kövér tehén jött elő a Nílusból, és legelt a réten. Utánuk
azonban hét csúnya és sovány tehén jött. Ezek odamentek a kövér tehenekhez, és felfalták őket.
Másodszorra a fáraó azt álmodta, hogy hét szép és kövér kalász nőtt ki egy száron, majd utána hét
üres és megperzselt kalász. Az üres kalászok elnyelték a hét teli kalászt. József – hallva az álmokat
– így szólt: „A fáraó álmai ugyanazok. Isten tudtára akarja adni a fáraónak, amit tenni akar. A hét
szép tehén és a hét teli kalász hét kövér esztendőt jelent, amikor Egyiptomban nagy lesz a bőség.
De ezután jön hét szűk esztendő, amikor Egyiptom földjén elfelejtik a bőséget.” József tanácsot is
adott a fáraónak: jelöljön ki egy embert Egyiptom élére, aki a hét bő esztendő alatt begyűjti a gabona egy részét, és így majd készletül
szolgál a hét szűk esztendőre (vö. Ter 41,1–36).

Arthur Reginald: József megfejti a fáraó álmát
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„Menjetek Józsefhez!”
A fáraó ezt hallva így szólt a szolgáihoz: „Találhatnánk-e más, hasonlóan bölcs és okos embert, akiben Isten szelleme van, mint ezt a férfit?” Így hát kinevezte Józsefet egész Egyiptom fölé. József
pedig az egész országban, hét éven át összegyűjttette a gabonát. Közben József feleségül vette
Asznátot, aki egy egyiptomi pap lánya volt. Két fiuk született, Manassze és Efraim.
A hét bő esztendő letelte után aztán éhínség támadt Egyiptomban. A nép a fáraóhoz kiáltott
segítségért. A fáraó azt felelte nekik: „Menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond.” József pedig
kinyitotta a gabonacsűröket, és eladta a gabonát az egyiptomiaknak (vö. Ter 41,37–57).

József és testvérei
Az éhínség nemcsak Egyiptomot, hanem a környező területeket, így Kánaán földjét is sújtotta.
Jákob és a családja is éhezett. Ezért Jákob elküldte a fiait Egyiptomba, hogy gabonát vásároljanak.
Tíz fiát küldte el. A legkisebbet, Benjamint, aki József eladása után született neki Rácheltől, nem
engedte el. Benjamin volt József egyetlen édestestvére, a többi tíz a féltestvére volt. A tíz testvér
megérkezett Egyiptomba, és József palotájához ért. József fogadta őket. Azonnal megismerte a
testvéreit, ám azok nem ismerték meg őt a díszes egyiptomi ruhákban. Földig hajoltak József előtt.
Ekkor Józsefnek eszébe jutottak az álmai, amelyeket a testvéreivel kapcsolatban látott.
József kikérdezte a testvéreit, hogy honnan jöttek, él-e még az apjuk, van-e még testvérük. Megtudta, hogy az ő eladása után született még egy testvér, mégpedig Rácheltől, az ő édesanyjától:
Benjamin. József sejtette, hogy Jákob éppen úgy kivételez Benjaminnal, ahogyan ővele tette. Próbára akarta tenni a testvéreit, hogy vajon Benjamint is ugyanúgy gyűlölik-e a kivételezés miatt, mint
őt. Ezért aztán keményen beszélt a testvéreivel. Azt mondta nekik: „Kémek vagytok! Azért jöttetek,
hogy kikémleljétek az ország gyenge pontjait! Onnan fogom megtudni, hogy valóban az igazat
mondtátok nekem, hogyha elhozzátok a legkisebb testvéreteket is!” József ezzel börtönbe vetette a testvéreit. A testvérek a börtönben így szóltak egymáshoz: „Biztosan az öcsénk, József miatt
történik velünk ez a baj. Láttuk lelkének kínját, amikor kérlelt minket, és nem hallgattunk rá. Ezért
ér bennünket ez a csapás.” A testvérek nem tudták, hogy József érti őket, mert tolmács közvetített
közöttük. József azonban értette a szavaikat. Elfordult, és sírt. Látta, hogy a testvérei megbánták a
tettüket. Azonban keményebb próbára akarta őket tenni. Túszként ottfogta Simeont, őket pedig
azzal küldte el, hogy hozzák el a legkisebb testvérüket, Benjamint is. Ebből fogja megtudni, hogy
valóban igazat mondtak. A gabonazsákjaikba belerejtette a pénzt is, úti elemózsiát is tetetett be a
számukra, majd elengedte őket.
Hazatérőben a kilenc testvér döbbenten vette észre, hogy a gabona ára is ott van a zsákjaikban.
Félve kérdezték egymástól: „Mit tett velünk az Isten?” Jákob először hallani sem akart arról, hogy a
legkisebb fiát, Benjamint is elengedje Egyiptomba. Azonban az éhínség egyre nyomasztóbb lett.
Júda akkor az apja, Jákob elé állt, és megígérte neki, hogy kezeskedik a fiú életéről, és hazahozza őt.
Jákob végül beletörődött abba, hogy elengedje Benjamint is. Ajándékokat is küldött Egyiptomba,
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hogy megenyhítse „annak a kemény embernek”
a szívét. Ezenfelül kétszeres pénzösszeget vittek
magukkal, hogy az előző alkalommal kapott gabonát is kifizessék, hiszen azt gondolták, hogy biztosan valami tévedés folytán maradt a pénzük a
zsákjaikban.
Amikor megérkeztek Józsefhez, ő a házához
rendelte őket. A testvérek megijedtek, hogy elfogják őket. Szóltak József intézőjének, hogy valamilyen véletlen folytán a múlt alkalommal a
pénzük ott maradt a zsákjaikban. Ezt most visszahozták. Az intéző azonban megnyugtatta őket:
„Ne féljetek! Biztosan a ti Istenetek tette titokban
Franz Anton Maulbertsch: József és testvérei
a pénzt a zsákotokba. Én rendesen fölvettem a
pénzeteket.” József meghívta testvéreit ebédre.
Simeont is kiengedték a börtönből hozzájuk. A testvérek átadták Józsefnek a hozott ajándékokat, és
a földig meghajoltak előtte. József kérdezősködött, hogy él-e még az apjuk, és hogyan érzi magát.
Azután meglátta Benjamint, anyjának a fiát. „Ez bizonyára a legkisebb öcsétek, akiről beszéltetek
nekem” – mondta. Aztán hirtelen kisietett, mert nem tudta visszatartani a könnyeit. Kisírta magát,
megmosta az arcát, aztán visszajött. A testvéreket életkor szerint ültették le az asztalhoz, amin ők
nagyon elcsodálkoztak. Benjaminnak ötször akkora adagot szolgáltak fel, mint a testvéreinek. Vidáman ettek és ittak.
József aztán megparancsolta a háza gondnokának, hogy tegye a testvérei zsákjába a gabona tetejére a pénzüket, az ivópoharát pedig rejtse a legkisebbik testvére, Benjamin zsákjába. A testvérek
hajnalban útra keltek. Nem sokkal később József utánuk küldte a gondnokát. Amikor az utolérte
őket, József utasítása szerint azt mondta nekik: „Miért loptátok meg az én uramat? Elvittétek az
ivópoharát!” Azok azt felelték: „Nem tettünk ilyet, hiszen a pénzt is visszahoztuk, ami a zsákunkban
maradt. Ha valakinél a poharat megtalálod, haljon meg, mi pedig a rabszolgái leszünk uradnak.”
Az így felelt: „Legyen úgy, ahogy mondtátok, de csak az lesz rabszolga, akinél a poharat megtalálom. A többiek szabadon elmehetnek.” A ház gondnoka akkor végigkereste a zsákokat, és végül
megtalálta az ivókelyhet Benjamin zsákjában. A testvérek ekkor megszaggatták ruháikat fájdalmukban. Alkalmuk lett volna arra, hogy a másik kivételezett testvérüktől, Benjamintól is megszabaduljanak, ám ők nem ezt tették. Mind visszatértek Józsefhez.
Amikor Józsefhez értek, mindannyian leborultak előtte, és azt mondták: „Mit mondhatnánk
urunknak? Isten megtorolja szolgái vétkét. Nézd, mi rabszolgái vagyunk urunknak.” József azt felelte: „Nem! Csak az, akinél az ivókelyhet megtalálták.” Ekkor Júda előlépett, és azt mondta: „Kérlek,
uram, szolgád szeretne egy szót szólni uramhoz. Uram megkérdezte tőlünk, hogy él-e még atyánk,
és van-e még testvérünk. Mi pedig elmondtuk, hogy van egy idős atyánk, és egy fiatal öcsénk. Az ő
bátyja meghalt, így csak ő maradt anyjától. Ő az apja kedvence. Ha ezt a fiút is elveszítené, belehalna. Ezért uram, a te szolgád szeretne itt maradni a fiú helyett, mint uramnak rabszolgája, a fiú pedig
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menjen haza a testvéreivel. Hogyan tudnék én atyámhoz visszatérni, ha a fiú nem lenne velem?
Nem tudnám nézni a nagy csapást, ami atyámat érné (vö. Ter 44,1–34).
A testvérek megértették, és megbocsátották apjuk gyengéjét, a kivételezést. Azt, hogy ők mindig csak másodrendű gyermekei voltak. József látta, hogy a testvérei valóban átalakultak. Eltűnt
belőlük minden gyűlölet és keserűség.

„Én vagyok József!”
József nem tudta tovább türtőztetni magát. Minden szolgáját kiküldte, majd hangos sírásra fakadt.
Olyan hangosan sírt, hogy még a kint álló szolgák is hallották. József így szólt testvéreihez: „Én vagyok József! Él-e még atyám?” Aztán közelebb hívta őket magához: „József vagyok, a testvéretek,
aki eladtatok Egyiptomba. De most ne féljetek, és ne tegyetek magatoknak szemrehányást. Isten
előreküldött engem, hogy életben tartsa a nemzetségeteket. Nem ti hoztatok engem ide, hanem
Isten” (vö. Ter 45,1–8).
József megbocsátott a testvéreinek. Először talán meg akarta őket leckéztetni a keménységével,
de végül a szeretet győzött benne. Amikor háromszor sírva fakadt, akkor háromszor úrrá lett benne
az irgalom. József azt is megértette, hogy ez a sokszor kanyargós és fájdalmas életút, amit végig
kellett járnia, Isten terve volt. Isten őt előreküldte, hogy megmentse Egyiptomot, és megmentse a
családját az éhínségtől. Isten végig mellette volt. Ahogyan egy régi ír közmondás mondja: „Isten
görbe vonalakon is egyenesen ír.”
József még ezt mondta a testvéreinek: „Sietve térjetek vissza atyátokhoz, és mondjátok meg
neki: Ezt üzeni a fiad, József: Isten engem Egyiptom egész földjének urává tett. Gyere hozzám, ne
késlekedj! Gósen földjén fogsz lakni, közel hozzám, te és fiaid és unokáid.” Ezzel József nyakába borult Benjaminnak, és sírt. Aztán megcsókolta bátyáit, sírt, és megölelte őket.
Jákob először nem akarta elhinni, amit
a fiai mondtak neki. Amikor azonban látta
a sok elküldött ajándékot és a szekereket,
amelyeket József érte küldött, akkor ismét
élet szállt belé. Így kiáltott: „Él a fiam! Elmegyek, hogy lássam, mielőtt meghalok.”
Jákob le is költözött Egyiptomba. József
eléje jött Gósen földjére, nyakába borult, és
sokáig sírt. Jákob akkor azt mondta: „Most
már szívesen halok meg, mert láttam arco- Kánaániták Egyiptomban – sírfestmény Egyiptomból (Beni Hasan sírjából) – ilyenek lehettek
Jákob családjának tagjai is, amikor Egyiptomba érkeztek
dat, és tudom, hogy élsz.”
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Jákob még 17 évet élt Egyiptomban, majd megáldotta József fiait, Efraimot és Manasszét, aztán
mind a tizenkét fiát, végül meghalt (vö. Ter 48–49). József a végakarata szerint Kánaán földjén temette el az apját, a mamrei barlangnál, amelyet Ábrahám vásárolt. Azután meghalt József is. Halála
előtt megeskette Izrael fiait, hogy majd ha az Úr megemlékezik róluk, és kivezeti őket Egyiptomból,
akkor az ő csontjait is vigyék magukkal az Ígéret földjére (vö. Ter 50).

Feladat:

!

Gondolkodj el, hogy történt-e életedben vagy a családod életében olyan, hogy Isten valami látszólagosan rossz
dologból jót hozott ki! Adj hálát érte! Ha nem jut eszedbe ilyen esemény, kérdezd meg a szüleidet!
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11. Mózes
Az egyiptomi szolgaság
Izrael fiai Egyiptomban elszaporodtak, és nagy néppé lettek. Egy újabb fáraó, aki már nem ismerte
Józsefet, megijedt ettől. Attól tartott, hogy egy ellenséges támadás esetén majd az ellenség oldalára állnak. Elhatározta, hogy kemény munkára fogja őket. Téglavetésre, és két város, Pitom és Ramszesz felépítésére kényszerítette őket (vö. Kiv 1,1–14). Ez a fáraó valószínűleg II. Ramszesz fáraó volt,
akiről tudjuk, hogy Ramszesz városát felépíttette. Kr. e. 1290-től 1224-ig uralkodott. Ez az időszak
volt az izraeliták egyiptomi elnyomatásának ideje. A zsidók Egyiptomban sok egyiptomi szokást is
átvettek. Sok családban egyiptomi neveket adtak a gyerekeknek. Így például Mózes neve is egyiptomi név. Azt jelenti: valakinek a ﬁa. („Ra-moses”,
azaz Ramszesz azt jelenti: Rá isten ﬁa; „Tut-moses”,
azaz Tutmoszisz azt jelenti: Tot isten ﬁa). Áron,
Hofni és Merári szintén egyiptomi nevek.

A gízai piramisok Egyiptomban

A kényszermunka ellenére Izrael fiai tovább szaporodtak és erősödtek. Ezért a fáraó megparancsolta a héberek bábáinak, hogy ha egy héber asszony fiút szül, öljék meg; ha lányt, hagyják életben. A bábák azonban félték Istent, és nem teljesítették a fáraó parancsát (vö. Kiv 1,15–21).
Az emberi élet a fogantatással kezdődik. Hogy ezt az emberi életet a harmadik vagy a hatodik
hónapban, a születéskor vagy az után pusztítják el: csak fokozati különbség. Ugyanazt az önálló, új
emberi életet vágják el. A bábák bátor tanúságot tettek arról, hogy számukra az emberi élet szent.
Sajnos az abortusz és a gyermekgyilkosság bűne már az ókori Egyiptomban is létezett. A régészek
sok olyan több ezer éves hosszú tűt vagy kést találtak, amelyekkel az anyaméhben a kisgyermeket
meg tudták ölni. A régi orvosi esküben (a hippokratészi esküben) szerepelt ez a mondat: „Egyet-
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len anyát sem segítek hozzá, hogy a magzatától
megszabaduljon.” A keresztény szülészorvos ezért
soha nem vállalhatja el az abortusz, a gyermekgyilkosság elvégzését. Sok keresztény nőgyógyász e miatt az állását is elveszítette. Az ő példaképeik is ezek a bátor héber bábaasszonyok, akik
nem teljesítették a fáraó embertelen parancsát.

Kisbaba az anyaméhben – az emberi élet a fogantatástól kezdve szent

A fáraó látta, hogy a bábák nem teljesítették a parancsát. Ezért egy még kegyetlenebb parancsot
adott: „Minden fiút, aki a hébereknél születik, a Nílusba kell dobni” (Kiv 1,22).

Akit a vízből húztak ki
Ebben az időben egy héber házaspárnak, Amramnak és Jokebednek fia született. A kisgyermek nagyon szép volt. Nem volt szívük a Nílusba dobni, ezért három hónapon át rejtegették. Amikor már
nem tudták tovább rejtegetni, egy papiruszkosarat készítettek, bekenték szurokkal, beletették a
kisgyermeket, és a kosarat a Nílusra helyezték. A gyermek nővére, Mirjam távolról figyelte, hogy mi
történik a kosárral.
Éppen a fáraó egyik lánya jött le fürdeni a folyóban. Észrevette a kosarat. Kihozatta a szolgálóival,
és látta, hogy egy nyöszörgő gyerek van benne. Részvét ébredt benne, és így szólt: „Egy héber gyerek.” Mirjam, aki a közelben rejtőzött, ekkor odament hozzá: „Akarod, hogy a héber asszonyok közül
keressek valakit, aki szoptatja neked?” „Menj!” –
mondta a fáraó leánya. Mirjam elfutott, és elhozta
az anyjukat. A fáraó lánya rábízta, hogy szoptassa
és nevelje fel neki. Amikor aztán felserdült, a fáraó
lányának házába került, aki saját gyermekeként
nevelte tovább. A Mózes nevet adta neki, mert a
vízből húzta ki. (Ez Mózes nevének népies magyarázata, etimológiája; vö. Kiv 2,1–10.)

Konstantin Flavitsky: Mózes megtalálása - „Részvét ébredt benne iránta:
»Egy héber gyerek«” (Kiv 2,6)
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„Ki tett meg téged bíránkká?”
Mózes felnőtt, és néha elment megnézni a népét, hogyan dolgozik és szenved. Egy alkalommal
azt látta, hogy egy egyiptomi felügyelő kegyetlenül ütlegel egy héber rabszolgát. Mózes haragra gerjedt, és mivel nem látott senkit a közelben, odament és leütötte az egyiptomit. A holttestét
elrejtette a homokban. Másnap megint kiment a héber rabszolgákat nézni. Látta, hogy két héber verekszik. Odament, és megkérdezte az egyiket: „Miért ütöd a testvéredet?” Az így felelt neki:
„Ki tett meg téged bíránkká vagy főnökünkké? Csak nem akarsz engem is megölni, mint tegnap azt
az egyiptomit?” Mózes ebből megtudta, hogy kiderült a gyilkossága. Ezért elmenekült Egyiptomból. A saját feje szerint akart a nép szabadítója lenni, de abból csak egy gyilkosságra futotta.
Mózes Midián földjére menekült. Ott leült egy kútnál. Éppen Midián papjának, Jetrónak a lányai
jöttek, hogy megitassák a nyájat. Mózes segített nekik vizet húzni, és elzavarta azokat a pásztorokat,
akik Jetró lányai elé akartak tolakodni. Amikor Jetró ezt megtudta a hazatérő lányaitól, elhívta magához Mózest. Mózes ettől kezdve pásztorként dolgozott Jetrónál. Feleségül vette az egyik lányát,
Cipporát. Két gyermekük is született: Gersom és Eliezer (vö. Kiv 2,11–22). Mózes néhány dolgot
apósától, Jetrótól, Midián papjától tanulhatott el. Így például a pusztában elkészített szent sátor
felépítése nagyon hasonlít a Timnában feltárt midiánita szentélyhez.

„Az vagyok, »Aki van«”
Egy alkalommal Mózes igen messzire behajtotta apósának, Jetrónak a nyáját a pusztába. Egyszer csak
egy különleges jelenségre lett figyelmes. Egy csipkebokrot látott, amely ég, de mégsem ég el. Amikor vizsgálódva közeledett, Isten megszólította: „Mózes, Mózes!” Ő azt felelte: „Itt vagyok.” Erre így szólt Isten:
„Ne közelíts! Vedd le a saruidat a lábadról, mert a hely, ahol állsz, szent föld.” Aztán Isten így folytatta:
„Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, és hallottam a rabszolga-felügyelőkre vonatkozó panaszát. Igen, ismerem a szenvedését.
Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak hatalmából, és kivezessem arról a földről egy szép, tágas országba, egy tejjel-mézzel folyó
országba. (…) Ezért menj, elküldelek a fáraóhoz, hogy népemet, Izrael
fiait kivezesd Egyiptomból!” (Kiv 3,1–10).

Domenico Feti: Mózes az égő csipkebokornál
– „Vedd le saruidat, mert szent az a hely, ahol állsz!” (Kiv 3,5)

53

Isten ismeri az ember szenvedését, hallja az ember panaszát. A rabbik magyarázata szerint pontosan ezért jelent meg egy tövises bokor lángjában. A népét ütik-verik a rabszolga-felügyelők, ezért
van Isten is a tövisek között. A népe ég a rabszolgaság kohójában, ezért van Isten is a lángokban.
Isten együtt szenved az emberrel. Magára veszi a fájdalmainkat. Ez a titok majd Jézus szenvedésében és halálában teljesedik be.
Mózes azután így szólt Istenhez: „Ha megérkezem Izrael fiaihoz, és így szólok hozzájuk: Atyáitok Istene
küldött, akkor majd megkérdezik: Mi a neve? – mit feleljek erre?” Isten ezt válaszolta: „Én vagyok, aki
vagyok.” Aztán folytatta: „Így beszélj Izrael fiaihoz: Aki van, az küldött engem hozzátok. Jahve, atyáitok
Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem minden
időkre” (Kiv 3,13–15).

Mózes kérdésére, hogy mi Isten neve, Isten válasza ez: „Vagyok, aki vagyok.” Isten megnevezhetetlen, felette áll minden emberi nyelvnek és szónak. Az emberi szavak – Elohim, Allah, Theosz, Deus,
Dieu, Gott, God, Isten, Bóg – nem képesek Istent meghatározni vagy elnevezni. Isten mégis megszólíthatóvá akarja tenni önmagát. Ezért egy titokzatos nevet ad Mózes tudtára: AKI VAN (héberül:
Jahve). Ez a név kifejezi azt, hogy Isten nem olyan, mit a többi dolgok, amelyek az időben léteznek:
voltak, vannak vagy lesznek. Isten mindörökké „van”. Benne nincs múlt és jövő. Ő az örök jelen, a lét
teljessége. A név arra is utal, hogy Isten velünk van, velünk lesz. Ez a név egyben ígéret is.
Isten nevét a zsidóság egy idő után tiszteletből szinte soha nem ejtette ki hangosan. Helyette az
Úr (héberül: Adonáj) szót mondták. Ez egy különleges dolgot eredményezett a Biblia leírásakor.
A héber nyelv eleinte csak mássalhangzókat írt le. Isten nevét így írták le: JHWH. Később, amikor
már bizonytalanok voltak abban, hogy az egyes szavakat hogyan kell kiejteni, a magánhangzókat is
jelölni kezdték pontokkal. Isten nevének a mássalhangzói mellé azonban nem a Jahve szó magánhangzóit pontozták be, nehogy valaki véletlenül kiolvassa ezt a nevet, hanem az Adonáj szó magánhangzóit. Így keletkezett a Jehova leírásmód. Ez a leírásmód tehát két szó keverékéből jött létre:
a Jahve szó mássalhangzóiból, és az Adonáj szó
magánhangzóiból (egy kis – nyelvtani okok miatt
szükséges – változtatással). A Jehova szó tehát a
héber nyelvben nem létezik, ez egy keverék szó.
A helyes kiolvasása: Adonáj (vagyis: Úr), mert tiszteletből nem ejtették ki a Jahve nevet. A Jehova
tanúi szekta amerikai alapítója nem tudta mindezt, és ezért gondolta azt tévesen, hogy Isten igazi
neve a Jehova név.

Pászkakenyér és -kehely a zsidó húsvéti vacsorához
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Isten megszabadította a népét
Mózes visszatért tehát Egyiptomba, hogy kivezesse a népet. A fáraó azonban nem akarta elengedni
őket. Ezért tíz csapás zúdult az országra. Ezek közül némelyek olyanok voltak, amelyek időnként előfordulnak Egyiptomban. Ilyen volt a Nílus vizének vörössé és ihatatlanná válása, a sáskajárás, a békák elszaporodása, szúnyogok, bögölyök, dögvész, fekélyek, jégeső. A két utolsó csapás (a sötétség
és az elsőszülöttek halála) azonban rendkívüli figyelmeztetés és tragédia volt Egyiptom számára
(vö. Kiv 7,8–12,36).
A fáraó végül elengedte a népet. A zsidó nép a kivonulás éjszakáján családonként leölt egy egyéves bárányt. A bárány vérével megkenték az ajtófélfákat. A bárányvacsorát kovásztalan kenyérrel
és keserűsalátával fogyasztották el (vö. Kiv 12,1–28; 13,3–10). Ennek a szabadulásnak az emlékünnepe a zsidók számára azóta is a húsvéti vacsora (a pászkavacsora) elköltése. A bárány emlékeztet
arra, hogy a pusztító járvány elkerülte azokat a házakat, amelyeknek ajtófélfáit megjelölték a bárány vérével. A keserűsaláta emlékeztet az egyiptomi szolgaság keserűségére. A kovásztalan kenyér
(macesz, pászka) pedig a sietségre emlékeztet. Arra, hogy nem volt idő a kenyér megkelesztésére.
A húsvéti vacsora egy meghatározott liturgikus rend (héberül: széder) szerint folyik, ezért széderestnek is nevezik. A családapa elmondja a gyerekeknek a szabadulás nagy eseményeit (ezt az elbeszélést nevezik haggadának). A vacsora folyamán áldásokat mondanak, és zsoltárokat énekelnek.
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A húsvéti vacsora ünnepének egyes elemei a zsidók előtti időkből származnak. Az ókori Kelet pásztornépei között szokás volt, hogy
az első tavaszi holdtölte éjszakáján egy egyéves bárány vérével megjelöljék a táborhelyük és az aklok szélét, hogy megvédjék magukat
és az állataikat minden veszélytől. Ilyenkor indultak ugyanis útnak a
nyári legelők irányába, és ez az út mindig rejtett magában veszélyeket is. A kovásztalan kenyér ünnepe pedig egy ősi kánaáni földműves
ünnep, aratási hálaünnep volt. Az aratás kezdetén kidobták a régi kovászt, és az új búzából kovásztalan kenyeret készítettek.
A húsvét ünnepét a kereszténység is ünnepli, mert Jézust a zsidó
húsvét ünnepén feszítették keresztre. Krisztus harmadnapra, „a hét
első napján” (vagyis vasárnap) támadt fel a halálból, ezért a kereszténység számára a húsvéti ünneplés csúcsa Krisztus feltámadásának
megünneplése.
Michelangelo Buonarroti: Mózes – Michelangelo az
A zsidó nép tehát húsvét éjszakáján vonult ki Egyiptomból. A fáerőteljes és szomorú Mózest ábrázolta – a Mózes fején
raó azonban később megbánta, hogy elengedte őket a szolgálatálevő szarvak egy fordítási hibából származnak: a latin
fordítás ugyanis nem azt írta, hogy Mózes arca ragyogott,
ból. Harci szekerekkel utánuk eredt. Éjszaka a zsidó nép a Sás-tenger
hanem hogy Mózes arcának szarvai voltak (vö. Kiv 34,29)
partján táborozott. Az egyiptomiak a sötétség miatt nem támadtak
rájuk. Éjszaka az Úr nagy szelet is támasztott, hajnalban pedig a nép
átkelt a Sás-tengeren száraz lábbal. Az egyiptomiak utánuk eredtek, de szekereik beleragadtak a
sárba. Azután a tenger visszatért a helyére és ők a halálukat lelték. Mirjam pedig győzelmi éneket
énekelt a néppel együtt a tenger partján (vö. Kiv 14–15).
Ugyanezen a vidéken egy hasonló eset történt a napóleoni háborúk idején is. A francia sereg
Egyiptom felé haladt. Éjszaka a tengerparton táboroztak le. Hajnalban a dagály érkezésekor a katonák menekülni kezdtek, és sokan a tengerben lelték a halálukat. Természeti jelenségek (a szél, a
dagály) közrejátszhattak a zsidók Egyiptomból való megszabadulásában is.

Feladat:

!

A zsidó húsvéti vacsorán az édesapa elmesélte a gyerekeknek az ünnep lényegét. A legközelebbi ünnepen
(pl. mindenszentek ünnepén, halottak napján vagy karácsonykor) kérd meg a szüleidet, hogy mondják el, mit jelent
számukra ez az ünnep!
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12. A pusztai vándorlás
Manna, fürjek
A pusztában (a Sínai-félszigeten, Cin pusztájában) nagyon nehéz vízhez és élelemhez jutni. A nép
újra és újra zúgolódni kezdett. Mózesre támadtak, és azt mondták neki:
Miért hoztál ki minket Egyiptomból, a húsos fazekak mellől? Kihoztál ide a pusztába, hogy meghaljunk?
(vö. Kiv 16,1–3).
Isten azonban újra és újra megsegítette a népét a nehéz pillanatokban. A Biblia elmondja, hogy
a nép mannát evett a pusztában (vö. Kiv 16,4–36). A manna valószínűleg az egyik pusztai növényfajta levelének terméke. Édeskés gyantához hasonlít, amelyet a beduinok ma is fogyasztanak.
A manna előképe annak a mennyei kenyérnek, amelyet Krisztus ad a világnak (vö. Jn 6).
A Biblia arról is beszámol, hogy fürjcsapat hullott a táborra, úgyhogy összefogdoshatták a madarakat. A költözőmadarak általában nem nyílegyenesen a Földközi-tenger fölött, hanem a szárazföldhöz közel repülnek, hogy időnként meg tudjanak pihenni. Egy-egy madárcsapat gyakran
annyira kifárad, hogy ellepnek egy hajót, vagy leszállnak a sivatag homokjára. Az idősebb Plinius, a
híres római természettudós például feljegyzi, hogy egy alkalommal nagy madárcsapat szállt le egy
hajóra a Földközi-tengeren, a hajó pedig felborult és elsüllyedt. Ehhez hasonló történt a zsidók
pusztai vándorlása során is. Egy nagy fürjcsapat
ereszkedett le a táborra. A holtfáradt madarakat
könnyen elfogták (vö. Kiv 16,13; Szám 11,31–33).
A pusztai vándorlás során sok más nehézséggel is meg kellett küzdenie a népnek. A pusztában igen sok mérges kígyó faj él, amelyek veszélyt
jelentenek az ott élők számára. Ezért a pusztai pogány népek a kígyót istenként is imádták. Rézből,
és más fémből készült kígyószobrokat tiszteltek,
hogy így kiengeszteljék a kígyó-istenséget, és
megmeneküljenek a kígyómarástól. A régészek A költözőmadarak a part közelében repülnek, és időnként leszállnak megpihenni
– „Este fürjcsapat jelent meg, és ellepte a tábort” (Kiv 16,13)
sok ilyen rézkígyót találtak a pusztában.
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A vándorló népet is megtámadták a mérges kígyók. Mózes ezért rézkígyót készített, hogy aki
rátekint, életben maradjon (vö. Szám 21,6–9). Természetesen Mózes a rézkígyót nem bálványszobornak szánta, azonban nagyon hasonlított a környező népek kígyó-istenség ábrázolásaihoz. Ezért
aztán később, amikor egy jámbor király felújította és megtisztította a jeruzsálemi templomot, akkor
a rézkígyót is kidobták onnan (2Kir 18,4). A magasba emelt rézkígyó, amely szabadulást ad azoknak,
akik rátekintenek, előre jelzi Jézus magasba felemelt testét a keresztfán (vö. Jn 3,14).

Szövetségkötés a Sínai-hegynél
Izrael népe a vándorlás során eljutott a Sínai-hegyhez. Isten akkor így szólt Mózeshez:
Ezt közöld Izrael fiaival: „Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és mintegy sasszárnyon hordoztalak
benneteket, s ide hoztalak magamhoz. Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok a szövetségemet,
akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket. Papi királyságom, és szent
népem lesztek” (Kiv 19,3–6).
Isten a Sínai-hegynél szövetséget kötött a népével. A szövetség alapdokumentuma a tízparancsolat. A tízparancsolat magában foglalja azt a rendet, amit Isten a világba ültetett, a szeretet rendjét. Aki szereti az embertársát, az nem fogja meglopni, becsapni, megölni, vagy elcsábítani tőle a
házastársát.
A tízparancsolat abból az istentapasztalatból született meg, amit Izrael népe átélt az Egyiptomból való szabadulás során. Ezt a tapasztalatot fogalmazza meg a tízparancsolat legelső mondata:
„Én vagyok az Úr a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről” (Kiv 20,2). Ebben a szabadításban Izrael fiai azt élték át, hogy Isten számára az ő életük végtelenül értékes (vö. Kiv 4,22). Pedig
abban az időben egy rabszolga életét semmibe sem vették. Ebből a tapasztalatból értették meg
azt, hogy minden ember élete szent, tehát: Ne ölj! Mindenkinek a házastársa szent, tehát: Ne törj
házasságot! Mindenkinek a tulajdona szent, tehát: Ne lopj!
1. Az első parancsolat Isten mindenekfeletti szeretetét fogalmazza meg. Megtiltja a szobrok és képek imádását is. Emiatt protestáns keresztények
gyakran vádolják a Katolikus Egyházat, hiszen a mi
templomainkban helye van a képeknek és a szobroknak. Természetesen nem imádunk szobrokat
vagy képeket, ezek csak emlékeztetnek minket
a szentekre, akiket tisztelünk, vagy Krisztusra, akit
imádunk.
Az Ószövetségben Istent tilos volt ábrázolni, mert ő láthatatlan, távoli, felfoghatatlan volt.
Valószínűleg ez a hegy (Jebel Musa) volt a Sínai-hegy
A nevét sem volt szabad kiejteni. Az Újszövetség-
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ben, Jézusban valami teljesen új történt. A távoli
Isten közel jött. A láthatatlan Isten láthatóvá tette
magát, „ábrázolta” magát, testet öltött. Ezért a kereszténység ősi idők óta ábrázolta is Krisztust és a
szenteket. Ennek helyességét mondta ki a II. Niceai Zsinat Kr. u. 787-ben.
2. A második parancs a beszédünkre vonatkozik: „Isten nevét hiába ne vedd!” A latin közmondás szerint a beszéd a lélek tükre. A szavaink belőlünk jönnek elő. Ha valakinek sok csúnya szó jön ki
a száján, az egy rossz jel. Jelzi, hogy valami belül, a
szívében is elromlott, eldurvult.
3. A harmadik parancs a hetedik nap megszentelésére tanít: „Az Úr napját szenteld meg!” Fontos újra és újra megállni az élet rohanásában, hogy
Istennel kapcsolatba léphessünk, megpihenjünk,
időt szentelhessünk a szeretteinkre. A sabbat
(szombat) szó pontosan ezt jelenti: abbahagyni.
Abba kell hagynunk a magunk fontosnak látszó
dolgait, hogy időt szakítsunk Istenre, az Örökkévalóra. Addig ember az ember, amíg a taposómalomból fel tudja emelni a fejét, amíg vannak
ünnepei. Egy híres zsidó mondás szerint „nem a
zsidó tartotta meg a szombatot, hanem a szom- Rembrandt van Rijn: Mózes és a kőtáblák
bat tartotta meg a zsidót”.
4. A negyedik parancs a szüleinkre vonatkozik: „Apádat és anyádat tiszteld!” Rengeteg mindent
kaptunk a szüleinktől. Rajtuk keresztül kaptuk az életet, nagyon sok mindenről lemondtak értünk.
A legtermészetesebb dolog, hogy ezt a sok ajándékot szeretnénk legalább egy kicsit viszonozni.
A gyerek a nagykorúságáig engedelmeskedik is a szülei tanácsainak, mert a szülei tapasztaltabbak,
mint ő. A szüleinket tisztelni azt is jelenti, hogy megbocsátjuk a gyengeségeiket.
5. Az ötödik parancs az élet feltétel nélküli tiszteletére tanít: „Ne ölj!” Az emberi élet szent, a fogantatástól kezdve a természetes halálig.
6. A hatodik parancs a szerelmet és a házasságot védi: „Ne törj házasságot!” A testi eggyéválás
a legmélyebb módja annak, ahogyan a férfi és a nő a szerelmét átélheti. Ám ez a cselekedet csak
akkor igaz, ha valóban nem csak két test, hanem két ember válik eggyé. Egymásnak adják egész
önmagukat, a múltjukat és a jövőjüket.
7. A hetedik parancs a tulajdont védi: „Ne lopj!” A magántulajdon biztosítja az egyén szabad mozgásterét, szabad rendelkezését a saját élete felett.
8. A nyolcadik parancs az igazmondásra szólít fel: „Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen!”
Az igazmondás, az őszinteség a szavakban megnyilvánuló szeretet. Aki őszinte, az önmagából oszt
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meg valamit a másikkal, önmagából ad neki valamit. Ahol az emberek nem őszinték, ott lassanként
minden barátság, minden szeretet megszűnik.
9–10. A két utolsó parancs a bűnös kívánságoktól akar megóvni minket: „Felebarátod házastársát ne kívánd! Mások tulajdonát ne kívánd!”
Ha rossz vágyakat táplálunk a szívünkben, azok
egyre erősebbek lesznek, és hamarosan tettekké
is válnak.
A tízparancsolat az Isten- és emberszeretet
nagyszerű, kristálytiszta összefoglalása. Egyedülálló az ókorban. Istentől származó gyönyörű és
Nébó hegye – ezen a hegyen halt meg Mózes, miután láthatta az Ígéret földjének szélét
igaz törvény. Milyen szép volna a világ, ha minden
ember e szerint a törvény szerint élne!
Mózes még elkészítette a szent sátrat és a szövetség ládáját (a frigyládát) is. A szövetség ládájában őrizték a tízparancsolat két kőtábláját, Áron kivirágzott vesszejét, és egy keveset a mannából.
A szövetség ládájának két oldalán levő karikákba rudakat lehetett bedugni. A pusztai vándorlás során így tudták vinni a frigyládát. Felszentelték papnak Mózes testvérét, Áront és a fiait. Ettől kezdve
ők mutatták be Istennek az áldozatokat.

Feladat:

!

Gondolkodj el azon, hogy melyik parancsokat tudod a legnehezebben betartani! Vajon mi ennek az oka? Hogyan
tudnál javítani ezen a téren a gondolkodásodon, a cselekedeteiden?
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13. A bírák kora
Józsue, a honfoglaló
Mózes meghalt a Nébó hegyén, még mielőtt az Ígéret földjére beléphetett volna. A hegy csúcsáról
azonban láthatta Kánaán földjét (vö. MTörv 34).
Mózes halála után Józsue lett a választott nép vezére. Az ő vezetésével keltek át a Jordán folyón,
és foglalták el az Ígéret földjét.
Azután Józsue is meghalt. Izrael népének még körülbelül kétszáz évig nem voltak királyai. Ha az
ellenség szorongatta őket, akkor az Úristen egy-egy bírát támasztott a számukra, hogy vezesse őket
a harcokban. Isten volt az egyedüli királyuk. Ezt az állameszményt teokráciának nevezzük.

Gedeon
Az egyik ilyen bíra Gedeon volt. Abban az időben a midiániták sanyargatták Izrael népét. Minden
évben betörtek az országba, minden terményt elraboltak. A nép éhezett, és nyomorúságában
Istenhez kiáltott.
Gedeon egy jelentéktelen családból származó
fiatalember volt. Egy alkalommal éppen gabonát
csépelt a sajtóban, hogy megmentse a midiánitáktól. Ekkor megjelent neki az Úr angyala és így
szólt hozzá: „Isten veled, hős vitéz!” (Bír 6,1–12).

Julius Schnorr von Carolsfeld: Gedeon és az Úr angyala
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Gedeon nem volt éppen hős vitéz. Titokban csépelte a gabonát, hogy megmentse a mindent
letaroló midiánita rablóbandától. Nem lett volna bátorsága ahhoz, hogy harcba szálljon ellenük.
Az angyal mégis így szólítja: „Hős vitéz!” Isten olyannak lát, amilyenné válnunk kellene, amilyenek
lehetnénk. Látja a sok bennünk rejtőző kincset. Ezáltal segít és bátorít, hogy ezeket a kincseket előhozzuk magunkból. A szeretet szemei ilyenek: meglátják a másik emberben szunnyadó értéket.
Az angyal így folytatta: „Szabadítsd meg Izraelt Midián kezéből!” Gedeon megrémült: „Hogyan
szabadítsam meg Izraelt? Nemzetségem a legszegényebb Manasszéban, én pedig a legkisebb vagyok atyám házában.” Az angyal azonban bátorította: „Ne félj! Az Úr veled lesz.”
Gedeon akkor éjszaka lerombolta Baál oltárát, és oltárt épített az igaz Istennek. A midiániták újra
támadásra, fosztogatásra készültek. Gedeon akkor megfújatta a kürtöket, és hadsereget gyűjtött.
Gedeon azonban még mindig tele volt félelemmel. Ezért így szólt az Úrhoz:
„Nézd, most gyapjút terítek a szérűre. Ha csak a gyapjú lesz harmatos, a föld azonban száraz marad, ebből
fogom megtudni, hogy tényleg az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt.” Így is történt. Másnap
hajnalban Gedeon kicsavarta a gyapjút, és egy csésze megtelt vízzel. Ám Gedeon még mindig bizonytalan volt, ezért így szólt az Úrhoz: „Ne lobbanjon fel haragod ellenem, ha még egyszer szólok. Engedd meg,
hogy még egy próbát tegyek a gyapjúval: csak a gyapjú maradjon száraz, és legyen harmatos körös-körül
a föld.” S akkor éjszaka így tett Isten. Csak a gyapjú maradt száraz, a föld azonban harmatos lett körülötte
(Bír 6,36–40).
Gedeon elindult a hatalmas sereggel a midiániták tábora felé. Az Úr azonban így szólt hozzá:
„Néped túl sok ahhoz, hogy a kezedbe adjam Midiánt. Így Izrael végül azt mondhatná: a saját kezem
szabadított meg engem. Hirdesd hát ki a népnek: Aki fél és retteg, az mind térjen haza!” Erre húszezer ember hazatért, és csak tízezer maradt Gedeonnal. Az Úr azonban azt mondta: „Még mindig
túl sok ez a nép. Vezesd őket a víz mellé. És ott próbára teszem őket.” A nép lement a vízpartra inni.
A legtöbben a térdükre esve ittak, néhányan viszont a nyelvükkel nyalták a vizet, ahogyan a kutyák
isznak. Ezek mindössze háromszázan voltak. Akkor az Úr így szólt Gedeonhoz: „Ezzel a háromszáz
emberrel szabadítalak meg benneteket. A többiek mind menjenek haza.” Gedeon kivette a kezükből a korsókat és a harsonákat, és hazaküldte őket.
Gedeon azonban még mindig félt. Ezért az Úr azt mondta neki: „Menj le a midiániták táborának
széléhez! Figyeld meg, mit beszélnek! Abból majd erőt merítesz.” Amikor Gedeon leért a tábor széléhez, az egyik ember épp az álmát mondta el a társának. Az álmodta, hogy egy árpakenyér gurult le
Midián táborára, a sátorhoz ért, és felforgatta. A társa erre azt mondta neki: „Ez csak Gedeon kardja
lehet. Az Úr a kezébe adta Midiánt.” Ahogy Gedeon hallotta ezeket a szavakat, leborult, majd visszatért a táborába és így szólt: „Keljetek fel, mert az Úr a kezetekbe adta Midián táborát!”
Gedeon még az éjszaka három csoportra osztotta az embereit, és kiosztotta nekik a korsókat és
a harsonákat, és fáklyákat is adott a kezükbe. Aztán azt mondta nekik: „Tegyétek ti is azt, amit majd
én teszek! Amikor megfújom a harsonát, ti is fújjátok meg, és kiáltsátok: Az Úrért és Gedeonért!” Amikor a három csoport három oldalról a tábor szélére ért, Gedeon, és vele együtt mind a háromszáz
ember összetörte a korsót, megfújta a harsonát, és felkiáltott: „Az Úrért és Gedeonért!” Megálltak a
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tábor körül, kezükben a fáklyákkal, és fújták a harsonákat. Az egész tábor felriadt, halálra rémültek, és
egyik ember a másikra támadt. Mind futásnak eredtek. Gedeon akkor megüzente Efraim városainak:
„Gyertek le Midián elé, és szálljátok meg a gázlókat!” Efraim egész népe összesereglett, megszállták
a gázlókat, és megölték a menekülőket. Midián két fejedelmét is elfogták s megölték (vö. Bír 7).
Az Úr így megszabadította népét a midiániták kezéből. A győzelem után Gedeon azt mondta
az övéinek: „Volna hozzátok egy kérésem. Mindegyiktek adjon nekem egy gyűrűt a zsákmányból!”
Gedeonnak ugyanis nem volt alkalma zsákmányt szerezni a csata közben. Gedeon a rengeteg gyűrűből bálványszobrot készíttetett. Ez lett Gedeonnak és családjának csapdája (vö. Bír 8,22–27).
Gedeon élete így végül félresiklott. A nagy győzelmet a maga javára is fel akarta használni. Mindannyiunkra vonatkozik Szent Pál figyelmeztetése:

Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék! (1Kor 10,12).

Sámson
A nép újra vétkezett, és az Úr a ﬁliszteusok kezébe adta őket. A filiszteusok Kis-Ázsia és a Földközitenger szigetei felől érkeztek. Először Egyiptomban próbáltak letelepedni, majd a zsidókkal egy időben (Kr. e. XIII. század) Kánaán földjére jöttek, és a tengerpart városait foglalták el. Erős és fejlett nép
voltak, akik már ismerték a fémek megmunkálásának módját. A zsidók sokáig nem tudtak fémeszközöket készíteni. Még jóval később is a zsidó hadseregben fémkardja csak Saulnak, a királynak, és a
fiának Jonatánnak volt (vö. 1Sám 13,19–23). Izrael földjét a filiszteusokról nevezték el Palesztinának.
Az Úr azonban szabadítót támasztott a nép számára, aki megmenti őket a filiszteusok kezéből.
Egy asszonynak, aki egy Mánoah nevű ember felesége volt, megjelent az Úr angyala, és így szólt
hozzá: „Magtalan vagy, és nincs fiad. Most azonban vigyázz magadra, ne igyál se bort, se szeszes
italt, ne egyél semmi tisztátalant, mert gyermeket fogansz, és fiút szülsz. Olló ne érintse a fejét, mert
ez a gyermek Isten nazírja lesz. (A nazír Istennek szentelt embert jelent.) Ő lesz az, aki elkezdi Izraelt
kiszabadítani a filiszteusok kezéből” (Bír 13,1–7).
Az asszony ezt az üzenetet elmondta a férjének, majd később, amikor felnőtt, a fiának, Sámsonnak is. Ám az üzenet lényegét mind a kétszer kihagyta.
Sámson azt megtudta, hogy a haját nem szabad levágnia, hogy bort és más részegítő italt
nem ihat. Ám azt, hogy ezt a nagy erejét mire kapta, hogy a népét megszabadítsa a filiszteusok
kezéből, ezt Sámson soha nem tudta meg. Hatalmas erőt adott neki az Isten, ám ő az erejét ostobaságokra pazarolta: oroszlánt tépett szét, vagy a hatalmas bronz városkapukat vitte fel a szomszéd hegytetőre (vö. Bír 14,5–6; 16,1–3). Csak túlságosan későn, amikor elfogták, megvakították,
és mint egy állat kellett hajtania egy malomkövet, akkor döbbent rá, hogy másképpen kellett
volna élnie.
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Nagyon sok gyerek és ﬁatal élete hasonlít Sámson életéhez. Annyi tehetséget, kincset elrejt az
Isten minden emberben! Annyi szép dolog kijöhetne minden életből! Csak sajnos gyakran egy
gyerek vagy egy fiatal soha nem tudja meg azt, hogy ezt a sok kincset, az életét mire kapta. Sok
mindenre tanítják manapság a fiatalokat: angol nyelvre és számítógépek használatára, de arról,
hogy mit jelent embernek lenni, hogy miért legyen valaki nagylelkű, hogy hogyan lehet egy házasságot szépnek megőrizni egy életen át, hogy hogyan nézzen majd szembe betegségekkel
és a halállal: ezekről szinte soha semmit nem hall. Csak túlságosan későn, amikor már sok sebet
kapott az élettől és sokféle szenvedély rabja, akkor döbben rá sok fiatal arra, hogy másképp kellett volna élnie.
Sámson felnőtt, és a filiszteusok lányai közül akart magának egy lányt feleségül venni. Egy alkalommal, amikor a lányhoz ment látogatóba, egy oroszlán támadt rá. Sámson könnyűszerrel széttépte, mintha csak egy kecskét szaggatott volna szét. Amikor később arra járt, látta, hogy méhek
költöztek az oroszlán koponyájába. Felkapta a koponyát, és kiette belőle a lépesmézet.
Sámson számára hét napos lakomát rendeztek a filiszteusok, mert ez volt a szokásuk a legényeknek. Ott Sámson feltett nekik egy találós kérdést:
„Étel jött ki az evőből,
édesség az erősből. Mi az?”
Sámson fogadást is kötött velük, hogy harminc ruhát ad nekik, ha megfejtik a találós kérdést.
Ha viszont nem tudják megfejteni, akkor ők adnak Sámsonnak harminc ruhát. A filiszteusok napokon át nem tudták megfejteni a találós kérdést. Akkor odamentek Sámson feleségéhez, és azt
mondták neki: „Vedd rá a férjedet, hogy mondja el neked a megfejtést, mert ha nem, megégetünk téged és atyád házát is.” Sámson felesége napokon át a nyakába borulva, sírva kérlelte, hogy
mondja el neki a megfejtést. Azt mondta neki: „Ha nem mondod el nekem, akkor nem is szeretsz.”
Sámson végül is elmondta neki, mert folyton zaklatta. A felesége pedig elmondta a népe fiainak.
A hetedik napon a filiszteusok Sámson elé álltak, és elmondták neki a találós kérdés megfejtését:
„Méznél vajon mi édesebb,
oroszlánnál mi erősebb?”
(Eredetileg ez egy lakodalmas találós kérdés volt, s a megfejtése a „szerelem”, amely erősebb,
mint az oroszlán, és édesebb, mint a méz.) Sámson keserűen ezt felelte a filiszteusoknak:
„Ha nem az én üszőmmel szántottatok volna,
nem fejtettétek volna meg a talányomat.”
Aztán Sámson lement Askalonba, a nagy filiszteus városba. Ott leütött harminc embert, levette a
ruhájukat, és odaadta azoknak, akik megfejtették a találós kérdést. Aztán nagy haraggal hazament.
Később Sámson újra eljött, hogy meglátogassa a feleségét. Akkorra azonban férjhez adták egy
másik emberhez. Sámson haragra gerjedt, sok rókát összefogott, csóvákat kötött a farkukra, meggyújtotta a csóvákat, majd ráeresztette a rókákat a ﬁliszteusok vetéseire. Felgyújtotta az egész határt.
A filiszteusok erre dühükben megégették a feleségét és annak családját. Amikor Sámson meghallotta, hogy mi történt, így szólt: „Nem nyugszom, amíg bosszút nem állok rajtuk.” Sámson az Etámban levő sziklabarlangba költözött (vö. Bír 14,1–15,8).
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Nem sokkal ezután történt, hogy a filiszteusok felvonultak Júda ellen Sámson miatt. Őt akarták
elfogni, és elbánni vele. A júdeaiak akkor elmentek Sámsonhoz, és azt mondták neki: „Nem tudod,
hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk? Mit tettél? Azért jöttünk, hogy megkötözzünk, és a filiszteusok kezébe adjunk.” Így is történt. Megkötözték, és elvitték őt, és megkötözve letették a filiszteusok
hadserege elé, Lehi mezején. A filiszteusok diadalkiáltással rontottak Sámsonra. Ám az Úr Lelke
akkor rászállt Sámsonra. A karján levő kötelek, mint tűztől perzselt fonalak, lemállottak a kezéről.
Ő pedig meglátott a földön egy szamárállkapcsot, azt felkapta, és azzal szétverte őket (Bír 15,9–20).
Sámson hatalmas erejéről még sok hasonló, legendás történet született. Végül Sámsonnak
megtetszett egy Delila nevű nő. A filiszteusok elmentek Delilához, és sok pénzt ígértek neki, ha
kiszedi Sámsonból a titkot, hogy miben rejlik az ereje. Delila elkezdte tehát faggatni őt. Sámson
először azt felelte neki: „Ha megkötöznek hét friss húrkötéllel, akkor elveszítem az erőmet.” Delila éjszaka az álmában megkötözte Sámsont hét friss kötéllel. A filiszteusok pedig elrejtőztek a közelben.
Akkor Delila rákiáltott Sámsonra: „Rád törtek a filiszteusok, Sámson!” Sámson felpattant, és a kötelek
lemállottak a karjairól, mint a kócfonál. Delila újra faggatni és gyötörni kezdte Sámsont: „Hogyan
mondhatod, hogy szeretsz, ha a szívedet nem tárod fel nekem?” Sámson még kétszer félrevezette
Delilát, de végül felfedte a titkát: „Én Isten nazírja vagyok. Olló soha nem érte a fejemet. Ha megnyírnak, olyan leszek, mint a többi közönséges ember.” Delila ekkor látta, hogy Sámson kitárta előtte
egész szívét. Elhívatta a filiszteusokat: „Most gyertek, mert kitárta előttem a szívét.” A filiszteusok
eljöttek, és magukkal hozták a pénzt is. Delila elaltatta Sámsont a térdén, aztán levágta a haját,
majd rákiáltott: „Rád törtek a filiszteusok, Sámson!” Sámson felébredt, és azt gondolta: „Most is
kikeveredek a bajból, mint máskor.” Nem tudta,
hogy az Úr elfordult tőle. A filiszteusok elfogták,
és kiszúrták a két szemét. Láncra verték, fogságba vetették, és egy malomkövet hajtattak vele
(vö. Bír 16,4–21).

Andrea Mantegna: Sámson és Delila
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Sámsonnak nem a hajában volt az ereje. A nagy erejét Istentől kapta. Az, hogy nem vághatta le a
haját, csak jele volt annak, hogy ő Istennek szentelt ember. Sámson azonban nem vette komolyan,
elárulta ezt a szövetséget, ami közte és Isten között fennállt. Ezért veszítette el az erejét. Így van ez
sokszor a mi életünkben is. Amíg valaki a kegyelem állapotában van, addig béke és erő tölti el a szívét. Ha ezt a kegyelmet a bűnnel elveszítjük, akkor elvész a lelkünk békéje, derűje is.

Lovis Corinth: A vak Sámson

A filiszteusoknak nagy ünnepük volt. Odahozatták a vak Sámsont is, hogy kigúnyolhassák, és
kinevethessék. Amikor már eleget gúnyolódtak rajta, odaállították két oszlop közé, amelyekre a hatalmas palota támaszkodott. A palota tele volt emberekkel. Sámson akkor Istenhez fohászkodott:
„Uram, emlékezz meg rólam, és még egyszer adj nekem erőt!” Azzal átkarolta a két oszlopot, és
nekifeszült az egyiknek a jobb karjával, a másiknak a bal karjával. Az épület összeomlott. Sámsonnal
együtt ott haltak meg a filiszteusok fejedelmei és főemberei. Testvérei eljöttek, és eltemették őt
apjának, Mánoahnak a sírboltjában (vö. Bír 16,22–31).

Feladat:

!

Sámson édesanyja kihagyta az angyaltól kapott üzenet lényegét, nem adta tovább a fiának. A te szüleid fontosnak
tartották, hogy átadják neked a hit kincsét. Köszönd meg nekik azt, hogy beírattak hittanra, elvisznek a templomba!
Esetleg készíts nekik egy szép rajzot, amivel ezt megköszönöd nekik!
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14. Sámuel és Saul
Hanna
Élt egy Elkána nevű ember Efraim hegységében, akinek két felesége volt: Hanna és Peninna. Peninnának voltak gyermekei, Hannának azonban nem. Minden évben felzarándokoltak a szent sátorhoz, az Úrhoz Silóba. Ilyenkor Elkána mindig nagyobb ételadagot adott Peninnának és a gyermekeinek, Hannának pedig kisebbet, pedig őt szerette jobban. Azért adott neki kisebb adagot, mert
őt az Úr meddővé tette. Peninna pedig folyton sértegette Hannát. Ezért Hanna sírt, és nem evett
semmit. Elkána vigasztalni próbálta: „Hanna, miért sírsz, és miért nem eszel? Hát nem több vagyok
neked én, mint tíz gyerek?”
Amikor véget ért a lakoma, Hanna felállt, és
elment az Úr sátrához. Héli, az öreg főpap, egy
széken ült a sátor bejáratánál. Hanna az Úrhoz könyörgött, és nagyon sírt. Így imádkozott: „Seregek
Ura, ha tekintetbe veszed nyomorúságomat, és
megajándékozol egy gyermekkel, akkor az Úrnak
szentelem, olló ne érje a fejét.” Héli azt gondolta, hogy részeg, mert csak a szája mozgott, de a
hangja nem hallatszott. Odaszólt neki: „Meddig
akarsz még itt maradni ilyen részegen? Igyekezz
kijózanodni!” De Hanna ezt felelte neki: „Nem
vagyok én részeg, hanem egy szerencsétlen asszony vagyok. Kiöntöttem szívemet az Úr előtt.
Nagy bánatomban imádkoztam ilyen sokáig.” Héli
akkor azt mondta neki: „Menj békével! Izrael Istene teljesíti kérésedet, amelyet eléje terjesztettél!”
Hanna elment, evett, és az arca nem volt olyan,
mint azelőtt” (vö. 1Sám 1,1–18).

Frank W. W. Topham: Hanna bemutatja Sámuelt a templomban – „Ez az
a gyermek, akiért imádkoztam (…), átengedem őt az Úrnak” (1Sám 1,27-28)
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Az Úr pedig megemlékezett Hannáról. Fogant és fiút szült. A gyermeket Sámuelnek nevezte el,
mert azt mondta: „Az Úrtól könyörögtem ki.” Amikor Elkána újra felment a családjával Silóba, Hanna
nem ment föl vele. Azt mondta férjének: „Először elválasztom a gyermeket, aztán majd elviszem:
jelenjen meg az Úr színe előtt, és maradjon ott örökre.” Amikor aztán elválasztotta, akkor felvitte
magával egy hároméves marhával, egy efa liszttel és egy tömlő borral együtt. A fiú még nagyon
kicsi volt. Amikor a marhát feláldozták, Hanna odament Hélihez. Azt mondta neki: „Uram, az az asszony vagyok, aki itt álltam melletted, és imádkoztam az Úrhoz. Ezért a fiúért imádkoztam. Lám, az
Úr teljesítette kérésemet. Ezért én is átengedem őt az Úrnak, átengedem örökre.” És leborultak az
Úr előtt (vö. 1Sám 1,19–28).
Hanna életének nagy vágya egy gyermek volt. Mindig ezért imádkozott. Amikor megkapta,
mégis visszaadta őt Istennek. A Biblia így fogalmazza: elkérte őt az Istentől, aztán pedig engedte,
hogy Isten elkérje a gyermeket tőle. Hanna találkozott az élő Istennel, aki meghallgatta a fájdalmát,
belépett az életébe. Fontosabb lett számára az ajándékozó, mint az ajándék. Isten nagylelkűségére
ő is nagylelkűséggel válaszolt. A gyermekét is elvezette az élő Istenhez.

„Sámuel, Sámuel!”
Héli ﬁai, Hofni és Pinchász papként szolgáltak Silóban, de semmirekellő emberek voltak. Ha valaki
áldozatot mutatott be, amikor a hús még főtt, odament a pap szolgája, kezében háromágú villát
tartva, belenyúlt az üstbe, és ami a villára akadt, azt a pap mind elvitte magának. Ha valaki tiltakozni
próbált, akkor azt felelték neki: „Add ide rögtön, vagy elvesszük erőszakkal.” Súlyosan vétkeztek Isten
előtt, és az Úr áldozatát semmibe vették (vö. 1Sám 2,12–17).
Sajnos mindig is voltak és lesznek olyan papok, akik a hivatásukhoz méltatlanul élnek. Imádkozz
gyakran a papokért, új papi hivatásokért, és igyekezz segíteni a plébánia életében!
Héli nagyon megöregedett. Amikor hallotta, hogy mit művelnek a fiai egész Izraellel, azt mondta nekik: „Fiaim, a hírek, amelyeket hallok felőletek, nem jók. Ha az ember a másik ember ellen vét,
akkor Isten ítél közöttük. Ám, ha valaki Isten ellen vét, ki lesz a bírája?” De Héli fiai nem hallgattak az
apjukra.
A kis Sámuel pedig vászonefoddal övezve szolgálta az Urat. Ehhez Hanna mindig csinált egy kis
köntöst, és esztendőről esztendőre elvitte neki. Hannának aztán még születtek gyermekei, három
fiú és két leány.
Abban az időben az Úr ritkán hallatta a szavát, jelenést sem lehetett gyakran látni. Az egyik nap történt,
hogy Héli a szokott helyén aludt. A szeme már meggyengült, és nem sokat látott. Az Isten lámpája még
nem aludt ki. Sámuel az Úr templomában aludt, ahol az Isten ládája állt. Az Úr megszólította: „Sámuel,
Sámuel!” „Itt vagyok” – felelte. Aztán odafutott Hélihez, és azt mondta neki: „Itt vagyok, hívtál.” Az ezt vála-
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szolta: „Nem hívtalak, feküdj le és aludj.” Sámuel tehát elment, és lefeküdt aludni. Az Úr azonban újra
szólította: „Sámuel!” Sámuel felkelt, odament Hélihez, és azt mondta: „Itt vagyok, hívtál.” Ez azt felelte:
„Nem hívtalak, feküdj le, és aludj.” Sámuel ugyanis
még nem ismerte az Urat, az Úr még soha nem nyilatkozott meg neki. Az Úr harmadszor is szólította
Sámuelt. Fölkelt, odament Hélihez, és azt mondta:
„Itt vagyok, hívtál.” Erre Héli megértette, hogy az Úr
szólította a fiút. Azt mondta neki: „Menj, feküdj le,
és aludj. Aztán, ha valaki szólít, így válaszolj: „Szólj,
Uram, mert hallja a te szolgád!” Sámuel elment, és
lefeküdt. Akkor ismét megjelent neki az Úr, elé állt,
és szólította: „Sámuel, Sámuel!” Sámuel így felelt:
„Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!” Az Úr akkor
azt mondta Sámuelnek: „Nézd, olyat teszek Izraelben, hogy aki hallja, mindkét füle csengeni fog tőle.
Héli papi házát elpusztítom, mert fiai káromolták
Istent, mégsem tiltotta meg nekik. Héli és a fiai
egyetlen napon fognak meghalni. Neked kell hírül
adnod ezt az ítéletet Hélinek.” Sámuel reggelig fekve maradt. Akkor kinyitotta az Úr házának kapuját.
De Sámuel félt Héli előtt mutatkozni. Héli azonban
magához hívta Sámuelt: „Sámuel, fiam!” „Itt vagyok”
– felelte neki. Erre megkérdezte tőle: „Mit mondott
neked? Ne titkolj el előlem semmit!” Sámuel tehát
mindent elmondott. Amikor befejezte, Héli csak
ennyit mondott: „Ő az Úr! Tegye amint tetszik
neki!” (vö. 1Sám 3,1–18).

Sir Joshua Reynolds: A gyermek Sámuel - „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!”
(1Sám 3,10)

Héli sejthette, hogy ha az Úr megszólal, akkor saját maga és a fiai fölött fog ítéletet mondani.
Mégis segítette a kis Sámuelt abban, hogy az Úr szavát meghallja, hogy prófétává legyen. A saját
fiainál mint apa kudarcot vallott. De kapott egy másik lehetőséget. A kis Sámuelt elvezette az élő
Istenhez.

A frigyláda idegenben
Nem sokkal később Izrael fiai hadba vonultak a filiszteusok ellen. Nehéz küzdelem volt, és Izrael
fiai vereséget szenvedtek. Akkor azt mondták: „Idehozzuk Silóból Isten ládáját. Akkor eljön közénk,
és győzelemre segít minket.” Így akarták a láda segítségével kényszeríteni Istent, hogy megsegítse őket. A nép tehát elküldött a ládáért Silóba. Héli két fia kísérte le a ládát az izraeliták táborába.
Amikor a láda a táborba ért, az egész nép nagy örömujjongásba tört ki, úgyhogy beleremegett a
föld. A filiszteusok meghallották ezt, és megtudták, hogy az Úr ládája a héberek táborába érkezett.
Így beszéltek: „Jaj nekünk, ilyen még nem fordult elő! Ez az az Isten, aki az egyiptomiakat minden-
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féle csapással sújtotta. Szedjétek hát össze minden erőtöket, és harcoljatok bátran!” A filiszteusok
küzdöttek, és ismét erősebbek voltak, mint Izrael fiai. Izrael fiai menekültek, ki-ki a maga sátrába.
A filiszteusok zsákmányul ejtették Isten ládáját. Héli két fia is meghalt.
Egy hírvivő vitte a hírt a csatatérről Silóba. Ruhája meg volt szaggatva, és hamu volt a fején. Héli
ott ült egy széken a kapuban, és leste az utat. Amikor a hírvivő elmondta a hírt a vereségről, a két
fiú haláláról, meg arról, hogy a láda is a filiszteusok kezére került, Héli hátraesett a székkel, kitörte a
nyakát és meghalt.
A ládát a filiszteusok Asdód városába, Dágon templomába vitték, és Dágon szobra mellé tették.
Másnap reggelre azonban Dágon szobra ott feküdt a frigyláda előtt a földön. Visszatették a helyére.
A következő nap reggel megint a földön fekve találták Dágon szobrát, darabokra törve a frigyláda
előtt. Asdód lakóinak testén pedig kelések jelentek meg. Erre azt mondták: Izrael Istenének ládája
nem maradhat közöttünk, mert keze súlyosan ránk nehezedik. Akkor más városokba vitték a ládát,
de mindenütt csapások sújtották a városok lakóit: daganatok jelentek meg a testükön, és elszaporodtak a környéken a patkányok. A filiszteusok úgy döntöttek, hogy visszaküldik a frigyládát Izrael
fiainak. Engesztelésül arany keléseket és arany patkányokat is készítettek, és ezeket is feltették a szekérre, amely a frigyládát vitte. A szekér elé két fiatal, frissen ellett tehenet fogtak. A borjaikat bevitték
az istállóba. A tehenek mégis nyílegyenesen elhúzták a szekeret Izrael földjére, Bet-Semes városába
(vö. 1Sám 5–6).
Istent nem lehet tárgyakkal kényszeríteni semmire. Ezt próbálták megtenni az izraeliták, amikor
elhozták a táborukba Isten ládáját: ha magát meg akarja menteni, akkor őket is győzelemre kell segítenie. A láda későbbi sorsában pedig azt láthatjuk, hogy Isten elég erős ahhoz, hogy megvédje
önmagát.

Sámuel Izrael bírája
Héli halála után Sámuel lett Izrael bírája és prófétája. A filiszteusok rátámadtak az Izraelitákra. Sámuel az Úrhoz fohászkodott, és áldozatot mutatott be neki. Hatalmas vihar támadt, amely megzavarta
a filiszteusokat a csatában. Izrael fiai nagy győzelmet arattak, és a filiszteusok nem is mertek újabb
támadást intézni ellenük (vö. 1Sám 7).
Amikor Sámuel megöregedett, a fiait tette meg bírának maga helyett, de a fiai nem az ő útján
jártak, hanem a saját hasznukat keresték. Akkor a nép Sámuel elé járult, és azt mondta neki: „Nézd,
megöregedtél, és a fiaid nem a te utadon járnak. Adj nekünk királyt, hogy az kormányozzon minket,
ahogy ez a többi népeknél is szokásban van!” A kérés nem tetszett az Úrnak, hiszen ő volt Izrael igazi
királya, aki időről időre bírákat, szabadítókat vagy prófétákat jelölt ki a számukra. Sámuel figyelmeztette is a népet, hogy a király majd adót vet ki rájuk, fiaikat és lányaikat elviszi a hadseregébe meg
a szolgálatára. Akkor majd könyörögni fognak, hogy az Úr szabadítsa meg őket a királytól. A nép
azonban nem tágított. Az Úr végül úgy határozott, hogy enged a kérésüknek. Azt mondta Sámuelnek: „Nem téged vetettek el, hanem engem. Teljesítsd kérésüket, és adj nekik királyt!”

70

Abban az időben élt Benjamin fiai között egy daliás termetű fiatalember: Saul. Egy fejjel magasabb volt mindenkinél. Saul apjának elvesztek a nőstény szamarai, így Saul két szolgával együtt
az állatok keresésére indult. Sehol sem találták az elkóborolt jószágokat. Elhatározták hát, hogy elmennek Sámuelhez, a prófétához, hogy útbaigazítást adjon nekik. Az Úr egy nappal azelőtt, hogy
megérkeztek volna, utasítást adott Sámuelnek: „Holnap ugyanebben az időben küldök neked Benjamin hegyvidékéről egy embert. Őt kend fel Izrael királyává!” Amikor Sámuel meglátta Sault, az
Úr nyomban tudtára adta: „Ez az az ember, akiről beszéltem neked. Ő uralkodjék népem felett.”
Sámuel tehát odament Saulhoz, és azt mondta neki: „Kísérj fel a magaslatra. Ma velem kell ennetek,
és mindent megmondok neked, ami a szívedet nyomja. Ami a nőstény szamarakat illeti, ne aggódj
miattuk, megkerültek. De hát nem a tiéd lesz Izrael egész gazdagsága?” Sámuel felvezette Sault a
lakomára, és díszhelyet adott neki a vendégek között. Másnap, amikor megvirradt, Sámuel kikísérte
Sault a város kapujához. Amikor odaértek, szólt neki, hogy küldje előre a szolgáit. Akkor Sámuel fogta az olajosszarut, a fejére öntötte, megcsókolta, és azt mondta: „Ezzel fölkent téged az Úr örökségének fejedelmévé. Uralkodj az Úr népe fölött, és szabadítsd ki ellenségei kezéből” (vö. 1Sám 8–10).
Izrael népe a királyait nem koronázással tette királlyá, hanem felkenéssel. Isten prófétája vagy a
főpap kente fel olajjal az új királyt. Izrael királyait ezért fölkentnek (héberül Messiásnak) is nevezték.
A fölkenés azt jelezte, hogy a király a hatalmát és küldetését Istentől kapta. Nem zsarnokoskodva,
vagy a saját kénye-kedve szerint kell a népet kormányoznia, hanem Isten törvényei szerint. Isten
királyságát, az ő országát kell megvalósítania.
Éppen így ma is az államok vezetőinek az isteni
törvény és rend szerint kell kormányozniuk a népeket. Mennyire más volna a világ, ha ez valóban
így történne!

Örökfogadalom a magyarszéki karmelita kolostorban – ma is vannak
ﬁatalok, akik Isten hívására bátran, örömmel igent mondanak
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Nem sokkal később történt, hogy az ammoniták rátámadtak Jábes városára, és körülzárták. A város lakói békét kértek. Az ammoniták azonban csak azzal a feltétellel akarták őket életben hagyni,
hogy mindegyiküknek kiszúrják a jobb szemét. Jábes lakói akkor hírvivőket küldtek Saulhoz. Amikor
Saul meghallotta a hírt, rászállt az Úr Lelke. Fogott egy pár ökröt, darabokra vágta őket, és szétküldte
egész Izraelbe ezzel az üzenettel: „Aki nem vonul ki Saullal, az ugyanígy jár!” A nép egy emberként
kivonult. Rajtaütöttek az ammonitákon, és legyőzték őket (vö. 1 Sám 11).
Később azonban Saul több vétséget és bűnt is elkövetett. Egyszer egy szorult helyzetben nem
várta meg Sámuel érkezését, és ő mutatta be Istennek az áldozatot, amit nem lett volna szabad
megtennie. Egy másik alkalommal a saját fiát, Jonatánt akarta kivégeztetni. Később pedig megengedte a népnek a győzelem után a zsákmányszerzést. Az ősi szokás ezzel szemben az volt, hogy
az Úr által adott győzelmek után a zsákmányt mindig felajánlották Istennek. Az Úr elvetette Sault, és
más királyt akart adni népének (vö. 1Sám 13–15).

Feladat:

!

Sámuelt Isten meghívta az ő különleges szolgálatára. Gondolkodj el azon, hogy vajon nem hív-e téged is arra,
hogy egészen odaadd az életedet neki, és az emberek szolgálatára? Nem hív-e papnak vagy szerzetesnek?
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15. Dávid
„Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet”
Az Úr így szólt Sámuelhez: „Meddig akarsz még Saul miatt bánkódni? Töltsd meg szarudat, és kelj útra!
Menj el Izájhoz Betlehembe, mert a fiai közül szemeltem ki királyt!” „Hogyan mehetnék? – felelte Sámuel
– hiszen ha Saul hírét veszi, megöl.” Az Úr azonban ezt mondta: „Vigyél magaddal egy üszőt, és mondd:
Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Aztán hívd meg Izájt is az áldozatra. Én majd tudtodra adom, mit tegyél.”
Amikor Sámuel megérkezett Betlehembe, a város vénei szorongva kérdezték: „Jót jelent a jöveteled?”
„Igen, jót – válaszolta –, áldozatot jöttem bemutatni. Aztán meghívta Izájt és a fiait is az áldozatra. Amikor Izáj fiai megérkeztek, Sámuel megpillantotta a legidősebbet, Eliábot, és azt gondolta: „Íme itt áll az Úr
előtt az ő fölkentje.” Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: „Ne a külsejét, és magas termetét nézd, mert
hisz nem őt választottam. Isten nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.” Akkor Izáj odaszólította Abinadabot, és Sámuel elé állította. De ő ezt mondta: „Nem őt választotta
ki az Úr.” Így Izáj bemutatta Sámuelnek hét fiát, de Sámuel így szólt Izájhoz: „Ezeket nem választotta ki
az Úr.”
Aztán Sámuel megkérdezte Izájt: „Mind itt vannak a fiaid?” „A legkisebb nincs itt – válaszolta –, a nyájat őrzi.” Sámuel erre meghagyta Izájnak: „Küldj el érte valakit, mert addig nem ülünk az áldozati lakomához, amíg nincs itt.” Izáj elküldött érte. Vörös volt, nyílt tekintetű, és szép termetű. Az Úr így szólt:
„Rajta, kend föl, mert ő az!” Erre fogta az olajosszarut, és fölkente testvérei körében. Attól a naptól Dávidot
eltöltötte az Úr Lelke (vö. 1Sám 16,1–13).
Hányszor történik ma is hasonló! Sok ember csak a külsőt nézi. Sokan csak a külső alapján döntik el, hogy ki szimpatikus nekik, vagy akár azt is, hogy ki lesz a házastársuk. Pedig a látszat gyakran
csal! Persze nem lényegtelen az ember külseje sem. Sok esetben az ember belső világa tükröződik
a külsejében, az arcán, a viselkedésén. Az igazi szépség belülről sugárzik. Ennek meglátásához azonban meg kell tanulni a szívünkkel, vagy még inkább: Isten szemével nézni. „Jól csak a szívével lát az
ember” (Antoine de Saint-Exupéry).

Dávid és Góliát
A filiszteusok újra rátámadtak Izraelre. A filiszteusok az egyik hegyen, Izrael fiai a szemben lévő hegyen táboroztak, úgy, hogy közöttük terült el a Terebint-völgy. A filiszteusok között volt egy hatalmas termetű és nagyon erős harcos. Góliátnak hívták. Fejét bronzsisak fedte, és pikkelyes páncélt
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viselt. Lándzsája nyele olyan volt, mint egy zubolyfa. Kiállt Izrael csatasorai elé és odakiáltotta nekik:
„Miért vonultok ki, és álltok csatasorba? Inkább válasszatok ki egy embert magatok közül, s az jöjjön
le hozzám! Ha legyőz, a szolgáitok leszünk. Ha azonban én kerekedek felül, ti lesztek a szolgáink.
Ma kihívtam párviadalra Izrael csatasorait!” Amikor Saul és az izraeliták meghallották a szavait, aggodalom töltötte el a szívüket, és nagyon féltek.
Dávid három legidősebb testvére is ott volt
Saul táborában. Izáj akkor elküldte a fiát, Dávidot,
hogy élelmet vigyen a testvéreinek, hírt hozzon
róluk, és elhozza a zsoldjukat. Amikor Dávid a táborba ért, a sereg épp kivonulóban volt, hogy csatasorba álljon. Dávid kiment velük, és ő is hallotta
Góliát szavait. Azt mondta: „Ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy ki meri hívni az élő Isten csatasorait?” Akik hallották, hogy mit mondott Dávid,
jelentették Saulnak, aki magához hívta. Dávid ezt
mondta Saulnak: „Ne veszítse el uram a filiszteus
miatt a bátorságát! Elmegyek, és megmérkőzöm
vele.” Saul azonban így válaszolt: „Nem mehetsz
el, hiszen még gyerek vagy, az meg harcra termett
ifjúságától fogva.” Dávid ezt felelte: „Amikor a juhokat őrziztem, és jött egy oroszlán vagy medve
és elragadott egy juhot a nyájból, utánaeredtem,
leütöttem, és kiragadtam a torkából. Az Úr, aki kiMichelangelo Buonarroti: Dávid és Góliát
szabadított az oroszlán meg a medve karmából, ennek a ﬁliszteusnak kezétől is megment.” Erre Saul azt
mondta: „Menj hát, és legyen veled az Úr!” Saul ráadatta Dávidra a maga páncélját és sisakját, de
Dávid nem tudott benne járni. Erre levették róla.
Dávid fogta a botját, a patakban keresett öt sima követ, és betette a tarisznyájába, amelyben a
parittyáját tartotta. Így indult a filiszteus felé. Góliát is egyre közelebb jött Dávidhoz, a fegyverhordozója előtte. Amikor látta, hogy még fiatal, semmibe vette: „Kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem?” És átkozta Dávidot, isteneit emlegetve. Dávid ezt felelte neki: „Te karddal és dárdával jössz
ellenem. Én azonban a Seregek Urának nevében közeledem feléd, akit te kigúnyoltál. Az Úr ma
kezembe ad.” Amikor a filiszteus elindult Dávid felé, Dávid hirtelen kilépett a csatasorból, és a filiszteus felé futott. Közben belenyúlt a táskájába, kivett egy követ, elhajította a parittyájából, és homlokon találta a filiszteust. A kő behatolt a homlokába, úgyhogy arccal a földre bukott. Dávid akkor
odaszaladt, megragadta Góliát kardját, és azzal levágta a fejét. Amikor a filiszteusok látták, hogy a
bajnokuk maghalt, megfutamodtak. Izrael fiai egészen Ekron kapujáig üldözték őket (vö. 1Sám 17).
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„Saul legyőzött ezret, Dávid meg tízezret”
A győzelem után Saul magához hívatta Dávidot. Megtudakolta, hogy hová való, és ki az apja.
Azután, ígérete szerint feleségül akarta adni hozzá a leányát, Merabot. Dávid azonban azt mondta:
„Ki vagyok én, és ki az én nemzetségem, hogy a király veje legyek?” Így valaki máshoz adták feleségül. Saul kisebbik lánya, Michal azonban beleszeretett Dávidba. Saul rendjén valónak találta a dolgot. Megparancsolta a szolgáinak: „Súgjátok meg
bizalmasan Dávidnak: Nézd, a király megkedvelt,
és a szolgái is szeretnek. Légy hát a király veje!”
Így Dávid feleségül vette Saul lányát, Michalt.
Dávid Saul főtisztje lett. Bárhová vonult ki csatába, mindig győzedelmeskedett. Megkedvelte
az egész nép, sőt Saul tisztjei is. Amikor egy alkalommal a filiszteusok legyőzése után Dávid bevonult a városba, az eléje kivonuló asszonyok ezt
énekelték:
Guercino: Saul megtámadja Dávidot
„Saul legyőzött ezret,
Dávid meg tízezret!”
Emiatt Saul haragra gerjedt: „Dávidnak tízezreket tulajdonítanak, nekem meg csak ezreket? Most
már csak a királyság hiányzik neki!” Ettől a naptól kezdve Saul irigy szemmel nézte Dávidot. Tudta, hogy Dáviddal van az Úr, tőle pedig elfordult. Több alkalommal meg is akarta ölni őt. Egyszer,
amikor tombolt a dühtől, a lándzsáját hajította felé, de Dávid kitért a lándzsa elől. Dávid gyakran a
lantját pengette Saulnak. Amikor játszott, Saul megnyugodott és jobban lett, a gonosz lélek pedig
odébbállt tőle (vö. 1Sám 16,14–23; 18,6–30).
Saul legidősebb fiát Jonatánnak hívták. Bátor harcos volt, aki által az Úr sok nagy győzelmet
adott Izraelnek. Saul halála után őt illette volna a királyság. Jonatán megkedvelte Dávidot, és jó
barátok lettek. Az apjával szemben is próbálta megvédeni. Egy alkalommal ezt mondta Dávidnak:
„Ne félj, nem ér utol atyám keze! Te leszel Izrael királya, és én csak a második ember leszek utánad.
Atyám is tudja ezt” (1Sám 18,1–4; 19,1–7; 20; 23,15–18).
Ilyen az önzetlen barátság. Az igazi barát őszintén tud örülni a barátja sikerének, és a bajban is
kitart mellette.

„Te jobb vagy, mint én”
Saul elhatározta, hogy megöli Dávidot. Dávid ezért elmenekült, és a pusztában bujdosott. Saul
nagy hadsereggel üldözte őt. Egy alkalommal Dávid egy barlang mélyén húzódott meg néhány
hűséges emberével együtt. Saul ugyanabba a barlangba tért be, hogy a hőség idején megpihen-
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jen. Dávid emberei azt mondták neki: „Lám, az Úr a kezedbe adta ellenségedet, hogy azt tégy vele,
amit akarsz.” Dávid azonban ezt mondta nekik: „Az Úr óvjon attól, hogy kezet emeljek rá, hiszen az
Úr fölkentje.” Dávid odament az alvó Saulhoz, és levágta köntösének egyik bojtját. Saul aztán fölébredt, és elindult tovább az útján. Amikor már messzebbre ért, Dávid kiállt a barlang bejáratához,
és utánakiáltott: „Uram, királyom! Miért hallgatsz azokra, akik azt állítják, hogy a vesztedre török?
Nézd, a mai napon az Úr a kezembe adott. Én azonban megkíméltelek. Nézd, itt van a kezemben a
köntösöd bojtja. Látod, én nem vétettem ellened, te mégis az életemre törsz. A régi mondás is ezt
mondja: A gonoszból gonoszság származik, de kezem ne nyúljon hozzád. Ki ellen vonult ki Izrael
királya? Kit üldözöl? Egy döglött kutyát? Egy bolhát?” Amikor Dávid befejezte szavait, Saul így szólt:
„A te hangod az, fiam, Dávid!” S elkezdett sírni. Aztán ezt mondta Dávidnak: „Te jobb vagy mint én,
mert te jót tettél velem, én meg rosszat tettem veled. Az Úr a kezedbe adott, mégsem öltél meg.
Fizesse meg neked az Úr azt a jót, amit ma tettél velem!” Saul akkor hazatért, és felhagyott az üldözéssel (vö. 1Sám 24).
Aki megbocsát, aki nem áll bosszút, az látszólag gyengébb. Látszólag veszít, a valóságban azonban győz. Szent Pál apostol így tanít:
Ha ellenséged éhezik, adj neki enni. Ha szomjazik, adj neki inni. Így izzó parazsat gyűjtesz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval! (Róm 12,20–21).

Jeruzsálem
A filiszteusok Izraelre támadtak. Izrael fiai súlyos vereséget szenvedtek a Gilboa hegyénél. Saul király
és vele együtt három fia is elesett a csatában. Dávid keservesen megsiratta őket: „Hogyan is estek
el a hősök? Saul és Jonatán – hogy kedvelték egymást! Gyorsabbak voltak a sasnál, erősebbek az
oroszlánnál! Izrael lányai, sirassátok Sault! Halálod mély gyászba borít, Jonatán! A szívem bánkódik
miattad, testvérem, Jonatán! Jobban szerettelek
mindenkinél. Hogyan is estek el a hősök az ádáz
csatában?” (vö. 1Sám 31; 2Sám 1,19–27).

Jeruzsálem látképe az Olajfák hegyéről – látszik a régi jeruzsálemi
templomtér töltésének a fala, és az Omár-mecset
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Saul halála után Dávid lett a déli országrész, Júda királya. Az északi országrész, Izrael királya pedig
Saul egyik fia, Isbaal lett. A két országrész között háború dúlt. Végül Isbaalt két hadvezére meggyilkolta. Ezután Dávid lett az egész ország királya (vö. 2Sám 2–4).
A két országrész között feküdt Jeruzsálem. A város a jebuzeusok kezén volt. Dávid elhatározta,
hogy elfoglalja és megteszi fővárosnak, hogy ezáltal is összekapcsolja a déli és az északi országrészt.
Jeruzsálem falai azonban nagyon erősek voltak. A jebuzeusok a Gihon-forrás vizét is bevezették egy
sziklába vájt járat segítségével a falakon belülre. Azt kiabálták Dávidnak a falakról: „Ha csak vakok és
sánták védenék a várost, akkor se tudnál ide bejutni!” Azonban Dávid hadvezére, Joáb, a sziklába
vájt vízvezetéken keresztül behatolt a városba, kinyitotta a kapuit, és így Izrael fiai elfoglalták azt
(vö. 2Sám 5,6–10; 1Krón 11,6).
Dávid felhozatta a frigyládát Jeruzsálembe. Boldog volt, hogy az Úr ládája beköltözik az ő városába, ezért a menet élén teljes erejéből táncolt. Michal a felesége a szívében megvetette Dávidot,
amiért az egyszerű nép között táncolt. Elé állt, és azt mondta neki: „Milyen tiszteletre méltó módon
viselkedett ma Izrael királya, amikor a szolgálói szeme láttára nekivetkőzött, ahogyan csak a csőcselék közül valók szoktak nekivetkőzni!” Dávid azt válaszolta neki: „Az Úr előtt táncoltam! Az Úr
előtt még jobban is megalázkodom, még akkor is, ha a te szemedben megvetésre méltóvá válok.”
Michalnak többé nem született gyermeke (vö. 2Sám 6).

„Az Úr épít neked házat”
Dávid szeretett volna templomot építeni az Úrnak. Ide szerette volna elhelyezni a szövetség ládáját.
Az Úr azonban elküldte hozzá Nátán prófétát ezzel az üzenettel:
Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyül? Elhoztalak téged a legelőről, a juhok mögül, hogy népemnek, Izraelnek fejedelme légy. Veled voltam minden vállalkozásodban. Nagy nevet szerzek neked, olyat,
mint a föld nagyjaié. Az Úr naggyá tesz, és házat épít neked az Úr. Ha aztán majd megtérsz atyáidhoz,
akkor megtartom a magvadból származó utódodat, és megszilárdítom királyságát. Én atyja leszek,
ő pedig fiam lesz. Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd marad
(2Sám 7,1–17).
Isten örökké fennálló királyi házat, dinasztiát
ígért Dávidnak. Nátán próféta szavain keresztül
Isten a Messiás eljövetelét ígérte meg. Ő lesz az
az igazi király, aki elhozza a béke és a szeretet országát, az Isten országát. Ő Isten Fia lesz, Isten az
ő atyja lesz. Az ő országának soha nem lesz vége.
Nátán jövendölése Jézusban teljesedett be, aki
test szerint Dávid családjából származott, aki Isten
örök szeretetének országát a szívében hordozta,
és elhozta nekünk.

Ilyen lehetett a Salamon király által építtetett templom
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Dávid bűne
Dávid elküldte a hadvezérét, Joábot és a seregét az ammoniták ellen, ő maga azonban Jeruzsálemben maradt. Az egyik nap este felkelt az ágyáról, és felment a palota tetejére. Mivel Jeruzsálem egy
igen meredek domboldalon épült, a domb tetején álló házakról, ahol a királyi palota is állt, jól rá
lehetett látni az alacsonyabban lévő házakra. Dávid meglátott egy asszonyt, aki az egyik ház lapos
tetején fürdött. Nagyon szép asszony volt. Dávid elküldte az embereit, hogy megtudják, kicsoda.
Így tájékoztatták: „Betsabé, a hettita Uriás felesége.” Uriás éppen nem tartózkodott otthon, mert ő
is Dávid tisztje volt, és a háborúban volt az ammoniták országában. Dávid tehát elküldte embereit,
és elhívatta magához Betsabét. Az asszony el is jött, és néhány napig ott maradt a palotában, majd
a havi tisztulása idején hazament. Ám az asszony teherbe esett. Megüzente Dávidnak: „Állapotos
vagyok.”
Ekkor Dávid hazahívatta Uriást a háborúból. Azt gondolta, hogy majd Uriás hazamegy, együtt
vannak a feleségével, és így azt fogja gondolni, hogy tőle van a gyermek. Amikor Uriás megérkezett, Dávid érdeklődött tőle az ostrom állása felől, aztán hazaküldte. Uriás azonban nem lépte át a
háza küszöbét, és nem ment be a feleségéhez. A palota udvarán aludt. Másnap Dávid megkérdezte
tőle: „Hát nem a csatából jöttél? Miért nem mész be a házadba?” Uriás ezt felelte: „Az egész sereg
sátrakban, a földön alszik. Hát akkor én hogy menjek le a házamba enni, inni, és asszonnyal hálni?”
Másnap Dávid lakomára hívta meg Uriást, és bort is adott neki, hátha így majd hazamegy. Uriás
azonban nem ment be a házába.
Akkor Dávid levelet írt Joábnak, a hadvezérnek:
„Állítsátok Uriást előre, ahol leginkább tombol a
harc. Aztán húzódjatok vissza mellőle, hogy eltalálják, és meghaljon!” A lepecsételt levelet maga
Uriás vitte el. Joáb úgy tett, ahogy a király megparancsolta. Uriást a legelső csatasorba állította.
Amikor aztán a városbeliek kitörtek, Dávid emberei közül néhányan elestek. Uriás is meghalt. Amikor a gyász ideje letelt, Dávid elküldött Betsabéért,
és elhozatta magához, úgyhogy a felesége lett.
Az Úrnak azonban nem tetszett, amit Dávid tett.
Az Úr elküldte Nátán prófétát Dávidhoz. Nátán
el is ment, és így beszélt a királyhoz: „Egy városban
élt két ember. Az egyik gazdag volt, a másik szegény. A gazdagnak rengeteg juha, kecskéje, barma volt. A szegénynek azonban nem volt egyebe, csak egy kisbáránya. Evett a kenyeréből, ivott
a poharából. Az ölében aludt. Olyan volt, mintha
a lánya lett volna. Egyszer vendég érkezett a gazArtemisia Gentileschi: Dávid és Betsabé
dag emberhez. De a gazdag nem tudta rászánni
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magát, hogy a juhai vagy barmai közül egyet is elvegyen, és elkészítse a vendégnek. Ezért elvette a
szegény ember bárányát, és azt készítette el a vendégének.
Ahogy Dávid ezt meghallotta, nagy haragra gerjedt, és azt mondta: „Aki ilyet tett, az halál fia!”
Erre Nátán ezt mondta Dávidnak: „Te vagy ez az ember! Ezt üzeni neked az Úr: Izrael királyává tettelek és kiszabadítottalak Saul kezéből. Neked adtam urad házát, és a kebledre urad asszonyait. Ha ez
még kevés lett volna, megtetéztem volna. Miért tettél hát olyat, ami gonosznak számít az Úr szemében? Megöletted Uriást, hogy elvehesd a feleségét! Nos, ezért soha nem fordul el a kard házadtól!”
Erre Dávid így szólt Nátánhoz: „Vétkeztem az Úr ellen!” Nátán ezt felelte: „Így az Úr is megbocsátja
bűnödet, és nem halsz meg.”
A gyermek azonban, aki megszületett Betsabénak, hamarosan meghalt. Később aztán Betsabénak másik fia is született, akit Salamonnak neveztek el (vö. 2Sám 11–12).

„Jaj, ﬁam, Absalom!”
Ettől kezdve Dávid családjában egymást érték a tragédiák. Dávidnak több felesége is volt, és igen
sok gyermeke. Dávid egyik fiának, Absalomnak volt egy igen szép húga, Támár. Dávid elsőszülött
fiában, Amnonban, aki Dávidnak egy másik feleségétől született, nagy vágyakozás támadt Támár
után. Szinte belebetegedett a vágyakozásába. Amnonnak volt egy barátja, aki azt tanácsolta neki,
hogy tettesse magát betegnek. Aztán, amikor Dávid eljön, hogy meglátogassa, kérje meg őt, hogy
küldje be hozzá Támárt, és Támár készítsen neki ennivalót, mert az ő kezéből szívesen megenné.
Így is történt. Dávid elküldte Támárt Amnon házába. Amikor Támár elkészítette az ételt, Amnon
azt mondta a szolgáinak: „Menjen ki mindenki!” Aztán megragadta Támár kezét és így szólt hozzá:
„Gyere, feküdj mellém!” Támár kérlelte: „Ne kövess el ilyen gyalázatot rajtam!” De Amnon nem törődött vele, hanem meggyalázta a féltestvérét. Utóbb aztán Amnon megutálta Támárt. Azt mondta neki: „Fogd magad, és menj innét!” Behívatta a szolgáját, és azt
mondta neki: „Lökd ki az utcára!” Támár megszaggatta ruháit, hamut
szórt a fejére, és jajgatva ment az úton. Aztán magányosan élt a bátyja, Absalom házában.
Absalom elhatározta, hogy megöli Amnont. Birkanyírást tartott,
ahová meghívta az összes testvérét. Amikor Amnon már jó hangulatban volt a bortól, Absalom szolgái megragadták, és megölték.
Absalomnak menekülnie kellett a gyilkosság miatt. Ám évekkel
később, Joáb közbenjárására hazatérhetett. Azonban nem léphetett
a király színe elé. Ezért dühében Absalom felgyújtatta Joáb szántóföldjeit. Azt mondta neki: „Miért hívtatok haza, ha most nem léphetek
a király elé?” Ekkor Joáb újra közbenjárt érte, és Absalom a király elé
lephetett. Absalom földig leborult Dávid előtt, Dávid pedig megölelte a fiát.
Dávid megbocsát Absalomnak - ismeretlen graﬁkus
alkotása
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Ettől kezdve Absalom azon volt, hogy a nép szívét az apjától elfordítsa, és maga felé irányítsa.
Jeruzsálem kapujában megszólította azokat, akik a királyhoz jöttek, hogy ítélkezzen az ügyükben.
Absalom ezt mondta nekik: „A királynál nem fog meghallgatni senki. Ha én lennék Izrael királya,
biztosan igazságot szolgáltatnék neked.” Ha valaki leborult előtte, hogy köszöntse, azt Absalom felemelte, és megölelte. Így csalárd módon megnyerte magának a nép szeretetét.
Végül Absalom fellázadt Dávid ellen, és királlyá kiáltatta ki magát. Dávid menekült Jeruzsálemből.
A frigyládát is el akarták hozni a szolgái, de Dávid nem engedte. Azt mondta: „Ha tetszésre találok az
Úr szemében, visszavezérel, és viszontláthatom a hajlékát. Ha azonban nem, itt vagyok. Tegye, amint
jónak látja.” Absalom bevonult Jeruzsálembe, elfoglalta a palotát, és elvette Dávid feleségeit is. Aztán hatalmas hadsereggel indult Dávid ellen. Dávid a nagy csata előtt megparancsolta az embereinek: „Kíméljétek meg a fiút, Absalomot!” A csatában Dávid emberei győztek. Absalom menekülni
próbált egy öszvér hátán az erdőben. Absalomnak
hosszú haja volt. A haja beakadt egy nagy tölgyfa
ágaiba, az öszvér pedig kiszaladt alóla. Így maradt
lógva ég és föld között. Amikor Joáb rátalált, három lándzsát döfött belé, így ölte meg. Dávid a város kapujánál ült, és aggódva várta a híreket. Aztán
hírhozóktól megtudta, hogy a fia meghalt. Hangosan kiáltozva siratta meg: „Jaj, fiam, Absalom! Absalom, fiam, fiam!” (vö. 2Sám 13–19).
II. János Pál pápa megbocsátott Agcának

Dávid bűne a saját, és a családja életét is megsebezte, rossz irányba fordította. A bűn tönkreteszi
az ember életét, szétrombolja a családok békéjét.

Feladat:

!

Dávid megkímélte Sault, megbocsátott neki. Próbálj meg te is jót tenni valakivel, aki megbántott téged!
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16. Illés
Szétszakadt ország
Dávid halála után a fia, Salamon lett a király. Salamon halló szívet kért az Úrtól, és Isten valóban nagy
bölcsességet adott neki (vö. 1Kir 3). Salamon építette fel a jeruzsálemi templomot (vö. 1Kir 6–8).
Salamon halála után aztán az ország két részre szakadt (vö. 1Kir 12). Az északi ország neve Izrael
volt, a fővárosa hamarosan Szamaria lett. A déli ország neve Júdea, a fővárosa pedig Jeruzsálem.
Izraelben később egy igen erős és tehetséges királyi család került uralomra, Omri dinasztiája
(vö. 1Kir 16,23–28). Omri fia volt Acháb király. Az ő idejében lépett fel Illés próféta. Ebben az időben
Izrael királyai Baál isten tiszteletét támogatták. Acháb Jezabelt, a szidoni király lányát vette feleségül. Jezabel pedig magával hozta Baál prófétáit. Acháb gyönyörű, elefántcsonttal díszített palotát
is épített magának Szamariában. A palota felépítéséhez azonban a szegények megadóztatása, kisemmizése révén szerezte a pénzt.

„Mostantól ne essen eső”
Illés próféta elment Acháb királyhoz, és azt mondta neki: „Amint igaz, hogy él az Úr, akinek a színe előtt
állok, mostantól fogva ne essen eső, csak az én szavamra!” (1Kir 17,1).
Baált a vihar, az eső és a termékenység istenének tartották. Illés ezzel a kihívással bizonyítani fogja, hogy Baál nem tud esőt adni, csak az igaz Isten.
Az Úr akkor így szólt Illéshez: „Menj, rejtőzz el a Kerit-pataknál!” Az egész országban hatalmas szárazság támadt. Az emberek éhezni kezdtek, az állatok elhullottak. Illés ott maradt a Kerit-pataknál,
amíg a patak ki nem száradt. Akkor az Úr azt mondta neki: „Menj el a szidoni Száreptába! Ott megparancsoltam egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad!” Illés elment Száreptába. Amikor a város kapujához ért, meglátott ott egy asszonyt, aki rőzsét szedegetett. Megszólította: „Hozz
nekem egy kis vizet a korsóban, hadd igyam!” Aztán még utánaszólt: „Hozz egy kis kenyeret is!”
Az asszony ezt felelte: „Amint igaz, hogy a te Istened él, nincs másom, csak egy marék lisztem, meg
egy kis olaj a korsóban. Éppen azon vagyok, hogy egy kis rőzsét gyűjtsek, aztán megyek, elkészítem
magamnak meg a fiamnak. Megesszük, aztán meghalunk.” Illés ezt mondta neki: „Ne félj! Menj
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csak, és tedd, amit mondtál, csak előbb csinálj belőle egy kis lángost, és hozd ki nekem. Mert azt
mondja az Úr: A szakajtó nem ürül ki, és a korsó
nem apad el addig, amíg az Úr esőt nem hullat a
földre.” Elment az asszony, és úgy tett, ahogyan
Illés mondta neki. A szakajtó pedig nem ürült ki, és
a korsó nem apadt el az Úr szava szerint, amit Illés
által mondott” (vö. 1Kir 17,2–16).

Abraham Bloemaert: Illés próféta a sivatagban

„Meddig akartok még kétfelé sántikálni?”
Már három éve tartott a rettenetes szárazság, amikor az Úr szólt Illéshez: „Kelj föl, menj el Acháb
királyhoz, mert esőt hullatok a földre!” Illés megjelent tehát Acháb színe előtt. Amikor Acháb megpillantotta, így szólt: „Te vagy az, Izrael megrontója?” Illés így felelt: „Nem én sodortam pusztulásba
Izraelt, hanem te és atyádnak háza, amikor elhagytátok az Urat, és amikor Baálhoz szegődtél. Most
azonban hívd össze nekem egész Izraelt, aztán Baál négyszázötven prófétáját is a Kármel hegyére!”
Acháb tehát összehívta a népet és a Baál prófétákat a Kármel hegyére. Illés odalépett az egész
nép elé és azt mondta: „Meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha
pedig Baál, akkor kövessétek azt!” A nép nem tudott válaszolni egy szót sem. Illés folytatta: „Adjatok két bikát! Az egyiket Baál prófétái öljék le, és tegyék föl az ő oltárukra, de tüzet ne gyújtsanak.
A másikat majd én teszem fel az Úr oltárára, de tüzet én sem gyújtok. Akkor hívják segítségül az ő istenük nevét, én meg majd segítségül hívom az Úr
nevét. Amelyik Isten tűzzel válaszol, az legyen az
Isten!” A nép ezt felelte: „Rendben van!” Baál prófétái feláldozták tehát az egyik bikát, aztán feltették az oltárra, és szólítgatni kezdték az istenüket:
„Baál, hallgass meg!” De semmi hang nem hallatszott, senki sem adott feleletet. Közben ugráltak
az oltár körül. Délben Illés csúfolni kezdte őket:
„Kiáltsatok hangosabban, hátha belemélyedt
gondolataiba, vagy úton van, esetleg kiment,
Bernardo Strozzi: Illés próféta a száreptai özvegynél
vagy elaludt!” Erre egyre hangosabban kiáltoztak,
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és kardokkal össze-vissza vagdalták magukat, de nem hallatszott se
hang, se felelet.
Akkor Illés így szólt a néphez: „Gyertek ide hozzám!” Az egész
nép odajött. Illés akkor helyreállította az Úr lerombolt oltárát. Fogott
tizenkét nagy követ, Izrael tizenkét törzsének megfelelően. Feltette
rá a fát, majd a bikát, és végül leönttette az oltárt vízzel. Amikor aztán elérkezett az esti ételáldozat bemutatásának ideje, Illés előlépett,
és felkiáltott: „Uram, Ábrahám, Izsák és Izrael Istene! Nyilvánítsd ki a
mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, és ezeket mind a te szavadra teszem! Hallgass meg, Uram! Engedd meg, hogy ez a nép felismerje, hogy te, az Úr vagy az Isten, és azt, hogy te téríted meg a
szívét.” Erre tűz hullott az égből, és megemésztette az égőáldozatot.
Ennek láttán az egész nép arcra borult, és így szólt: „Az Úr az Isten,
az Úr az Isten!” Illés erre azt mondta: „Ragadjátok meg Baál prófétáit,
ne meneküljön közülük egy sem!” Megragadták, Illés levitte őket a
Kison-patakhoz, s ott megölette őket.
Illés pedig felment a Kármel hegyére, leborult a földre, és a térde Juan Antonio Escalante: Illés prófétát felkelti az angyal
- „Illés így szólt elkeseredésében: Most már elég,
közé rejtette arcát. Aztán így szólt a szolgájához: „Menj fel, és nézz Uram! Vedd el az életemet! Én sem vagyok jobb, mint
a tenger felé!” Felment, aztán jelentette: „Nincs ott semmi.” Illés azt atyáim” (1Kir 19,4)
mondta neki: „Menj vissza még hétszer!” A hetedik alkalommal a
szolga jelentette: „Felhő ereszkedik alá nyugaton, akkorácska, mint az ember tenyere.” Illés akkor
azt üzente Achábnak: „Fogass be a kocsidba, és siess haza, mert utolér az eső!” Nemsokára valóban
elsötétedett az ég, és hatalmas záporeső esett. Illés pedig Acháb szekere előtt futott, egészen a
Jiszreelbe vezető útig (1Kir 18).
Illés visszatérítette a nép szívét a bálványoktól az igaz Istenhez. Azonban túlment az Úr parancsán, a saját feje szerint cselekedett, amikor megölette Baál prófétáit. Ezért is hagyja el őt az eddigi
ereje, békéje.

Nem a földrengésben, és nem a tűzben
Acháb elmondta a feleségének, Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és azt is, ahogyan megölette Baál prófétáit. Jezabel ezt üzente Illésnek: „Holnapig ezek életéhez teszem hasonlóvá a te életedet is!” Illés megrettent, és elmenekült, hogy mentse az életét. Behúzódott egynapi járásra a pusztába, lefeküdt egy borókabokor alá, és a halálát kívánta: „Most már elég, Uram! Vedd el az életemet! Én sem vagyok jobb atyáimnál!”
Ezzel elaludt. Egyszer csak angyal érintette meg, és így szólt hozzá: „Kelj fel, és egyél!” Ahogy odanézett, a
fejénél egy sült cipó, és egy korsó víz volt. Evett és ivott, aztán visszafeküdt aludni. Az Úr angyala azonban
másodszor is megérintette: „Kelj föl, és egyél! Különben túl hosszú lesz neked az út.” Illés felkelt, evett, és
ennek az ételnek az erejéből negyven napon át vándorolt, egészen Isten hegyéig, a Hórebig.
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Ott bement egy barlangba. Az Úr megszólította: „Mit csinálsz itt, Illés?” Ő így felelt: „Emészt a buzgalom az Úrért, a Seregek Istenéért! Hiszen Izrael fiai elhagytak, oltáraidat lerombolták, prófétáidat megölték, már csak én maradtam életben.” Akkor az Úr elvonult előtte. Hegyeket tépő, sziklákat sodró hatalmas
szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az
Úr nem volt a tűzben. A tüzet csendes szellő suhogása követte. Amikor Illés észrevette, kiment a barlang
szájához, és befödte arcát (vö. 1Kir 19,1–14).
Illés kétségbeesett, mert letért Isten útjáról. Erőszakkal akarta a népe hitét megvédeni. Sokszor mi
is azért esünk kétségbe, azért fogy el az erőnk és a jókedvünk, mert letérünk Isten útjáról. Isten
megjelenése figyelmeztetés is volt Illés számára. Isten nem a földrengésben és a tűzben van jelen,
hanem a csendes szellő suhogásában. Ő nem az erőszak, hanem a béke Istene. Szépen fogalmazta
meg ezt Babits Mihály Zsoltár gyermekhangra című versében (részlet):
Az Úristen őriz engem
mert az ő zászlóját zengem.

Az Úristen örök áldás,
csira, élet és virágzás. (…)

Ő az Áldás, Ő a Béke
nem a harcok istensége.

Az Úristen őriz engem
mert az Ő zászlóját zengem.

Ő nem az a véres Isten:
az a véres Isten nincsen.

Hogy daloljak más éneket,
mint amit Ő ajkamra tett? (…)

Kard ha csörren, vér ha csobban,
csak az ember vétkes abban.

S kell, hogy az Úr áldja, védje
aki azt énekli: Béke!

Illés aztán felkente utódául Elizeus prófétát. Illés halálát a Biblia egy gyönyörű képpel ábrázolja:
Isten egy tüzes szekéren viszi fel őt magához a mennybe (vö. 2Kir 2,7–13). Ezért is alakult ki a zsidó
népben az a várakozás, hogy mielőtt eljön a Messiás, Illés majd visszatér, és előkészíti az ő útját
(vö. Mal 3,23). Ez a remény Keresztelő Szent Jánosban teljesedett be, aki a Messiás előfutára volt
(vö. Mt 11,14).

Kérdés:

?

Történt-e már veled olyan, hogy nagyon elkeseredtél, elment a kedved mindentől? Gondolkodj el rajta, hogy nem
azért történt-e ez veled, mert letértél a helyes útról?
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17. Izajás
Három próféta
Izajás könyve három részből áll. Ez a három rész három különböző korban íródott. Az elsőt Izajás
próféta írta (Iz 1–39), a másik kettőt a tanítványai, akiknek nem ismerjük a nevét. A második rész
(Iz 40–55) a babiloni fogság idején keletkezett, a szerzőjét Deutero- (azaz: második) Izajásnak nevezzük. A harmadik rész (Iz 56–66) a babiloni fogság után íródott, a szerzőjét Trito- (azaz: harmadik)
Izajásnak nevezzük.
Az, hogy Izajás könyvéhez két tanítványa is hozzáírt, nem csökkenti, inkább növeli Izajás próféta
nagyságát. Olyan hatása volt, hogy még évszázadokkal a halála után is voltak olyan prófétatanítványok, akik az ő szellemében, az ő gondolatait folytatva írtak.

„Itt vagyok, engem küldj!”
Izajás próféta Acház és Hiszkija király idejében működött Jeruzsálemben. Nagyon művelt ember
volt. Talán rokona is volt a királyi családnak, hiszen szabad bejárása volt a királyhoz. Izajás prófétának
volt felesége, és voltak gyermekei. Egy alkalommal így nyilatkozik róluk:
„Itt vagyok én, és a fiaim, akiket az Úr adott nekem. Mi vagyunk Izraelben a jelek és a csodák” (Iz 8,18).

Giovanni Battista Tiepolo: Izajás meghívása – „Azáltal, hogy ez
megérintette ajkadat, bocsánatot nyert a bűnöd” (Iz 6,7)
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Izajás próféta így írja le prófétai meghívását:
„Abban az évben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas, és fenséges királyi trónon ült, uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok (angyalok) lebegtek fölötte: mindegyiknek hat szárnya volt. Kettővel
befödték arcukat, kettővel befödték a lábukat, kettővel pedig lebegtek. Harsány hangon kiáltották: „Szent,
szent, szent a Seregek Ura! Dicsősége betölti az egész földet!” Még a templom küszöbei is megremegtek
hangjuktól, és a templom tele lett füsttel. Erre így szóltam: Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú
ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát.
Akkor az egyik szeráf odarepült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról
vett. Megérintette vele ajkamat, és így szólt: „Azáltal, hogy ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod,
és bocsánatot nyert a bűnöd.” Akkor hallottam az Úr szavát: „Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?” Így válaszoltam: „Itt vagyok, engem küldj!” (Iz 6,1–8).

Izajás próféta a jeruzsálemi templomban kapta a meghívását. Látomásában látta Istent, és körülötte angyalokat. Az angyalok Isten iránti tiszteletét fejezi ki, hogy előtte eltakarják az arcukat (hogy
ne lássák őt) és a lábukat. Az angyalok énekét azóta is minden szentmisében imádkozzuk: „Szent
vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene! Dicsőséged betölti a mennyet és a földet!”
Ez az ének kifejezi azt, hogy a szentmiséinken az angyalokkal (és az üdvözültekkel) együtt dicsérjük
Istent. Bekapcsolódunk a mennyei liturgiába. Isten megtisztította Izajás ajkát és szívét, hogy az ő
szavait majd tiszta ajkakkal és tiszta szívvel tudja hirdetni.

„Emmánuel lesz a neve”
Abban az időben (Kr. e. 734–732) Jeruzsálem igen szorult helyzetbe került. Szíria és Izrael (az északi ország) seregei együttes erővel megtámadták a várost. Így akarták rákényszeríteni Acház királyt,
hogy lépjen be abba a szövetségbe, amelyet a hatalmas Asszíria ellen létrehoztak. Acház és Jeruzsálem lakóinak a szíve reszketett a félelemtől. Acház király azt tervezte, hogy magától Asszíriától,
az ellenséges birodalomtól kér segítséget.
Izajás próféta elment a királyhoz, és bátorította, hogy ne féljen, és ne is kérjen segítséget Asszíriától. Isten meg fogja oltalmazni Jeruzsálemet. Acház azonban nem akart a prófétára hallgatni,
hanem a saját (helytelen) tervét akarta követni. Izajás próféta ezért azt mondta neki: „Kérj magadnak
jelet az Úrtól, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről, a magasból.” Acház így válaszolt: „Nem kérek
jelet, nem kísértem az Urat.” Valójában persze Acház nem attól félt, hogy esetleg Isten kísértené,
hanem nagyon jól tudta, hogy Izajás próféta meg tudja adni a tőle kért jelet. Ha azonban megkapta
a jelet, akkor el kell fogadnia a próféta útmutatását is. Acház ezt semmiképpen se akarta, ezért nem
kért jelet. Erre a próféta azt mondta:
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„Halljátok hát Dávid háza! Nem elég, 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 Emmánuelnek
nevezi el (vö Iz 7,1–14).

Az Emmánuel név ezt jelenti: „Velünk az Isten.” Isten maga ad jelet a népének, és ez a jel egy
születendő gyermek. A jövendölés szavai vonatkoztak talán a király születendő fiára, Hiszkijára is.
A jövendölés teljes értelemben azonban Jézus születésekor teljesedik be. Ő az, akit Mária a Szentlélek ereje által fogant, ő az Isten Fia, akiben megvalósult az ígéret: „Velünk az Isten” (vö. Mt 1,22–23).

„Gyermek születik nekünk, ﬁú adatik nekünk”
Izajás később újra jövendöl a majd megszülető Messiáskirályról:
Egykor az Úr megalázta Zebulon földjét, és Naftali földjét. De az eljövendő napokban megdicsőíti a Tenger útját, a pogányok Galileáját. A nép, amely sötétségben járt, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz
nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midián idejében. Mert
minden harcban viselt sarut, minden vérben forgatott ruhát elégetnek, s
tűznek lesz martaléka. Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, és az ő
vállára kerül majd az uralom. Így fogják majd hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet
megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete (Iz 8,23–9,6).

Kisarjadó olajfa – „Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből” (Iz 11,1)

A jövendölés a Messiáskirály születéséről, és trónra lépéséről szól. A Messiás világosságot és örömet fog hozni mindenkinek, még a pogányok által lakott Galileának is. A királyok trónra lépésekor
szokásos volt, hogy különleges neveket adtak nekik, amelyek kifejezték az elkövetkező uralkodásukkal kapcsolatos reményeket. A Messiáskirály nevei arra utalnak, hogy ő Isten Fia, és hogy békét fog
hozni a világnak. Ez a jövendölés akkor teljesedett be, amikor Jézus, a világ világossága megjelent,
és tanítani kezdett Galileában (vö. Mt 4,12–16).
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„Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal”
Izajás még egy gyönyörű jövendöléssel lefesti a Messiás békés uralmát:
Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr Lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és
az értelem Lelke; a tanács és az erősség Lelke; a tudás és az Úr félelmének Lelke, s az Úr félelmében telik
öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, és nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Az igazságosság lesz
derekán az öv, s a hűség csípőjén a kötő. Akkor majd
együtt lakik farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú, s
az oroszlán, és egy kisgyermek is elterelgetheti őket.
Barátságban él tehén a medvével, a kicsinyeik is együtt
pihennek, és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az
ökör. A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél. Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak az én
szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert (Iz 11,1–9).

„Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. (…) Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak az én szent
hegyemen...” (Iz 11,6-9)

A Messiás Izájnak (Dávid apjának) a nemzetségéből születik. Sokan azt gondolták, hogy a dávidi
dinasztia már csak egy kidőlt fa törzséhez hasonlít. A próféta azonban tudja, hogy ebből az élettelennek látszó fatörzsből még sarjadni fog egy új hajtás: az Üdvözítő. A Messiás a Szentlélek hétszeres
ajándékát hordozza, és adja nekünk. A bérmálás szentségében ebben a hétajándékú Szentlélekben
részesül a bérmálkozó. A Messiás el fogja hozni az elveszített paradicsomi békét. Ahogyan a bűn előtti világban béke uralkodott, úgy a Messiás országában is helyreáll majd a paradicsomi béke.

Feladat:

!

Izajás ezt mondta az Úristennek: „Itt vagyok, engem küldj!” Vajon téged mire küld az Isten? Milyen feladatot bíz
rád?
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18. Jeremiás és Ezekiel
„Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek”
Jeremiás próféta a babiloni fogság előtti évtizedekben élt. Ebjatár főpap családjából származott,
Anatot városából. Jeremiás, éppúgy mint Izajás, leírta a prófétai meghívásának történetét:
Az Úr szava így szólt hozzám: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára.” Erre azt mondtam: „Jaj, Uram,
Isten! Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok.” De az Úr így válaszolt: „Ne mondd azt, hogy
ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok. Ne félj
tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak.” Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és így
szólt: „Nézd, ma ajkadra adom szavaimat. Ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess. Én a mai
napon erős várossá teszlek. Vasoszloppá és ércfallá.
Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert
én veled vagyok, és megszabadítalak (Jer 1,4–19).

Rembrandt: Jeremiás Jeruzsálem pusztulásán kesereg – „Mielőtt
megszülettél volna, már ismertelek, és prófétául rendeltelek” (vö. Jer 1,4)
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Jeremiás leírja annak a hatalmas élménynek az emlékét, amikor az életét betöltötte, a szívét
izzóvá tette Isten szava. Később azt írja, hogy olyan számára Isten szava, mint a csontjaiban égő
tűz (vö. Jer 20,9). Isten azt mondta neki, hogy már születése előtt ismerte őt. Isten öröktől fogva szeret minket, ismer minket. Mielőtt mi keresni kezdenénk őt, ő már keres minket, ő már ránk talált.
Istent nem zavarja Jeremiás ﬁatalsága, gyengesége, mert ő a kegyelmével megerősíti. Jeremiás azt
is megtudja a meghívásakor, hogy a prófétasága sok küzdelemmel jár majd, ám Isten soha nem fogja őt elhagyni.

„Vegyétek magatokra Babilon igáját”
Jeremiás élete arra az időre esett, amikor a Babiloni Birodalom elfoglalta Júda országát, és adófizetésre kötelezte. A nép nem akarta elfogadni ezt a helyzetet, újra meg újra fellázadt Babilon ellen.
Ezzel azonban csak az ország végső pusztulását siettették. A nép abban bízott, hogy itt van körükben Isten temploma. Isten biztosan meg fogja védeni a saját házát, és így Jeruzsálemet is. Jeremiás
próféta azonban azt mondta a népnek:
„Ne bízzatok ilyen hazug beszédekben: Az Úr temploma, az Úr temploma itt van velünk! Ha majd jobbak
lesztek életmódotokban, ha nem nyomjátok el az idegent, akkor veletek lakom majd ezen a földön. De
lám, ti hazug beszédekben bíztok. Loptok, gyilkoltok, házasságot törtök, aztán mégis eljöttök, és elém álltok ebben a templomban s ezt mondjátok: Biztonságban vagyunk, olyan biztonságban, hogy továbbra is
elkövethetjük ezeket a bűnöket. Hát rablók barlangjának tartjátok ezt a házat?” (vö. Jer 7,1–28).

Ilja Jeﬁmovics Repin: Jeremiás – „Jaj nekem, Uram! Mindig csak azt kell
hirdetnem: Erőszak, romlás!” (Jer 20,8)
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Jeremiás figyelmeztet arra, hogy vallásos gyakorlatok és imák nem helyettesítik az Isten parancsai szerint való életet. Istent leginkább nem a szavainkkal, hanem az életünkkel tudjuk dicsérni.
Egy alkalommal Jeremiás egy nagy agyagkorsót vásárolt, a fejére tette, és amikor már sokan köréje gyűltek, akkor a földhöz vágta, majd így szólt: „Ezt mondja a Seregek Ura: Így töröm össze ezt a
népet és ezt a várost, ahogyan ez az agyagkorsó összetörött, és többé nem lehet megragasztani!”
(Jer 19).
Egy másik alkalommal Jeremiás egy igát vett a nyakába, és azzal járta a város utcáit. Ezt hirdette:
„Hajtsátok nyakatokat Babilon igájába, hódoljatok meg előtte, és akkor életben maradtok!” Egy hamis próféta, Hananja odalépett Jeremiáshoz, levette róla az igát. Összetörte, majd azt mondta neki
és az egész népnek: „Ezt üzeni az Úr: Így fogom letörni két éven belül Babilon igáját minden nemzet
nyakáról.” Hananját azonban nem bízta meg az Isten ezzel az üzenettel. Hamis próféta volt. Még
abban az évben meg is halt. Jeremiás pedig vasigát készíttetett, és azt vette a vállára. Ezt mondta:
„Így szól az Úr: A faigát összetörtétek, én vasigát adok helyette!” (vö. Jer 27–28).
Kemény szavai miatt Jeremiást sok üldözés érte. Kalodába zárták, saját rokonai is meg akarták
ölni. Egyszer egy üres ciszternába dobták, ahonnan végül egy afrikai szolga, Ebed-Melech húzta ki
őt (vö. Jer 11,18–25; 20,1–6; 38).

„Felhangzik még itt az örömnek hangja, a menyasszony
és a vőlegény hangja”
Jeremiást sokan a pesszimizmus emberének gondolták. Mindig azt jövendölte, hogy Babilon győzni fog, meg kell hódolni előtte. Valójában Jeremiás nem a pesszimizmus, hanem a realizmus és a
hit embere volt. Amikor Babilon ténylegesen elfoglalta Jeruzsálemet, felgyújtotta a templomot és
rengeteg embert fogságba hurcolt, akkor sokan elkeseredtek. Azt mondták, hogy most már nincs
remény. Jeremiás ekkor a remény embere lett.
Elment, hogy a romokban heverő országban szántóföldet vásároljon. Azt mondta:
„Így szól az Úr: „Fognak még szántóföldeket vásárolni ebben az országban. Jóra fordítom majd népem sorsát, orvosságot és gyógyulást készítek nekik. Jeruzsálem utcáin újra hallatszik majd az öröm és a vigalom
hangja, a menyasszony és a vőlegény hangja” (vö. Jer 32–33).
Jeremiás azt is megjövendölte, hogy Isten majd egy új szövetséget köt az emberrel:
„Igen, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Bensejükbe adom törvényemet és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Mindannyian ismerni fognak engem. Gonoszságaikat megbocsátom, és bűneikre többé nem emlékezem”
(Jer 31,31–34).
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Ez az új szövetség Jézus által, az ő vérének kiontása által született meg. Így mondta Jézus az utolsó vacsorán: „Ez a kehely az új szövetség, az én véremben” (Lk 22,20).

Ezekiel, a látnok
Ezekiel próféta, akárcsak Jeremiás, szintén papi családból származott. A babiloni fogságba került,
itt kapta a prófétai meghívását. Ezekielnek sok nagy látomása volt. Látta az Isten szekerét, amelyet
különleges, négyarcú lények húztak (vö. Ez 1). A látomás azt is jelezte, hogy a pogány hatalmak Isten
akaratát teljesítik, az ő szekerét húzzák. Isten az ő közreműködésükkel megbüntette és megtisztította a népét. A négyarcú élőlények leírásából származnak az evangélisták jelképei: ember vagy angyal
(Máté); oroszlán (Márk); bika (Lukács); sas (János).
Ezekiel látomásban látta, ahogyan az Úr dicsősége elhagyta a jeruzsálemi templomot, és eljött
a népével a fogságba (vö. Ez 10,18–22; 11,22–25).
Isten nem hagyta el a száműzött népet.
Ezekiel egy látomásában látott egy hatalmas,
csontokkal teli mezőt, és azt, ahogyan az Isten
Lelkének ereje által a csontok életre kelnek
(vö. Ez 37). A látomás azt jelzi, hogy a halottnak
hitt nép életre fog kelni, és haza fog térni a fogságból. Ám a látomás arra is utal, hogy halálunk
után Isten mindannyiunkat új életre támaszt.
Egy másik látomásában Ezekiel azt látta, hogy
az újjáépült templomból forrás fakad, amely életet ad a világnak (vö. Ez 47). Ez a jövendölés
Krisztusban teljesedett be, aki az élő víz forrása,
akinek az oldalából a kereszten vér és víz fakadt
(vö. Jn 7,37–39; 19,33–36).

Raffaello Santi: Ezekiel látomása

Kérdés:

?

Jeremiást sok üldözés érte Isten igéje miatt. Történt-e már a te életedben is olyan, hogy a hitedért vállaltad, hogy
kinevetnek, elutasítanak, nem értenek meg?
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19. Zsoltárok
„Jó dolog az Urat áldani” (Zsolt 92,1)
A Biblia egyik legtöbbet használt könyve a Zsoltárok könyve. A zsoltárok vallásos költemények, imádságok. A Zsoltárok könyvében százötven ilyen ima található, öt könyvre szétosztva. A zsoltárok képezik a papok mindennapos imájának, a zsolozsmának az alapját is.
A zsoltárokat hagyományosan Dávid királynak tulajdonítjuk. Dávid maga is írt zsoltárokat
(vö. 2Sám 22), ám sok zsoltárnak más a szerzője. A Biblia kicsit leegyszerűsítve a törvény öt könyvét
Mózesnek, a bölcsességi írásokat (Példabeszédek könyve, Prédikátor könyve, Énekek éneke, Bölcsesség könyve) Salamonnak, a zsoltárokat Dávidnak tulajdonítja.
A zsoltárokat régen a jeruzsálemi templomban énekelték. Különböző hangszerekkel (lant, fuvola, harsona) kísérték is az éneket. A zarándokok Jeruzsálembe menet szintén zsoltárokat énekeltek.
Ezeket a zsoltárokat nevezzük zarándokénekeknek (Zsolt 120–134).

„Az Úr az én pásztorom”
Az Úr az én pásztorom,
nincsen hiányom semmiben.

A te vessződ és pásztorbotod
megvigasztal engem.

Zöldellő réteken legeltet,
csendes folyóvizekhez vezet engem,
és lelkemet felüdíti.

Asztalt terítettél nekem
ellenségeim szeme láttára.

A helyes úton vezet
az ő nevéért.
Járjak bár halál-sötét völgyekben,
nem félek a rossztól,
hiszen te velem vagy.

Fejemet megkented olajjal,
s a poharamat színültig töltötted.
Jóságod és irgalmad kísér engem,
életem minden napján,
és az Úr házában lakhatom
örök időkön át (Zsolt 23).
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Ez a zsoltár nagyon sok művészt is megihletett. Templomok mozaikjain (pl. Galla Placidia síremlékén a Római Szent Ágnes-bazilika mellett) és festményeken is ábrázolták az Urat, aki pásztorként
tereli, és forrásvizekhez vezeti a bárányait.
A zsidó nép régi nagyjai (Ábrahám, Mózes, Dávid) mind pásztorok voltak. A pásztort egészen
különleges kapcsolat fűzi a nyájához. Az állataiból van az étele, a ruhája. Megvédi őket a veszélytől,
megosztja velük a magányát. Izraelben a pásztor
mindig a nyáj előtt haladt, mert nehéz azon a vidéken zöld legelőt találni. A pásztor időről időre
felment egy magaslatra, és megnézte, merre találhat valami kis zöldet az állatainak. A pásztor
éjszakára kis karámot (apró kerítést) készített az
állatoknak kövekből. Ilyenkor megszámolta az
állatokat, megsimogatta őket, ápolta a sebeiket.
A kis karám bejáratához maga a pásztor feküdt
oda aludni. Erre gondolt Jézus, amikor azt mondta: „Én vagyok a juhok számára az ajtó” (Jn 10,7).
Krisztus, a Jó Pásztor – mozaik Galla Placidia mauzóleumában Ravennában
Az állatok megismerték a pásztor hangját. Idegen
– „Zöldellő réteken legeltet, felüdít a tiszta vizek forrásánál” (Zsolt 23,2)
után nem mentek.
Én is átéltem egy esetet, ami ezt bizonyítja. Júdea pusztájában mentünk egy völgyben a Holt-tenger felé. Egy beduin tábor mellett vitt el az utunk. Láttuk, hogy a szomszéd domboldalon állatok
hűsölnek a sziklák árnyékában. A táborban csak egy asszony volt, aki ruhákat teregetett. Egyszer
csak azt vettük észre, hogy egy kisbárány elkódorog a nyájtól, elindul felfelé a meredek domboldalon. A többi bárány hívogatta vissza a bégetésével, de a kicsi állat rájuk sem hederített. Az asszony
meghallotta a nagy bégetést, és észrevette, hogy a kisbárány elkódorog. A pusztában egy ilyen kicsi állat egyedül igen hamar elpusztul, nem talál vizet és élelmet. A bárány messze volt, az asszony
nem tudott odamenni. Akkor meglepő dolog történt. Az asszony felállt egy magaslatra, és egy erős,
bégetéshez hasonló hangot adott ki. A kisbárány
azonnal megállt. Felemelte a fejét, megmerevedett. Majd lassan megfordult, és visszajött. A saját
báránytársainak a hangjára nem figyelt. A pásztor
szavára azonnal. Ehhez hasonló Isten hívó hangja
is. Különbözik minden más emberi hangtól. Olyan
húrokat érint meg a szívünkben, amelyre senki
más nem képes. Ha valaki meghallja ezt a hangot,
akkor megfordul és követi.

Beduin pásztorﬁú – „Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom
semmiben” (Zsolt 23,1)

94

Amikor a zsoltár azt mondja, hogy Isten olyan nekem, mint a báránynak a pásztor, akkor valami nagyon kedveset akar mondani az ember és Isten kapcsolatáról. Ugyanilyen szép hasonlatok
a zöldellő rét (az anyaföld jósága), a friss víz (az életet adó, felfrissítő kegyelem) képei is. Ha a nyáj
egy szűk völgyben, vaksötétben halad, a bárányok akkor sem félnek, mert hallják a pásztor botjának kopogását a sziklákon, érzik a bot érintését, ahogyan megkocogtatja az oldalukat. Éppen
így mi is a szenvedés nehéz óráiban, amikor nem látunk semmit a fájdalom sötétségében, nem
tudjuk, miért történik velünk mindez, mégis érezzük, hogy Isten velünk van, nem hagyott el.

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”
Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
Miért maradsz távol megmentésemtől,
panaszos énekemtől?
Szólítalak nappal, Istenem, és te nem hallod.
Szólítalak éjjel, és nem adsz feleletet.
Mégis te vagy a Szent, aki Izrael szentélyében laksz!
Atyáink benned bíztak, reméltek, és te megszabadítottad őket.
Hozzád kiáltottak, és megmenekültek,
benned bíztak, és nem csalatkoztak.
De én csak féreg vagyok, nem ember,
emberek gúnytárgya, akit a nép megvet.
Mind, aki lát, gúnyt űz belőlem,
Elhúzza száját, és csóválja fejét:
„Az Úrban bízott, hát mentse meg!
Segítsen rajta, ha szereti!”
Te hoztál elő az anyaméhből,
jóvoltodból gond nélkül pihentem anyám ölén.
A tied vagyok kezdettől fogva,
anyám méhétől fogva te vagy Istenem.
Ne maradj távol szükségemben,
légy közel, mert sehol sincs segítség!
Hatalmas tulkok vesznek körül,
Básán bikái körülfognak.
Szájuk kitátva, mint a zsákmányra éhes, ordító oroszláné.
Olyan vagyok, mint a kiöntött víz,
Szívem, mint a viasz, szétfolyt bensőmben.
Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt.
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Kutyák falkája ólálkodik körülöttem,
gonosztevők serege zár körül.
Kezemet, lábamat összekötözték,
és a halál porába fektettek.
Megszámlálhatom minden csontomat.
Ők meg néznek, és bámulnak.
Elosztották maguk között ruhámat,
és köntösömre sorsot vetettek.
Ne maradj hát távol, Uram!
Te vagy segítségem, siess megmentésemre!
Mentsd meg lelkemet a kard élétől,
a kutyák karmából ragadd ki életemet!
Szabadíts ki az oroszlán torkából,
védj meg engem, szegényt a tulkok szarvától!
Nevedet hirdetni fogom testvéreim előtt,
S a nagy gyülekezetben dicsőíteni foglak téged!
Ti, akik félitek az Urat, áldjátok,
mert ő nem vetette meg, nem is szégyelli a szegény nyomorát.
Nem rejti el előle arcát,
meghallgatta, amikor hozzá kiáltott! (Zsolt 22).
Salvador Dali: Keresztes Szent János Krisztusa
- „Atyáink benned reménykedtek, és te megszabadítottad
őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek, benned
bíztak, és nem csalatkoztak. (…) Nevedet hirdetni fogom
testvéreim előtt…” (Zsolt 22,6.23)

Ez a drámai hangú zsoltár az igaz ember szenvedéséről, és Istenbe vetett bizalmáról szól. A zsoltár Jézus szenvedésében teljesedett be. Jézus a kereszten ennek a zsoltárnak a kezdőszavaival kiáltott az Atyához: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Mk 15,34).

Feladat:

!

A hittanórán imádkozzátok el valamelyik zsoltárt! Este vedd elő a Bibliát, és az esti imádban imádkozz el egy
zsoltárt is!
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20. Jónás
Tanító elbeszélés
A Bibliában nemcsak megtörtént események leírásai találhatóak meg, hanem vannak benne legendás, jelképes, tanító jellegű elbeszélések is. Ilyen történet Jónás története. Jónás egy valóságos,
történeti személy volt (vö. 2Kir 14,25), de a róla szóló történetben sok kitalált, jelképes részlet is van.
Isten ezen a történeten keresztül is tanítani akar minket.
Jónást Isten Ninivébe küldte. Ninive az ellenséges Asszír Birodalom fővárosa volt. Jónás nem akar
menni, mert nem akar a pogányok megtéréséért munkálkodni. A történet arra tanít minket, hogy
Isten minden embert szeret. A pogányok is kedvesek előtte, őket is üdvözíteni akarja.

„Menj el Ninivébe!”
„Az Úr így szólt Jónáshoz: „Kelj fel, és menj el Ninivébe, a nagy városba! Hirdesd nekik, hogy gonoszságuk színem elé jutott!” Jónás el is indult, de nem azért, hogy Ninivébe menjen, hanem azért,
hogy meneküljön az Úr színe elől. Lement Jaffába, és felszállt egy hajóra, amely az ellenkező irányba,
Tarziszba indult. Az Úr azonban hatalmas vihart támasztott a tengeren. A hajó már-már elsüllyedt.
A hajósok, akik pogányok voltak, a saját isteneikhez fohászkodtak. A hajó rakományát mind a tengerbe dodták, hogy könnyítsenek a hajón. Jónás
pedig lement a hajó aljába, ott lefeküdt és elaludt.
A hajóskapitány megszólította: „Miért alszol? Kelj
fel te is, és fohászkodj a te Istenedhez!”
Aztán a hajósok így szóltak egymáshoz: „Vessünk sorsot, hogy megtudjuk, ki miatt ért minket
ez a veszedelem!” Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Erre megkérdezték tőle: „Mondd el, miért tört ránk ez a szerencsétlenség? Honnan jöttél, melyik néphez tartozol, mi a foglalkozásod?”
Jónás így felelt: „Héber vagyok, és az Urat tisztelem, aki az eget és a földet teremtette.” Jónás azt Jónást a tengerbe dobják - Szent Péter és Szent Marcellinus-katakomba, Róma
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is elmondta nekik, hogy az Úr elől menekül. Erre nagy félelem fogta el őket. Azt mondták neki:
„Miért tetted ezt?” Majd megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy a tenger lecsendesedjék?” Jónás azt
felelte: „Fogjatok meg, és vessetek a tengerbe, akkor majd lecsendesedik a tenger. Tudom ugyanis,
hogy miattam tört rátok ez a hatalmas vihar.” A hajósok még megpróbáltak evezni, hogy visszajussanak a szárazföldre, de nem sikerült, mert a tenger zúgott, és háborgott. Erre az Úrhoz kiáltottak: „Kérünk, Urunk, ne vesszünk el e miatt az ember miatt! Ne szálljon ránk igaz embernek a vére!”
Aztán megfogták Jónást, és a tengerbe dobták. A vihar azonnal lecsendesdett. A hajósokat elfogta
az Úrtól való félelem, az Úr iránti tisztelet. Áldozatot mutattak be az Úrnak, és fogadalmi ajándékokat szenteltek neki (vö. Jón 1).

„Még negyven nap, és Ninive elpusztul!”
Az Úr pedig odarendelt egy nagy halat, hogy nyelje el Jónást. Jónás három nap, és három éjjel volt
a hal gyomrában. Az Úr akkor szólt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazra. Az Úr akkor így szólt
Jónáshoz: „Menj be Ninivébe, és hirdesd, amit mondok neked!” Ninive nagy város volt. Jónás bement a városba, és hirdetni kezdte: „Még negyven nap, és Ninive elpusztul!”
Ninive pogány lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, és bűnbánatot tartottak a legkisebbtől
a legnagyobbig. Amikor Jónás szavainak híre eljutott a királyhoz, ő is leszállt a trónjáról, levetette
palástját, és zsákruhát öltve tartott bűnbánatot. Az egész városban kihirdették a király parancsát:
„Ember és állat az egész városban semmit se egyék, és ne is igyék! Mindenki könyörögjön Istenhez!
Mindenki hagyja el gonosz útjait, és gonosz tetteit! Ki tudja, hátha irgalmas lesz hozzánk, és megbocsát nekünk az Isten. Hátha lecsillapul haragja, és nem kell elvesznünk.” Amikor az Úr látta, hogy
letérnek gonosz útjaikról, akkor megbánta a büntetést, amivel megfenyegette őket, és nem tette
meg (vö. Jón 3).

Tengeri vihar – „Hatalmas vihar támadt a tengeren. A hajó már-már
elsüllyedt” (Jón 1,6-7)
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„Azt hiszed, hogy jogos a haragod?”
Jónás nagy haragra gerjedt, amiért az Úr nem pusztította el a pogány várost. Így szólt az Úrhoz:
„Uram, nem megmondtam-e ezt már akkor, amikor otthon voltam? Azért akartam Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy jóságos, és irgalmas Isten vagy, türelmes és könyörületes, aki megbánja
a rosszat. Most már vedd el az életemet, mert jobb nekem a halál, mint az élet!” Az Úr így felelt:
„Azt hiszed, hogy jogos a haragod?”
Jónás kiment a városból, és leült. Figyelte, hogy mi fog történni a várossal. Az Úr parancsára egy
ricinusbokor nőtt ott, árnyékot vetett Jónás feje fölé, és megvédte a rosszulléttől. Jónás nagyon
megörült a ricinusnak. Másnap hajnalban azonban az Úr egy férget rendelt oda. A féreg megrágta a
ricinust, úgyhogy kiszáradt. Amikor felkelt a nap, az Úr izzó keleti szelet támasztott, és a nap is hevesen tűzött Jónás fejére. Olyan rosszul lett, hogy a halálát kívánta: „Jobb nekem a halál, mint az élet!”
Erre Isten így szól Jónáshoz: „Azt hiszed, hogy jogos a haragod? Bánkódsz e miatt a ricinus miatt,
amit nem te ültettél, és nem te gondoztál. Az egyik éjjel kinőtt, a másik éjjel elpusztult. Hát akkor én
ne irgalmazzak Ninivének, amelyben több mint százhúszezer olyan gyerek van, aki még nem tud
különbséget tenni a jobb és a bal keze között, és igen sok állat?” (vö. Jón 4).
Isten minden embert, minden népet szeret. Jónás könyve kifigurázza Jónás haragját, szűkkeblűségét. Kifigurázza azoknak a gondolkodását, akik az Ószövetség idején azt gondolták, hogy
Isten népe a választott nép, ezért a többi nép az ő számára nem kedves. Jónás könyve megnyitja
az utat az Újszövetség felé, amikor Isten Jézus által minden népből választ magának egy új népet
(az Egyházat), és új szövetséget köt, most már
a világ minden népével. Jónás könyve a mi számunkra is figyelmeztetés: nem zárunk-e ki sokszor
egyeseket a szeretetünkből (sérült embereket,
romákat, afrikaiakat, más vallású vagy világnézetű
embereket)?

„Én ne szánjam Ninivét, ahol sok olyan gyermek van, aki még nem is tud
különbséget tenni a jobb és a bal keze között?” (Jón 4,11)

Feladat:

!

Nincs-e a környezetedben valaki, akit mások kizárnak, kinevetnek? Próbálj mellé állni! Beszélgess vele!
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II. AZ ÚJSZÖVETSÉG
21. Az Újszövetségi Szentírás könyvei
„Isten a saját Fia által szólt hozzánk” (Zsid 1,1)
Az Ószövetségben Isten közvetítőkön, prófétákon, látomásokon keresztül szólt az emberhez. Isten
azonban még közelebb akart jönni hozzánk. Ezért testet öltött, emberré lett. Önmagát ajándékozta
az embernek. Az Újszövetségben egészen új módon, a Fia által szól hozzánk. Az egész Biblia szíve
ezért az evangéliumok. Innen kiindulva kell megértenünk a Szentírás többi részét is.

Az Újszövetségi Szentírás kialakulása
Az Újszövetségi Szentírás (és főként az evangéliumok) kialakulásának három fázisa van.
1. Az Újszövetség kezdete és középpontja maga Jézus. Az ő élete, az ő szavai, a halála és a feltámadása az Isten legnagyobb, végső üzenete.
2. Kezdetben Jézus szavait és tetteit nem írták le, hanem élőszóban hirdették. Az apostolok igehirdetése során alakult ki az evangéliumok elbeszéléseinek nagy része.
3. Végül egyesek – az evangélisták – le is írták az evangéliumokat.
A legkorábbi evangélium Szent Márk evangéliuma. Kr. u. 64–70 körül íródott, valószínűleg Rómában. Szent Márk Szent Péter apostol tanítványa és tolmácsa volt, Péter ugyanis nem tudott jól görögül. Márk úgy írta le az evangéliumot, ahogy azt Péter, Jézus legelső tanítványa elmondta. Máté és
Lukács evangéliuma egy kicsit később (Kr. u. 70–90 körül) íródott. Végül pedig János evangéliuma
készült el (Kr. u. 100 körül Efezusban).
Az evangéliumokról nagyon hamar másolatok készültek. Nincs még egy olyan ókori mű,
amelyről ilyen sok ősi másolat maradt volna meg (papirusztöredékek, kódexek). A legrégebbi
ilyen megmaradt másolat a Ryland-papirusz, amely a János-evangélium egy részletét tartalmazza
(Kr. u. 125-ben készült). Az evangéliumokat aztán nagyon hamar (még a Kr. u. II. században) más nyelvekre is lefordították: szír és latin nyelvre. Ezek a fordítások is fennmaradtak. Innen is tudjuk, hogy az
evangéliumok szövegét nem hamisították meg, nem változtatták meg. Aki ilyet állít, az vagy nincs
tisztában a történelmi tényekkel, vagy félre akar vezetni másokat.
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A szinoptikus evangéliumok
Az első három evangéliumot (Máté, Márk, Lukács) szinoptikus evangéliumoknak is nevezzük.
Szinoptikus azt jelenti: hasonlóan látó. Ez a három evangélium ugyanis nagyon hasonlít egymásra.
Ennek az az oka, hogy Máté és Lukács felhasználták Márk evangéliumát, beépítették az ő
evangéliumukba is. Márk evangéliumának ugyanis (mivel ő Szent Péter tanítványa volt) igen nagy
volt a tekintélye.
Máté és Lukács még egy közös forrást használtak az evangéliumaik megírásához, Jézus beszédeinek egy leírt gyűjteményét.

Az evangélisták jelképei
Az evangélisták jelképei Ezekiel próféta egyik látomásából eredeztethetők. Ezekiel különleges,
négyarcú lényeket látott, amelyek Isten szekerét húzzák (vö. Ez 1). A négy arc: ember (vagy angyal),
oroszlán, bika és sas.
Máté jelképe az ember (vagy angyal) lett, mert az ő evangéliuma Jézus családfájával (vagyis az
ősei felsorolásával), és azzal kezdődik, hogy egy angyal megjelenik Józsefnek álmában.
Márk jelképe az oroszlán lett, mert az ő evangéliuma a pusztában kezdődik (Keresztelő Szent
János prédikációjával), az oroszlán pedig a puszta egyik állata volt.
Lukács jelképe a bika lett, mert az ő evangéliuma a jeruzsálemi templomban kezdődik Zakariás
áldozatával, az egyik legfontosabb áldozati állat pedig a bika volt.
János jelképe a sas, mert az ő evangéliuma egy gyönyörű himnusszal kezdődik („Kezdetben volt
az Ige…”; Jn 1,1), amely olyan magasröptű, mint amilyen szépen köröz a sas az égen.
Az evangélisták jelképeit gyakran láthatjuk a templomi szószékeken, templomkapukon vagy
evangéliumoskönyvek borítóján.

Az evangélisták jelképei a westminsteri dómban

101

Az evangéliumok megbízhatósága
Az evangéliumok hitelesen, megbízhatóan írják le a számunkra Jézus életét és tanítását. Honnan
tudjuk ezt?
1. Jézus életéről és az apostolok működéséről nem csak az Újszövetségi Szentírásból tudunk. Röviden írtak róla a korabeli történetírók is (pl. Josephus Flavius, Tacitus, Suetonius, ifjabb Plinius). Amit
ők leírnak, az teljesen megegyezik azzal, amit az evangéliumokban olvasunk.
2. Az evangéliumok olyan dolgokat is leírnak, amelyek kellemetlenek, amelyek nehezen érthetőek.
Őszintén leírják az apostolok hitetlenkedését, gyávaságát vagy azt, hogy Jézus azt mondta, hogy
az Emberfia eljövetelének pontos napját nem tudja (vö. Mk 13,32). Ha az evangéliumok kitalált elbeszélések lennének, akkor ilyen részletek nem szerepelnének bennük.
3. Helyesen írják le a korabeli szokásokat, a helyszíneket (városokat, utakat), a korabeli vallási csoportok nézeteit (farizeusok, szadduceusok). Látszik, hogy olyan emberek írták le az evangéliumokat,
akik valóban abban az időben Palesztinában éltek, minden körülményt pontosan ismertek.
4. Jézus tanítása és tettei teljesen különböznek a korabeli gondolkodástól, még az első keresztények gondolkodásától is. Látszik, hogy nem valaki kitalálta ezeket a tanításokat.
5. Jézus szavait könnyen vissza lehet fordítani arám nyelvre, Jézus anyanyelvére. Látszik, hogy
ezek a szavak eredetileg arámul hangzottak el, nem később fogalmazták meg őket más nyelveken.
6. Az apostolok János kivételével mind vértanúk lettek. Életüket adták Jézusért, az evangéliumért.
Csak olyan valamiért adja oda az életét az ember, amiről meg van győződve, hogy igaz.
7. Az evangélium azóta is terjed. Átformálta nagyon sok ember életét. Aki befogadja, az átéli,
hogy az élő, feltámadt Krisztus szól általa.

Apokrif evangéliumok
Később más evangéliumokat is írtak: ezeket apokrif evangéliumoknak nevezzük. Ezek az írások
jóval később keletkeztek. Az úgynevezett Júdás evangéliumát (amit természetesen nem Júdás
írt) Kr. u. 160 körül Egyiptomban egy kis szekta tagjai írták. Az úgynevezett Fülöp evangéliumát
a Kr. u. III. században írták.
Ezek az evangéliumok sok tévedést, kitalált dolgot tartalmaznak. Jézusról semmi új, megbízható
dolgot nem közölnek. Történeti értékük nincs.
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Az Újszövetség könyvei
Az Újszövetségi Szentírásban 27 könyv található:
 a négy evangélium (Máté, Márk, Lukács és János);
 az Apostolok Cselekedetei;
 Szent Pál apostol levelei (Rómaiaknak írt levél, Korintusiaknak írt 1–2. levél, Galatáknak írt levél,
Efezusiaknak írt levél, Filippieknek írt levél, Kolosszeieknek írt levél, Tesszalonikiaknak írt 1–2.
levél, Timóteusnak írt 1–2. levél, Titusznak írt levél, Filemonnak írt levél, Zsidóknak írt levél);
 a katolikus levelek (Jakab levele, Péter 1–2. levele, János 1–3. levele, Júdás levele);
 és a Jelenések könyve.

Feladat:

!

Keresd ki a Bibliádból a hegyi beszédet, a tékozló fiú történetét és Jézus szenvedésének történetét! Olvass bele
valamelyikbe!
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22. Jézus életének történeti kerete
Jézus földi élete a történelem legfontosabb eseménye. Fontos ezért megismerni az akkori kort, az
országokat, a szokásokat, hogy jól megértsük szavait és tetteit.

A Római Birodalom
Jézus korában a Földközi-tenger egész környéke a Római Birodalomhoz tartozott. A birodalom fővárosa Róma volt, onnan kormányozta a birodalmat a császár. Jézus születésekor Augustus, Jézus
működése idején Tiberius volt a császár.
A rómaiak Jézus szülőföldjét, Palesztinát eleinte egy szövetséges királyon keresztül kormányozták, akit ők neveztek ki. Jézus születésekor ez a
király Nagy Heródes volt. Később (Kr. u. 6-ban)
a rómaiak helytartót neveztek ki erre a területre.
Jézus nyilvános működése idején Poncius Pilátus volt a helytartó. Egyes kisebb tartományokat
azonban Nagy Heródes utódai kormányoztak.
Galileát például Jézus működése idején Heródes
Antipász kormányozta.
A rómaiaknak nagy hadserege volt (a légiók), és
sok adót szedtek be az elfoglalt területekről.
A hatalmas, egységes birodalom segítette a
kereszténység gyors elterjedését. Akadály nélkül
lehetett utazni, a birodalom keleti részén az emberek többsége tudott görögül, és az emberekben
nagy vágyakozás élt az igaz vallás után. Így az
apostolokat sok helyen nyitott szívvel fogadták.
Tiberius szobra – Jézus nyilvános
A római császárok azonban egy idő után istenműködése idején ő volt
a Római Birodalom császára
nek kezdték gondolni magukat, és megkövetel-
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ték, hogy a szobraik előtt mindenki tömjénáldozatot mutasson be. Erre a keresztények nem voltak
hajlandók. Ezért aztán hamar kitörtek az első keresztényüldözések (Kr. u. 64; a Néró-féle keresztényüldözés).

A zsidó nép élete és vezetői
Bár a zsidó nép is a Római Birodalom fennhatósága alatt élt, a rómaiak egy kis belső függetlenséget
mégis meghagytak nekik. A nép vezetője a főpap volt, aki a főtanács segítségével hozott határozatokat. A főtanács tagjai a főpapi és más előkelő családok vezetői, valamint az írástudók (a Szentírás
tudósai) voltak. Jézus halálra ítéléséről is a főpap és a főtanács döntött. Jézus működése idején
Kaifás volt a főpap.
A zsidó vallásosság középpontja a jeruzsálemi templom volt. A nagy ünnepekre felzarándokoltak
ide az emberek. Jézus is ezt tette 12 éves korában. A templomban állatokat áldoztak fel, imádkoztak, zsoltárokat énekeltek. Nagy ünnepek előtt állatokat árultak és pénzt is váltottak a templomban.
Ezeket a kereskedőket űzte ki Jézus onnan.
A templomon kívül sok helyen zsinagóga (imaház) is volt. A zsinagógában felolvasták az Ószövetségi Szentírást, prédikáltak, imádkoztak. Jézus
és az apostolok is gyakran prédikáltak zsinagógákban. A zsinagóga mellett iskola is működött, itt tanultak a gyerekek írni, és tanultak a Bibliáról. Jézus
is egy ilyen iskolába járt Názáretben.
A zsidók az imákhoz imaszíjakat és fejkendőt
(tálitot) is használtak. Eredetileg ezek abban segítettek, hogy Istenre irányítsák az ember figyelmét.
Azonban gyakran ezek a külsőségek azt szolgálták,
hogy valaki másoknak mutogassa a vallásosságát.
A zsidók sok tisztálkodási szabályt és szombati
tilalmat is betartottak. A fontosabb törvényekről,
az igazságosságról és a szeretetről azonban gyakran megfeledkeztek.
Jézus korában több vallásos mozgalom is élt
a zsidók között: a farizeusok, a szadduceusok, az
esszénusok és a zelóták. A farizeusok a törvény
szigorú betartását tartották a legfontosabbnak,
de ez gyakran csak azt szolgálta, hogy magukat
jobbnak tarthassák másoknál. A szadduceusok
nem hittek a lélekben, az angyalokban és a feltámadásban sem. Az esszénusok szoros közösséget Tóra-tekercs
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alkottak, és nagy hittel várták a Messiás eljövetelét. Tőlük származnak a híres kumráni tekercsek.
A zelóták lázadók voltak, akik gyakran fegyverrel is
harcba szálltak a rómaiak ellen.

A kafarnaumi zsinagóga romjai

Fontos események
Jézus i. e. 5–7 körül született. A kereszténység (és a nyugati világ) időszámítása ehhez az eseményhez
igazodik. Jézus születésétől kezdve számítjuk az éveket. Az időszámításunkat több mint ötszáz évvel Jézus születése után egy szerzetes (Dionysius Exiguus) számította ki. Visszaszámlálta az éveket
az ő korától Jézus születéséig, de néhány évet tévedett.
Jézus előhírnöke Keresztelő Szent János volt, aki a pusztában megtérésre szólította fel a népet.
Jézus nyilvános működése csak néhány évig tartott. Jézus hirdette az evangéliumot, nagyon sok
beteget meggyógyított, egy asztalhoz ült a bűnösökkel, a kitaszítottakkal. Sokan hittek benne, de
sokan ellene is fordultak. A főtanács halálra ítélte őt. A kereszthalála és feltámadása valószínűleg
Kr. u. 30-ban volt.
Jézus feltámadása után nagyon hamar, az első pünkösdkor megszületett az Egyház: nagyon sokan
megtértek, és megkeresztelkedtek. Sokan a zsidók közül is Jézus tanítványai lettek. A kereszténység
nagyon gyorsan terjedt, mert sokak számára vonzó volt a tanítványok egymás és a szegények iránti
szeretete és erős hite.
Hamar kitörtek azonban az első üldözések is. Ennek oka néha az irigység volt, amiért sokan áttértek kereszténynek. Máskor pedig a vakbuzgóság volt a jellemző (mint például Saul esetében).
Szent István diakónust egy ilyen üldözés alkalmából ítélték el és kövezték halálra Jeruzsálemben.
A kereszténység terjedésének nagy lökést adott Saul megtérése. Az új neve Pál lett. Pál három
nagy apostoli útja során sok városba elvitte Jézus örömhírét (a pizídiai Antióchia, Troász, Filippi,
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Tesszalonki, Korintus, Athén, Efezus). Sok levelet
írt. A kereszténység egyik legnagyobb gondolkodója volt. Rómában lett vértanú, akárcsak Szent
Péter, valószínűleg a Néró-féle üldözés idején.
Szent Pétert a Vatikáni domb melletti temetőben
temették el. A sírja fölé épült a Szent Péter-bazilika.
A zsidók fellázadtak Róma ellen az igazságtalan
adók és az elnyomás miatt. A rómaiak leverték a
felkelést, és elpusztították a jeruzsálemi templomot (Kr. u. 70). Később a zsidóság úgy döntött,
hogy végérvényesen elszakad a kereszténységtől, kitiltja a keresztényeket a zsinagógákból
(Kr. u. 90 körül).
Jézus örömhíre pedig mindenfelé elterjedt a
Római Birodalomban. Az emberek így mutogattak a keresztényekre: „Nézzétek, mennyire szeretik
egymást!”
Péter apostol sírja a Szent Péter-bazilikában

Feladat:

!

Nézd meg egy térképen Szent Pál apostol útjait, a városokat, amelyeket bejárt! Gondolkodj el rajta, hogy te megvallottad-e már a hitedet mások előtt? Próbáltad-e már továbbadni a hitedet?
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23. Megszületett a Megváltó
„Áldottabb vagy minden asszonynál!”
Heródes király uralkodásának idején élt egy Zakariás nevű pap. A feleségét Erzsébetnek hívták. Mindketten igaz emberek voltak, de nem született gyermekük. Egyszer Zakariás a papi osztályának sorrendje
szerint szolgálatot teljesített az Úr templomában. Amikor a tömjénáldozatot bemutatta, megjelent neki
az Úr angyala, és így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, mert imád meghallgatásra talált! Feleséged Erzsébet
fiút szül neked, és te Jánosnak fogod nevezni. Illés szellemével és erejével fog az Úr előtt járni, hogy a népet
előkészítse az Úrnak.” Zakariás megkérdezte: „Miből fogom ezt megtudni, hiszen már én és a feleségem
is idősek vagyunk.” Az angyal ezt felelte: „Én Gábor vagyok, s az Úr színe előtt állok. Mivel nem hittél szavamnak, megnémulsz, és nem fogsz tudni beszélni addig, amíg mindez be nem következik.” A nép várta
Zakariást, és csodálkozott, hogy olyan sokáig időzik a templomban. Amikor kijött, nem tudott hozzájuk
szólni, s ebből megértették, hogy látomása volt a templomban. E napok után a felesége, Erzsébet gyermeket fogant. Öt hónapon át eltitkolta. „Ezt tette velem az Úr – mondta –, rám tekintett, és megszabadított
szégyenemtől.”

Raffaello Santi: Az angyali üdvözlet
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A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki
egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá
és megszólította: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.”
E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt
mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak
trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt:
„Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek
mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen
nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott (Lk 1,5–38).
Zakariás kételkedett az angyal szavában. Mária viszont hitt, és igent mondott Isten üzenetére:
„Legyen nekem a te igéd szerint!” Mária igenje nyitotta meg az utat Istennek, hogy testet öltsön.
Mária igenje az üdvösségünk hajnala. Mária egész életében, egész lényével egy nagy igen volt
„Istennek”. Isten kegyelméből szeplőtelen, bűntelen volt a fogantatásától kezdve. Erre utal az angyal
szava: „kegyelemmel teljes”. Az első emberek nemet mondtak Istennek, és ezzel beengedték a világba a bűnt, a Gonoszt. Mária igent mondott Istennek, és ezzel ajtót nyitott az Üdvözítőnek.
Máriát, Jézus édesanyját ezért a kereszténység kezdettől fogva különleges tiszteletben részesítette. A Jelenések könyvének látnoka így látta őt:
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.
Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az
égen: egy nagy vörös sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az
ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt
megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához (Jel 12,1–5).
Názáretben, az őskeresztény zsinagóga-templomban megmaradtak a falon az első keresztény
zarándokok feliratai. Az egyik felirat szövege ez: „Khaire Mariam!”, vagyis: „Üdvöz légy, Mária!” Mária
állt legközelebb az üdvösség titkához, ő egész lényével igent mondott rá. Befogadta Istent a lelkébe és a testébe. Ezért Mária a legelső közbenjárónk Istennél.
Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért
be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult
méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám?
Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog,
aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” (Lk 1,39–44).
Erzsébet méhében felujjongott a kis Keresztelő János, amikor Mária megérkezett hozzá, a szíve alatt az Üdvözítővel. Mintha a két gyermek köszöntötte volna egymást. Ez a találkozás azt is
mutatja, hogy a gyermek már az édesanya méhében ember. Érez, hall, és átél mindent. Ezért is ször-
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nyű vétek a kisgyermek elpusztítása, az abortusz.
A Néma sikoly című film megrendítő módon mutatja be, amint a kis magzat próbál menekülni a
kés elől, hevesebben dobog a szíve a félelemtől,
és aztán sikolt a fájdalmában, amikor a kés elkezdi
darabokra vágni.

Franz Anton Maulbertsch: Mária és Erzsébet találkozása – „Lásd,
köszöntésed szavára az örömtől felujjongott méhemben a gyermek”
(Lk 1,44)

„Pólyába takarta, és jászolba fektette”
Elérkezett Erzsébet szülésének az ideje és fiút szült. Amikor a szomszédok meghallották, hogy milyen nagy dolgot tett vele az Úr, együtt örültek vele. A gyermeket Jánosnak nevezték. Zakariásnak
pedig megoldódott a nyelve, és áldotta az Istent (vö. Lk 1,57–80).
Közben kitűnt, hogy Mária áldott állapotban van, a Szentlélek erejéből. József, a jegyese igaz
ember volt. Elhatározta, hogy titokban elbocsátja Máriát. Azonban álmában megjelent neki az Úr
angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia! Ne félj feleségül venni Máriát, hiszen a benne fogant
élet a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.
Mindez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: Íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi
el, ami annyit jelent, velünk az Isten.” József felébredt álmából, és úgy tette, ahogyan az Úr angyala
parancsolta neki. Magához vette Máriát (vö. Mt 1,18–25).
Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget
írják össze. Ez az első összeírás Quiríniusz, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába,
hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe,
mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott
állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre
csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal
így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.
Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba
fektettett, bepólyált gyermeket.” Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette
az Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat emberei-
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nek!” Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!” Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak
alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent
mindenért, amit csak hallottak és láttak, úgy, ahogy tudtul adták nekik.
Amikor eltelt a nyolc nap és körülmetélték, a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt
még a méhben megfogamzott volna (Lk 2,1–21).

Isten gyönge gyermekként született erre a világra. Szeretetből lett emberré. Nem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és odaadja az életét (vö. Mk 10,45). Jézus számára nem volt hely a szálláson. Hányszor így van ez azóta is! Isten számára nincs hely az iskolában, a
munkahelyen, a tv-adásokban, a politikában, az életünkben. Pedig ahová őt befogadják, oda békét,
áldást, üdvösséget hoz.

„Láttuk csillagát napkeleten”
Jézust negyven nap elteltével bemutatták az Úrnak a templomban a törvény előírása szerint. Volt
Jeruzsálemben egy igaz ember, Simeon, aki kinyilatkoztatást kapott Istentől, hogy nem hal meg
addig, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek indítására a templomba ment. Amikor Mária és
József a templomba hozták a gyermeket, Simeon odalépett hozzájuk, karjába vette a gyermeket, és
így áldotta Istent: „Most már elbocsáthatod, Uram szolgádat szavaid szerint, békességben, hiszen
meglátták szemeim a te Üdvösségedet!” Azután Simeon így szólt Máriához: „Ez a gyermek sokak
elbukására, és sokak feltámadására lesz. Jel lesz, amelynek majd ellene mondanak. A te lelkedet is
tőr fogja átjárni.” Volt ott a templomban egy Anna nevű prófétaasszony is. Ő is odajött, dicsőítette
Istent, és mindenkinek beszélt a gyermekről, aki várta a megváltást (vö. Lk 2,25–38).
Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről
Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak
születnie. „Júda Betlehemében – válaszolták –, mert így jövendölt a próféta: Te, Betlehem, Júda földje,
egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek,
Izraelnek pásztora lesz.” Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta
tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe: „Menjetek – mondta –, s szerezzetek
pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak
neki.” Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket,
míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek.
Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak,
hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba (Mt 2,1–12).
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Az Úr angyala megjelent Józsefnek, és figyelmeztette, hogy meneküljön Egyiptomba, mert
Heródes a gyermek életére tör. József még akkor
éjszaka fogta a gyermeket és anyját, és elmenekült Egyiptomba. Heródes látta, hogy a bölcsek
kijátszották. Haragra lobbant, és Betlehemben,
meg a környéken megöletett minden fiúgyermeket kétéves korig. Amikor aztán Heródes meghalt,
József fogta a gyermeket és anyját, visszatértek
Izrael földjére, és Názáret városában telepedtek le
(vö. Mt 2,13–23).

Bartolomé Esteban Murillo: A bölcsek hódolata

Az ókori csillagászok a bolygók mozgásából próbálták megjósolni a jövő eseményeit. Jézus születésekor egy nagyon ritka bolygó-együttállás volt látható az égen: a Jupiter és a Szaturnusz együttállása. Megtaláltak egy ókori csillagnaptárt, amely erre az évre azt jósolta, hogy nagy királya fog
születni a zsidóknak. A Jupitert ugyanis az uralkodó jelképének, a Szaturnuszt pedig a zsidók bolygójának tartották. Lehetséges, hogy ez volt az a különleges égi jel, aminek a hatására a napkeleti
bölcsek útnak indultak, hogy megkeressék a zsidók újszülött királyát, a Megváltót.
Nagy Heródes király betegesen féltette hatalmát. Sokakat kivégeztetett a fiai és a rokonai közül is.
Augustus azt mondta, hogy szívesebben lenne Heródes disznója, mint a fia. Ez a borzalmas kegyetlenség nyilvánul meg a betlehemi gyermekgyilkosságban. Jézust üldözik már kisgyermekkorában is.
Jézust nem ismerték fel a hatalmasok és a magukat nagyon okosnak gondoló emberek.
Se Heródes, se az írástudók nem ismerték fel őt. Az egyszerű, mély hitű emberek találtak rá: a pásztorok, Simeon és Anna, a napkeleti bölcsek. Azóta is így van ez. Csak aki alázatos, aki kicsi, az elég
nagy ahhoz, hogy képes legyen felismerni őt.

Feladat:

!

Az esti imádban különösen is köszönd meg Máriának az ő hitét, az igenjét! Kérd a közbenjárását, hogy te is be
tudd fogadni az életedbe az Üdvözítőt, ahogyan ő tette!
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24. „Készítsétek az Úr útját!”
A Keresztelő
Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, s Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának,
Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idején az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész környékét, hirdette a bűnbánat
keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében:
„A pusztába kiáltónak a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! A völgyeket töltsétek
fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és
minden test meglátja az Isten üdvösségét.”
Ezért így beszélt a néphez, amely kiment hozzá, hogy
megkeresztelkedjen: „Viperák fajzata! Ki tanított arra titeket, hogy fussatok az eljövendő harag elől? Teremjétek a
bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! – Mert mondom nektek,
van hatalma az Istennek, hogy ezekből a kövekből fiakat
támasszon Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van.
Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és
tűzre vetnek.”
Ekkor megkérdezte a tömeg: „Mit tegyünk hát?” „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. S akinek van mit ennie, ugyanígy
tegyen.” Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s
így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt felelte nekik:
„Ne szedjetek be többet, mint amennyi meg van szabva.”
Megkérdezték a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így
felelt: „Ne zsaroljatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.” A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a
Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben
és tűzben fog benneteket megkeresztelni. Szórólapátja
már a kezében, hogy rendet teremtsen szérűjén, a búzát
csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzzel elégesse.”
És még sok mással is buzdította a népet, így hirdette nekik
az örömhírt (Lk 3,1–18).
Tiziano Vecellio: Keresztelő Szent János
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Keresztelő Jánost azért küldte Isten, hogy a Megváltó útját előkészítse. Bűnbánatra szólította fel
a népet, és a megtisztulás jeleként megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Ahhoz, hogy Istent befogadhassuk, utat kell neki készíteni, meg kell tisztítani a szívünket!

„Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem!”
Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal
a Jordánban. Amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb alakjában leszáll rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem” (Mk 1,9–11).

Jézus megkeresztelésekor feltárult az ő személyének titka. Jézus az Isten Fia. Azért jött, hogy az
Atya akaratát teljesítse. Azért jött, hogy magára vegye a mi bűneinket, és megtisztítson minket. Ezért
is áll be a megkeresztelkedők közé. Jézus keresztsége majd a kereszten teljesedik be, amikor a vérével lemossa a világ bűneit (vö. Lk 12,50).
Jézus a feltámadása után ezzel a küldetéssel bízta meg az apostolait:
Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! (Mt 28,19).
A keresztség által részesülünk Jézus húsvéti titkában, a bűnbocsánatban és az ő isteni életében.
Bekapcsolódunk a Szentháromság életébe, Isten gyermekei leszünk. Felénk is elhangzik az Atya
szózata: „Te vagy az én szeretett fiam.”

„Te vagy-e az eljövendő?”
Heródes Antipász elfogatta Keresztelő Jánost, és Macherusz várának börtönébe vetette. Keresztelő János ugyanis megfeddte őt, amiért elküldte saját feleségét, és elvette a testvére, Fülöp feleségét, Heródiást.
Közben János a börtönben hallott Jézus tetteiről. Elküldte tanítványait, hogy kérdezzék meg: „Te vagy
az eljövendő, vagy mást várjunk?” Jézus így válaszolt és mondta: „Menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak,
amit hallotok és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik rajtam”
(Mt 11,2–6).
Keresztelő János elbizonytalanodott abban, hogy tényleg Jézus-e a Messiás. Ő ugyanis azt gondolta, hogy a Messiás ítéletet fog hozni, megbünteti a bűnösöket. Jézus ezzel szemben bűnbocsánatot hirdetett. Isten irgalmát hirdette a megtérő bűnösöknek. Jézus a válaszával megerősítette
Jánost.
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„…add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!”
Heródes elfogatta Jánost, és megkötözve börtönbe vetette testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás
miatt, akit feleségül vett. János tudniillik figyelmeztette Heródest: „Nem szabad testvéred feleségével élned.” Emiatt Heródiás megharagudott rá, és meg akarta öletni, de nem tudta. Heródes ugyanis félt Jánostól. Tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmezte. Ha beszélgetett vele, nagyon zavarba jött, de azért
szívesen hallgatta.
Végül mégis eljött a kedvező alkalom. Születése napján Heródes lakomát rendezett főembereinek,
tisztjeinek és Galilea előkelőinek. Közben Heródiásnak a leánya bement és táncolt nekik, s Heródes és
vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: „Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom
neked.” Meg is esküdött neki: „Bármit kérsz, megadom, akár országom felét is.” Az kiment és megkérdezte anyját: „Mit kérjek?” „Keresztelő János fejét” – válaszolta. Visszasietett a királyhoz és előadta kérését:
„Azt akarom, hogy most mindjárt add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” A király igen szomorú lett,
de az esküre és a vendégekre való tekintettel nem akarta elutasítani. Azon nyomban küldte a hóhért,
azzal a paranccsal hogy hozza el János fejét. Az ment, és lefejezte a börtönben, és tálcára téve elhozta a
fejét, odaadta a leánynak, a leány pedig átnyújtotta anyjának. Amikor tanítványai meghallották, eljöttek,
a holttestet elvitték, és eltemették egy sírboltba (Mk 6,14–29).

Borzalmas jelenet ez: egy fiatal lány az anyja kérésére a próféta fejét kéri egy tálon. A bűn eltorzítja, kegyetlenné, gonosszá, undorítóvá teszi az embert.

Kumrán
1947-ben egy beduin pásztorﬁú az elveszett kecskéjét kereste Júdea pusztájában. Kavicsokat dobott
be egy barlangba, amikor hirtelen csörrenést hallott. Lemászott, és nagy kőkorsókat talált ott. A korsókban könyvtekercsek voltak. Megtalálta a híres kumráni tekercseket!
Jézus idejében egy különleges közösség élt itt a pusztában. Teljes szívükkel várták a Messiást. Elő
akarták készíteni az ő útját a pusztában. Ezért imádságban, a Bibliát tanulmányozva éltek. Az ő írásaik a kumráni tekercsek. Sokan közülük lemondtak a házasságról, lemondtak a vagyonukról. Talán
Keresztelő Szent János is közéjük tartozott egy ideig.
A kumráni tekercsek az Ószövetségi Szentírás
szövegét, és más írásokat tartalmaznak. A felfedezésük bizonyította, hogy az Ószövetségi Szentírás
szövege nem változott, senki sem hamisította
meg. Ugyanaz volt Jézus korában, mint ma. Erre
egyébként nagyon ügyeltek is a zsidó szentírástudósok és rabbik. Ha valaki lemásolt egy bibliai
könyvet, meg kellett számolnia, hogy ugyanannyi
betűből áll-e, mint az eredeti. Ha nem ugyanannyi volt, akkor a lemásolt könyvtekercset el kellett
A kumráni barlangok
pusztítani.
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25. Elérkezett az Isten országa
„Beteljesedett az idő!”
János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban”
(Mk 1,14–15).

Eddig a próféták mind azt hirdették, hogy várakozni kell. Majd egyszer eljön a Messiás. Jézus azt
hirdeti, hogy a várakozásnak vége. Elérkezett az idő! Eljött a Messiás! Isten meglátogatta ezt a földet,
és megalapítja az ő különleges országát. Ez az ország már jelen is van magának Jézusnak a szívében,
és megszületik mindazokban, akik őt befogadják.

„Boldogok a lélekben szegények!”
A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így
tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd
megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az
igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok
a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben
élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést
szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok
vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek
a prófétákat is (Mt 5,1–12).

Bradi Barth: A nyolc boldogság – „Boldogok a lélekben szegények (…), boldogok a szelídek
(…), boldogok a békességszerzők…” (Mt 5,1-10)
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Az ókorban a szegények mindig abban reménykedtek, hogy majd egyszer jön egy jó király, aki
megvédi a szegényt. Jön majd egy jó ország, ahol nem lesz többé éhezés és sírás. A zsidók is ezt
várták a Messiáskirálytól: hogy megvédje a szegényt, és boldogságot hozzon a szenvedőknek.
Jézus ezt a boldog országot hozta el. Az ő országában szeretet uralkodik. Ott nincs többé éhezés
és sírás. Az éhezők jóllaknak, a sírókat megvigasztalják, a szegények örülhetnek. Az első keresztények
között ez az ország meg is valósult. Nagyon sokan minden vagyonukat eladták, és az árát szétosztották a szegények között (ApCsel 2,42–47). A rabszolgákat is testvérnek tekintették (Filem 15–16).
Járványok idején életük feláldozásával is ápolták a betegeket. Bátran vállalták az üldözéseket, a vértanúságot. Sokszor énekelve várták a halált a cirkuszok porondjain. Ez az ország azóta is újra és újra
megvalósul a szentek életében (pl. Assisi Szent Ferenc, Boldog Kalkuttai Teréz anya), és Jézus minden igazi tanítványának életében.
Jézus országa mégis másképp jött el, mint ahogy az emberek várták, és elképzelték. Nem fegyverekkel, nem forradalommal, hanem szelíden, a szeretet gyengének látszó erejével. Jézus országának
alaptörvényei (a nyolc boldogság) ezért a szelídség, az irgalom, a béketeremtés, a tiszta szív és az
üldözések elviselése.

„Ti így imádkozzatok!”
Isten országa nemcsak az emberekkel való szeretetkapcsolatot és békét jelenti, hanem az Istennel
való szeretetkapcsolatot is. Jézus erre a szeretetkapcsolatra így tanít minket:
Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az utcasarkon, hogy mutogassák magukat! Bizony, mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.
Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a
szó, nyomban meghallgatásra találnak! Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Ti így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg az
akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd
meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
hanem szabadíts meg a gonosztól.
Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek.
De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket (Mt 6,5–15).
A zsidóknál az volt a szokás, hogy mindig adott időpontokban, a templomi áldozatok óráiban
imádkoztak. Ha ilyenkor valaki éppen az úton vagy egy nagy téren volt, akkor ott állt meg, és ott
imádkozott. A farizeusok szerették úgy intézni, hogy az imádság órájában éppen olyan helyen legyenek, ahol sokan látják őket. Persze egy ilyen imádsággal nem annyira Istent akarták dicsőíteni,
hanem a maguk dicsőségét keresték. Az ima csak eszköz volt ehhez.
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A pogányok imái nagyon hosszúak voltak,
nagyon sok beszéddel jártak. A pogányok sok istenben hittek, ezért mindegyiknek meg akarták
említeni a nevét, nehogy az az istenség, amelyiket kihagynak, lesújtson rájuk. Azonkívül a pogányok úgy gondolták, hogy az istenek nem
akarnak segíteni az emberen, nem is törődnek
az emberek bajával. Ezért hosszasan kérlelték,
unszolták az istenségeket. Az egyik római költő,
Horatius azt mondta, hogy az imádság nem más,
mint „kifárasztani az isteneket” (fatigare deos).
„Ti így imádkozzatok: Atyánk!” (Lk 11,2) – „Boldogok, akik házadban laknak, téged
Addig kell beszélni, amíg belefáradnak hallgatni,
szüntelenül magasztalnak” (Zsolt 84,5)
és inkább megsegítenek, csak az emberek hagyjanak nekik békét.
Jézus arra tanít, hogy ne így imádkozzunk, mert Isten nem ilyen. Ő nem valahol távol van.
Őt nem kell rengeteg beszéddel rávenni arra, hogy figyeljen ránk. Isten közel van. Tudja a kéréseinket,
mielőtt kimondanánk. Imádkozni ahhoz hasonlít, mint amikor egy kisgyerek meglátja az apját és felkiált: „Apa!” Aztán odaszalad, és a nyakába ugrik. Ti így imádkozzatok: „Abba, Atyánk!”
A Miatyánk első szava ez: „Abba, Atyánk!” Jézus korában a gyerekek szólították így az apjukat.
Jézus mindig így szólította Istent, hiszen ő Isten Fia. Jézus arra tanít, hogy mi is szólíthatjuk Istent
ugyanígy, mert ő megajándékozott minket az istenﬁúságával. Általa mi is fogadott fiak lettünk. Szent
Pál apostol így tanít: „Jézus kiváltott a szolgaságból, hogy a fogadott fiúságot elnyerjétek. Mivel
Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki ezt kiáltja: „Abba, Atya!” (vö. Gal 4,5–7).
Az imában beléphetünk Isten szívébe, a Szentháromság életébe. A Fiúval, a Szentlélek által szólítjuk
így Istent: „Atyánk!”
A Miatyánk első három kérésében arra kérjük Istent, hogy hozza el közénk az ő országát. Kérjük,
hogy mutassa meg a világban, hogy az ő neve szent (vö. Ez 36,20–23). A földön is történjen meg az ő
akarata minden ember életében, mindenki a szeretet törvénye szerint éljen, ahogy ez a mennyben van.
A Miatyánk további három kérésében a mi életünk gondjait terjesztjük Isten elé. Imádkozunk a
mai napi megélhetésünkért, a bűneink bocsánatáért, és azért, hogy a Mennyei Atya ne hagyjon el
minket a kísértés óráiban, segítsen megmenekülnünk minden rossztól.
Az imádság nem felmentés a cselekvés alól. Nemcsak kérni kell Isten segítségét, hanem mindent
meg kell tenni, ami rajtunk áll. Szent Ignác mondta: „Cselekedj úgy, mintha minden terajtad múlna, és
imádkozz úgy, mintha minden Istenen múlna!” A Miatyánkban megígérjük, hogy mi is megtesszük a
magunkét: Isten szent nevét megdicsőítjük az életünkkel, beengedjük az életünkbe az ő uralmát,
megtesszük az ő akaratát. Megosztjuk a kenyerünket másokkal, mi is megbocsátunk másoknak,
elkerüljük a kísértés alkalmait. Az ima nem felment a cselekvés alól, hanem felszólít a cselekvésre.
Miért imádkozunk? Sokak szerint haszontalan időtöltés. Hiszen Isten úgyis tudja, mit szeretnénk
neki mondani. Valóban, az imádság bizonyos értelemben „haszontalan”. A földön a legfontosabb

118

dolgok haszontalanok. Egy mosolynak nincs pénzben mérhető értéke. Ha egy mosoly igazi, akkor
nem akarunk vele semmit se elérni. Ingyenes. Örömében mosolyog az ember. Azért, mert öröm a
számára egy szeretetre méltó arcot vagy valami szépet meglátni. Épp ilyen haszontalan a szeretet
is, ha igazi. Ha az ember őszintén szeret, akkor nem kihasználni, felhasználni akar másokat. Akkor ingyenesen szeret. Boldogan mindenét odaadná. Örömmel van együtt azzal, akit szeret. Az imádság
ehhez hasonlít. Szeretetben ott vagyunk Isten közelében. Jólesik az ő közelében lenni. Kilépünk a
rohanó világból, a rohanó időből, és belépünk Isten csodálatos, ingyenes világába, ahol nem kell
teljesítményeket felmutatni, nem kell álarcokat viselni, mert ő szeret minket, úgy, ahogyan vagyunk.
Imádkozni jó. Egy nagy nyugati cég egyik magyarországi részlegének a vezetője egyszer elment
egy paphoz. Arról panaszkodott, hogy állandó rohanás az élete. Nincs ideje a feleségére, a gyerekeire. Lassanként már örülni sem tud semminek. Hosszasan beszélgettek. A végén az atya azt mondta
az embernek: „Menjen be egy csendes templomba, és legalább öt percet üljön ott nyugodtan. A férfi
nagy nehezen talált is egy nyitott templomot. Bement, leült, és aztán eszébe nem jutott volna öt
perc után az óráját nézegetni és kijönni. Több mint háromnegyed órát ült ott döbbenten. Annyira
jólesett neki. Érezte, hogy Isten fényessége árad felé, hogy a lelke ráncai elsimulnak.
Egy európai egyszer expedíciót vezetett Indiába. A teherhordói indiaiak voltak. Rettenetesen
hajszolta őket. Az indiaiak a harmadik nap közepe táján ledobálták a málhákat, nem voltak hajlandók továbbmenni. Az európai magánkívül volt a méregtől. Majdnem összeverekedtek. Aztán odament az indiaiak vezetőjéhez és megkérdezte tőle: „Miért nem mennek tovább az emberek? Hiszen
ő jól megfizeti!” A bölcs, öreg indiai elmosolyodott, és azt mondta: „Annyira siettünk, hogy a lelkünk
lemaradt a testünktől. Meg kellett állnunk, hogy bevárjuk.”
Amikor imádkozunk, valami hasonlót teszünk. Bevárjuk a lelkünket. Hazaérkezünk önmagunkhoz,
és hazaérkezünk Istenhez. Belépünk a lelkünk szentélyébe, ahol Jézus vár minket.

A legnagyobb parancs
Amikor a farizeusok értesültek róla, hogy a szadduceusokat is elhallgattatta, köréje gyűltek. Hogy próbára
tegye, az egyik törvénytudó kérdéssel fordult hozzá: „Mester, melyik a főparancs a törvényben?” Jézus ezt
felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az
első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson
alapszik az egész törvény és a próféták” (Mt 22,34–40).
Isten országa a szeretetben való élet. Szeretetben Istennel és az emberekkel. A két szeretet elválaszthatatlan. Nem szeretheti Istent az, aki nem szereti az embertársát, hiszen Isten ott rejtőzik
minden ember szívében. Megfordítva is igaz: nem szerethetjük igazán az embereket, ha nem szeretjük a Teremtőjüket. Hiszen a Teremtővel való kapcsolat adja meg az emberek igazi, végtelen
méltóságát, értékét. Azonkívül pedig Isten szeretete emel minket az önzésünk, a korlátaink fölé, és
tesz képessé arra, hogy szeressünk.
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Ennek a legfőbb parancsnak a teljesítéséről
szól Jézus egyik legszebb példabeszéde, az irgalmas szamaritánus története (vö. Lk 10,25–37).
Ez a kettős szeretetparancs Jézus országának alaptörvénye. Ennél nagyobb parancsolat,
ennél tökéletesebb törvény nincs a világon.
Milyen jó volna, ha minél többen felfedeznék
ezt, és e szerint élnének!

George Frederick Watts: Az irgalmas szamaritánus – „Meglátta, és
megesett rajta a szíve” (Lk 10,33)

Feladat:

!

A ma esti imádban próbáld úgy elmondani a Miatyánkot, hogy minden kérés után megállsz, és végiggondolod:
Mit is kérek a Mennyei Atyától? Mit ígérek neki?
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26. „A vámosok és a bűnösök barátja”
Jézust gyakran vádolták azzal, hogy bűnös, rossz életű emberekkel leül egy asztalhoz, szóba áll
velük, sőt szeretettel fordul feléjük. Azt mondták: „Lám, a vámosok és a bűnösök barátja!” (Lk 7,34).
Jézus magatartásában a Mennyei Atya szeretete tükröződik, „aki felkelti napját jókra és gonoszokra is,
aki esőt ad igazaknak és bűnösöknek is” (Mt 5,45). Jézusban „Isten irgalma és emberszeretete jelent
meg itt a földön” (Tit 2,11).
Ezt az atyai szeretetet gyönyörűen ábrázolja a tékozló ﬁúról szóló példabeszéd (vö. Lk 15,11–32).

„Sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett”
Egy farizeus meghívta, hogy egyék nála. Betért hát a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben
illatos olajat hozott. Megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd hajával
megtörölte, elárasztotta csókjaival, és megkente illatos olajjal. Mikor ezt a farizeus házigazda látta, így
szólt magában: „Ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle az, aki érinti: hogy bűnös nő.”
Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az kérte: „Mester! Hát mondd el!” „Egy
hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből
fizetniük, hát elengedte mind a kettőnek. Melyikük szereti most jobban?” „Úgy gondolom az, akinek többet elengedett” – felelte Simon. „Helyesen feleltél” – mondta neki. Majd az asszony felé fordulva így szólt
Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s nem adtál vizet a lábamra. Ez a könnyeivel áztatta lábamat, és a hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg egyfolytában csókolgatja a lábam,
amióta csak bejött. Aztán a fejemet sem kented meg olajjal. Ez meg a lábamat keni illatos olajával. Azt
mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek kevés bűnét bocsátják
meg, az csak kevéssé szeret.”
Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bűneid bocsánatot nyernek.” A vendégek összesúgtak: „Ki ez, hogy
még a bűnöket is megbocsátja?” De ő ismét az asszonyhoz fordult: „A hited megmentett. Menj békével!”
(Lk 7,36–50).
A farizeus azt gondolta, hogy ő minden parancsot teljesít, neki nincs szüksége Isten irgalmas szeretetére. A bűnös asszony tudta azt, hogy ő sok mindent rosszul tett az életben. Ő csak Isten irgalmas
szeretetében reménykedett. Aki magát tökéletesnek gondolja, aki azt képzeli, hogy neki nincs szüksége Istenre és másokra, az bezárul, és boldogtalan életet fog élni. Az őszinte ember tudja, hogy
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sok mindenben vétkezik, hogy sok seb van az életében. Az őszinte ember tudja, hogy rászorul Isten
szeretetére, és rászorul mások szeretetére is. Az ilyen ember szíve nyitott, és ezért be tudja fogadni
a boldogságot, a békét.
A bűnös asszonyt mindenki megvetette. Mindenki kihasználta és megalázta. Az élete össze volt
törve. Jézus végtelen jósággal fordul feléje. Az asszony Jézus tekintetében felfedezi a maga szebbik, a
maga igazi arcát. Elhatározza, hogy ezt a jobbik énjét fogja előhozni, megváltoztatja az életét. Vajon
te tudsz-e így nézni másokra, hogy a maguk szebbik arcát lássák meg a szemeid tükrében?

„Zakeus, gyere le hamar!”
Aztán odaért Jerikóba és végigment rajta. Élt ott egy Zakeus nevű tehetős ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust szemtől szemben, de a tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Így hát
előrefutott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért,
felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.” Erre az gyorsan lemászott, és boldogan fogadta. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette.” Jézus ezt felelte neki:
„Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse
és megmentse azt, ami elveszett” (Lk 19,1–10).

A Római Birodalomban a vámok és az adók beszedésének a jogát gyakran bérbe adták. Egy adott
összegért meg lehetett venni egy terület adószedési jogát. Az adószedő aztán római katonák segítségével szedte be az adót, és ha sikerült jóval többet beszednie, akkor a haszon az övé maradt.
Zakeus Jerikó városában a vámszedők feje volt. A saját honfitársait rabolta meg évről évre az idegen,
római katonák segítségével.
Zakeust mindenki joggal gyűlölte. Dúsgazdag
ember volt, de nem volt boldog. Ha végigment az
utcán, az emberek elhúzódtak tőle. Zakeus hallott
Jézusról, a különleges prófétáról, aki más szemmel nézi az embereket, aki a bűnösökkel is szóba áll. Mindenképpen szerette volna őt látni. Mint
egy gyerek, felmászik egy fára, hogy láthassa. Tele
van várakozással. Jézus megáll a vadfügefa alatt.
Meglátja Zakeus szemében a nagy boldogtalanságot, a nagy vágyat a megtisztulásra. Megszólítja:
„Ma a te házadban kell megszállnom.” Sok rendes
ember is élt Jerikóban, Jézus a leggonoszabbhoz
ment el vendégségbe. Zakeus megrendül Jézus
nem várt szeretetétől. Jézus, akit mindenki tisztel,
Zakeus Jézussal beszélget – középkori Szentírás-illusztráció – „Zakeus, gyere le
hamar! Ma a te házadban kell megszállnom!” (Lk 19,5)
aki csodákat tesz, aki mindenkivel jót cselekszik,
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Jézus őt a barátjává fogadja? Zakeus szívét hatalmas öröm tölti el. Eldobja a gyűlölettel szerzett kincseit, mert megtalálta az igazi kincset.

„Én sem ítéllek el”
Jézus kiment az Olajfák hegyére, majd kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köré sereglett, s
ő leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték.
Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, s vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. De tovább
faggatták, azért fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!”
Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön, ők meg ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította:
„Asszony, hova lettek? Senki sem ítélt el?” „Senki, Uram” – felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki:
„Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” (Jn 8,1–11).
Olyan gyakran ítélkezünk. Nagyképűen kimondjuk, hogy ez ilyen, az meg olyan. Pedig igazából
nem tudjuk, hogy milyen az a másik ember. A másik életéből csak a felszínt látjuk, a jéghegy csúcsát.
Nem tudjuk, hogy mitől lett valaki olyanná amilyen, hogy mennyi sebet kapott az életben, hogy
mennyi szépség rejtőzik benne, csak talán nem volt, aki segítette volna előhozni. Mi, emberek olyan
ostobán ítélünk.
Jézus arra tanít, hogy ne ítéljünk. Ő nem elítélni, hanem felemelni, megtisztítani akar minket. Egy
indiai legenda szerint egyszer egy zarándok ment az úton. Meglátott egy furcsa dolgot az út szélén.
Összeráncolta a szemöldökét, és azt mondta: „Jaj, egy kígyó!” De késő volt, az állat megmozdult, és
megmarta. Nem sokkal később arra ment egy másik zarándok is. Ő is meglátta azt a furcsa dolgot
az út szélén. Elmosolyodott, és így szólt: „De szép pacsirta!” És a kismadár nagy szárnycsattogással
felröppent. A legenda magyarázata ez: Az emberek sokszor olyanok, amilyeneknek látjuk őket. Egy
nagyképű, ítélkező tekintet gúzsba köt, tönkretesz. Egy szerető tekintet szárnyakat ad.
Jézus Isten szerető szemeivel nézett a bűnösökre, és ez a tekintet megtisztította, megújította sok
ember életét. Tudsz-e te is hasonló szeretettel fordulni a bűnös, botladozó emberekhez is?

„Nagyobb öröm van egy megtérő bűnös miatt”
Egy munkahelyen kötelező pszichológiai vizsgálatot tartottak. Egy asszony került sorra, akinek
három gyereke volt. A pszichológus azt kérdezte tőle, hogy melyik gyerekét szereti a legjobban.
Az asszony azt felelte, hogy természetesen mindegyik gyerekét egyformán szereti, mindegyiket
kimondhatatlanul szereti. Ám a pszichológus azt mondta, hogy ez lehetetlen, mondja meg őszintén, hogy melyik gyerekét szereti a legjobban. Különben a vizsgálatot be is fejezi, és lehet, hogy
az asszonyt elbocsátják. Az asszony szemében ekkor könnyek jelentek meg, majd ezt válaszolta:
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„Rendben van, doktor úr! Nem szeretem egyformán a gyerekeimet.
Ha az egyik elesik és sír, azt jobban szeretem. Ha valamelyik beteg, és
az ágyánál virrasztok, azt jobban szeretem. Ha valamelyik rosszat tett,
és szégyelli magát, azt még jobban szeretem. Ezektől a kivételektől
eltekintve mindegyik gyerekemet egyformán szeretem!”
Valahogyan így van velünk Isten is. Ő minden embert végtelenül
szeret. Nem azért, mert ezt mindig megérdemeljük, hanem mert ő
valóban végtelenül jó. Mindenkit kimondhatatlanul szeret. De különlegesen is szereti a szegényt, a gyöngét, azt, aki bajban van, akit
megvetnek. Különleges szeretettel fordul a bűnösök, a betegek, a
szenvedők, a lenézettek felé.
„Bűneid bocsánatot nyertek, menj békével!” (Lk 7,50)

Feladat:

!

Van-e az osztályban valaki, akit sokan nem szeretnek? Esetleg te is haragszol rá? Gondolkodj el rajta, hogy vajon miért olyan, amilyen! Próbáld meglátni benne a jó tulajdonságait is! Talán el vannak rejtve benne a mélyben.
Próbálj odamenni hozzá, kérdezni tőle egy-két dolgot! Próbálj úgy rátekinteni, ahogyan Jézus néz rá!
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27. Jézus példabeszédei
Jézus gyakran hasonlatok, történetek, példabeszédek segítségével magyarázta el a tanítását. Így
könnyebben megértették. Így a szavai jobban a szívbe hatoltak. Jézus legfontosabb példabeszédeit
már jól ismered (a magvető, az irgalmas szamaritánus, a tékozló fiú, a jó pásztor). Ha már nem annyira emlékszel ezekre a történetekre, akkor olvasd el őket újra (Mk 4,3–20; Lk 10,25–37; 15,11–32;
Jn 10,1–18)! Most azonban egy-két kevésbé ismert példabeszédről fogunk tanulni.

„Mint a szántóföldben elrejtett kincs”
A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet (Mt 13,44).
Jézus korában sok háború volt. Az emberek ilyenkor gyakran elásták a pénzüket, a kincseiket.
Ha aztán meghalt, aki a kincset elásta, a kincs ott maradt a földben. A törvény úgy szólt, hogy a megtalált kincs azé, akié a föld, ahol a kincset megtalálták.
Jézus rövid példabeszéde egy ilyen esetet mond el. Egy ember váratlanul kincset talál egy szántóföldön. Gyorsan mindenét eladja, és megveszi a földet. Az emberek azt gondolják, hogy megbolondult, amiért mindenét eladja. Ő azonban tudja, hogy az a kis föld hatalmas kincset rejt.
Isten kincset rejtett el minden ember életében. Jézus azért jött, hogy erre a kincsre rátalálhassunk. Így mondta: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10,10). Aki rátalál
erre a kincsre, az örömöt, boldogságot talál. A szeretetben való élet örömét. Minden mást boldogan
odaad ezért a kincsért.
Szent Ferenc Assisi egyik leggazdagabb polgárának, Pietro Bernardonének volt a fia, aki posztókereskedő volt. Ferenc fiatalsága mulatozásban, szórakozásban telt. Szimpatikus, jólelkű, vidám
fiatalember volt, ő volt a baráti kör középpontja. Sok lány álmodozott róla. Aztán háború tört ki
Perugia és Assisi között. Ferenc az első csatában fogságba esett, és a perugiai börtönbe került.
A börtön egy egészségtelen, nedves helyiség volt, ahol Ferenc megbetegedett. Az apja megtudta,
hogy fia súlyos beteg. Egy nagy összegért kiváltotta és hazavitte. Ferenc otthon betegen feküdt,
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élet és halál között lebegett. Talán végigfutott a
gondolataiban, hogy milyen szörnyű lenne most
meghalnia. Hiszen az életében eddig semmi jót
nem tett. Csak szórakozott. Az élete üres volt.
Aztán lassan kezdett felépülni. Az egyik délután
kilovagolt Assisiből. Szembejött vele egy leprás
koldus. Ferenc mindig iszonyodott a leprásoktól, a sebeik bűzétől. Rettegett attól, hogy ezt a
szörnyű betegséget megkapja. Akkor egy hangot
hallott a szíve mélyén: „Ferenc, szállj le a lóról, és
öleld meg ezt az embert!” Ferenc érezte, hogy talán egy utolsó lehetőséget kap, hogy ezt az üres
életét megváltoztassa. Leszállt a lóról, megölelte,
Assisi Szent Ferenc megöleli a leprást – „Ami addig keserűnek tűnt, édessé vált”
megcsókolta a sebekkel teli arcot. Később, a halála előtt Szent Ferenc visszaemlékezett az életének
erre a pillanatára, és azt mondta: „Akkor, ami addig keserűnek tűnt, édessé vált; ami addig nehéznek tűnt, könnyűvé lett.” Ferenc megtapasztalt egy olyan boldogságot, amit addig nem ismert; a
szeretet boldogságát. Megtalálta azt a különleges kincset, amit Jézus ad nekünk. Ferenc örömében
mindent odaadott ezért a kincsért.

Konkoly a búza között
Más példabeszédet is mondott: „A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a
földjébe. Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége, és konkolyt szórt a búza közé, aztán elment. A vetés
szárba szökött és kalászt hányt, de a konkoly is felütötte a fejét. A szolgák elmentek a gazdához és megkérdezték: Uram, ugye jó magot vetettél földedbe? Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt:
Ellenséges ember műve. A szolgák tovább kérdezték: Akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk? Nem –
válaszolta –, nehogy a konkolyt gyomlálva vele együtt a búzát is kitépjétek! Hagyjátok, hadd nőjön mind a
kettő az aratásig! Aratáskor majd szólok az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe
és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!” (Mt 13,24–30).
A világban együtt nő a búza és konkoly, a jó és a rossz. A Gonosz konkolyt is vetett a világ szántóföldjébe. Az ember gyakran szeretne rendet tenni a világban, kigyomlálni a rosszat. A búza és a
konkoly, amíg fiatal növények, nagyon hasonlóak. Alig lehet őket megkülönböztetni. Csak amikor
már felnőttek, akkor látszik jól a különbség köztük. A példabeszédben szereplő gazda ezért nem
engedi a szolgáknak, hogy kigyomlálják a szántóföldjét. A konkollyal együtt sok búzaszálat is kitépnének. Éppen így a világban is nagyon nehéz megkülönböztetni a jót és a rosszat. Az emberek
szívében keveredik jó és rossz. Egyedül Isten lát bele az emberek szívébe, egyedül ő ítélhet. A mi
dolgunk nem az ítélkezés, hanem a magvetés. Az, hogy megtegyük, ami rajtunk múlik, azért hogy
szebb legyen a világ.
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Erről ír Reményik Sándor a Ne ítélj című versében:
Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább símogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen
vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.

Isten nem a gyomlálást, nem az ítéletet, hanem a magvetést bízta ránk
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„Ti vagytok a föld sója”
Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják,
s az emberek eltapossák (Mt 5,13).
A só nélkülözhetetlen az élethez. Plinius írta, hogy „semmi sem hasznosabb, mint a só és a Nap”
(Nihil utilius sale et sole). Jézus tanítványai a föld sója. A világnak nagy szüksége van igazi keresztényekre, akikben ott él a szeretet, az önzetlenség, a nagylelkűség. Mennyi minden hiányozna a történelmünkből, ha nem jött volna Krisztus és nem lettek volna hiteles keresztények! Keresztények találták
fel és hozták létre az első kórházakat, az első ingyenes iskolákat. A kereszténység ihlette a nagy művészeti alkotások jelentős részét. A kereszténység terjesztette el a tízparancsolat ismeretét a világban, alapozta meg a modern tudományok fejlődését. A kereszténység személy-tiszteletéből fakad
a demokrácia, a szociális gondoskodás eszménye. Kereszténység nélkül nem létezne a felbonthatatlan, holtig tartó szerelem és házasság eszménye. Nem született volna meg Mozart Requiemje és
Michelangelo Pietája, nem lett volna Szent Ferenc és Árpád-házi Szent Erzsébet. Nem volna karácsony, nem lett volna Szent István királyunk – és talán már nem létezne a magyar nép sem.
Az ókorban a só legfontosabb szerepe a tartósítás volt. Nem voltak hűtőszekrények, így a húst
úgy konzerválták, hogy besózták. Az ókori emberek úgy gondolták, hogy minden romlás, a dolgok
szétesése, és még a húsok megromlása is a gonosz szellemektől, a démonoktól van. Isten harmonikusnak teremtette a világot, ezt a Gonosz teszi tönkre. Ezért azt gondolták, hogy a só képes a
gonosz szellemeket elűzni. Jézus talán erre is gondolt ebben a példabeszédben. Mi vagyunk a föld
sója: mi kell, hogy távol tartsuk a gonoszt a világtól. A gonosz mindent szétbomlaszt (ezt jelenti a
neve is: diabolosz = szétdobáló, szétbomlasztó). Szétbomlasztja a családok békéjét, háborúkat szít,
veszekedést támaszt emberek között. Jézus tanítványai a szeretetükkel összetartják, összekötik azt,
amit a gonosz szét akar bomlasztani. Igyekeznek egybetartani a családokat, a világot. Ők a föld sója.
Ha pedig egy keresztény nem só többet, ha sótlanná vált, ha nem tud szeretetet adni és ezáltal
a gonoszt elűzni, akkor nem igazi tanítvány többé, csak annak látszik. Kidobják, és eltapossák az
emberek.

„Ti vagytok a világ világossága”
Ezután így folytatta: „Vajon azért gyújtanak lámpát, hogy a véka vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért, hogy
a lámpatartóra tegyék?” (Mk 4,21).
Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem
rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! (Mt 5,14).
Jézus korában egy mécsest meggyújtani nem volt könnyű feladat. Nem létezett még gyufa, nem
volt egyszerű tüzet csiholni. A mécsest is meg kellett tisztítani, olajjal feltölteni, a kanócot jól elhe-
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lyezni benne. Annyira nagy munkának számított mindez, hogy a zsidóknak szombaton tilos volt a
mécses meggyújtása. Milyen balga lenne az, aki nagy nehezen meggyújt egy mécsest, aztán rögtön véka alá teszi, eloltja!
Jézus azt is mondja ezzel a példabeszéddel, hogy Isten sokat fáradozott azért, hogy a mi életünk mécsesét meggyújtsa. Értünk is teremtette a világot, értünk is volt az élővilág fejlődésének
hatalmas útja. Ott van az életünk mögött a történelem rengeteg szenvedése, áldozata. Ott van az
életünk mögött a szüleink, a nagyszüleink szeretete. Isten sokat fáradozott azért, hogy a mi életünk
mécsese égjen. Nem azért gyújtotta ezt a fényt, hogy valaki véka alá rejtse.
Sokan azt gondolják: „Én semmire se vagyok jó. Nekem semmi sem sikerül. Minek élek?” Elkeserednek, véka alá rejtik a fényüket. Ilyet gondolni Isten elleni vétek. Isten sokat fáradozott azért, hogy
az életünk mécsese égjen. Azért gyújtotta meg, hogy sokaknak világítsunk. Mindenkinek a fénye jó!
Mindenkibe rengeteg kincset rejtett! Azért kaptuk ezt a sok kincset, hogy másoknak továbbadjuk!

Isten országa olyan…
Jézus történetei azt mondják el, hogy milyen Isten országa. Milyen az, amikor Isten szeretetét beengedjük az életünkbe. Amikor engedjük, hogy ő uralkodjon az életünkben. Ez a négy példabeszéd
ezt mondta el:
 Isten szeretete, jelenléte kincs. Mindennél értékesebb. Az ember örömében mindent odaad
érte. Az Isten és az emberek szeretetében élni olyan boldogság, amiért minden mást szívesen
kiejtünk a kezünkből.
 Isten országa, az ő szeretete a rosszal összekeveredve van jelen a világban. A szétválasztás Isten dolga. A mi dolgunk nem az ítélkezés, hanem a magvetés, az építés.
 Aki Isten szeretetében él, az távol tartja a környezetétől a gonoszt, a széthúzást. Olyan, mint a
só. A jelenléte által szépül, lesz ízes a világ.
 Aki felismeri, hogy Isten milyen gazdagon megajándékozta, hogy fényt adott a szívébe, az ezt
a fényt mások felé is sugározni fogja.

Feladat:

!

Sónak lenni azt is jelenti, mint egybetartani a közösséget, a családodat. Gondolkodj el, hogy mit tehetnél azért,
hogy a te családodban több béke, őszinteség és szeretet legyen! Mi az, ami rajtad múlik? Tegyél legalább valami
kis dolgot azért, hogy a családodba békét, szeretetet vigyél!
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28. Akik Jézus ellen döntöttek
„A világosság a világba jött, de a sötétség nem fogadta be”
Ha valahol világosságot gyújtunk, ott megjelenik az árnyék, a sötétség is. Az olyan embernek, aki
kimondja az igazságot hamar sok ellensége is támad. Jézus ilyen ragyogó világosság volt. Sokan az
életére törtek e miatt. Beteljesedett benne, amit a Bölcsesség könyve leírt az igaz emberről:
A gonoszok ezt mondogatják egymásnak: „Rövid és szomorú az életünk; nincs orvosság az ember halála
ellen. Hiszen véletlenül keletkeztünk, és majdan úgy leszünk, mintha sose lettünk volna. Életünk csak egy
árnyék tovasuhanása, és halálunk nem ismétlődik meg, mert le van pecsételve, és nem tér vissza senki.
Rajta hát! Élvezzük a jelenvaló jókat! Használjuk ki buzgón a világot, mint ifjúkorunkban! Töltekezzünk
pompás borral, mirhával, s ne nélkülözzük a tavasznak egyetlen virágát se! Egyikünk se vonja ki magát
tobzódásunkból. Mindenütt hagyjuk ott jókedvünk jeleit, mert ez az osztályrészünk és ez a mi sorsunk!
Bánjunk el a szegény igazzal, ne kíméljük az özvegyet, és a koros aggastyán ősz hajától ne riadjunk vissza! Számunkra a hatalom legyen az igazságosság mércéje, mert a gyenge nem ér semmit. Leskelődjünk
az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen. Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és az Úr gyermekének
mondja magát. Vádol bennünket, amiért így gondolkodunk, még ránézni sem jó. Mert az életmódja elüt
másokétól, és szokatlanok az útjai. Hamis pénznek néz bennünket, és mint szemetet, kerüli az útjainkat. Az igazak végső sorsát meg boldognak hirdeti, és pöffeszkedve atyjának nevezi az Istent. Lássuk hát,
igazak-e a beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten pártjára
kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük
szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, mert – saját szava szerint – Isten oltalmában részesül!” (Bölcs 2,1–20).

A farizeusok
Az elbizakodottaknak, akik meg voltak róla győződve, hogy igazak, s a többieket megvetették, ezt a példabeszédet mondta: „Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.
A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan,
mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként,
mindenemből tizedet adok. – A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, inkább a mellét
verte és könyörgött: Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek! – Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment
haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik”
(Lk 18,9–14).
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A farizeusok nagyon vallásos emberek voltak, Isten minden törvényét igyekeztek pontosan betartani. Naponta háromszor imádkoztak, hetente kétszer nagyon szigorúan böjtöltek, tizedet adtak a
vagyonukból. Gyakran bátran szembeszálltak az elnyomó hatalommal is.
Azonban mindezt sokszor csak azért tették, hogy mások lássák, és szentnek tartsák őket. A tetteik miatt magukat szentnek gondolták, másokat gyakran megvetettek. Sajnos azóta is vannak olyan
vallásos emberek, akik másokat lenéznek, akik képmutatók.
Jézus gyakran szigorú szavakkal beszélt a farizeusokról:
Alighogy befejezte a beszédét, egy farizeus meghívta lakomára magához. El is ment, és asztalhoz ült. Amikor a farizeus látta, hogy mielőtt evett, nem mosta meg a kezét, megütközött. Az Úr azonban így szólt
hozzá: „Ti farizeusok, a pohár és a tál külsejét tisztogatjátok, de belül tele vagytok kapzsisággal és gonoszsággal. Balgák! Nem az alkotta a külsőt is, aki a belsőt alkotta? Adjátok oda inkább, ami benne van a
rászorulóknak, és akkor tiszták lesztek egészen. De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából,
rutából és az összes kerti veteményből, de semmibe veszitek az igazságot és az Isten szeretetét. Ezt meg
kell tenni, azt nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában és a
köszöntéseket a piacon. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a rég beomlott sírok: az emberek fölöttük
járnak s nem is sejtik” (Lk 11,39–44).

Jézus azért szólt ilyen szigorúan, hogy belássák a hibájukat, a gőgjüket. Jézus azonban szerette
a farizeusokat is. Gyakran elment hozzájuk vendégségbe (vö. Lk 7,36; 11,37), volt, hogy megdicsérte a bölcsességüket (vö. Mk 12,34). A kafarnaumi zsinagóga elöljárójának, Jairusnak a lányát meggyógyította (vö. Mk 5,22). Nikodémussal, egy vezető törvénytudóval egy éjszakán át beszélgetett
(vö. Jn 3,1–2). Nikodémus később próbálta is
megvédeni Jézust, a temetésére pedig gazdag
kenetet hozott (vö. Jn 7,50; 19,39). Ugyanígy egy
másik törvénytudó, Arimateai József is Jézus tanítványa lett (vö. Jn 19,38).

Crijn Hedricksz: Jézus Nikodémussal beszélget

Szadduceusok
A szadduceusok Cádok (Szádok) főpap leszármazottai, előkelő, gazdag, nagyhatalmú emberek voltak. Azonban sok mindenben nem hittek. Csak Mózes öt könyvét fogadták el a Bibliából, a többi
könyveket nem. Nem hittek a lélekben, az angyalokban és az örök életben sem.
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Ezután a szadduceusok mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, s ezt a kérdést tették fel
neki: „Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt hét
fiútestvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Feleségét elvette a második is, de az is meghalt
anélkül, hogy gyermeke lett volna. Hasonlóképpen a harmadik is, sőt mind a hét, de egy sem hagyott hátra
gyermeket. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, melyiküké lesz az asszony? Hiszen mind a hétnek a felesége volt?” Jézus így felelt: „Nem azért tévedtek, mert nem ismeritek
az Írásokat, sem az Isten hatalmát? Hiszen, amikor feltámadnak, nem nősülnek és férjhez sem mennek,
hanem olyanok lesznek, mint az angyalok az égben. Nem olvastátok Mózes könyvében a csipkebokorról
szóló részben, mit mondott Isten a halottak feltámadásáról? Én Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene vagyok!” Tehát nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így nagy tévedésben vagytok” (Mk 12,18–27).
A zsidóknál törvény volt, hogy ha egy férfi gyermektelenül hal meg, akkor a feleségét vegye feleségül egy közeli rokona, és az így születendő gyermek számítson az elhunyt férfi gyermekének.
A szadduceusok ezzel a különleges történettel ki akarták figurázni az örök életbe vetett hitet.
Ha valaki itt a földön hét embernek volt a felesége, akkor odaát, az örök életben melyiküké lesz?
Jézus megmagyarázza, hogy az örök élet egészen más lesz, mint ez a földi élet. Ott már „nem nősülnek és nem mennek férjhez, hanem úgy élnek, mint az angyalok”. Isten világa, az ő örökléte, ahová
a halálunk után hazaérkezünk, egészen más, mit ez a földi lét. Ott nincs tér és idő. Ahogyan egy kisgyermek az édesanyja méhében el sem tudja képzelni, hogy milyen élete lesz a megszületése után,
ugyanígy mi, itt, a földi életben nem tudjuk elképzelni az örök életet. Szent Pál apostol így ír erről:
Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik
(1Kor 2,9).
Jézus ezután Mózes könyveiből bizonyítja a szadduceusoknak az örök életet. Isten így mutatkozott be Mózesnek: „Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene.” Ha több száz évvel
Ábrahám, Izsák és Jákob halála után Isten még mindig Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, akkor ők élnek! Isten a nevét mondja el Mózesnek. Isten nevében benne vannak az emberek nevei: Ábrahámé,
Izsáké, és a mi neveink is. Isten lényegéhez tartozik, hogy neki gyermekei vannak, neki gyermeke
minden ember. Ő örök szeretettel szeret minket.
Az ő kezéből nem tudunk kiesni, ezért van örök
életünk. Isten azért teremtett minket, hogy boldoggá tegyen, hogy megajándékozzon az ő boldog életével.

Peter Paul Rubens: Jézus a farizeus Simon házában
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A főpapok
A zsidó nép körében a papság öröklődő tisztség volt. Az Áron törzséből származó férfiak töltötték
be ezt a feladatot. Ők felügyelték a jeruzsálemi templom ügyeit is. A templomból, az őket megillető
adományokon kívül még ügyesen pótjövedelmet is húztak. A nagy ünnepek előtt ugyanis a templomban (az úgynevezett királyi oszlopcsarnok alatt) lehetett pénzt váltani, és ott árulták az áldozati
állatokat (galambokat, juhokat). Az árusok pedig jelentős helypénzt fizettek a főpapoknak. Jézust
felháborítja, hogy a kereskedők az imádság házában zajonganak, kereskedés, üzletelés folyik.
Megérkeztek Jeruzsálembe. Bement a templomba, s kiűzte, akik adtak-vettek a templomban, a pénzváltók asztalait és a galambárusok állványait pedig felforgatta. Nem engedte meg senkinek, hogy valamit is
keresztülvigyen a templom területén. Tanított, és mondta nekik: „Nemde meg van írva: Az én házamat
az imádság házának fogják hívni minden nép számára? Ti meg rablók barlangjává tettétek.” Amikor a főpapok és írástudók értesültek a dologról, tanakodni kezdtek, miképp okozzák vesztét. Féltek tőle, hiszen
az egész nép csodálkozott tanításán. Amikor beesteledett, elhagyták a várost (Mk 11,15–19).
A főpapok a saját hatalmuk és hasznuk féltése miatt fordultak szembe Jézussal. Ők bízzák meg
Júdást azzal, hogy titokban juttassa a kezükre Jézust. Harminc ezüstpénzt, egy rabszolga árát, fizetik
Júdásnak (vö. Lk 22,3–6; Mt 27,3–10).

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek!”
Sokan azért támadtak Jézus ellen, mert azt mondták róla, hogy ő ember létére Istenné teszi magát
(vö. Mk 2,7; Jn 5,18; 10,31–33). Jézus valóban isteni tekintéllyel beszélt, és cselekedett, mert ő valóban Isten Fia. Bűnöket bocsátott meg, betegeket gyógyított, azt követelte az apostolaitól, hogy
érte mindenüket hagyják el. Nem egyszerű emberként élt és tanított. Akik nem tudtak vagy nem
akartak hinni benne, azokat Jézus a tetteivel és a szavaival próbálta meggyőzni. Sokakat csak Jézus
kereszthalála és a feltámadása vezetett el az igazi hithez.
Mások azonban gyűlölettel fordultak Jézus felé, a halálát kívánták. Ám Jézus senkit sem gyűlölt.
Még az őt keresztre feszítő katonákért is imádkozott.
Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek! (Lk 23,34).

Jézus megjövendölte, hogy a tanítványai sorsa is gyakran az üldözetés lesz: „Ha engem gyűlölt
a világ, titeket is gyűlölni fog.” A történelemben gyakran fellángolt ez a sátáni gyűlölet Jézus tanítványai és az Egyház ellen. A Római Birodalomban 300 éven át igen sok keresztényüldözés volt.
A francia forradalom idején néha egész apácakolostorokat küldtek a guillotine (gijotin) alá. A spanyol polgárháború idején (1936-ban) a vörös partizánok néhány hónap alatt több mint hatezer papot öltek meg. Amikor egy faluba beértek, gyakran az volt az első dolguk, hogy a plébániára men-
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tek, és keresték a papot. Ha megtalálták, azonnal
lelőtték. Sok esetben a pap elrejtőzött, és csak a
szüleit találták a plébánián. Megkérdezték őket,
hogy hol a fiuk. Ha a szülők nem mondták meg,
őket is azonnal lelőtték. A spanyol polgárháború
idején halt vértanúhalált az első boldoggá avatott
cigány, Boldog Ceferino, aki egy fiatal papot próbált megvédeni. Elfogták, börtönben tartották,
majd egy éjszaka körülbelül huszonöt fogollyal
együtt, akiknek a többsége pap volt, kihurcolták a temetőbe, és lelőtték őket. Másnap a cigányokat hajtották ki, hogy megássák nekik a sírt.
Ők látták, ahogyan a kezével egy paphoz kötözve véresen fekszik a földön. Ugyanígy üldözte az
Egyházat Hitler a náci Németországban, a kommunista párt a Szovjetunióban, Kínában és Magyarországon is. Magyarországon a szocialista
diktatúra idején kb. 250 magyar katolikus papot
illetve szerzetest öltek meg, és hozzávetőleg
1750-et börtönöztek be ártatlanul.

Boldog Ceferino-Giménez Malla, az első boldoggá avatott cigány

Feladat:

!

Kérd meg a szüleidet, nagyszüleidet, hogy meséljenek azokról az időkről, amikor Magyarországon üldözték az
Egyházat, sok papot és szerzetest börtönbe zártak, az egyházi iskolák nagy részét pedig államosították. Gondolkodj
el azon, hogy vajon te egy hasonló helyzetben vállalnád-e az üldözöttséget, esetleg a börtönt Jézusért?
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29. „Körüljárt és jót tett” (ApCsel 10,38)
A csodák történetisége
Jézus nyilvános működése során sok beteget meggyógyított, sok csodát tett. Ezt még a halálos
ellenségei sem tagadták. Ezért találták ki azt a furcsa magyarázatot, hogy Jézus Belzebubbal (a sátánnal) szövetkezett, így kapott tőle hatalmat, hogy a kisebb gonosz lelkeket kiűzze az emberekből, és
így meggyógyítsa őket (vö. Mk 3,22). Ezt a hamis vádat azért találták ki, mert a csodákat nem tudták
letagadni. A Talmud (a zsidóság nagy törvénygyűjteménye) Jézust varázslónak nevezi. Josephus
Flavius zsidó történetíró azt írja, hogy Jézus „megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan dolgokat cselekedett”. Vagyis Jézus csodáit senki sem tagadta abban az időben, hiszen nagyon sokan ezeket a
csodás eseményeket látták. Később, amikor Péter és János egy vak koldust gyógyítanak meg Jézus
nevének segítségül hívásával, akkor a főpapok ezt mondják: „Nyilvánvalóan csodát tettek, nem is
tagadhatjuk” (ApCsel 4,16).
Ma is történnek ilyen csodálatos gyógyulások. A franciaországi Lourdes-ban egy külön orvosbizottság felügyeli ezeket az eseményeket. Ha egy beteg Lourdes-ba érkezik, megvizsgálják, és
feljegyzik az állapotát. Ha pedig valaki azt állítja, hogy csodálatosan meggyógyult, azt újra megvizsgálják. A két eredményt összehasonlítják. Azután az orvosbizottság (amelyben teljesen hitetlen
orvosok is vannak) sok esetben azt állapítja meg, hogy ez a gyógyulás orvosilag megmagyarázhatatlan.
Amikor Jézus gyógyított, gyakran azt mondta: „A hited meggyógyított téged” (Mk 10,52).
Az ember hite segíti azt, hogy Isten gyógyító ereje működni tudjon benne. Manapság már az orvostudomány is egyre többet beszél arról, hogy sok betegségnek, és sok gyógyulásnak is lelki oka van.

Egy nap Kafarnaumban
Betértek Kafarnaumba. Itt szombaton mindjárt elment a zsinagógába és tanított. Tanításával ámulatba
ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van; nem úgy, mint az írástudók.
A zsinagógájukban volt egy tisztátalan lélektől megszállt ember. Ez rögtön ilyeneket kiabált: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus! A vesztünkre jöttél? Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje.” Jézus ráparancsolt, így szólva: „Hallgass és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán
nagy kiabálás közepette kiment belőle. Mindnyájan elcsodálkoztak. „Ki ez? – kérdezgették vitatkozva
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egymástól. Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, s
azok engedelmeskednek is neki.” Hamarosan elterjedt a híre Galilea egész vidékén.
A zsinagógából Jakabbal és Jánossal együtt egyenesen Simon és András házába ment. Simon anyósa
lázas betegen feküdt. Ezt azonnal elmondták Jézusnak. Odament hát hozzá, s kézen fogva fölsegítette.
Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város az ajtó elé gyülekezett. Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok
ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy kicsoda.
Hajnaltájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni.
Simon és társai utánamentek, hogy megkeressék. Amikor megtalálták, ezt mondták neki: „Mindenki téged keres.” De ő így válaszolt: „Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az
evangéliumot, hiszen azért jöttem ki.” S bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, és ördögöket
űzött ki (Mk 1,21–39).
Jézus egy napjának eseményeit írja le itt az evangélium. Jézus szombaton tanított a zsinagógában, és ámulatba ejtett mindenkit, mert isteni tekintéllyel tanított. Egy megszállottban a gonosz lélek
azonnal Jézusra is támadt. Jézus azonban meggyógyította a megszállott embert.
Jézus ezután Péter házába ment, ahol őt befogadták. Ez lett Jézus otthona. Itt Péter anyósát
gyógyította meg. Jézusból erő áradt. Amint megfogta a beteg asszony kezét, az jobban lett, felkelt,
és örömmel felszolgált nekik.
Másnap hajnalban Jézus kiment imádkozni
egyedül. Az Atyával való együttlétből merítette az
erőt. Aztán pedig továbbindult, mert ő nem azért
jött, hogy ünnepeljék vagy hogy minden beteget
meggyógyítson, hanem azért, hogy átadja a világnak az örömhírt és megváltsa a világot.

Péter házának romjai Kafarnaumban

Megérintette őt
Jézus korában sokféle bőrbetegséget gyűjtőnéven leprának neveztek. Ezeket nem tudták pontosan megkülönböztetni. A leprásoknak a lakott területektől távol kellett élniük, és ha valaki egészséges közeledett hozzájuk, akkor messziről kiáltozniuk kellett: „Tisztátalan, tisztátalan!” (vö. Lev 13,45).
Az emberek rettegtek ettől a betegségtől. Senki nem ért hozzá a leprásokhoz, senki nem ölelte
meg őket.
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Egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, s így kérte: „Ha akarod, megtisztíthatsz.” Jézusnak megesett
rajta a szíve, kinyújtotta kezét, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és
megtisztult. De Jézus szigorúan ráparancsolt s elküldte, ezt mondva neki: „Vigyázz, ne szólj róla egy szót
sem senkinek, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért a Mózes rendelte
áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alig hogy elment, mindenfelé híresztelni és terjeszteni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett nyilvánosan be a városba, inkább távolabbi, csendesebb helyeken tartózkodott. Az emberek mégis mindenünnen jöttek hozzá (Mk 1,40–45).
Jézus első cselekedete az a leprással szemben, hogy megérinti. Átlépi azt a szakadékot, ami a
beteg embert, a kitaszítottat a többiektől elválasztotta. A szeretet egyik legszebb mozdulata, ha
odaállunk a kitaszított ember mellé, ha közösséget vállalunk vele. Így például, amikor elkezdődött a
zsidók üldözése, Mindszenty József (még zalaegerszegi plébánosként) gyakran tüntetőleg sétálgatott a város főterén a rabbival.

Mindszenty József bíboros mindig bátran kiállt a gyönge, a védtelen, az üldözött mellett

A négy barát
Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy a házban van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Hirdette nekik az igét. Közben hoztak egy bénát, négyen
cipelték. Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a nyíláson át engedték le
a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva, Jézus így szólt a bénához: „Fiam, bűneid bocsánatot
nyertek.” Néhány írástudó is ült ott. Ezek ilyen gondolatokat forgattak magukban: „Hogy beszélhet ez így?
Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnt más, mint az Isten?” Jézus lelkében belelátott gondolataikba.
„Miért gondoltok ilyeneket magatokban? – kérdezte. Mi könnyebb? Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked, kelj
fel, fogd az ágyadat és menj haza!” Az felkelt, fogta a hordágyat és mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan ámultak, dicsőítették az Istent, s mondták: „Ilyet még nem láttunk soha” (Mk 2,1–12).
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Nagyon szerethették ezt a bénát a barátai. Messziről hozták őt Jézushoz. A házban és a ház előtt
is akkora tömeg tolongott, hogy nem tudtak Jézushoz férkőzni. Ám ők nem adták fel.
Jézus korában a házak teteje általában lapos volt, és gyakran lépcső is vezetett fel oda. Sokszor
ott hűsöltek az emberek a délutáni szellőben. A gabonát – és más terményeket is – néha a tetőn
szárították. Onnan engedték le a szobába egy kis nyíláson. A tető gerendákkal, kisebb ágakkal és
agyaggal volt elkészítve. A négy barát kibontott a tetőn egy nagy nyílást (talán a meglevő kisebb
nyílást nagyobbították meg), és így engedték le a beteg barátjukat. Bíztak abban, hogy Péter nem
lesz mérges, amiért egy kis kárt tesznek a házában. Péter valóban nem volt mérges emiatt. Az ő
háza „felfelé nyitott ház” volt. Befogadta oda Krisztust, és vele együtt befogadta oda Jézus nem vér
szerinti családját is.
Jézust megrendíti ennek a négy embernek a hite, a szeretete. Megbocsátja a béna bűneit, hiszen a legnagyobb betegségek nem a testi, hanem a lelki sérülések és betegségek: a bűnök. Azután
Jézus a béna egészségét is visszaadja.

Feladat:

!

Jézus tanítványai azóta is próbálják az ő szeretetét elvinni a betegekhez. A papok is meglátogatnak minden beteget, ahova csak hívják őket. Elviszik nekik Jézus vigasztalását, erejét, a szentségek segítségét. Hatalmas öröm
és erőforrás ez egy beteg embernek. Határozd el, hogy ha valaki megbetegszik a családodban, megpróbálod úgy
intézni, hogy elhívjanak hozzá egy papot is! Ha van rá módod, látogass meg egy beteg embert! Vigyél neki örömet,
vigasztalást!
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30. Jézus bevonulása Jeruzsálembe
„Követte őt az úton”
Közben Jerikóba értek. Amikor Jerikót tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta, egy vak
koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen kéregetve. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen csitították, hogy hallgasson. Ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt, és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak:
„Bízzál, kelj fel, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott, és odasietett Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit
tegyek veled?” „Mester – kérte a vak –, hogy lássak.” Jézus így szólt hozzá: „Menj, a hited meggyógyított.”
Nyomban visszakapta látását, és követte az úton (Mk 10,46–52).
Ez a gyógyulás különlegesen is emlékezetes lehetett a tanítványok számára, mert megjegyezték
a meggyógyult ember nevét is: Bartimeusnak hívták. Valószínűleg Bartimeus megtért, és kereszténnyé lett. Jól ismerhették őt az első keresztények, akiknek a körében az evangélium elbeszéléseit
az apostolok először elmondták.
Bartimeus húsvét előtt Jerikó városának kijáratánál ült az út mellett. Szokás volt, hogy húsvét
táján a zsidók alamizsnát adtak a szegényeknek.
A húsvéti ünnepre Jeruzsálembe zarándoklók
többsége Jerikón keresztül ment fel Jeruzsálembe. Bartimeus a lehető legjobb helyen ült, hogy
sok adományt kaphasson.
Amikor azonban meghallotta, hogy Jézus jön
arra, teljes erejéből elkezdte őt hívni: „Jézus, Dávid
fia! Könyörülj rajtam!” Biztosan sokat hallott már
Jézusról. Tudta, hogy Jézus sok betegnek visszaadta az egészségét. A tömeg először el akarta
hallgattatni Bartimeust, de aztán, ahogy Jézus hívta őt, a segítségére voltak. Az embertömeg gyakran ilyen: sodródik balra és jobbra. Jézus teljesíti
Bartimeus kérését, visszaadja a látását.
El Greco: Krisztus meggyógyít egy vakot (részlet) – „Megnyílt a szeme
és követte őt az úton” (Mk 10,52)
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Az elbeszélés azzal fejeződik be, hogy Bartimeus követi Jézust az úton. Azon az úton, ami
Jeruzsálembe, a Golgota felé, a halálba vezet. Bartimeusnak a lelki szemei is megnyíltak. Kész követni Jézust; ha kell, egészen a halálig, a vértanúságig.

A béke királya
Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia táján, az Olajfák hegyénél előreküldte két tanítványát ezzel az utasítással: „Térjetek be a szemközti faluba! Mindjárt amikor beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és vezessétek ide! Ha valaki szólna, hogy
mit csináltok, mondjátok, hogy Urának van rá szüksége. Erre rögtön elengedi.” El is mentek és megtalálták
a szamárcsikót, kint az úton egy kapuhoz kötve. Eloldották. Azok közül, akik ott ácsorogtak, valaki megkérdezte: „Miért oldjátok el a szamarat?” Úgy válaszoltak, ahogy Jézus meghagyta nekik. Erre elengedték
őket. A szamárcsikót Jézushoz vezették, ráterítették köntösüket, és ő ráült. Sokan a ruhájukat terítették
az útra, mások meg lombos ágakat szórtak eléje, amelyeket a réten vágtak. Az előtte menők, s akik kísérték, ezt zengték: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa!
Hozsanna a magasságban!” Így vonult be Jeruzsálembe, a templomba. Ott körös-körül mindent szemügyre vett, aztán mivel már későre járt az idő, a tizenkettővel kiment Betániába (Mk 11,1–11).
Ha egy király bevonul a fővárosába, akkor lóra ül, katonák élén vonul be. Jézus azonban a béke
királya. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Zakariás próféta előre megjövendölte, hogy a Messiás így fog érkezni:

A jeruzsálemi gyerekek pálmaágakat lengettek Jézus előtt, és azt kiáltozták: „Hozsanna! Áldott, aki az
Úr nevében jön!”

Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod: igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jő, szamár hátán, szamárnak csikaján. Szétzúzza Efraimban a harci szekereket, Jeruzsálemben a méneket. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a Folyótól egészen a föld határáig (Zak 9,9–10).
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Jézus mindenki számára érthetően beteljesítette ezt a jövendölést. A nép fel is ismerte őt, és úgy
fogadta, mint a Messiáskirályt. A főpapok felé viszont egy nyílt kihívás volt ez a bevonulás. Vagy elfogadják őt mint Messiást, vagy az életére törnek.

Jean-Hippolyte Flandrin: Jézus bevonulása Jeruzsálembe

„Nem marad itt kő kövön”
Amint kijöttek a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: „Mester, nézd, milyen kövek és milyen
épületek!” Jézus így felelt: „Látod ezeket a hatalmas épületeket? Nem marad itt kő kövön, mindent lerombolnak” (Mk 13,1–2).
Jeruzsálem, Jeruzsálem! Megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akiket hozzád küldenek! Hányszor volt, hogy egybe akartam gyűjteni gyermekeidet, ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de nem akartad. Meglátjátok, elhagyatott lesz házatok. Mondom nektek, nem láttok többé, míg el nem jön az idő,
amikor ezt mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön! (Lk 13,34–35).
Jézus megjövendölte, hogy a város, amely nem fogadta be a Messiást, el fog pusztulni. A templom elhagyatottá válik, nem marad benne kő kövön. A zsidó háború végén (Kr. u. 70-ben) a rómaiak
elfoglalták Jeruzsálemet. Lerombolták a várost és a templomot. Így beteljesedtek Jézus szavai.
A keresztények, akik visszaemlékeztek Jézus jövendölésére, még az ostrom előtt elmenekültek
Jeruzsálemből Pellába.
Jézus mindezt előre látta, és ezért megsiratta Jeruzsálemet:
Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta. „Bárcsak te is felismernéd – mondta –, legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve szemed elől. Jönnek napok, amikor sánccal
vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt
élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét” (Lk 19,41–44).
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„Rajta, öljük meg!”
Jézus még figyelmeztetni akarta a főpapokat, hogy vigyázzanak, mire készülnek: Isten Fiát készülnek halálra adni! Ezért mondta el nekik a gyilkos szőlőmunkásokról szóló példabeszédet. Jézus korában a nagybirtokok gyakran külföldiek (sokszor rómaiak) kezén voltak, akik rábízták a birtokot
intézőkre vagy bérbe adták. Néha az is előfordult, hogy a bérlők megölték a tulajdonost.
Ezután példabeszédekben kezdett szólni hozzájuk: „Egy ember szőlőt ültetett, s körülvette sövénnyel, sajtót ásott benne s tornyot is épített. Majd bérbe adta szőlőműveseknek, és elment idegenbe. Amikor eljött
az ideje, elküldte a szőlőművesekhez szolgáját, hogy szedje be a neki járó részt a szőlő terméséből. Ezek
elfogták, összeverték, és üres kézzel elzavarták. Egy másik szolgát küldött hát oda hozzájuk, ennek betörték a fejét és szidták-gyalázták. Küldött egy harmadik szolgát is. Ezt megölték. S még több más szolgát
küldött, ezek közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Már csak egyetlen fia maradt, akit nagyon
szeretett. Utoljára őt küldte el hozzájuk. Azt gondolta: Fiamat csak megbecsülik! De a szőlőmunkások
így biztatták egymást: Ez az örökös. Gyerünk, öljük meg, és mienk lesz öröksége! Nekiestek hát, megölték
és kidobták a szőlőből. Mit tesz majd a szőlő ura? Eljön, megöli a szőlőműveseket, és másoknak adja ki
a szőlőt. Nem olvastátok az Írást: A kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, s
csodálatos a szemünkben?” Erre el akarták fogni, de féltek a tömegtől. Megértették ugyanis, hogy róluk
mondta a példabeszédet. Otthagyták, elmentek onnan (Mk 12,1–12).
Isten kezdetben prófétákat küldött a világba. Végül azonban maga a Fiú, Isten jött el, hogy a szeretet örömhírét elhozza, hogy önmagát ajándékozza nekünk. Az emberek azonban nem fogadták
be, hanem halálra adták őt.

Feladat:

!

Keress egy olyan könyvet, amelyben látszik, hogy milyen volt régen Jeruzsálem, a templom, az Olajfák hegye.
Nézegesd, és gondold végig, hogy hol mit tett, mit mondott Jézus!
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31. Az utolsó vacsora
„Hol akarod, hogy elkészítsük neked a húsvéti bárányt?”
A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” Erre elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! – mondta. Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő
emberrel. Szegődjetek a nyomába, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester
kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal
elfogyaszthatom? Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett
tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” A tanítványok elmentek, s a
városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették
a húsvéti vacsorát (Mk 14,12–16).

A vízhordás az asszonyok feladata volt –„Találkoztok egy vizeskorsót vivő férﬁval” (Mk 14,13)

A szenvedése előtti napon Jézus a tanítványaival elköltötte a húsvéti vacsorát. Ekkor már halálra keresték őt. Nem mutatkozhatott nyíltan a városban. A tanítványoknak azt mondta, hogy egy
vizeskorsót vivő férfi után menjenek. Abban az időben a nők feladata volt, hogy a fejükre tett korsóban vizet hozzanak. Különleges volt egy férfit látni, aki ilyen munkát végez. A férfi valószínűleg
esszénus (a kumráni közösséghez tartozó) volt. Az esszénusok közül sok embernek nem volt felesége,
lemondtak a házasságról. Ez a férfi is ilyen ember lehetett, ezért vitte ő a vizeskorsót a fején. Jézus az utolsó vacsorát Jeruzsálemnek azon a részén költötte el, amit esszénus negyednek hívtak. Az
ásatások során megtalálták az esszénus kaput és az esszénusok házait sajátos fürdőmedencéikkel.
Jézus valószínűleg jól ismerte ezeket az esszénusokat. Megbízott bennük, ezért kérte meg őket,
hogy titokban náluk költhesse el a húsvéti vacsorát.
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A zsidó húsvéti vacsora
A zsidó húsvéti vacsorát az első tavasz holdtölte (Niszán hónap 14. napja) éjszakáján költik el.
Jézus idejében ilyenkor a családfők délután elmentek a templomba, vállukon a húsvéti báránnyal.
A templomban leölték a bárányt, a véréből hintettek az oltárra, aztán a bárányt hazahozták, és megsütötték. A vacsorát mindig fekve kellett elkölteni.
Ebben az időben ugyanis a rabszolgák, és a szegények szokása volt, hogy a földön (vagy esetleg kis
székeken) ülve ettek, az urak pedig fekve étkeztek.
Húsvétkor a zsidó nép azt ünnepelte, hogy Isten
kiszabadította őket az egyiptomi rabságból. Ezért
fekve, szabad ember módjára kellett elfogyasztaniuk a vacsorát.
A vacsora folyamán négyszer körbeküldtek
egy nagy kelyhet, amelyben vízzel kevert bor volt.
Mindenki ivott belőle. Mind a négy alkalommal a
családfő egy külön áldást imádkozott el.
1. A vacsora az előételek elfogyasztásával kezdődött. A keserűsaláták a rabság keserűségére
Szédertál a zsidó húsvét megünnepléséhez
emlékeztettek. A pirosas színű mártás egy tragikus esetre emlékeztetetett. A legenda szerint az
egyiptomi szolgaság idején egy héber fiatalasszony gyermeket várt. A téglák készítéséhez szükséges agyag taposásához volt beosztva. Már elérkezett a szülés ideje. Könyörgött a rabszolga-felügyelőnek, hogy engedje el, hogy megszülje gyermekét. A felügyelő azonban nem engedte el, és
ő ott az agyagban állva szülte meg a kisgyermekét. A gyermek azonnal meghalt. Isten látta ezt, és
azt mondta: „Elég! Most már megszabadítom a népemet.” A vöröses mártás az agyagra, és az asszony rá folyó vérére emlékeztet.
2. A vacsora második része a haggada, vagyis a húsvéti elbeszélés elmondása. Ilyenkor, ha vannak gyerekek, megkérdezik az édesapjukat, aki elmondja el az egyiptomi szabadulás történetét.
Ha nincsenek gyerekek, a családfő akkor is elmondja Isten szabadító tettét, és megmagyarázza a
különböző ételek (keserűsaláta, kovásztalan kenyér, bárány) jelentését.
3. Ezután maga a vacsora következik. A családfő áldást mond, megtöri a kenyeret, és ad belőle
mindenkinek. Aztán elfogyasztják a húsvéti bárányt. Az ekkor körbeadott kelyhet így nevezik: az áldás kelyhe.
4. Végül eléneklik a húsvéti zsoltárokat (vö. Zsolt 114–118).
A rabbik gyakran beszéltek arról, hogy húsvétkor megfordult a világ rendje. Isten virrasztott a
népe fölött, világított neki (a tűzoszlopból), lemosta róla a rabszolgaság gyalázatát, sasszárnyon
hordozta népét. Isten szolgája lett az embernek! Nagyon erős volt az a várakozás is, hogy a Messiás
húsvét éjszakáján fog eljönni.
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Jézus utolsó vacsoráján sok minden előfordul
ezekből a szertartásokból, új értelmet kap. Gondold végig, hogy hogyan szerepel: a fekve étkezés, az áldás, a kenyér megtörése, a kehely, a családfő magyarázatai, a húsvéti zsoltárok eléneklése
és az a gondolat, hogy Isten szolgája lett az embernek!

Ford Madox Brown: Jézus megmossa Szent Péter lábát - „Ha én, az Úr
és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás
lábát” (Jn 13,14)

„Vágyva vágytam rá, hogy ezt a vacsorát elköltsem veletek” (Lk 22,15)
Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel. Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt: „Bizony
mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.” Elszomorodtak és sorra kérdezték: „Csak
nem én?” Így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba.”
Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik:
„Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek,
hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában”
(Mk 14,17–26).

Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora
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Jézus megjövendöli ezen a vacsorán, hogy az egyik tanítványa elárulja őt. Egy azok közül, akik
vele együtt most egy tálba mártogatják a kenyeret. Nem mondja meg azonban nyíltan, hogy
Júdás az.
Júdás árulását így nevezi az evangélium: átadás. Júdás átadja Jézust a főpapoknak. Ez a különleges szó arra is utal, hogy igazából Jézus adja át, adja oda az életét értünk. Ebben Júdás csak apró
mellékszereplő.
Az utolsó vacsora legfontosabb pillanata az
Eucharisztia alapítása. Jézus nem azt mondja,
hogy ez a kenyér jelképezi az ő testét, hanem
hogy ez a kenyér valóban az ő teste. Önmagát
adja ételül nekünk. Így tanított erről:

Eucharisztia – „Őáltala, ővele és őbenne…”

Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz
élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az
utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az
én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog
általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és
meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él (Jn 6,53–58).
Ha egy férfi és egy nő szeretik egymást, és a házasságban összekötik az életüket, akkor azt mondják egymásnak: Mindenemet odaadom neked, a testemet, és a lelkem érzéseit, hogy táplálkozz
belőle, hogy egészen egyek legyünk. Amire az emberi szerelem nem képes, valami ahhoz hasonlót
tesz meg Isten: önmagát adja ételül az embernek.
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A kereszténység mindig is ezzel a hittel közeledett az Eucharisztiához. Szent Jusztinosz, a palesztinai születésű vértanú ezt írja Kr. u. 155 körül: „Ezeket mi nem úgy vesszük, mint közönséges kenyeret vagy közönséges italt, hanem mint a megtestesült Jézus Krisztus, Megváltónk az Isten Igéje
által a mi üdvösségünkért felvett testet és vért, az ő hálaadó imájával megáldott táplálékot, amiből
vérünk és testünk az átváltozás értelmében táplálkozik, és azt tanultuk, hogy a megtestesült Jézusnak teste és vére ez” (I. Apológia LXV,2).
Szent Tarzíciusz az életét áldozta fel az Eucharisztia védelmében. A vértanúságra váró keresztényeknek akarta bevinni Krisztus testét a börtönbe. Suhancok meglátták őt, megsejtették, hogy a keresztények nagy titka van nála. El akarták tőle venni, hogy meggyalázzák. Tarzíciusz az élete árán is
megvédte Krisztus szent testét.
Az abitenei vértanúktól (Észak-Afrika; Kr. u. 304)
azt kérdezte az őket vallató prokonzul, hogy miért
jöttek össze titokban a szentmisére, amikor tudták, hogy tilos. Ők ezt felelték: „Mise nélkül nem
tudunk élni!” (Sine dominico non possumus.) Negyvenkilenc keresztényt kínoztak meg és öltek meg,
mert szentmise nélkül nem tudtak élni.
Szent Tarzíciusz, az Eucharisztia vértanúja

Feladat:

!

Gondolkodj el azon, hogy neked mennyire fontos az Eucharisztia! Te is elmondhatod, mint a régi vértanúk, hogy
„szentmise nélkül nem tudok élni?” Menj el egy szentmisére (esetleg egy hétköznap este), ha szükséges, gyónj meg,
és vedd magadhoz Krisztus testét!
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32. A passió
Ezután kiment, és szokása szerint elindult az Olajfák hegyére. A tanítványok is elkísérték. Amikor odaért, kérte őket: „Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!” Aztán odébb ment, úgy egy kőhajításnyira, és
térdre borulva imádkozott: „Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön,
hanem a tied!” Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és
még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Aztán abbahagyta az
imát, és visszament a tanítványokhoz. Azok közben elaludtak bánatukban. Rájuk szólt: „Miért alusztok?
Keljetek fel és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!”
Mielőtt még befejezte volna szavait, egy csapat érkezett. Júdás vezette, egy a tizenkettő közül. Jézushoz
közeledett, hogy megcsókolja. Jézus megkérdezte: „Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?” Amikor a tanítványok látták, hogy mi készül, megkérdezték: „Uram, kardot rántsunk ellenük?” Egyikük mindjárt le is
sújtott a főpap szolgájára, s levágta a jobb fülét. De Jézus így szólt: „Hagyjátok, elég!” Aztán megérintette a
szolga fülét és meggyógyította. Az ellene kivonult főpapoknak, a templomőrség tisztjeinek és a véneknek
pedig ezt mondta: „Mint rabló ellen, úgy vonultatok ki, kardokkal és dorongokkal! Amikor naponta ott
voltam a templomban veletek, nem vetettetek rám kezet. De ez a ti órátok, a sötétség hatalmáé.”
Elfogták és a főpap házába vitték. Péter messziről követte. Az udvar közepén tüzet raktak és körbeülték. Péter is közéjük ült. Egy szolgáló meglátta, hogy ott ül a tűznél. Szemügyre vette, aztán megjegyezte: „Ez is vele volt.” De tagadta: „Asszony, nem is ismerem.” Nem sokkal ezután egy másik vette észre:
„Te is közéjük tartozol” – szólt neki. Péter tiltakozott: „Ember, nem tartozom.” Alig telt el egy óra, más
valaki bizonygatta: „De igen, ez is vele volt, hiszen galileai.” „Ember – tagadta újra Péter –, nem tudom,
mit beszélsz.” Még ki sem mondta, máris megszólalt a
kakas. Az Úr megfordult, s rátekintett Péterre. Péternek eszébe jutott, mit mondott neki az Úr: „Mielőtt ma
megszólal a kakas, háromszor megtagadsz.” Kiment és
keserves sírásra fakadt.
Az emberek, akik őrizték, csúfot űztek belőle és
bántalmazták. Befödték a fejét és kérdezgették: „Találd
el, ki ütött meg?” És mindenféle szitkokat szórtak rá.
Mihelyt megvirradt, összegyűltek a nép vénei, a
főpapok meg az írástudók, és tanácsuk elé állították.
„Ha te vagy a Messiás – szólították fel –, mondd meg
nekünk.” Így válaszolt rá: „Ha megmondom is, nem
hiszitek el. Ha pedig kérdezlek benneteket, nem feleltek. De az Emberfia mostantól fogva Isten hatalmának
jobbján fog ülni.” Erre egyszerre közbevágtak: „Tehát te vagy az Isten Fia?” Ő pedig ezt mondta nekik:
A Getszemáni-kert sok száz éves olajfákkal
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„Ti mondjátok, hogy én vagyok.” „Mi szükségünk
van még tanúkra? – mondták erre. – Magunk hallottuk a saját szájából.”
Ezzel fölkerekedett egész sokaságuk, és Pilátushoz kísérték. Ott vádolni kezdték: „Azt tapasztaltuk
– mondták –, hogy fellázítja népünket. Megtiltja,
hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a Messiáskirály.” Pilátus megkérdezte
tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” „Magad mondod”
– felelte. Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a
népnek: „Semmiben nem találom ezt az embert bűnösnek.” De azok erősködtek: „Tanításával fellázítja
a népet Galileától kezdve egészen Júdeáig.”
Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket
és a népet, s így szólt hozzájuk: „Elém vezettétek
ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben
kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül
nem találtam egyben sem vétkesnek. És Heródes
sem, mert lám, visszaküldte hozzám. Láthatjátok,
semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom.”
Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátania Hieronymus Bosch: Íme az ember - Ecce Homo (részlet)
egy foglyot. Az egész nép ezt ordította: „Vesszen el!
Bocsásd szabadon Barabást!” A városban lázadás tört ki, és Barabás gyilkosság miatt került börtönbe.
Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább ordítoztak: „Keresztre!
Keresztre vele!” Harmadszor is megkérdezte: „De hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért
halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom.” De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban üvöltötték, hogy feszítse keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe,
Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint.
Az egyik arra menő embert, a cirenei Simont, Alexander és Rufusz apját, aki éppen a mezőről jött,
kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Így vezették ki egy Golgota nevű helyre, ami a Koponya-helyet
jelenti. Mirhával kevert bort adtak neki inni, de nem fogadta el.
Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult: „Jeruzsálem
leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert
jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak.
Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket: Omoljatok ránk! És a dombokat: Takarjatok el! Mert ha a zöldellő
fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?”
Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig
mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” Ruháján sorsot vetve megosztoztak.
A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat megmentett – mondták –, most mentse
meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel
kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad!” – mondták. Feje fölé görög, latin és héber
nyelvű feliratot tettek: „Ez a zsidók királya.” Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a
Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is
ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.”
Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony, mondom
neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”
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A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt.
Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe
ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét. Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent,
s azt mondta: „Ez az ember valóban igaz volt.” És az
egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte, és szétoszlott. Jézus ismerősei
pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték,
távolabb állva látták mindezt.
Volt egy József nevű tanácsos, derék és igaz férfi,
Júdea Arimatea nevű városából származott, és maga
is várta az Isten országát. Ő nem értett egyet a határozattal és az eljárással. Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba göngyölte,
és sziklasírba helyezte, ahol még nem feküdt senki.
Tiziano Vecellio: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet
A készület napja volt, a szombat már beállóban. A Galileából érkezett asszonyok is elmentek és megnézték a sírt, hogyan helyezték el benne a holttestet. Hazatérőben illatszereket és keneteket vásároltak, a szombatot meg a parancs szerint nyugalomban töltötték
(vö. Lk 22,39–23,56).
Jézus szenvedéstörténete (a passió) az evangéliumok legelső, legrégebbi része. Az első keresztények ezt fogalmazták meg legelőször. Ez volt a legfontosabb, amit Jézusról el akartak mondani.
Azt a nagy titkot, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte, hogy aki
benne hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).
Az első keresztények, akik megfogalmazták a passiót, rengeteg részletre pontosan emlékeztek. Részletesen megemlítik a helyszíneket (Betánia,
Betfagé, az Olajfák hegye, a Getszemáni-kert, Kaifás háza, Pilátus palotája,
a Golgota stb.) és a szereplőket (a leprás Simon, Arimateai József, a cirenei
Simon, a kereszt alatt álló asszonyok stb.).
Egy megdöbbentő régészeti lelet mutatja, hogy mennyire hitelesek
ezek az elbeszélések. Jeruzsálemben (1941-ben) találtak egy kis kőkoporsót, amelyen ez a felirat volt: Alexander, Simon ﬁa, cirenei. A passióban említett cirenei Simon egyik fiának, Alexandernek a kis csonttartó koporsóját
találták meg!
A megostorozás borzalmas büntetés volt. A római ostor szíjainak végén
csont- és fémdarabok, kis kampók voltak. Darabokban tépték ki a húst az
elítélt testéből. Nem volt ritkaság, hogy már az ostorozásba belehalt az elítélt. Ezért is korlátozták az ostorcsapások számát negyvenre. Philón leírja,
hogy Egyiptomban a rómaiak foglyokat ostoroztak meg, és több fogolynak az ostorozás után kilátszottak a csontjai.
Peter Paul Rubens: Krisztus a kereszten
A Golgota (azaz Koponya-hely) sziklája Jeruzsálem egyik városkapuja
- „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” (Lk 23,46)
mellett volt. Eredetileg kőfejtő volt itt, ám egy hatalmas sziklatömb ottma-
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radt egymagában. A rómaiak ezt a nagy sziklát
használták kivégzőhelynek, mert így a városból kiés bejövők láthatták a kereszteket, és ennek fontos elrettentő ereje volt. A környéken sok sziklasír
is volt. Ezekből néhány máig megmaradt Jézus
sírja közelében.
Az elítélt embereknek általában a keresztrudat
kellett a vállukon vinniük. A keresztek függőleges
oszlopai a sziklába beékelve mindig ott álltak a
Golgotán.
Az elítélteket a csuklójuk alatt szegezték fel
a keresztre, hogy a testük súlyát a szeg elbírja
(egyébként a tenyérnél kiszakadt volna). A keresztre feszítés rettenetes kínzás volt. A kereszten
függő ember teste kifeszült, nem kapott levegőt. Michelangelo: Pietà - Mária visszaadja a ﬁát az Atya kezeibe
A szegekkel átvert karjain kellett – iszonyú fájdalom árán – egy kicsit felhúznia magát, hogy levegőt tudjon venni, aztán megint lezökkent a teste.
Így kínlódott órákon át.
Jézus halálakor a templom függönye kettéhasadt. Az a függöny, amely a Szentek szentjét, a
jeruzsálemi templom legszentebb részét fedte
el. Azt a helyet, ahol maga Isten lakott, volt jelen.
Ide soha senki nem léphetett be, csak a főpap, ő
is csak évente egy alkalommal. Rettegve léptek
be ide. A főpap lábára kötelet kötöttek, hogy ha
esetleg meghalna, ki tudják húzni onnan. Ruháján
kis csengők voltak, hogy kívülről hallják, mozog-e Sírkamra – „A sír bejárata elé nagy követ hengerítettek” (Mt 27,60)
még, él-e még. A főpapnak ilyenkor hangosan kiáltania kellett Isten nevét, amelyet máskor nem volt szabad kiejtenie senkinek. Jézus halálakor ez
a függöny széthasadt. Isten arcát, amit eddig nem láthatott a világ, most megláthatta. És ez az arc
könnyekkel és vérrel volt tele. Jézus, az új főpap Isten új nevét kiáltotta. Azt, hogy Isten szeretet.
Hogy halálosan szerette ezt a világot. Jézus halálában feltárul Isten titka, Isten arca. Feltárul az ő végtelen szeretete. Ezt fejezi ki a függöny széthasadása.

Feladat:

!

Olvasd el otthon lassan, imádkozva a passiót! Köszönd meg Istennek az ő végtelen szeretetét, azt hogy érted is
meghalt a kereszten!
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33. „Nincs itt, feltámadt!”
A tanítványok elkeseredése
A tanítványok Jézus halála után úgy érezték, hogy mindennek vége. A hitük összeomlott. Mindent
el akartak felejteni. Péter elkezdett újra halászni (vö. Jn 21,3). Két tanítvány azonnal elhagyta Jeruzsálemet, és Emmausz felé vették az irányt. Nem várták Jézus feltámadását.
Ilyen elképzelése nem is volt abban az időben se a zsidóknak, se
a pogányoknak, hogy a Messiás vagy egy nagy ember meghal,
és utána feltámad. Ez a gondolat távol állt az akkori gondolkodástól. Amikor Szent Pál Athénban Jézus föltámadásáról
prédikált, kinevették (vö. ApCsel 17,32).
Néhány héttel Jézus feltámadása után azonban ezek
a tanítványok újra az életveszélyes Jeruzsálemben voltak, és azt kezdték hirdetni, hogy Krisztus él, ők találkoztak vele! Ő Úr és Messiás, Isten feltámasztotta őt a halálból! A tanítványok élete ettől kezdve nem is állt másból,
mint hogy bejárták a fél világot, és boldogan hirdették,
hogy Jézus él, ő a világ Megváltója. Ezért a hitükért egy
kivételével (János) az életüket is feláldozták.
A tanítványok elkeseredése és a boldog húsvéti
örömhír kihirdetése között valaminek történnie kellett!
Ez az esemény pedig Jézus feltámadása.

Fra Angelico: Mária Magdolna találkozik a föltámadt Krisztussal

„Miért keresitek az élőt a holtak között?”
Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalómé illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás
közt így beszélgettek: „Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” De amikor odanéztek, látták, hogy
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a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött
ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek. De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették! De siessetek, mondjátok meg
tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek.” Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak
semmiről (Mk 16,1–8).
Az üres sír és az angyal híradása megdöbbentette az asszonyokat és a tanítványokat, de még
mindig nem hittek. A húsvéti hitre a föltámadt Krisztussal való találkozások, a Föltámadott megjelenései vezették el őket.

„Hát nem lángolt a szívünk?”
Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak
maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket:
„Miről beszélgettetek itt az úton?” Elszomorodtak, megálltak. Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzá fordult: „Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban.” „Micsoda?” – kérdezte. „A názáreti Jézus esete – felelték –, aki tettben és szóban hatalmas próféta
volt az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték, és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. S már harmadnapja annak, hogy ezek történtek.
Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kinn jártak a sírnál, s hogy
nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták,
hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok
jelentették, de őt magát nem látták.” Erre így szólt: „Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a
próféták jövendöltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak.
Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták:
„Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van.” Betért hát, és velük maradt. Amikor az
asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt
a szemük s felismerték. De eltűnt a szemük elől.
„Hát nem lángolt a szívünk – mondták –, amikor
beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?” Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a tizenegyet s társaikat.
Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr,
és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az
úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a
kenyértöréskor (Lk 24,13–35).
Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott,
ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, a másik lábtól. Megszólították: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték Uramat Caravaggio: Az emmauszi vacsora – „Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték őt”
– felelte –, s nem tudom, hová tették.” E szavakkal (Lk 24,31)
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hátrafordult, s látta Jézust, amint ott állt, de nem tudta róla, hogy Jézus. Jézus megkérdezte: „Asszony,
miért sírsz? Kit keresel?” Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal.” Jézus most nevén szólította: „Mária!” Erre
megfordult, s csak ennyit mondott: „Rabboni”, ami annyit jelent, mint „Mester”. Jézus ezt mondta neki:
„Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölmegyek
Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.” Mária Magdolna elment, és hírül adta a
tanítványoknak: „Láttam az Urat, s ezt mondta nekem.”
Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket:
„Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is
titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok
bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad” (Jn 20,11–23).
Ezek a leírások valami olyasmit próbálnak kifejezni, amit emberi szavakkal nem lehet elmondani.
A tanítványok azt tapasztalták meg, hogy Jézus, aki a feltámadása által eljutott az Atya dicsőségébe,
abból a másik világból megjelenik, megtapasztalhatóvá teszi magát. A leírások jelzik is, hogy valami
elmondhatatlan találkozást próbálnak elmondani. Nem az arcáról ismerik meg Jézust, hanem egy
szaváról (Mária!) vagy arról, ahogyan megtöri a kenyeret. Zárt ajtók mögött vannak, és egyszer csak
Jézus ott áll közöttük. Szent Pál apostol is ír arról, hogy a feltámadás utáni létünk egészen más lesz,
mint ez a földi lét: Szellemi testben fogunk feltámadni (vö. 1Kor 15,44).
A tanítványok átélték, hogy Krisztus él, találkoztak vele, és küldetést kaptak tőle. Jézus a feltámadása után mintegy átadja a húsvét gyümölcseit. Isten most már a mi Atyánk, a mi Istenünk is
(Jn 20,17). Jézus által mi is fogadott fiakká lettünk. Jézus átadja az ő békességét. Ez a béke teljességet
is jelent, az élet teljességét, az Istennel és az emberekkel való megújult közösséget. Jézus átadja a
Szentlelket, a leheletével újjáteremt (Jn 20,19–22; vö. Ter 2,7). Átadja a bűnbocsánat szolgálatát a tanítványoknak. Az Egyházban a bűnbánat szentsége által azóta is megbocsát Krisztus és megtisztít
minket.

Az emberiség ősi reménye teljesedett be
Az ember sohasem tudott egyszerűen beletörődni a szerettei halálába, szenvedésébe. A lelke mélyén mindig lázadt a halál ellen. Mindig remélt abban, hogy a halál nem végállomás, nem végső
megsemmisülés. Már az ősember is a halottai mellé temette annak legkedvesebb eszközeit. Bízott
abban, hogy még lesz a számukra folytatás. Az egyiptomi piramisok szintén az örök élet reményét
hirdetik. Ez állt az egész egyiptomi vallás középpontjában. A legnagyobb ﬁlozófusok (Szókratész,
Platón) is megfogalmazták az örök élet reményét. Az ember végesnek érezte ezt az életet. Ám csak
azért tudta végesnek érezni, mert érzett, megtapasztalt valamit a végtelenből. Ehhez viszonyítva
érezte a földi tapasztalatait végesnek.
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Exupéry mondja el, hogy az arabok a Szaharában megpróbálták háziasítani a gazellákat. Hatalmas karámokat építettek számukra. Ám amikor feltámadt a hatalmas pusztai szél, a gazellák felemelték a fejüket, s mintha valami rázkódás futott volna végig a testükön, elkezdtek száguldani.
Mintha nem látták volna a karámokat. Halálra zúzták magukat a kerítéseken. Az arabok újabb és
újabb állatokkal próbálkoztak, de az eredmény mindig ugyanez volt. Aztán megpróbálták azt is,
hogy a születés után elvették az újszülött gazellákat az anyjuktól, és kicsi koruktól a karámokban
nevelték őket. Hátha így megszokják a korlátokat. Ám ahogy a gazellák felnőttek, és feltámadt a
pusztai szél, száguldani kezdtek, és belerohantak a kerítésekbe, mintha nem is látták volna azokat.
A gazellák arra születtek, hogy száguldjanak. Éppen ilyen kiirthatatlanul vágyik az ember a teljességre, a végtelenre. Nem tud beletörődni a halál korlátjába, mert valamit sejt, valamit tapasztal
„a végtelen Szavannából”, az örök élet valóságából.
Hogy pontosan milyen az örök élet, arról csak sejtéseink lehetnek. Sok olyan beteg, aki a klinikai
halál állapotából tért vissza, elmondta: úgy érezte, mintha egy hosszú, sötét folyosón menne végig.
Közben lejátszódott előtte az egész élete. Aztán valami nagy, szelíd, boldogító fényességet éreztek.
Amikor aztán sikerült őket újraéleszteni, a legtöbben gyökeresen megváltoztatták az életüket annak hatására, amit átéltek.
Egy orvosnak szokása volt, hogy a kiskutyáját mindig elvitte magával a kórházba. Volt egy
belső udvar, onnan nyíltak a kórtermek, és a kiskutya vígan eljátszott ott az udvaron egész nap.
A kórtermekbe szigorúan tilos volt bemennie. Egyszer bekerült a kórházba egy idős férfi, aki nagyon
félt a haláltól. Tudta, hogy az orvos mélyen hívő ember. Ezért egyszer megkérdezte tőle: „Doktor
úr, milyen lesz a halál után?” Az orvos ezt felelte: „Nem tudom.” A beteg ember elsápadt: „Maga se
tudja?” Erre a doktor felkelt a betegágytól, odament a betegszoba ajtajához, amely a belső udvarra
nyílt. Kinyitotta az ajtót és füttyentett egyet. A kutyája berohant, és farkcsóválva, boldogan az orvos
térdére ugrott. Az orvos így szólt a beteg emberhez: „Látja? A kutyám soha nem volt még ebben
a szobában. Nem tudta, hogy mi várja itt. Csak azt tudta, hogy a gazdája itt van az ajtó mögött.
Én sem tudom pontosan, hogy mi vár a halál kapuja mögött. De azt tudom, hogy ott vár engem a
Gazdám!”
Az ember ősi reménye teljesedett be Jézus feltámadásában. Amit az ember sejtett, amiben bízott,
arról végső tapasztalatot szerezhetett. Krisztusban megjelent az Isten elpusztíthatatlan élete itt a
világban. A tanítványok ezzel a bűn és halál fölött győztes Élettel találkoztak a Feltámadott megjelenései során.

Feladat:

!

Az esti imádban szólj a feltámadt Krisztushoz! Próbáld átélni azt, hogy ő jelen van. Köszönd meg, hogy vezet az
életed útján, hogy azóta is jelen van a szentségekben, a szavában, a szeretetközösségben. Imádkozz elhunyt szeretteidért, adj hálát az örök életért, amelyben ők is részesednek Krisztus megváltása által.
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34. Az Egyház születése
Amikor Isten emberré lett, azt akarta, hogy majd minden kor minden emberéhez eljusson az ő örömhíre. Azt akarta, hogy a világon minden ember megtapasztalhassa az ő valóságos jelenlétét a történelemben. Krisztus ezért titokzatos módon közöttünk maradt. Elküldte a Szentlelket, az ő saját Lelkét, és a tanítványai szívében, az ő közösségükben azóta is jelen van. Ezt ígérte a szenvedése előtt:
Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Rövid idő, s a világ nem lát többé, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok majd. Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek (Jn 14,18–21).
Az ember minden értéket társadalmi módon ad tovább. Így adja tovább az életet, a beszéd képességét, a kultúrát. Ezért természetes az, hogy a hitet, a Krisztusban megjelent kegyelmet is társadalmi módon adja tovább. Az Egyház az a közösség, amelyben Krisztus azóta is titokzatos módon jelen
van a szentségek erejében, a tiszta tanításban, a szentek hősies életében, a közösségben.

Pünkösd
Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás
támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek.
Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.
Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás
támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta,
amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott
beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi, pártusok, médek, elamiták, és
Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának, Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és
arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” Csodálkoztak, és ezt kérdezgették egymástól: „Mi lehet ez?” Mások gúnyosan megjegyezték: „Teleitták magukat édes borral.”
Péter a többi tizeneggyel előlépett, és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk: „Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan! Vegyétek tudomásul és hallgassátok meg szavamat! Nem részegek ezek, amint
vélitek, hisz a napnak még csak a harmadik órájában vagyunk, hanem ez az, amiről Joel próféta szólt:
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A végső napokban – mondja Isten –
kiárasztom Lelkemet minden testre.
Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak,
az ifjak látomásokat látnak, az öregek
álmokat álmodnak. Még szolgáimra
és szolgálóimra is kiárasztom Lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak.
Izraelita férfiak! Halljátok meg szavamat! A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal
és jelekkel, amelyeket – amint tudjátok – általa vitt végbe köztetek. Ezt
az embert az Isten elhatározott terve
szerint kiszolgáltattátok, és gonosz
kezek által keresztre feszítve elveszejtettétek. Az Isten azonban feloldotta
a halál bilincseit és feltámasztotta.
Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt
a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek,
Úrrá és Krisztussá tette!”
E szavak szíven találták őket. Meg- Giotto di Bondone: Pünkösdvasárnap - „Mindnyájan beteltek Szentlélekkel” (ApCsel 2,4)
kérdezték Pétert és a többi apostolt:
„Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?”
„Térjetek meg – felelte Péter –, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” Még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket: „Meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből!” Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek.
Aznap mintegy háromezer lélek megtért (ApCsel 2,1–41).
A pünkösd ősi ószövetségi ünnep volt. Azt ünnepelték, hogy a kivonulás utáni ötvenedik napon
az Egyiptomból megszabadult nép elérkezett a Sínai-hegyhez, ahol Isten megjelent nekik és szövetséget kötött velük. A Sínai-hegy lángokban állt, és Isten ezekből a lángokból szólt.
Régi zsidó (legendás) hagyomány szerint Isten a Sínai-hegyen hetven lángnyelv segítségével hetven nyelven szólt. A világ minden nyelvén. (Akkoriban ugyanis úgy tartották, hogy hetven nyelv
létezik a világon). A világ minden népének felajánlotta a szövetséget, a tízparancsolatot. Ám a pogány népek nem akarták elfogadni, ezért a lángnyelvek visszatértek az égbe.
Az új pünkösdkor beteljesedik az, ami a Sínai-hegynél félbemaradt. Újra lángnyelvek ereszkednek le. Most már nem a kőtáblákra, hanem emberek szíveibe írják be Isten új törvényét. Minden népből vannak zarándokok Jeruzsálemben. Mind megértik a lángnyelvek által szóló apostolok szavait.
Egy új szövetség születik. Most már a világ minden népéből választ ki magának Isten egy új népet,
az Egyházat.
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A Szentlélek azóta is élteti és vezeti az Egyházat. Különösen is jelen van a szentek életében, akiknek a szívét áttüzesíti. Néri Szent Fülöp 1544 pünkösdjének hajnalán a Szent Sebestyén-katakombában imádkozott. Egyszer csak azt érezte, hogy egy nagy tűzgömbhöz hasonló árad belé, tölti el a
szívét. Felkiáltott: „Elég, Uram, nem bírom!” Ettől kezdve a Szentlélek
különleges tüze töltötte be, amit sokan éreztek is, akik a közelében
tartózkodhattak.

Néri Szent Fülöp

„Mindenük közös volt”
Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az
árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a
templomban. A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt.
Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát
ugyanott. (…)
A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös
volt. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte
kapott pénzt elhozta, és az apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak belőle, a szükséghez mérten. József, a ciprusi származású levita is, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vigasztalás fia, eladta földjét, az árát fogta, és az apostolok lába elé tette. (…)
Az apostolok keze sok jelet és csodát művelt a nép között. Mindnyájan egy emberként voltak a Salamon-csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép magasztalta őket. A hívők
– férfiak és nők – egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. Még a betegeket is kivitték az utcára,
hordágyra fektették őket, hogy ha Péter arra megy, legalább az árnyéka érje egyiket-másikat. Sőt még a
Jeruzsálemhez közel eső városok népe is odajött, hozták a betegeket, a tisztátalan szellemektől gyötörteket, s ezek mind meggyógyultak (ApCsel 2,42–47; 4,32–37; 5,12–16).
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A jeruzsálemi ősegyház gyönyörűen megvalósította Krisztus örömhírét. Megmutatta a világnak,
hogy így is élhetne az emberiség. Ha Krisztus törvénye szerint élne a világ, akkor nem lenne éhezés,
nem volnának háborúk.

Gamáliel
A főpap és akik vele tartottak, vagyis a szadduceusok pártja, féltékenységükben fölléptek ellenük. Elfogatták az apostolokat, és nyilvános börtönbe vetették őket.
Amikor megérkezett a főpap és kísérete, egybehívták a főtanácsot. Felállt a főtanácsban egy Gamáliel
nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben állt, s törvénytudó volt. Egy kis időre kiküldte az embereket, majd beszédet intézett a többiekhez: „Izraelita férfiak! – szólt hozzájuk. – Fontoljátok meg jól, mit
akartok ezekkel az emberekkel tenni! Mert nemrégiben föllépett Teudás, sokra tartotta magát, és vagy
négyszáz férfi mellészegődött. De megölték, azokat pedig, akik hittek benne, szétszórták és megsemmisítették. Utána a népszámlálás idején a galileai Júdás állt elő, és megnyerte magának a népet. Ő is elpusztult,
és akik követték, azok szétszóródtak. Ezért most azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és engedjétek őket szabadon. Ha ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától
felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszana, mintha Istennel szállnátok
szembe.” Elfogadták érvelését. Behívatták az apostolokat, megvesszőztették őket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus nevében ne beszéljenek, és szabadon engedték őket. Boldogan távoztak a Főtanácsból,
mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek. Továbbra is mindennap tanítottak a
templomban és a házakban, hirdették, hogy Jézus a Krisztus (ApCsel 5,17–42).
Jézus tanítványait kezdettől fogva gyakran üldözték. Ám mindig voltak jó szándékú emberek is,
akik a védelmükre keltek. Ilyen volt Gamáliel rabbi, Saul, a későbbi Szent Pál tanítómestere.

István
Ez idő tájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen,
hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a tizenkettő összehívta a tanítványokat: „Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát, s az asztal szolgálatát
lássuk el. Testvérek, ezért szemeljetek ki magatok közül hét jó hírben álló, Lélekkel eltelt bölcs férfit.
Ezeket megbízzuk a munka irányításával, mi meg majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat.” Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és
Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohórust, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az
antióchiai jövevényt. Az apostolok elé állították őket, azok imádkoztak és rájuk tették kezüket. Az Úr
szava terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben, még a papok közül is tömegesen hódoltak a hitnek.
István kegyelemmel és erővel eltelve nagy csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertinusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógájából némelyek ellene támadtak, és vitatkozni
kezdtek Istvánnal, de bölcsességével és a Lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak ellenállni. Erre
embereket fogadtak fel, hogy állítsák: „Hallottuk, amint káromló szavakkal illette Mózest és az Istent.”
Felizgatták a népet, a papokat és az írástudókat, úgyhogy rárontottak, megragadták és a főtanács elé hurcolták. Ott hamis tanúkat szólaltattak meg, akik állították: „Ez az ember folyvást a szent hely és a törvény
ellen beszél. Hallottuk, amint mondta: Az a názáreti Jézus romba dönti ezt a helyet és megváltoztatja a
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Mózestől ránk hagyott szokásokat.” A főtanács tagjai mind őt figyelték, és olyannak találták arcát, mintha
angyalé volna.
Amikor azonban a szavait meghallgatták, haragra gyulladtak, és fogukat vicsorgatták ellene. Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre és látta az Isten dicsőségét és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: „Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján.” Erre ordítozni kezdtek, befogták
fülüket, s egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú
lábához rakták le ruhájukat. Míg kövezték Istvánt, így imádkozott: „Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” Majd térdre esett és hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik bűnül!” Ezekkel a szavakkal elszenderült.
És Saul helyeselte meggyilkolását. Azon a napon nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen.
Az apostolok kivételével mindnyájan elszéledtek Júdea és Szamaria tájékára. Istvánnak az istenfélő emberek megadták a végtisztességet, s nagyon megsiratták. Saul ellenben csakúgy tajtékzott az egyház ellen,
sorra járta a házakat, elhurcolta a férfiakat és nőket, és börtönbe vetette őket (ApCsel 6,1–8,1).
István diakónus az első keresztény vértanú. Sok ezren követték őt a történelem folyamán. István,
Krisztushoz hasonlóan megbocsátott a kínzóinak, és imádkozott értük.

Fülöp
Azok, akik szétszéledtek, ahová csak elvetődtek, mindenütt hirdették az evangéliumot. Így Fülöp Szamaria városába került, s ott hirdette Krisztust. A nép hallva és látva a csodákat, amelyeket tett, egyöntetűen
figyelemmel hallgatta. Mert sok megszállottból – hangosan kiáltozva – kiment a tisztátalan lélek, és sok
béna meg sánta meggyógyult. Így nagy volt az öröm ebben a városban.
Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria elfogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Amikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy megkapják a Szentlelket.
Mert még egyikükre sem szállt le, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevében. Rájuk tették hát kezüket, s erre megkapták a Szentlelket. Miután így tanúságot tettek és hirdették az Úr szavát, visszatértek
Jeruzsálembe, útközben sok szamariai faluban hirdették az evangéliumot.
Az Úr angyala így szólt Fülöphöz: „Kelj útra és menj délre, a Jeruzsálemből Gázába vezető, elhagyott
útra.” Fölkerekedett hát, és elment oda. Egy etiópiai férfi, Kandákének, az etiópiai királynénak magas
rangú udvari tisztje és főkincstárosa épp Jeruzsálemben járt imádkozni. Visszatérőben kocsiján ülve Izajás prófétát olvasta. A Lélek indítást adott Fülöpnek: „Menj és szegődj a kocsi mellé!” Fülöp odasietett,
és meghallotta, hogy Izajás prófétát olvassa. Megkérdezte: „Érted, amit olvasol?” „Hogyan érthetném
– felelte –, ha nincs, aki megmagyarázza nekem?” Aztán arra kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé.
Az Írásnak ezt a helyét olvasta:
Mint a juhot, úgy vitték leölni. Ahogy a bárány sem ad hangot nyírója előtt, ő sem nyitotta szóra ajkát.
A megaláztatásban vétetett el róla az ítélet. Ki sorolhatja fel nemzedékét? Mert élete elvétetett a földről.
Az udvari tiszt megkérdezte Fülöpöt: „Mondd, kiről mondja ezt a próféta, magáról vagy valaki másról?”
Fülöp elkezdte a magyarázatot, és az Írásból kiindulva hirdette neki Jézust. Amint továbbhaladtak az
úton, egy tóhoz értek. Az udvari tiszt megszólalt: „Nézd, itt a víz, mi akadálya van hát, hogy megkeresztelkedjem?” Ezzel megállíttatta a kocsit, aztán mindketten, Fülöp is, az udvari tiszt is bementek a vízbe, és
Fülöp megkeresztelte. Az udvari tiszt azután boldogan folytatta útját (ApCsel 8,1–40).
Az evangélium gyorsan terjedt, mert ahová a keresztények eljutottak, ott mindenütt beszéltek
Jézusról. Nem tudták a hitük kincsét magukban tartani. Úgy érezték, hogy ezt a kincset másokkal is
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meg kell osztani. Ha valaki csak egy kicsit is felfogja, hogy milyen óriási ajándék a Krisztusba vetett
hite, a vele való kapcsolata, akkor természetes lesz a számára, hogy ezt az ajándékot tovább akarja
adni mindenkinek, akit szeret. Vajon te továbbadtad-e már valakinek a hitedet?
Harmadikos voltam az általános iskolában. Hazafelé mindig elmentünk egy templom mellett, ahová én gyakran jártam ministrálni. Nagyon vonzott engem a nyitott templom. Milyen jó volna bemenni! Eleinte azonban nem mentem be, mert mindig az osztálytársaimmal
együtt mentünk haza, és féltem, hogy mit szólnak – talán kinevetnek. Aztán egyszer elhatároztam, hogy nem törődöm vele, mondhatnak akármit, én bemegyek. Szóltam is két osztálytársamnak, akikkel mindig együtt mentünk haza, hogy bemegyek a templomba. Legnagyobb
meglepetésemre azt mondták, hogy ők is bejönnek. Ők addig nem jártak templomba. Bementünk. Álltunk ott néhány percet a templom nagy, titokzatos csendjében. Aztán kijöttünk,
sokat a dologról nem is beszéltünk. Ettől kezdve néhányszor bementünk együtt a templomba.
Én elkezdtem kérdezgetni is őket, hogy szoktak-e templomba jönni? Egyik vasárnap aztán, amikor ministráltam, azt láttam, hogy az egyik fiú ott
áll a templom végében. Aztán néhány hét múlva
a másik is eljött. Mindketten megtalálták a hitet!
Az egyikük ötgyermekes családapa, gyönyörű keresztény életet él. Elég volt hozzá egy kisgyerek
apró tanúságtétele.

Boldog Kalkuttai Teréz anya, a legszegényebbek iránti szeretet nagy tanúja

Feladat:

!

A Szentlélek áttüzesítette az első keresztények és a szentek szívét. A te szívedben ég-e a Szentlélek tüze? Ma este
imádkozz a Szentlélek ajándékaiért!
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35. Péter, a szikla
„Ezentúl emberhalász leszel”
Péter András testvére volt. Betszaida városából valók voltak. Halászként dolgoztak a Genezáretitavon. Péter a feleségével és az anyósával együtt Kafarnaumban, egy nagyobbacska halászfaluban élt.
Amikor Péter és András hallottak Keresztelő Szent Jánosról, kimentek a pusztába, hogy hallgassák
őt. András részese volt annak a csodálatos találkozásnak, amikor Jézus eljött oda a pusztába, és ők
ketten (Jánossal) a nyomába szegődtek, elmentek hozzá, és aznap nála is maradtak. András a találkozás után boldogan mondta a testvérének: „Megtaláltuk a Messiást!” András vitte el Pétert Jézushoz.
Nem sokkal később történt Péter apostoli meghívása:
Amikor egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett oda hozzá, hogy hallgassa az Isten szavát. Látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálót mosták. Beszállt hát az
egyik bárkába, Simonéba, s megkérte, hogy lökje egy kicsit beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából
tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra!” „Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a
hálót” – válaszolta Simon –, és így is tett, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a
másik bárkában levő társaiknak, hogy menjenek segíteni. Mentek is, és úgy telerakták mind a két bárkát,
hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram,
menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!” Mert a szerencsés halfogás láttán társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus így szólt Simonhoz:
„Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” Kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva követték
(Lk 5,1–11).

Konrad Witz: A csodálatos halfogás
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Péter eddig halakat fogott ki a tóból. Most egy sokkal hatalmasabb küldetést kap: emberhalász
lesz. Isten szeretetének hálójába próbálja majd behívni az embereket. Nincs nagyobb küldetés a
földön, mint Isten szeretetéhez vezetni másokat.

„Az erős szél láttára megijedt”
Ezután nyomban szólt a tanítványoknak, szálljanak bárkába, és evezzenek át a túlsó partra, addig ő hazaküldi a népet. Miután hazaküldte, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben besötétedett, s ő
ott volt egymagában. A bárka már jó pár stádiumnyira járt a parttól, hányták-vetették a hullámok, mert
ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején a víz tükrén elindult feléjük. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vízen jár, megrémültek. „Kísértet!” – mondták, s félelmükben kiabáltak: Jézus azonban
megszólította őket: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!” Erre Péter így szólt: „Uram, ha te vagy, parancsold
meg, hogy odamenjek hozzád a vízen!” „Gyere!” – felelte. Péter kilépett a bárkából és elindult Jézus felé a
vízen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!”
Jézus kinyújtotta a kezét és megfogta. „Te kishitű – vonta kérdőre –, miért kételkedtél?” Amikor beszállt a
bárkába, a szél nyomban elült. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és megvallották: „Valóban Isten
Fia vagy!” (Mt 14,22–33).
Péter szangvinikus (heves vérmérsékletű) egyéniség volt. Könnyen lelkesedett, azonban könnyen el is szállt a bátorsága. Jézus elfogatása előtt is fogadkozott, hogy akár az életét áldozza érte,
aztán pedig háromszor megtagadta őt.
Amíg Péter Krisztust nézte, addig tudott a vízen feléje menni. Ilyen a keresztény életünk is: vízen
járáshoz hasonlít. Addig tudunk megmaradni a kegyelemben, amíg Krisztusra figyelünk, vele kapcsolatban vagyunk.

„Te Péter vagy, azaz kőszikla”
Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az
Emberfiát?” Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik
másik prófétának.” Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” Simon Péter válaszolt:
„Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem
a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy,
erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” Aztán lelkére kötötte tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus
(Mt 16,13–20).
Péter neve ezt jelenti: kőszikla. Ezt a nevet Jézus adta Péternek, eredetileg ugyanis Simonnak hívták. Fülöp Cezáreájában, egy hatalmas sziklafal előtt hangzott el ez a beszélgetés.
Jézus Pétert tette meg az Egyház fejévé, sziklájává. Nagyon jól tudta azt, hogy az Egyháza csak
akkor tud megmaradni egységben, ha van egy vezetője. A történelem bizonyítja, hogy mindazok
a keresztény felekezetek és csoportok, amelyek elszakadtak a péteri sziklától (és Péter utódaitól,
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a pápától), darabokra estek szét. A reformáció egyházi közösségei sok kicsi felekezetté töredeztek
szét, az orthodox egyházak pedig nemzeti egyházakká váltak. Ahhoz, hogy az Egyház egységes
tudjon maradni, szüksége van egy vezetőre.

„Legeltesd bárányaimat!”
Jézus a feltámadása után megbocsátja Péternek, hogy háromszor megtagadta. Végtelen tapintattal és szelídséggel teszi ezt, meg sem említi Péter tagadásait. Jézus aztán megerősíti Pétert az
eddigi küldetésében.
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?”
„Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram – válaszolta –, tudod, hogy
szeretlek.” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon,
János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!” (Jn 21,15–17).
Péter kezdettől fogva vezetője és pásztora volt Jézus Egyházának. Az ő vezetésével választották
ki Júdás helyére Mátyás apostolt (vö. ApCsel 1,15–26). Ő megy le a szamaritánusok megtérése után,
hogy kézrátétellel a Szentlélek ajándékát közvetítse, és az Egyház teljes jogú tagjaivá fogadja őket
(vö. ApCsel 8,14). Az ő szava dönt az első apostoli zsinaton (vö. ApCsel 15,6–12). Pál apostol vele
egyezteti a maga tanítását (vö. Gal 2,6–10). Amikor Pétert Heródes Agrippa király fogságba veti, akkor az egész egyház folyamatosan imádkozik érte (vö. ApCsel 12,5).

„Quo vadis, Domine?” — Hová mész, Uram?
Péter egy ideig Jeruzsálemben és a környéken (Szamariában, Joppéban, Liddában, Cezáreában)
hirdette az evangéliumot (vö. ApCsel 9,31–10,48). Az üldözések miatt később Antióchiába ment,
valószínűleg Korintusban is tanított, végül pedig Rómába érkezett.
Rómában Márk evangélista volt a tolmácsa (vö. 2Tim 4,11; 1Pt 5,13). Péter ugyanis nem tudott jól
görögül. Márk elsősorban Péter elbeszélései alapján írta meg az evangéliumát.
Rómában azután kitört a rettenetes Néró-féle keresztényüldözés (Kr. u. 64). Péternek sokan azt
mondták, hogy meneküljön el, hiszen az Egyháznak fontos, hogy ő életben maradjon. Péter maga
is félt, és végül úgy döntött, hogy elhagyja a várost. Egy ősi hagyomány szerint a Via Appián menekült. Egyszer csak magát Jézust látta szembejönni az úton, vállán kereszttel. Döbbenten kérdezte
tőle: „Hová mész, Uram?” Jézus ezt felelte neki: „Az elhagyott városba megyek, hogy másodszor is
megfeszítsenek helyetted.” Péter erre visszafordult, és vállalta a vértanúhalált.
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A Vatikáni domb melletti cirkuszban végezték ki. Kereszthalálra ítélték, ám ő azt mondta, hogy
nem méltó ugyanúgy meghalni, mint Jézus, mert háromszor megtagadta őt. Ezért a saját kérésére,
fejjel lefelé feszítették keresztre. Nem messze onnan volt egy temető, ott temették el. A sírját kezdettől
fogva tisztelték a keresztények. E fölé a kicsi, egyszerű sír fölé építették később a Szent Péter-bazilikát.
A bazilika kupolája alatt most is láthatóak a régi sír maradványai.
Mivel Szent Péter (és Szent Pál is) Rómában szenvedett vértanúságot, ezért Róma püspökei lettek Szent Péter utódai. Azóta is Róma püspöke, a pápa az Egyház feje. Amikor Nagy Szent Leó pápa
egy híres levelet küldött el a Khalkédóni Zsinatra (Kr. u. 451), a zsinati atyák a levél felolvasása után
így kiáltottak: Péter szólt Leó által!

A Szent Péter-bazilika Rómában

Feladat:

!

Olvasgass egy kicsit a legutóbbi pápákról (Boldog XXIII. János, Boldog II. János Pál, XVI. Benedek)! Imádkozz a
Szentatyáért!
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36. Saulból Pál
„Hiába rugdalózol az ösztöke ellen”
Szent Pál apostol eredeti neve Saul volt. Tarzuszban, Kilíkiában született. Sátorkészítő volt. Jeruzsálemben tanult a bölcs Gamáliel rabbi lábainál.
Farizeus volt, vakbuzgó módon igyekezett minden törvényt betartani. Jézus tanítványait pedig
üldözte. Úgy gondolta, hogy Jézus a tanításával lerombolta Isten törvényét.
Saul még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, s arra
kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy ha talál ott embereket, férfiakat vagy
nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy
hang így szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az folytatta:
„Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned.” Útitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. Három
napig nem látott, nem evett és nem ivott.
Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány. Az Úr egy látomásban megszólította: „Ananiás!”
„Itt vagyok, Uram!” – felelte. S az Úr folytatta: „Kelj fel és siess az Egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd: imádkozik.” És látomásban látott egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá,
és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását.” Ananiás tiltakozott: „Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az
ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben. Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet.”
Az Úr azonban ezt válaszolta neki: „Menj csak, mert
választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie.”
Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette
rá kezét: „Saul testvér, Urunk, Jézus küldött, aki megjelent neked idejövet az úton, hogy visszakapd szemed
világát, és eltelj a Szentlélekkel.” Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását.
Felállt, megkeresztelkedett, majd evett és erőre kapott.
Néhány napig ott maradt Damaszkuszban a tanítványokkal, és máris tanította a zsinagógákban, hogy
Jézus az Isten Fia. Akik hallgatták, mind csodálkoztak,
Luca Giordano: Szent Pál megtérése -„Saul, Saul! Miért üldözöl engem?” (ApCsel 9,4)
mondván: „Hát nem ez tört vesztükre Jeruzsálemben
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azoknak, akik ezt a nevet segítségül hívják? Ide is nem azért jött, hogy bilincsbe verve a főpapok elé hurcolja őket?” Saul azonban mind határozottabban lépett fel, s mert azt bizonyította, hogy Jézus a Messiás,
zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat. Amikor már jó idő eltelt, a zsidók megállapodtak, hogy megölik.
Saulnak tudomására jutott szándékuk. Éjjel-nappal szemmel tartották még a kapukat is, csakhogy eltehessék láb alól. A tanítványok azonban kiszöktették éjszaka, kötélen leengedték a falon át egy kosárban.
Amikor Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind féltek tőle, nem hitték el, hogy
tanítvánnyá lett. Végül Barnabás mégis maga mellé vette, és elvitte az apostolokhoz. Elmondta nekik,
hogy látta az úton az Urat, hogy mit mondott neki, s milyen bátran beszélt Damaszkuszban Jézus nevében. Ezentúl velük járt-kelt Jeruzsálemben, s nyíltan beszélt az Úr nevében. A görög nyelvű zsidókhoz is
beszélt, sőt vitába is szállt velük. De azok az életére törtek. Amikor ezt a testvérek megtudták, Cezáreába
kísérték, majd onnét Tarzuszba küldték (ApCsel 9,1–30).
Szent Pál a damaszkuszi úton találkozott a feltámadt Krisztussal. Eddig a törvény betartásával
akart Isten előtt kedves lenni. Most egy pillanat alatt elárasztotta őt a kegyelem. Ennek a kegyelemnek lesz Szent Pál a nagy apostola. Pál azt is megérti, hogy ha a keresztényeket üldözi, akkor magát
Krisztust üldözi. Hiszen az Egyház az ő titokzatos teste. Pálnak ez a találkozása Krisztussal azonnal
az apostoli küldetést is jelenti a számára. Ennek a küldetésnek pedig része a Krisztusért való szenvedés:
„Megmutatom majd neki, mennyit kell értem szenvednie.”

Szent Pál útjai
Pál apostol visszament tehát Tarzuszba. Közben Antióchiában, egy nagy pogány világvárosban, nagyon sokan megtértek, és keresztények lettek Itt nevezték el először Jézus tanítványait keresztényeknek. Barnabás akkor visszaemlékezett Pálra, és elhívta őt Tarzuszból, hogy segítsen Antióchiában az evangélium terjesztésében (vö. ApCsel 11,19–26).
Nem sokkal később történt:
Egy nap, amikor az istentiszteletet tartották és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek: „Rendeljétek nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyet szántam nekik!” Erre böjtöt tartottak, majd rájuk tették
kezüket, és útnak bocsátották őket (ApCsel 13,2–3).
Szent Pál a kapott küldetést hatalmas lelkesedéssel teljesítette. Sok nehéz és veszélyes utat vállalt. Erről így vall:
Többet fáradtam, többször voltam börtönben. Módfelett sok verésben volt részem, sokszor forogtam halálveszélyben. A zsidóktól öt ízben kaptam egy híján negyvenet, háromszor megbotoztak, egyszer megköveztek. Háromszor szenvedtem hajótörést, egy nap és egy éjjel a nyílt tengeren hányódtam. Sokszor
voltam vándorúton. Veszélyben forogtam folyóvizeken, veszélyben rablók miatt; veszélyben népem körében, veszélyben a pogányok között; veszélyben a városokban, veszélyben a pusztaságban veszélyben
a tengeren, veszélyben az áltestvérek közt. Fáradtam és gyötrődtem, sokat virrasztottam, éheztem és
szomjaztam, sőt koplaltam, fagyoskodtam és nem volt mit fölvennem. Nem tekintve az egyebeket, naponként a zaklatásokat, az összes egyház rám nehezedő gondját. Ki gyönge, hogy én ne volnék gyönge?
Ki botránkozik meg, hogy én ne égnék? (2Kor 11,23–29).
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Szent Pál a sok nehézség ellenére mégis minden áldozatot vállalt, hogy Krisztus örömhírét elvigye másoknak. Ezt mondja: „Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 5,14). Azt vallja: „Adósa vagyok
görögnek és barbárnak, tudósnak és tudatlannak” (Róm 1,14).
Lisztra városába érve Pál meggyógyított egy bénát, mert látta, hogy elegendő hite van arra, hogy
meggyógyuljon. Amikor a tömeg látta ezt, isteneknek gondolták őket. A város papja áldozatot akart
bemutatni nekik. Pál és Barnabás a tömeg közé szaladt, és ezt kiáltották: „Emberek, mit csináltok?
Mi is emberek vagyunk, akárcsak ti! Éppen azt hirdetjük nektek, hogy ezektől a bálványoktól forduljatok az élő Istenhez, aki az eget, a földet és a tengert alkotta…” (vö. ApCsel 14,8–20).
Troászban Pálnak egy éjszaka látomása volt. Látott egy makedón férﬁt, aki így szólt hozzá: „Gyere
át, és segíts rajtunk!” Pál ekkor határozott: átkel a tengerszoroson Európába.
Filippiben Pált börtönbe zárták, ám egy földrengés folytán a börtönkapuk megnyíltak. Pál mégsem menekült el. A törvény ugyanis az volt, hogy ha a foglyok megszöknek a börtönből, akkor a
börtönőrt kivégezték.
Pál és Szilás éjfélkor imádkoztak és zsoltárt énekelve dicsőítették az Istent, a foglyok meg hallgatták
őket. Hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy a börtön alapjai megremegtek. Az ajtók mind kinyíltak,
és mindenkiről lehullott a bilincs. Amikor a börtönőr felriadt álmából, s meglátta, hogy a börtön ajtai
tárva-nyitva vannak, kihúzta kardját, s meg akarta magát ölni, mert azt hitte, hogy a foglyok megszöktek.
Pál hangosan rászólt: „Ne tégy kárt magadban, hisz mind itt vagyunk!” Az őr világot kért, berohant, és
remegve Pál és Szilás elé borult, aztán kivezette őket s megkérdezte: „Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek?” „Higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te is, a tieid is!” – válaszolták. Aztán hirdették neki és
egész háza népének az Isten szavát. Az pedig még akkor magához vette őket, éjszaka kimosta sebeiket,
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s rögtön megkeresztelkedett, hozzátartozóival együtt. Aztán házába vezette őket, asztalt terített nekik,
s örült egész háza népével, hogy az Isten híve lett (ApCsel 16,25–34).
Athénba érve Pál látta, hogy az athéniak az ismeretlen isten számára is emeltek egy oltárt. Athén
főterén, az Aeropágoszon Pál egy nagy beszédet tartott az ismeretlen Istenről. Amikor azonban Jézus
feltámadásához érkezett a beszédében, akkor kinevették (vö. ApCsel 17,16–34).
Pál aztán hosszabb időt töltött Korintusban, majd Efezusban. Efezusban fellázadtak ellene az
ezüstművesek, mert egyre többen megtértek, és ezért egyre kevesebb bálványszobrocskát vásároltak tőlük az emberek. Pálnak menekülnie kellett a városból (vö. ApCsel 19,23–40).
Útjai végén Pál apostol Jeruzsálembe készült, hogy átadja a pogánykeresztény közösségek adományait az éhínség miatt nélkülöző jeruzsálemi keresztényeknek. Sorra búcsúzkodott az egyes közösségektől. Troászban olyan hosszan beszélt, hogy egy fiú, aki az ablakban ülve hallgatta őt, kiesett
az ablakból. Pál lefutott hozzá, és életre keltette (vö. ApCsel 20,6–12). Aztán összehívta az egyház
vezetőit Milétuszba, és ott elbúcsúzott tőlük:
Pál Milétuszból üzent Efezusba, és magához kérette az egyház presbitereit. Amikor megérkeztek, így szólt
hozzájuk: „Tudjátok, hogy Ázsiába jövetelem első napjától kezdve minden időmet köztetek töltöttem, és
szolgáltam az Úrnak, teljes alázatosságban, mindenfelől szorongattatva, könnyek és megpróbáltatások
közepette is, amik a zsidók áskálódásai folytán jutottak osztályrészemül. Nem tagadtam meg tőletek
semmit, ami javatokra szolgálhatott: prédikáltam
nektek és tanítottalak benneteket, nyilvánosan és
magánházaknál. Zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjenek meg az Istenhez, és
higgyenek Urunkban, Jézusban. Most Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi lesz ott velem, csak azt
adta tudtomra a Szentlélek városról városra, hogy
bilincs és megpróbáltatás vár rám. De szóra sem
tartom érdemesnek életemet, csakhogy végigfussam pályámat, és teljesítsem a feladatot, amelyet
Urunk, Jézus bízott rám, vagyis hogy tanúságot
tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról.
És tudom azt is, hogy közületek, akik között hirdettem az Isten országát, nem lát többé senki.
Ezért most ünnepélyesen kijelentem: nem szárad
rajtam senkinek a vére. Mert nem riadtam vissza
semmitől, hogy az Isten akaratát teljes egészében
fel ne tárjam előttetek. Vigyázzatok magatokra és
az egész nyájra. Azért rendelt benneteket a Szentlélek az élére elöljáróul, hogy igazgassátok az Isten
egyházát, amelyet a tulajdon vére árán szerzett
meg magának. Tudom, hogy ha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, s nem kímélik a nyájat. Közületek is akadnak majd olyanok, akik rajta
lesznek, hogy álnok szóval maguk mellé állítsák a Pietro da Cortona: Ananiás visszaadja Szent Pál látását - „Saul testvér, Urunk,
tanítványokat. Ezért legyetek éberek, és véssétek jól Jézus küldött, hogy visszanyerd látásod, és eltelj Szentlélekkel!” (ApCsel 9,17)
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emlékezetetekbe, hogy három éven át éjjel-nappal szünet nélkül, könnyek között figyelmeztettelek benneteket. Most pedig az Istennek és kegyelme szavának ajánllak benneteket. Neki hatalma van rá, hogy fölépítse művét, és megadja nektek az összes szenttel közös örökséget. Senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját
nem kívántam. Jól tudjátok, hogy amire magamnak és társaimnak szükségünk volt, a kezem munkájával
szereztem meg. Minden tekintetben példát adtam nektek, hogyan kell dolgozni, s a gyengéknek támaszukra lenni, Urunk, Jézus szavaira emlékezve: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”
Szavai befejeztével letérdelt, és imádkozott velük. Nagy sírásban törtek ki mindnyájan, Pál nyakába
borultak és összecsókolták. Leginkább az a mondása fájt nekik, hogy nem látják többé viszont. Aztán kikísérték a hajóhoz (ApCsel 20,13–38).

Feladat:

!

Nézd végig egy térképen Pál apostol útjait! Gondolkodj el rajta, hogy mennyi fáradságot és veszélyt vállalt Krisztusért! Vajon te tudnál-e hasonló áldozatokat hozni azért, hogy valakinek továbbadd a hitedet?
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37. „Megmutatom neki, mennyit kell értem
szenvednie” (ApCsel 9,16)
Pál, az egyházszervező
Amerre Szent Pál apostol járt, a születő keresztény közösségek élére elöljárókat rendelt (ApCsel
14,23). Jézus azzal bízta meg a tanítványait, hogy folytassák az ő küldetését a világ végéig:
Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a
szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad” (Jn 20,21–23).
Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig engem elutasít, azt utasítja
el, aki küldött (Lk 10,16).
De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és
Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8).

Jézus küldetése folytatódik az Egyházban. Az Egyház vezetőit (a püspököket, papokat, diakónusokat) kezdettől fogva a kézrátétel szertartásával szentelték fel a szolgálatukra. A kézrátétel a Szentlélek erejét közvetíti a felszentelt ember számára. Így írt erről Pál apostol Timóteusnak:
Ezért figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán van benned.
Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk (2Tim 1,6–7).

Pál útmutatást ad arra vonatkozóan is, hogy kik alkalmasak arra, hogy a felszentelés kegyelmében részesedjenek:
Azért hagytalak Kréta szigetén, hogy pótold, ami hiányzik, s a városokba presbitereket rendelj utasításaim szerint. A püspök ugyanis, mint az Isten megbízottja, legyen feddhetetlen, ne legyen önhitt, ingerlékeny, iszákos, erőszakos, kapzsi, hanem legyen vendégszerető, jóakaratú, megfontolt, igaz, tisztességes,
fegyelmezett. Álljon szilárdan a hiteles tanítás alapján, hogy éppúgy képes legyen az egészséges tanítással
buzdítani, mint az ellentmondókat megcáfolni (Tit 1,5–9).
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Az egyházi rend szentsége tehát egészen az apostolokig és Jézusig vezethető vissza. A szentelésben kapott kézrátételét minden katolikus pap vissza tudná vezetni egészen Jézusig. Minden mai
papszentelést a kézrátételek megszakítatlan sora köti össze Krisztussal. A protestáns egyházi közösségek esetében ez a folytonosság sajnos megszakadt.
Az Egyházban látható módon közöttünk marad Krisztus tanítása, szentségi kegyelme, jelenléte.
A szentségek kezdettől fogva az Egyház életének legfontosabb pillanatai voltak. Az Eucharisztia
(vö. 1Kor 11) és a keresztség (vö. Róm 6,3–11) mély teológiai értelmezést is kap Pál leveleiben.
A betegek szentségéről pedig Márk evangélista és Jakab apostol emlékezik meg:
Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak (Mk 6,13).
Beteg valaki közületek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal
az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket
követett el, bocsánatot nyer (Jak 5,13–15).

Szent Pál útja Rómába
Pál apostol Jeruzsálembe érkezett, és átadta a pogánykeresztény közösségek adományait. A templomban azonban a tömeg rátámadt, és majdnem ott helyben megölték. A százados mentette ki őt
a tömeg kezéből (vö. ApCsel 21,27–36).
Pál a zsidó főtanács előtt így védekezett: „A halottak feltámadásába vetett hit miatt állok itt megkötözve.” Tudta ugyanis, hogy a főtanácsban egyesek hisznek a föltámadásban (a farizeusok), mások (a szadduceusok) pedig nem. Így a két párt egymásra támadt (vö. ApCsel 22,30–23–11).
Pál később Agrippa király előtt is előadta a védekező érveit. Nem is annyira védekezett, inkább Krisztus örömhírét akarta átadni neki is. Agrippát mélyen érintették Pál szavai, és azt mondta:
„Kis híja, hogy rá nem veszel arra, hogy legyek keresztény” (vö. ApCsel 25,23–26,32).
Pál apostol Rómába, a császárhoz fellebbezett az ügyében. Pált egy hosszú és kalandos hajóúton vitték Rómába.

A Falakon kívüli Szent Pál-bazilika Rómában
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Amikor meghozták a döntést, hogy hajón Itáliába visznek minket, Pált több más
fogollyal együtt átadták az Auguszta zászlóalj Juliusz nevű századosának. Egy
adramittiumi hajóra szálltunk fel, amely az ázsiai kikötők felé tartott, és kifutottunk a tengerre. Juliusz emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy
meglátogassa barátait, és hogy azok gondoskodjanak róla. Az ellenszél
miatt Ciprus alatt hajóztunk, majd a kilikiai és a pamfiliai tengeren át
a líciai Mirába érkeztünk. A százados talált ott egy alexandriai hajót,
amely Itáliába készült, arra szállított át minket. Hajónk napokon át
lassan haladt, s csak nagy nehezen jutottunk el Knidoszig. A szél
miatt nem lehetett kikötni, ezért Szalmóne-foknál Kréta alá hajóztunk. Csak nagy üggyel-bajjal tudtunk a partnál elhaladni,
végül a Jókikötőnek nevezett helyhez értünk.
Az idő igen eljárt, a hajózás már nem volt biztonságos,
hisz már a böjt ideje is elmúlt. Pál figyelmeztette
őket, így szólva: „Emberek, úgy látom, hogy a hajózás nemcsak a rakományra és a hajóra, hanem
az életünkre is veszélyessé kezd válni.” A százados
azonban inkább bízott a kormányosban és a hajótulajdonosban, mint Pál szavaiban. A kikötő nem
volt alkalmas a telelésre, ezért a többség abban állapodott meg, hogy elhajóznak onnét, és ha csak
lehetséges, egy krétai kikötőbe, Főnixbe futnak
be, és ott töltik a telet. Ez a kikötő védelmet nyújt
a délnyugati és az északnyugati szél ellen. Gyenge
déli szél fújt, ezért azt gondolták, hogy kitarthatnak
szándékuk mellett. Felvonták hát a vitorlát, és Kréta partjai mentén továbbindultak.
Hanem nemsokára lecsapott ránk a sziget felől az északkeletinek nevezett forgószél. Elkapta a
hajót, nem bírtunk a széllel szemben haladni, feladtuk a harcot, s a vihar elsodort minket. Amikor egy
Klaudának nevezett kis sziget alatt elfutottunk, alig
bírtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután mégis
fölhúzták, védőintézkedést tettek, s körülkötözték
a hajót. Féltek, hogy a Szirtisznek ütődnek, lebocsátották a lassítót, s így sodródtak tovább. A rettenetes vihar egyre hányt-vetett bennünket, ezért másnap a tengerbe szórták a rakományt, harmadnap Giotto di Bondone: Szent Pál lefejezése – a Stefanneschi-oltár táblaképe
pedig (a hajósok) saját kezükkel kidobálták a hajó
fölszerelését. Több napon át sem a napot, sem a csillagokat nem lehetett látni. A vihar csak dühöngött,
végül már minden reményünk odavolt, hogy megmenekülhetünk.
Már jó ideje nem ettek. Pál ekkor előállt, s megszólalt: „Emberek, rám kellett volna hallgatnotok: nem
lett volna szabad elindulni Krétáról. Elkerülhettük volna ezt a bajt és kárt. De most azt mondom, ne veszítsétek el a reményt. Csak a hajó vész oda, emberekben nem esik kár. Az éjszaka megjelent előttem annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Azt mondta: Ne félj, Pál! Neked a császár elé
kell állnod! Nézd, neked ajándékoz az Isten mindenkit, aki veled hajózik. Bízzatok hát, emberek! Én hiszek
az Istennek, hogy valóra válik, amit hírül kaptam. Ki kell vetődnünk valamilyen szigetre!”
Már a tizennegyedik éjszaka szakadt ránk azóta, hogy az Adriai-tengeren hányódtunk, amikor éjféltájban a hajósok azt kezdték sejteni, hogy szárazföldhöz közeledünk. Mérőónt bocsátottak le, s húsz ölet
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mértek. Kisvártatva ismét lebocsátották a mérőónt, s most tizenötöt mutatott. Féltek, hogy sziklazátonyba ütközünk, lebocsátottak hát négy vasmacskát a hajó faráról, s alig várták, hogy megvirradjon. Virradatkor a hajósok el akartak a hajóról menekülni, ezért lebocsátották a tengerre a mentőcsónakot, azzal az
ürüggyel, hogy a hajó orráról le akarják ereszteni a vasmacskát. Pál odaszólt a századosnak és a katonáknak: „Ha ezek nem maradnak a hajón, nem menekülhettek meg.” Erre a katonák elvágták a mentőcsónak
kötelékét s engedték, hogy kiessék.
Amikor virradni kezdett, Pál mindnyájukat kérte, hogy vegyenek magukhoz valami táplálékot:
„Ma már tizennegyedik napja, hogy nem ettetek, s nem vettetek magatokhoz semmit. Ezért nagyon kérlek benneteket, vegyetek magatokhoz valami táplálékot, javatokra szolgál. Senkinek még a haja szála sem
görbül meg.” Aztán kezébe vette a kenyeret, hálát adott az Istennek mindannyiuk szeme láttára, megtörte
és hozzáfogott enni. Erre mindnyájan megnyugodtak, s szintén vettek magukhoz ételt. A hajón összesen
kétszázhetvenhatan voltunk. Amikor már jóllaktak, úgy könnyítettek a hajón, hogy a búzát a tengerbe
vetették.
Amikor megvirradt, nem ismerték fel a szárazföldet, de egy öblöt észrevettek. Lapos partja volt, úgy
gondolták hát, hogy ha lehetséges, erre futtatják rá a hajót. A vasmacskákat eloldották, és hagyták a tengerbe veszni. Egyszersmind a kormányrudak köteleit is meglazították, aztán felvonták a szél irányában
az orrvitorlát, s a part felé igyekeztek. Amikor egy földnyelvhez jutottunk, ráfuttatták a hajót. A hajó orra
befúródott, és mozdulatlan maradt, de a hajó fara a nagy hullámveréstől kezdett szétesni. A katonáknak
az volt a szándékuk, hogy a foglyokat megölik, nehogy partra úszva elmeneküljenek. De a százados meg
akarta menteni Pált, ezért megtiltotta tervük végrehajtását. Elrendelte, hogy először azok ugorjanak ki,
akik tudnak úszni, s igyekezzenek kiúszni a partra. A többieket úgy vitték ki deszkákon vagy hajóroncsokon. Így mindenki épségben kijutott a partra.
Megmenekülve megtudtuk, hogy a szigetet Máltának hívják. A bennszülöttek igen emberségesen bántak velünk. Tüzet raktak, s a szakadó eső és a hideg elől mindnyájunkat odahívtak. Pál összeszedett egy
csomó rőzsét, de amikor a tűzre dobta, a melegtől egy vipera mászott elő, s a kezébe harapott. Amikor a
bennszülöttek meglátták, hogy az állat a kezén lóg, így szóltak egymáshoz: „Ez az ember egész biztos gyilkos! Kimenekült ugyan a tengerből, de az igazságosság azonban nem hagyja életben.” Ő azonban lerázta
az állatot a tűzbe, és semmi baja nem történt. Várták, hogy felpuffad vagy hirtelen összeesik és meghal.
Jó ideig vártak, de mert semmi baja sem esett, megváltoztatták nézetüket, s azt mondták, hogy isten.
Ezen a vidéken feküdtek a sziget első emberének,
Publiusznak a birtokai. Házába fogadott minket, és
három napig vendégül látott. Publiusz apja láztól és
vérhastól gyötörten ágyban feküdt. Pál bement hozzá, imádkozott, rátette kezét és meggyógyította. Erre
a többi beteg is odasereglett a szigetről, és gyógyulást
talált. Így nagy tiszteletben álltunk, és amikor hajóra
szálltunk, elláttak minden szükségessel.
Három hónap múlva továbbindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt, és amelynek a
Dioszkurok voltak a jelvénye. Szirakuzába érve három
napig ott vesztegeltünk. Onnét a part mellett hajózva
eljutottunk Régiumba. Mivel másnap déli szél fújt, a
következő nap Puteoliba futottunk be. Itt testvéreket
találtunk, s kérésüknek engedve egy hétig ott maradtunk, aztán Róma felé vettük az irányt. A testvérek,
mihelyt hírt hallottak rólunk, elénk siettek egészen
a Forum Appii és a Tres Tabernae tájáig. Amikor Pál
meglátta őket, hálát adott az Istennek, és bizalommal
Szent Pál apostol sírja Rómában, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában
telt el.
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Amikor megérkeztünk Rómába, Pál engedélyt kapott, hogy saját szállást vegyen egy katona őrizete
alatt. Három nap múlva magához kérette a tekintélyesebb zsidókat. Amikor összejöttek, beszélt hozzájuk: „Testvérek! Semmit sem vétettem a nép vagy atyáink szokásai ellen, mégis megkötöztek Jeruzsálemben, és a rómaiak kezére adtak. Ezek kivizsgálták ügyemet, s szabadon akartak engedni, mert semmi okot
nem találtak, amiért halálra ítéljenek. A zsidók azonban tiltakoztak, így kénytelen voltam a császárhoz
föllebbezni, de nem azért, mintha népemet akarnám vádolni. Azért kérettelek ide, hogy lássalak benneteket, és szóljak hozzátok. Ezt a bilincset Izrael reménysége miatt rakták rám.” Azok kijelentették: „Sem
levelet nem kaptunk felőled Júdeából, sem ide vetődő testvér nem hozott hírt vagy mondott rosszat rólad.
Tőled szeretnénk hallani, hogy milyen felfogást vallasz. Csak azt tudjuk erről a felekezetről, hogy mindenütt ellenzésre talál.” Megállapodtak vele egy napban, s igen sokan elmentek hozzá a szállására. Reggeltől estig meggyőző erővel bizonyította nekik az Isten országát, és igyekezett őket Mózes törvénye és a
próféták alapján megnyerni Jézusnak. Némelyek hittek szavainak, mások nem hittek. Mivel egymás közt
nem értettek egyet, szétoszlottak. Pál csak ezt mondta nekik: „Jól beszélt a Szentlélek Izajás próféta által
atyáitokhoz, amikor ezt mondta:
Menj el ahhoz a néphez és mondd: Hallván halljátok, de nem értitek, nézvén nézitek, de nem látjátok,
mert megkérgesedett ennek a népnek a szíve. Fülükre nagyot hallanak, szemüket behunyják, nehogy lássanak a szemükkel, halljanak a fülükkel, értsenek a szívükkel, és megtérjenek, hogy meggyógyítsam őket.
Tudjátok hát meg, hogy Isten üdvössége a pogányoknak jut majd osztályrészül. Ők meghallgatják.” Két
álló esztendeig ott maradt bérbe vett szállásán, s fogadott mindenkit, aki csak fölkereste. Hirdette az Isten
országát, és bátran és akadálytalanul tanított Urunkról, Jézus Krisztusról (ApCsel 27–28).

Így jutott el Jézus evangéliuma Jeruzsálemből, a zsidóság fővárosából Rómába, a pogány világ
fővárosába.

Feladat:

!

Gondolj azokra a papokra, akiket ismersz (a plébános atya, a káplán atya)! Adj hálát Jézusnak, hogy meghívta
őket a szolgálatára, és köszönd meg azt is, hogy ők igent mondtak a hívásra, és mindent elhagyva követték Jézust!
Imádkozz értük, hogy a hivatásukat örömmel, hitelesen teljesíthessék!
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38. A szeretet himnusza (1Kor 13)
Szent Pál apostol leveleinek egyik legszebb része a szeretet himnusza. Jézus tanította meg a világot arra, hogy a legfontosabb parancs a szeretet. Szent Pál egy gyönyörű költeményt írt arról, hogy
milyen az igazi szeretet:
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy
pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem
használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is
kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a
gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány
elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik
a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek.
De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
akkor majd színről színre. Most még csak töredékes
a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy
most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet (1Kor 13,1–13).

A korintusi zsinagóga romjai, háttérben az Apolló-templommal
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Korintusban sok olyan keresztény volt, akik különleges ajándékokat, karizmákat kaptak a Szentlélektől: a nyelveken szólás, a prófétálás, a csodatétel ajándékait. Ezek a karizmák nagyon jók, és hasznosak. Azonban egyesek azt gondolták, hogy mivel nekik ilyen különleges adományaik vannak,
különbek a többi kereszténynél. Szent Pál arra figyelmezteti őket, hogy a legfontosabb adomány a
szeretet. Ha szeretet nincs valakiben, akkor hiába beszél nyelveken, hiába van prófétáló tehetsége.
Ezenkívül pedig a szeretet nem kérkedik, nem gőgösködik, nem kevély. A szeretet himnusza tehát
figyelmeztetés azoknak, akik túl sokra tartották magukat a rendkívüli karizmáik miatt.
A szeretet himnuszának különlegessége, hogy a szeretethez csupa igét kapcsol. Ezt a magyar
fordítás nehezen tudja pontosan visszaadni. Szó szerint így kellene lefordítani: „A szeretet hosszan
tűr, a szeretet jót tesz…” A szeretet mindig aktív, cselekszik, ezért Pál apostol csak igéket tud a szeretethez kapcsolni.
A szeretet nem birtokláshoz és nem élvezethez hasonló. Pedig sokan valahogy így képzelik.
Megszerzek magamnak valakit, élvezem; aztán ha már nem tetszik, lecserélem. A szeretet nem birtoklás és nem élvezet. „A szeretet művészet” (E. Fromm). Cselekvés. Egy csodálatos képesség arra,
hogy kincseket másokból és önmagunkból előhozzunk, hogy két ember az egységet, a harmóniát
megteremtse. Az igazi szeretet állandóan cselekszik. Ahhoz, hogy egy házasság szép maradjon,
rengeteget kell tenni.
Amerikában történt. Egy férfi szerette a feleségét, de nem tudta jól kimutatni. Nem volt hozzá
kedves, nem udvarolt neki. Sose nyitotta ki előtte a kocsi ajtaját. Azt mondogatta a barátainak: „Neki
sincs eltörve a keze, ő is ki tudja nyitni.” Aztán a felesége egészen fiatalon meghalt. A férfi nagyon
össze volt törve, mert igazából szerette a feleségét, csak nem tudta jól kifejezni. A temetésen a barátai hozták a felesége koporsóját. Úgy adódott, hogy a férj ért oda először a halottszállító autóhoz.
Az egyik barátja, aki ismerte a férj szavajárását, odaszólt neki: „Nyisd ki a kocsi ajtaját a feleséged
előtt!” A férfi odanyúlt a kocsiajtóhoz, kinyitotta, aztán elkezdett zokogni. Az életben először és utoljára nyitotta ki a kocsi ajtaját a feleségének.
A nagy házassági igent nap mint nap kicsi igenekké kell változtatni, újra ki kell mondani. Nem
annyira szavakkal, hanem tettekkel. Úgy, hogy a másik érezze: ma is engem választana, ma is meghódít. Minden lehetőség, amit két ember erre kihasznál, építi a házasságukat. Minden lehetőség,
amit elszalasztanak, rombolja a házasságukat.
A szeretet apró tettei néha egy életet tudnának megmenteni. Egy bibliaórán történt. A lelkésznő
azt a feladatot adta a fiataloknak, képzeljék el, hogy hajótörést szenvedtek. Tizenketten kapaszkodtak be a mentőcsónakba, de a csónak csak tizenegy embert bír el. Próbálják eldönteni, hogy
kit dobnának vissza a háborgó tengerbe. A fiatalok lázasan beszélgetni kezdtek. Voltak ott nagyon
szép lányok: azonnal mindenki sok érvet kitalált, amiért nekik életben kell maradniuk. Voltak sportos, szimpatikus fiúk: róluk is azonnal mindenki bizonygatni kezdte, hogy fontos életben maradniuk. Volt ott egy csendes, kövérkés lány is, Anna. Vele kapcsolatban senkinek sem jutott hirtelen az
eszébe, hogy miért kellene feltétlenül életben maradnia. Aztán vége lett a bibliaórának. A lelkésznő
levonta a tanulságokat. Anna azonban megértette a maga tanulságát. Otthon kiugrott az ablakon
a harmadik emeletről. A temetésen az osztálytársai azt kérdezgették egymástól: „Miért ugrott ki?
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Hiszen annyi minden lett volna, amiért még fontos lett volna élnie!”
Csak éppen nekik semmi nem jutott ezek közül az eszükbe.
A szeretet apró tettei és szavai néha életet menthetnek. A szeretet
elmulasztott szavai és tettei életeket tehetnek tönkre.
Budapesten történt. Egy asszony ment oda egy lelkészhez. Mesélte
az életét: „Kétszeresen elvált asszony vagyok, és mind a két házasságom
az anyám miatt ment tönkre. Nem tudta elvágni azt a lelki köldökzsinórt, ami minket összekötött. Egyik férjem se tudta ezt elviselni, hogy
én csak az édesanyám kislánya vagyok, nem pedig feleség. Merem állítani, hogy mind a ketten előle menekültek el. Azóta kettesben élünk
az anyámmal egy kis lakásban, pattanásig feszült légkörben. Merem
állítani, szörnyű kimondani is, hogy gyűlölöm az anyámat a kétszeresen elrontott életemért. De arra is rájöttem, hogy ez a gyűlölet engem
pusztít. Nem tudok aludni. Fáj a fejem, fáj a gyomrom. Mit tegyek?”
A lelkész megkérdezte: „Mit tett eddig?” Az asszony ezt felelte: „ImádÓkori bronztükör – Jézus korában a tükrök fényesre
koztam, hogy szeretni tudjam.” Mire a lelkész: „Biztosan azt várta, hogy
csiszolt fémlapocskák voltak – ezért írhatja Pál apostol:
valami kellemes érzés járja majd át a szíve tájékát, és könnyű lesz az
„Ma még csak tükörben, homályosan látunk…”
édesanyját szeretni. Valóban, általában a tetteink az érzéseinkből fakadnak. De néha előbb kell cselekedni, aztán majd jönnek az érzések is. Ha orvos lennék, és felírnék
magának egy receptet, elfogadná?” Az asszony bólintott. A lelkész elkezdte diktálni: „Hétfőn reggel,
amikor az édesanyja fölkelt, köszönjön neki kedvesen, kérdezze meg, hogy aludt. Kedden takarítsa
ki az ő szobáját is. Szerdán vegyen neki két szelet süteményt. Csütörtökön hívja el sétálni, hazafelé
mindenféléről kérdezgesse, és hagyja, hogy ő, csakis ő beszéljen. Pénteken főzzenek együtt túrógombócot, mert azt ő olyan jól tudja. Szombaton kérje meg, hogy énekelje el azt a régi éneket, amit
gyerekkorában annyira szeretett hallani. Vasárnap este pedig, amikor már elaludt, takargassa be, és
csókolja meg a homlokát.” „A csók is kell?” – szisszent fel az asszony. Akkor már hónapok óta nem
csókolta meg az anyját. Aztán elment. Hetekig nem jelentkezett. Ám egyik hétfőn reggel csöngött
a lelkésznél a telefon. Az asszony volt az. Meghatott hangon mondta: „Képzelje, tegnap este, amikor
mentem, hogy betakargassam, anyám, ez a hideg és kemény asszony, ébren volt, várt. A fejemet az
arcához szorította. Éreztem, hogy sír. És azt mondta nekem: De jó vagy hozzám mostanában! Akkor,
sok év óta először, éreztem, hogy szeretem az anyámat. Köszönöm. Adja oda másnak is ezt a receptet” (Gyökössy Endre).
Ez Jézus receptje az életünkre. Csak használnunk kellene. Változna körülöttünk a világ. Kinyílnának, megszépülnének az emberek.

Feladat:

!

A szeretet tettekből áll. Tégy meg egy-két olyan dolgot, amellyel biztosan örömet szerzel másoknak (szüleidnek,
testvéreidnek, osztálytársadnak, valakinek, akit sokan nem szeretnek)!
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39. Szent Pál tanítása
„Kiüresítette önmagát”
Szent Pál leveleiben találunk egy-két olyan költeményt is, amely Krisztus személyéről, megváltó
művéről szól. Ebből azt is megtudhatjuk, hogy mit hittek az első keresztények Krisztusról, kinek tartották őt. Az egyik leghíresebb ilyen himnusz a Filippieknek írt levél Krisztus-himnusza:
Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő mint Isten, az Istennel való
egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette
magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember.
Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden
térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus
Krisztus az Úr (Fil 2,5–11).
Krisztus mindent odaadott értünk. Nem uralkodni akart, hanem szolgálni. Végül odaadta az
életét is. Az igazi szeretet ilyen. Az igazi szeretet boldog, ha adhat. Ezért az önátadásért az Atya
megdicsőítette Jézust. Mi is azáltal jutunk el a mennyei dicsőségbe, ha önzetlen szeretetben élünk.
Isten szeretetébe csak az juthat el, aki szeretetben él.
Ez az ősi himnusz nem Szent Pál alkotása.
Az őskeresztény Egyház imája volt ez a szöveg.
Az első keresztények Jézust Isten Fiának hitték, Isten Fiaként imádták és szerették. Ez a hit nem későbbi találmány, hanem a legelső keresztények
hite. A János-evangélium ugyanezt a hitet fogalmazza meg:

Nagycsütörtöki lábmosás – Krisztus nem uralkodni akart,
hanem szolgálni
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Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa
lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság
világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.
Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot
a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a
világosságról.
(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták,
azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.
János tanúbizonyságot tett róla, amikor azt mondta: „Ez az, akiről hirdettem: Aki nyomomba lép, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.”
Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. Mert a törvényt
Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. Istent nem
látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van (Jn 1,1–18).
Krisztus az Isten Örök Fia, Örök Igéje. Általa alkotta a világot. Ő öltött testet az idők teljességében.
Az Egyház hite mindig is ez volt. Szent Pál ezt a hitet tanította és védte.

Az Egyház Krisztus titokzatos teste
Szent Pál nemcsak Jézusról, hanem az Egyházról is tanít a leveleiben. Az állítja, hogy az Egyház
Krisztus teste:
A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is.
Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár
rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. A szem nem mondhatja a kéznek: „Nincs
rád szükségem” vagy a fej a lábnak: „Nincs rád szükségem.” Ellenkezőleg, a gyöngébbnek látszó tagok
sokkal szükségesebbek. Sőt a test alacsonyabb rendű tagjait nagyobb gonddal vesszük körül, és a tisztességtelen tagok nagyobb tisztességben részesülnek, a tisztességes tagoknak ugyanis nincs erre szükségük.
De Isten alkotta így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendű tagot nagyobb tisztességben,
hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. Ha szenved az egyik
tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti
Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai (1Kor 12,12–27).
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Krisztus teste vagyunk, mert az ő Lelke él bennünk. Mi vagyunk az ő keze és lába. Ahogyan egy
vers megfogalmazta:
Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk,
hogy munkáját ma elvégezzük.
Lába sincs, csak a mi lábunk,
hogy az embereket az ő útjára vezessük.
Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk,
hogy az embereknek róla beszéljünk.
Krisztusnak nincs más segítsége, csak ha mi segítünk,
hogy az embereket neki megnyerjük.
Mi vagyunk az egyetlen Biblia,
amelyet a világ még olvas.
Mi vagyunk az Isten rejtett üzenete,
ahogyan azt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk.

Krisztusnak nincs más keze, csak a te kezed…

A testben sok tag van. Sokszor a gyengébbnek látszó tagok fontosabbak. Egyszer Rómát elhagyták a plebejusok, a szegények. Felháborította őket, hogy a munkájuk gyümölcsének nagy részét
a gazdagok (a patríciusok) élik fel. Egy bölcs patrícius, Menenius Agrippa kijött a szegények táborába, hogy jobb belátásra bírja őket. Egy mesét mondott el nekik. A mese szerint a test tagjai
fellázadtak a gyomor ellen. Ők dolgoznak az ételért, és aztán minden a gyomorba jut. Elhatározták,
hogy többet se a kéz, se a száj, se a fogak, se a torok nem fog élelmet juttatni a gyomorba. Azonban
néhány nap múlva az egész test haldokolni kezdett. Innen megértették a test tagjai, hogy szükségük van a gyomorra is. A mesét hallva a római szegények is megértették, hogy szükségük van
a gazdagokra, és visszamentek Rómába.
Ez a híres mese arról szól, hogy az állam olyan, mint az emberi test. Minden embernek más szerepe van az államban, a közösségben. Azonban minden szerep nélkülözhetetlen. Szent Pál ugyanezt a hasonlatot használja. Az Egyház olyan, mint egy test. Minden tagra nagy szükség van benne.
Sokszor a gyengének látszó tagok a legfontosabbak.
Sajnos manapság egy nagyon másfajta világot építenek körülöttünk. A szabadversenyt hirdetik.
Egy piramishoz hasonló világot építenek, ahol mindenki tör fel a csúcsra: egyre több pénz, egyre
több hatalom – csak nekem! Azonban ebben a szabadversenyben egyre több ember válik boldogtalanná. Ugyanis nem tud mindeni feljutni a csúcsra. A szabadversenyben a gyönge, az idős a beteg,
a szegény mindig lemarad. Az erősek világát építik, a sikeresekét, a gátlástalanokét. Akik képesek másokon átgázolni, hogy a maguk célját elérjék. Ám azért is van olyan sok boldogtalan ember ebben
a „szabadversenyes” világban, mert az ember nem erre született. Nem arra születtünk, hogy törtessünk előre önmagunkért. Az ember arra született, hogy szeressen és adjon, alkosson és építsen.
A Biblia álma az emberi társadalomról nem egy piramishoz hasonlít, hanem az emberi testhez.
Egymásnak tagjai vagyunk. Ha szenved az egyik tag, a többi együtt szenved vele. Ha örül az egyik
tag, a többi együtt örül vele.
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Sokszor csak a szenvedés tanít meg minket erre a testvéri együttérzésre. Egy fogyatékos olimpián
történt. Egy kisfiú indult versenyfutásban. Remekül futott, és nagyon szeretett győzni. Amikor beért a célba, nagyokat kiáltott és ugrált örömében. Aztán jött a döntő futam. A kisfiú elég rosszul
rajtolt, de aztán futott teljes erejéből, és sorra hagyta le a gyerekeket, akik még előtte voltak. Lehetett látni, hogy megint ő lesz az első. Amikor az utolsó gyereket előzte, aki még előtte volt, annak
összeakadtak a lábai, nagyon csúnyán elesett. Ez a fiú futott, futott boldogan, aztán egyszer csak
megállt. Visszament ahhoz a gyerekhez. Felsegítette. Aztán ketten mentek be a célba utolsónak.
A stadionban mindenki felállt, és megtapsolta. Egészségesek olimpiáján ilyesmi nem szokott történni. Az a beteg gyerek tudta, hogy mit jelenthet ott feküdni a porban. Mi az a tehetetlenség és a
szégyen (Jean Vanier nyomán).

Paralimpia - készülődés a síkfutáshoz

Feladat:

!

Gondolkodj el azon, hogy mit szeretnél elérni az életben! Mikor leszel nyugodt a halálos ágyadon: ha tudod, hogy
sok millió forintod van a bankban, vagy ha tudod, hogy sok emberrel tettél jót az életben? Fogalmazd meg, hogy
mi az életcélod! Milyen ember szeretnél lenni? Olyan aki törtet előre önmagáért, vagy olyan aki magáról megfeledkezve szeret másokat?
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40. „Isten szeretet” (1Jn 4,7)
János apostol
János apostol Jakab testvére volt. Az apjukat Zebedeusnak hívták. Betszaidába valók voltak. Ők is
halászok voltak, mint Péter és András. Valószínűleg János volt Jézus legﬁatalabb tanítványa. Jézus
különösen is szerette őt.
Ő volt az a tanítvány, aki Andrással együtt Jézus nyomába szegődött a pusztában:
Másnap megint ott állt János két tanítványával, s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt:
„Nézzétek, az Isten Báránya!” E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött. Amikor Jézus
megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit akartok?” Így feleltek: „Rabbi – ami annyit jelent, mint
Mester –, hol lakol?” „Gyertek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak. A tizedik óra körül járhatott (Jn 1,35–39).
János ezt a napot soha életében nem felejtette el. Még öregkorában is pontosan emlékezett az
órára, amikor életében először találkozott Jézussal: a tizedik óra körül történt (azaz délután négy
óra tájban).
János az utolsó vacsorán Jézus szomszédja volt az asztalnál (vö. Jn 13,23). A kereszt alatt is ott állt
a közelben, amikor a többi apostol elfutott:
Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd,
a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány
(Jn 19,25–27).
Jézusnak nem volt testvére, ezért Máriát, az édesanyját a legkedvesebb tanítványára, Jánosra
bízta. Egyben Máriára bízta Jánost, és vele együtt mindannyiunkat. Azóta Mária a mi édesanyánk is.
János hitt, amikor látta az üres sírt és a lepleket:
Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem
sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a
fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt (Jn 20,3–10).
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Matthias Grünewald: Isenheimi oltár -„Jézus keresztje alatt ott állt anyja, és a szeretett tanítvány” (Jn 19,26)

János azonnal felismerte Jézust a csodálatos halfogás után. Ő mondta Péternek: „Az Úr az!”
(Jn 21,7). János apostol egy ideig még Jeruzsálemben maradt. Ott volt Péterrel, amikor a sánta koldust meggyógyították a templom kapujában (ApCsel 3,1–10), és lement Péterrel együtt Szamariába is, hogy az új megtérőket befogadják az Egyházba (ApCsel 8,14). Jánost is az ősegyház nagy
oszlopai között tartották számon (Péterrel és Jakabbal együtt; Gal 2,9).
Később aztán János apostol Efezusba ment. Ott élt, és ott is halt meg. Ott írta meg az evangéliumát Kr. u. 100 körül. Ekkor már a többi evangélium ismert volt, ezért János nem ugyanazt akarta még
egyszer leírni, hanem Jézus életéből csak néhány részletet választott ki. Ezeket írta le a maguk teljes
mélységében, részletesen. Egy életen át elmélkedett Jézus szavairól és tetteiről, ezért az ő evangéliuma a legmélyebb, feltárja Jézus személyének legbelső titkát. Az evangéliumot aztán János apostol
tanítványai fejezték be.
János apostol és a tanítványi köre még más írásokat is készített: három levelet és a Jelenések könyvét. János apostolt többször is elfogták, próbálták megölni. A legenda szerint forró olajban főzték.
Ám végül mégsem lett vértanú.
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Nagyon idős kort ért meg. Öreg korában a tanítványok gyakran mentek hozzá, és kérték, hogy
meséljen nekik Jézusról. Ő már nehezen beszélt, és úgy gondolta, hogy csak a legfontosabbat kell
újra és újra a szívükbe vésnie. Mindig csak ennyit mondott: „Szeressétek egymást, ﬁacskáim, szeressétek egymást!” János apostol aztán Efezusban halt meg, ott is temették el.

Ő szeret minket
Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Az Isten szeretete abban nyilvánul
meg bennünk, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban
áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül
(1Jn 4,7–10).
Ez a néhány sor az egész Biblia összefoglalása is lehetne. Isten maga a szeretet. Isten nem magányos Isten. Benne élet van. Örök szülés és születés. Az Atya öröktől fogva mindörökké életet ad a
Fiúnak, mindent odaad neki. Az Atya semmit sem tart meg önmagának, a szeretet örök extázisában
él. A Fiú mindent befogad, és mindent azonnal visszasugároz az Atyának. A kettőjük között áradó
szeretet pedig maga a Szentlélek.
Ebből a szeretetből lett a világ. Atya és Fiú önátadásából lett az atommagok és elektronok tánca, a
férfi és a nő szerelme, a nevető gyermekarcok. Akkor szép egy ember élete, ha lassanként megsejti
a léte titkát, ha engedi magán átáradni ezt a végtelen jóságot.
Ez a szeretet Jézus keresztjében tárult fel a világ
számára. Gandhi egyszer egy protestáns lelkésszel
sétált. Egy útkereszteződéshez értek, ahol egy kereszt állt. Gandhi odament a kereszthez, és mélyen meghajolt (noha ő nem is volt keresztény).
A lelkész meglepődött ezen. Gandhi így magyarázta meg a magatartását: „A maguk keresztje valami nagyon fontos dologra tanít minket: hogy
csak a szeretetből vállalt szenvedés válthatja meg
a világot.”

Gandhi Krisztus nagy tisztelője volt
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Krisztus keresztje a szeretet nagy kinyilatkoztatása és forrása. Ahol ez a kereszt eltűnik az életünkből, ahol száműzik az osztálytermekből és az utcákról, ott a világ nagyon szürkévé, reménytelenné
válik. Erről is szól Gulyás Pál Az evangélium elé című verse:
Egy betlehemi megalázott
ember teremtett új világot,
megteremtette az Igéből,
a szeretet szent semmijéből.

De Ő alakít mostmár mindent,
Ő jár fel-alá ereinkben,
Ő támaszt az egeknek létrát,
Ő küld a sötétbe stafétát!...

Ezt a világot úgy szerette,
hogy ráverték egy nagy keresztre,
általverték kezét és térdét
s a Nap is vérzett, ahogy vérzék.

Karját az Ég felé emelte
s elszállt fölötte a föld lelke,
új lélek költözött a Holdba,
új teremtés a bús bolygóba.

A szél elvitte kiáltását,
vihar széttépte jajgatását,
csend nőtt fölötte, emeletnyi, –
és most se tudják eltemetni.

Medréből a tenger kilépett,
feljött a földből az enyészet,
a víz és tűz rendje megfordult,
a természet könnye kicsordult.

Milliók ássák újra sírját,
milliók újra a Sátánt hívják
a Föld óriási tüzéből
a mindent alakító éjből.

Ez a könny tartja most a létünk,
ez a könny hoz jövendőt nékünk!
Ha ez a könny most elapadna,
szívünk egyszerre megszakadna,

folyók hirtelen megállnának,
elhűlne szárnya a madárnak,
szikla zuhanna a zöld fűre
s a levegő elsötétülne.
Krisztus keresztje, Isten szeretete tartja a tenyerén ezt a világot. A Biblia erről a szeretetről szól,
ezt akarja átadni a számodra is. Az életünk legfőbb feladata megtanulni szeretni, és így Isten szeretetébe eljutni. Erről szól ez a kis mese:
Egyszer egy kisgyerek szívében megszólalt egy gyönyörű szép dallam. Olyan volt, mint az első
tavaszi kék égbolt vagy mint a hegyi patakok csobogása. A fiú azt mondta magában: Annyira szép,
elviszem a Jóistennek, odaadom neki. El is vitte, és letette a lábaihoz. Az Úristen nagy örömmel
hallgatta, aztán azt mondta: „Valóban gyönyörű. Ha akarod, segítek neked, hogy egészen tökéletes
legyen.” És megajándékozta őt a szeretettel és a szerelemmel. Ő pedig érlelődött, növekedett, és
közben a dallam is változott a szívében. Mélyebb lett, érzésekkel telt meg. Amikor meghallotta, azt
gondolta: „készen van”. Újra elvitte az Úristenhez. Az Úristen megint nagy örömmel hallgatta, de
azt mondta: „Valami még hiányzik belőle.” És megajándékozta őt a szenvedéssel. Az ember küszkö-
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dött és lázadt. Néha úgy érezte, hogy belepusztul, nem bírja tovább. Néha majdnem elveszítette
a hitét is. De aztán fölékerekedett a szenvedésnek, legyőzte azt. Közben a dallam megint változott
a szívében. Egy szomorú, mély alaphang is belekerült. De ettől csak még zengőbb lett, még diadalmasabb. Amikor meghallotta, elvitte az Úristennek, és azt mondta: „Mindenemet, amim csak
volt, beleadtam ebbe a dallamba. A szívem vérével írtam. Nincs másom, amit adhatnék. Fogadd el.”
Az Úristen azonban ezt felelte: „Van a számodra még egy ajándékom.” És megajándékozta őt a
magányossággal. Az ember körül a világ hangjai lassan elcsendesedtek. És ahogyan ő átküzdötte
magát a magány keserűségén és kegyelmén, a dallam újra változott a szívében. Egyre áttetszőbb
lett, egyre szellemibb. Amikor az Úristen meghallotta, meghatottan elfogadta.
A szeretet dallamát tanuljuk egy életen át. Ez az élet iskolájának legfőbb tantárgya. Ahhoz, hogy
egy-egy osztállyal előbbre léphessünk, néha fájdalmas, nehéz utakat kell végigjárnunk. A Biblia a
legfőbb útmutatónk, erőforrásunk ezen az úton.

„Új eget és új földet láttam”
A Biblia befejezése a világ beteljesedést ábrázolja. Isten szeretetből alkotta a világot. Arra teremtett
minket, hogy a maga boldog örök életét megossza velünk. Erről a boldog hazaérkezésről szólnak
a Biblia utolsó sorai:
Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének
fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy erős, zengő hang: „Íme, Isten
hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl
szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fáradság, mert ami volt,
elmúlt.” Akkor a trónon ülő megszólalt: „Íme, újjáteremtek mindent!” Majd hozzám fordult: „Írd fel: ezek
a szavak hitelesek és igazak.”
Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag.” A Lélek és a menyasszony hív: „Jöjj el!” Aki
hallja, mondja: „Jöjj el!” Aki szomjazik, jöjjön. Aki kívánja az élet vizét, ingyen vegye. Aki mindezt tanúsítja,
az mondja: „Igen, hamarosan eljövök. Ámen.” Jöjj el, Uram, Jézus! (Jel 21,1–5; 22,17–21).

Ne dobd el!
Egy gazdag amerikai családban szokás volt, hogy a diplomaosztó napján a végzett fiúk autót kaptak az apjuktól. Így volt ez nemzedékek óta. A családban a legidősebb fiú készült lediplomázni.
Az apjával el is mentek az autószalonba, kinézni, hogy milyen autót szeretne. A diplomaosztó után
hazaértek, ám a ház előtt nem állt ott az autó. A fiúnak rossz előérzete támadt. Bementek a házba,
koccintottak, az apa gratulált a fiának, és átadott neki egy Bibliát a diplomaosztó alkalmából. A fiú
elvörösödött a méregtől, kiabálni kezdett az apjával, sértegette őt, aztán nagy ívben elhajította a
Bibliát, és kirohant a házból. Később el is költözött otthonról. A családban megfagyott a levegő.
Az apa egyre szótlanabb lett, aztán egy fél évvel később meghalt. Talán a fia miatti bánat is okozta
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a halálát. A fiú hazajött a temetésre. Otthon jött-ment az üres szobákban. Egyszer csak meglátta a
Bibliát, amit az apja adott neki a diplomaosztó napján. Kinyitotta. Az első oldal mellé becsúsztatva
ott volt benne egy csekk. A csekken az általa kinézett autó ára. A diplomaosztó napján állította ki
neki az édesapja.
A Biblia kincset rejt. Talán most, fiatalon még fel sem fogod, hogy mennyire
fontos ez a kincs a számodra. Ne dobd el magadtól Isten erőt, fényt, kincset rejtő üzenetét!

A Biblia kincset rejt számodra is

Feladat:

!

Határozd el, hogy a Biblia az életed fontos útitársa lesz, hogy gyakran fogod olvasgatni, erőt, útmutatást meríteni
belőle! Ma este is vedd elő az esti imádhoz, és keresd ki belőle azt a részt, amely számodra most a legkedvesebb!
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