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ELÖSZÓ

Az ószövetségi bibliai történetek tanításához óhajt
segítséget nyujtani ez a könyv. Ez mindjárt meghatározza
a könyv célját is. Nem elméleti tudást akar nyujtani, nem
a szentírástudományi továbbképzést akarja szolgálni,
hanem a gyakorlatot. Ez jelentkezik mindjárt az anyag
terjedelmében. A püspökkari előírást tartja szem előtt,
mely cr középiskolák számára meghatározza a tanítás

, anyagát és terjedelmét. Azért tettük ezt, tnivel így alacso
nyabbfokú iskolákban is lehet használni, míg fordítva ez
nem volna eléthető.

Nem módszeresen dolgoztuk fel az anyagot a h ittan
órák számára, hanem csupán anyagot gyüjtöttünk, és
ennek az anyagnak a felhasználását minden hitoktató
egyéni módszerére bízzuk, mert csak így érhető el a leg
nagyobb eredmény. A könyv anyaga a maga terjedel
mében nem adható le és nem is ez volt a célunk, hanem
a mai nehéz időkben mentesíteni akartuk az időt nagyon
is igénybe vevő kereső munkától azokat, akik a hittan
tanításával foglalkoznak és idejük nagyon is igénybe van
véve. Biztos hátteret óhajtottunk nyujtani a biblia tani
tásához, amikor a tudomány idevonatkozó anyagát
összegyüjtöttük.

Feldolgozásunkban azonban igyekeztünk bizonyos
módszert követni. Először adjuk a bibliai történetek szö
vegét a Vulgáta nyomán. Bővebben adtuk, mint az iskolai
könyvekben megtalálható, mert így véltük legjobban
elérhetőnek, hogy behatoljunk a Szeutirás szellemébe.
Rögtön követi ezt apróbetűs részben a szövegben elő
forduló nehezebb helyek szó- és tárgyi magyarázata. A
történet után következik a történetnek üdvtörténeti érté
kelése. Sotuisem szabad elfelejteni azt, hogy a bibliában
az Isten nem szórakoltató történeteket ad, nem a zsidó
népnek a történeté t adja elsősorban, hanem üdvtörténe-
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tet, vagyis azt látjuk a Szentírásban, hogy mikép jutott
el hozzánk az Isten országa. AI1Úkor nem népiskolai
fokon tanítjuk a bibliát, akkor ez rendkívül fontos jelen
tőségű tény. A bibliának ilyen szetuléletébe kell bevezet
nünk tanítványainkat értelmüknek megfelelő fokon. Az
üdvtörténeti rész után sor kerül a történeti háttér meg
testéséte. Csakis a történeti összefüggés teljes látásával
érthetjük meg a történet célját. Ennek apologetikus jellege
is van. Ma, hála Istennek, abban a szetenesés helyzetben
vagyunk, hogy nagyon sokat ismerünk már ebből a tör
ténelmi háttérből és ezáltal nem kell félnünk a bibliának
mesévé, hitregévé való zsugorodásától, sőt annál szem
léletesebben tudunk rámutatni a bibliai igazságok termé
szetfeletti jellegére. Az Úr Jézus szavai betűről-betűre
beteljesedtek: Ita kövek fognak kiáltani". (Lk. 19, 40.)
Ezért hoztunk olyan bőven idézetet az ókori keleti iroda
lomból, ezért adtunk olyan nagy képanyagot 'a kiadó
bőkezűségéből, hogy a kövek kiáltsanak és minél több
embert juttassanak el az Istenhez. A bibliai történet ki
használását célozzák az Előképek, a Tanítások és az
Alkalmazások. Ezekben röviden, szinte jelszószerűen
mutaitunk rá a történetben lévő gyakorlati alkalmazható
ságú anyagra, hogy ezekkel mélyíteni tudjuk tanítvá
nyaink hitét és vallásosságát. Az Ima pedig elsősorban
a hitoktató áhítatát akarja szolgálni, hogy amikor az Isten
és az Egyház szavaival imára nyitja ajkát, tanítványainál
minél bőségesebben teremjen meg fáradságának gyü
mölcse az Isten kegyelme révén. Úgy véljük, alkalmas
a könyv - elsődleges célja mellett - arra is, hogy
bevezetőül szolgáljon az ószövetségi Szentírás olvasásá
hoz is.

A könyv gyakorlati célja hozta magával azt, hogy a
könyvben nem idézzük a forrásokat. Ezek megtalálhatók
a könyv végén. Azonban annyival tartozunk, hogy jelez
zük azt, hogy az idézetek legnagyobb részét Barton:
Archeology and the Bible könyvéből vettük, de össze
hasonlítottuk más helyen található fordítálokkal is. A
képanyag az idézett irodalomban. szintén fellelhető. (1)
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jelzi a megfelelő képet. A bibliai nevek írásában a leg
újabb magyar szentitésiorditást követtük.

Hálás köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik mun
kánkban segítségünkre voltak tanácsaikkal, és külön
köszönetünket nyilvánítjuk ki dr. Horváth Konstantin
S. O. Cist. úrnak, aki készségesen engedte meg, hogy
zsol tárfordí tásait felhasználhassuk.

Könyvünket lsten nevében bocsátjuk útnak, hogy
olyan eredménnyel szolgálja a hittantanítás ügyét, ami
lyen szeretettel azt összeálJítottuk.
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I. OSKINYILATKOZTATAs KORA

l. Bevezetés

AKINYILATKOZTATAS. Mi végett vagyunk a vilá
gon? Erre a kérdésre a feleletet a katekizmus abban adja
meg, hogy az Istenhez eljussunk. Azonban hogy az Isten
hez eljuthassunk, ismerni kell az odavezető utat. Ezt az
utat az ember a saját eszével is megismerhetné, tehát
természetes úton is eljuthatna az Isten ismeretére, azon
ban ez az út nem minden ember számára áll nyitva, mert
ennek nagy nehézségei vannak. Ezért az Isten maga gon
doskodott arról, hogy az ember megismerje őt a kinyilat
koztatás útján. A kinyilatkoztatás Isten megismerésének
természetfeletti módja.

BIBLIA. A kinyilatkoztatás vagy szájról-szájra száll
az emberek között és ekkor hagyományról beszélünk,
vagy Isten parancsára írásba foglalja a kinyilatkoztatást
valaki, és ekkor az írásba foglalt kinyilatkoztatást Szetii
írásnak vagy görög szóval Bibliának nevezzük.

A görög "biblia" szó könyvet jelent és nevét "biblos"-tól,
papiruszsástól, mely a könyvanyagául szolgált, kapta. A zsidók írás
anyagáuJ fao, viasz-, agyagtáblát, cserepeket (ostraka), papiruszt és
pergament használtak. Iróeszközük a vasból készült stílus vagy nád
toll volt. A fekete tintán kivül ismerték a színes tintát is. A könyv
alakja, ha papiruszból készült, legtöbbnyire tekercs (1) volt; a perga
menból készült könyv lapokból állt, sót nagyon sokszor a Szent
írást, ha papiruszból is készült, könyvalakúra készítették. Jrásmód
a föniciai-kánaáni írás volt, melyet a Kr. e. VI. században az arám
irás váltott fel, és ezt követte a mai négyszögletes vagy quadrát
irás. A megmaradt bibliai kéziratok csak ezt a formát használják.
Ez az írás mássalhangzókból állt és csak a Kr. u. VI. században kezdik
jelölni pontozással a magánhangzókat. A magánhangzók hiányának,
valamint a betűk hasonló voltának tulajdonítható részben a szöve
gek megromlása. - A görög írás a föníciai írásból alakult ki a Kr. e.
XI. századtól kezdve. Ez magánhangzókat is ismer. Irásban vagy
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nagybetűs irást (littera uncialis, maiuscula, cursiva) vagy kisbetús
irást (littera minuscula) használtak. A szavak közt nem hagynak közt,
egyfolytában irnak, ami szintén sok téves olvasásnak lehet az oka.
- Az itáliaiak az irást részben a föníciaiak, részben a görögök útján
ismerik meg. Kr. e. az I. században már a teljesen kialakult betűsort
használják. Ez az írás a római katonák. útján terjedt el Európában és
Nagy Károly udvarában alakult ki a mai kisbetűs írás. (2)

SUGALMAZÁS. A Szentírás tehát az Isten szavát
tartalmazza, mégpedig tévedés nélkül. A Szentírásnak
tévedés nélküli leírása a Szentlélek Isten közbejöttével
történt, és a Szentléleknek ezt a munkálkodását sugalma
zásnak nevezzük. A sugalmazás azt a természetfeletti
hatást jelenti, amellyel az Isten az embert arra indítja,
hogy az Isten akaratát másoknak írásban tudomására
adja. A sugalmazásnál az Isten megvilágítja az író értel
mét, hogy megismerje a leírandó anyagot, és indítja
akaratát, hogy le is írja azt, amit az Isten közölni akar.
A könyvnek így az Isten lesz a szerzője, az ember csak
eszközként szerepel az Isten kezében, a nélkül azonban,
hogy elvesztené az író egyéniségét. Igy érthető meg, hogy
minden szentírási könyvnek más és más a stílusa. Irás
közben az Isten vigyáz arra is, hogy tévedés ne kerüljön
a könyvbe és az író megtalálja a helyes kifejezéseket
Isten gondolatainak leírására.

A BIBLIÁBAN NINCS TÉVEDÉS. A sugalmazottság
magával hozza, hogy a 'bibliában nincs tévedés, mert az
Isten szentségével ellenkezik, hogy tévedést sugalmazzon.
Mégis a bibliában találkozhatunk látszólagos ellentmon
dásokkal és tévedésekkel. Az ellentmondások vagy Q.I1~ét
erednek, hogy két eseményt azonosítunk, melyeknek
körülményei azonban azt mutatják, hogy nem azonosak,
hanem két különböző eseményről van tulajdonképen SZÓj

va.gy onnét erednek, hogy a szent szerző nem tartja meg
az időbeli sorrendet; oka lehet az ellentmondásoknak az
is, hogya szerzők megőrzik egyéniségüket az írásban, és
ugyanazt az eseményt az egyik máskép írja le, mint a
másik.

A Szentírásban nincs tévedés sem valláserkölcsi, sem
tudományos, sem történeti igazságokban. A biblia
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ószövetségi részében előadott valláserkölcsi igazságok
nem befejezett és rendszerbe foglalt alkotásai az Isten
nek, - ez a tökéletesítés az újszövetségre várt - melyet
azonban a hagyomány az ószövetségben is kiegészít és'
ezért az ítéletalkotásnál a hagyományt is figyelemben kell
részesíteni. Ez a tökéletlenség hozza magával, hogy az
ístentiszteleti törvények és előírások közt találhatunk a
pogány kultuszokhoz hasonló vonásokat.

A természettudományok szereplés ének megítéléséhez
az elveket megadta XIII. Leo pápa a Providentissimus
enciklikában: a biblia lényegében vallási igazságokat tar
talmazó könyv és amennyiben a szent írók természet
tudományos ismereteket közölnek, ezt nem a tudomány
nyelvén teszik, hanem a nép természettudományos fel
fogása szerint beszélnek.

A biblia történeti adataiban sincs igazi tévedés. A
bibliai könyvek jórésze történeti könyv, melyeket szer
zőjük éppúgy írt, mint történeti könyveket szoktak írni,
tehát használhatott forrásokat is. A Szentírás nem egy
helyen névszerint említi meg forrásait. Az írott források
mellett használhatott szóbeli forrásokat is a saját érte
sülései, tapasztalatai mellett és ezek is kiállják a történeti
kritikát. Az évszámokban könnyen lehetnek tévedések,
azonban ez a másolók tévedésének, elnézésének tudható
be és nem a szent íróknak. Sok olyan történeti dologról
is tudósít a Szentírás, amit eddig tagadásba vettek a tudó
sok. Az ásatások azonban a bibliának adtak igazat; így
II. Szárgon király (722-705f létéről és szerepléséről csak
abibliából értesültünk, míg a khorszabadi ásatások min
denben megerősítették a biblia adatait. Es ez már nem
egy esetben fordult elő.

A SZENTIRAs FELOSZTASA. A Szentírás könyveit
nem egyszerre iratta meg az Isten, hanem kb. t600 év
alatt. Ugyanis az első könyv Kr. e. t500-ban készült, míg
az utolsó Kr. u. tOO-ban, a szerint, ahogy az Isten a ki
nyilatkoztatásban többet és többet adott tudtunkra. A
Szentírás könyveinek száma 72, ezekből 45 ószövetségi és
27 újszövetségi.
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o- és újszövetség elnevezés Szent Pál szavai nyomán kelet
kezett és Tertullián terjesztette el használatát a latin irodalomban.
A latin szó a testamentum; ennek kettős jelentése van: al szövetség,
amit az Isten a zsidó néppel kötött és amit az Úr Jézus megújított
az egész emberiséggel: az Isten kegyelmét adja, ha az ember meg
tartja Isten parancsait; b] végrendelet a másik jelentése a szónak,
amennyiben az Úr Jézus vérével minket a mennyország örököseivé
tett, és a Szentirás tartalmazza az Úr Jézus végrendeletét.

A szent könyveknek első hivatalos jegyzékét a
tridenti zsinaton állították össze. Ekkor nyilatkozott az
Egyház először, hogy mely könyvek tartoznak a Szent
iráshoz. A Szentírás könyveit magában foglaló jegyzék
nek a neve: kánon. Az Egyház a jegyzékbefoglalással el
ismerte ezekről a könyvekről, hogy. sugalmazottaknak
tekinti azokat. Eddig csak a hagyományra és az Egyház
gyakorlatára támaszkodva lehetett megállapítani, hogy
valamely könyv sugalmazott-e vagy sem. Ennek folytán

. előfordult, hogy egyes könyvek ellen kétségek merültek
fel a sugalmazottságot illetőleg, ezek a deuterokanonikus
könyvek, míg azokat, melyek ellen sohasem merült fel
kétely, protokanonikus könyveknek nevezzük. A deutero
kanonikus könyveket a protestánsok nem fogadják el
szent könyveknek, akárcsak a zsidók. Az Egyház gyakor
lata nem ismerte ezt a megkülönböztetést, hisz a katakom
bák falán nem egy képet látunk deuterokanonikus köny
vekből véve, például Tóbiás történetét. A tridenti zsinat
1546 április 8-án tartott ülésén hozott határozat kimondja
a kiközösítést arra, aki a kánonban felsorolt könyveket
a maguk teljes egészében nem fogadná el szenteknek és
kanonikusoknak.

Itt csak az ószövetségi könyvek felosztását és fel
sorolását adjuk. Az ószövetségi könyveket három cso
portra oszthatjuk: I. történeti, II. oktató és III. prófétai
kőnyvek.

I. Történeti könyvek:
1. Mózes 5 könyve: a Teremtés könyve a világ és az ember

teremtését, a búnbeesést és a zsidó nép kiválasztását tárgyalja. A
Kivonulós könyve a zsidó nép kivonulását és a Sinai pusztában való
tartózkodását beszéli el. A Levitók könyve a leviták kötelességeit,
áldozatok bemutatását, ünnepek megülését irja le. A Szómok könyve
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a zsidó nép megszámlálásával kezdődik és a pusztai tartózkodás
második és utolsó évéről szól. A Másodtörvénykönyv Mózes utolsó
beszédét, Józsuénak mint Mózes utódjának a kijelölését és Mózes
halálát adja elő.

2. Józsue könyve: elbeszéli a zsidó nép történetét Mózes halá
lától kezdve Józsue haláláig, tehát Palesztina elfoglalását és fel
osztását.

3. Bírók könyve: Képekben mutatja be azt az időszakot, ami
eltelt Józsue halálától a királyság megalapításáig.

4. Rut 'könyve: a birák idejéből veszi tárgyát, amikor elbeszéli
Dávid egyik ősanyjának a történetét.

5. Kilólyok 4 könyve: a királyság története van meg benne
egészen Júda országának felbomlásáig. - Az első két könyvet
Sómuel könyveinek is szokás nevezni, mivel Sámuel történetével
kezdődik.

6. Krónikók 2 könyve: Dávid király családjának történetét tar
talmazza istentiszteleti szempontokat figyelembe véve.

7. Ezdrós és Nehemiás könyvei: a fogság történetét adják, ill.
annak megszűntéről és a templom felépítéséről tudósítanak.

8. Makkabeusok 2 könyve: Kr. e. 175 évvel kezdik a zsidó nép
történetének elbeszélését és leirják a szirekkel folytatott szabadság
harcot.

9. Tóbiós könyve: az asszir fogságban élő Tóbiás története.
10. Judit könyve: Betulia megmentését mondja el az asszír

ellenségtől.
11. Eszter könyve: a zsidó nép megmenekülését beszéli el a

perzsa birodalomban.
A történeti könyvek száma: 21.

ll. Oktató könyvek:
1. Jób könyve: a szenvedés problémáját boncolgatja.
2. Zsoltórok könyve: 150 zsoltárt, vallásos éneket tartalmaz,

melyeket az istentiszteletnél használtak.
3. Példabeszédek könyve: különböző, erkölcsös életre buzdító

mondást, hasonlatot stb. tartalmaz.
4. Prédikótor könyve: a hiúságról és a földi dolgok hiábavaló

ságárói beszél közmondásokban.
5. Enekek éneke: allegóriában tárj a elénk a Messiás és az

Egyház viszonyát.
6. Bölcseség könyve: az egyiptomi diaszpórában élő zsidóság

számára készült, hogy megőrizze azt a sok kísértésben, mely a pogá
nyok közt élő népet körülvette.

7. Jézus, Silók liónak könyve: ezt a Jeruzsálemben írt könyvet
az Egyház a hitujoncok erkölcstani oktatására használta fel.

Az oktató könyvek száma: 7.

lll. Prófétai könyvek:

1. lzaiós könyve: lzaiás jövendöléseit, beszédeit tartalmazza. A
második résznek vigasztaló jellege van, mert itt már a Messiásról szól.
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2. Jeremiás könyve: a próféta jövendöléseit tartalmazza. Hozzá
tartozik Jeruzsálem pusztulása után irt Siralmak könyve, valamint
iródeákjának könyve: Báruk könyve.

3. Ezechiel könyve: Ezechiel tevékenységéről számol be.
4. Dániel könyve: a babiloni számkivetésben játszódik le a

benne elbeszélt eseménysorozat.
5. Ózeás könyve: Izrael országának pusztulását jósolja meg.
6. Jóel könyve: Júda országáról jövendöl benne, Ozeással egy-

időben.
7. Amosz könyve: Izraelhez való küldetését hja le a próféta.
8. Abdiás könyve: az edomiták elleni jövendöléseit mondja el.
9. Jónás könyve: Ninivének hirdet Jónás búnbánatot.
10. Mikeás könyve: lzaiás kortársa és segítője Jeruzsálemben

a próféta. A fogságról, ennek megszüntéről és a messiási országról
jövendöl.

11. Nóhum könyve: Ninive pusztulását mondja előre.
12. Habakuk könyve: Babilon lesz jövendölése szerint az esz

köz, mellyel Isten a zsidókat bünteti, de majd ezt a büntetésre fel
használt népet is elveti.

13. Szofoniás könyve: Józiás király idejében beszél a fenyegető
végveszedelemről és a messiási időkről.

14. Aggeus könyve: a jeruzsálemi templom újraépítésénél
jővéndőlő próféta beszédét tartalmazza.

15. Zachariás könyve: a Jeruzsálemben élő próféta látomásait
és jövendöléseit, melyek a messiási időkre vonatkoznak, foglalja
magában.

16. Malakiás könyve: a próféta Ezdrás és Nehemiásnak
nyujtott segédkezet a refonnmunkában. Messiási jövendöléseit fog
lalja írásba.

A prófétai könyvek száma: 16.~

ASZENTIRAS MEGHATÁROzASA. Ezekután a
Szentírás fogalmát így határozhatjuk meg: A Szentírás
azoknak a szent könyveknek gyüjteménye, melyeket a
Szentlélek sugalmazásából Írtak.

A SZENTIRAS NYELVE. A Szentírás könyveit héber,
arám és görög nyelveken írták.

A . héber nyelv a sémi nyelvcsalád középső csoportjához tar
tozik. A zsidó nép ezt a nyelvet használta Kr. e. VI. századig. A babi
loni fogságtól kezdve mindjobban kiszorítja a héber nyelvet az
arám (káld), amely a Hasmoneusoktól kezdve uralkodóvá válik
annyira, hogy a héber nyelvet csak az istentiszteletnél használják.
Az arám nyelv a sémi nyelvcsalád északi csoportjának nyugati ágá
hoz tartozik. - A görög nyelv az Ú. n. koiné - egyetemes görög
nyelv alakjában volt használatos. Ez volt az egyiptomi zsidóság
nyelve is.
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Az ószövetségi könyvek majdnem mind héber nyel
ven vannak meg. Arám nyelven van: Dániel és Jeremiás
próféta jövendöléseinek egészen kis része és ugyancsak
Ezdrás könyvének néhány része. Görög nyelven készült
a Bölcseség könyve és a Makkabeusok II. könyve. Egyes
könyveknek azonban héber eredetije elveszett s ezeket
csak görög fordításban ismerjük, így: Baruch, Tóbiás,
Judit, Jézus, Sirák fiának, Makkabeusok I. könyvei;
Dániel és Eszter könyvének egyes részei. 1896-fban Kairó
mellett Jézus, Sirák fiának könyve háromötöd részben
előkerült héber nyelvű szövegben.

FORDITÁSOK. A szent könyveket azonban nem
tudja mindenki eredetiben olvasni, azért szükségessé vált
azoknak lefordítása is. A legelső alkalmat erre az adta,
hogy az egyiptomban élő zsidóság már nem beszélte nyel
vét, hanem görög volt a nyelvük. Ezért szükségessé vált
a Szentírásnak görög fordítása. Igy keletkezett a Hetve
nesek (Septuaginta) fordítása. A hagyomány szerint
(Josephus Flavius, Pseudo-Aristeas, Philo) a király,
II. Ptolemaios Philadelphos (3) (285-247 Kr. e.) az
alexandriai könyvtár igazgatója kérésének tett eleget,
amikor Jeruzsálemből héber szövegű Szentírást és fordí
tókat kért. Eleazár főpap arannyal írott könyvet és 72
tudóst küldött, akik 72 nap alatt elvégezték a fordítás
munkáját. Ennek a fordításnak nagy volt a tekintélye,
még az evangéliumok is e szerint idézik az ószövetségi
részeket. Nagyon sok fordításnak alapjául is szolgált a
Hetvenesek fordítása. Jelentősége még mai nap is nagy,
mivel régebbi codexek maradtak ránk ebből a fordítésból.
mint az eredeti héber szövegű Szentírásból.

A római birodalomban szükségessé vált a Szentírás
nak latin nyelven való felolvasása és így valószínű, hogy
már az I. század végén legalább is egyes részek latin
fordításban megvannak. Több latin forditás is volt. A
:U;. század végén már majdnem az összes szentírási könyv
latin fordításban megvan. Közös tulajdonságuk, hogy nem
irodalmi nyelven készültek a Hetvenesek fordításából.
Régebben Ita/ának, nevezték, ma Vetus Latinanak nevezik
a Szent Jeromos előtti fordításokat. Ezek a fordítások a
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mindennapi és nem az irodalmi nyelven készültek, szóról
szóra követték a görögöt, sokszor az egyes görög szavakat
le sem forditották, hanem csak áttették a szót latin írásba.
Ezért r. Damazus pápa megbízza Szeni Jeromost egy új
fordítással.

Szent Jeromos (teljes nevén Eusebius Sophronius Hieronymus)
Stridonban (Dalmácia) született 340--350 körül, keresztény szülók
tól. Otthon, majd Rómában tanult görögül és latinul. Rómában keresz
telkedett meg. Rómából Trierbe ment, innét Aquiléjába, majd
Jeruzsálembe. Útközben Antiochiában megbetegedett. Felgyógyulása
után a chalkisi sivatagban 4-5 évet töltött remeteségben, itt kez
dett héberül is tanulni. Antiochiában Paulinus pappá szentelte. Ekkor
Konstantinápolyba utazott, ahol Nazianzi Szent Gergely vezetése
mellett a Szentirás tanulmányozásával foglalkozott. 382-ben Rómában
van és itt Damazusz pápa titkára lesz, aki megbízta a Szentírás latin
fordításának elkészitésével. Rómából a pápa halála után Keletre
ment, beutazta Palesztinát és meglátogatta Egyiptom szerzetes tele
peít. 386-ban Betlehemben telepedett le, ítt iskolát nyitott, de maga
is tovább képezte magát az arám és héber nyelvekben. A Szent
íráson szakadatlanul dolgozott. Először Origenes Hexaplája alapján
javítja át a Szeritírást. ez a munka két könyv kivételével elveszett.
Majd a héber és arám szövegekból leforditja latinra a Szentírás
ószövetségi részét. Egyes könyveket nem forditott le, hanem meg
tartotta a Vetus Latinát, igy: Báruk könyvét, Bölcs., Jézus, Sirák fia
és Makkabeusok I. és II. könyvét. Az újszövetségi részt már elóbb
dolgozta át. 416-ban a pelágiánusok rágyujtják a kolostort. Szent
Jeromos ekkor életét csak nagy nehezen tudta megmenteni. 420 szep
tember 30-án halt meg. Testének maradványait a XIII. század végén
Rómában a St. Maria Maggiore-templomban a betlehemi jászol mellé
helyezik.

Szent Jeromos fordítása a Vulgáta nevet viseli. Ez a
fordítás az összes fordítás közül kiválik jóságával és
szépségével. A VII. század közepetől kezdve már csak a
Vulgátát használják. A tridenti zsinat Szent Jeromos for
dítását írja elő az Egyház hiteles szövegének. Szent
Jeromos szövege a sok másolásban a századok folyamán
megromlott. Többször is kísérleteztek az eredeti szöveg
visszaállításával. Legutoljára X. Pius pápa 19ü7-ben a
bencés rendre bízta a Vulgáta szövegének visszaállítását.
Hosszú munka után 1926-ban jelent meg az első kötet,
mely Szent Jeromos szövegének legjobb visszaállításában
a Teremtés könyvét tartalmazza. Azóta a bizottság már
kiadta az egész Pentateuchust is.
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A Szeritírás magyar fordításai is elsősorban litur
gikus célzattal kés-zültek. Azonban ezekből a forditások
ból nem maradt fenn semmi sem, mert az evangéliumokat
és leckéket tartalmazó könyvek a sok háborús viszontag
ságban elpusztultak.. A legrégibb Szeritírás-fordítás
1416-35. között keletkezett és három kézirat őrzi: a
Bécsi- (4), Müncheni- (5) és az Apor-kódex. Szerzőikül

Tamás és Bálint szerzeteseket tartják. Nincs alapja annak
a hiedelemnek, hogy forditóik husziták lettek volna. A
Jordánszky-kódexben (6) meglévő forditást Boldog
Báthory László pálos szerzetesnek tulajdonítják, de ezt
sem lehet biztosan állítani. Nyomtatásban a Szentírásból
legelőször Komjáti Benedek (7) fordításában Szent Pál
levelei jelennek meg Krakkóban 1533~ban. A protestán
soktól használt vizsolyi biblia fordítója Károlyi Gáspár (8)
volt, 1590-ben. A Vulgáta legjobb fordítása Káldi György
(9) jezsuitától származik, aki 1626-ban adja ki a Szent
írást Pázmány Péter, Bethlen Gábor és a pozsonyi kir.
kamara támogatásával. Ismételten kiadták fordítását.
Később Tárkányi Béla (1862-65) átdolgozta. A Szentírás
legújabb kiadását egy bizottság végezte. Ennek a mun
kálatnak az első kötete 1927-ben és a befejező kötete
1934-ben jelent meg. A fordítás a Vulgáta alapján történt
az eredetí szövegek szemmeltartásával és nagyon bő
jegyzetekkel.

KEZIRATOK. A Szentírás eredeti kézirata nincs meg.
Ellenben nagyon sok kézirat maradt meg annak ellenére,
hogy az üldözések idején igen sok szeritírási szöveg meg
semmisült. Egyesek szerint a meglévő kéziratok csak
4 százalékát teszik ki a létezett kéziratoknak. A római
császárok különös gonddal keresték a szerit könyveket.
Ezeknek kiszolgáltatói traditores nevet viselték és a hit
hagyással volt egyértékű a keresztények szemében
ezeknek a cselekedete. A legrégibb héber kézirat Kr. u.
a IX. századból, míg a legrégibb teljes görög kézirat Kr. u.
a IV. századból maradt reánk. Ha fontolóra vesszük, hogy
a latin és a görög klasszikusok kéziratai sokkal újabb
időkből valók, akkor láthatjuk, hogya keresztények
milyen gonddal őrizték a Szeritírást. Legnevezetesebb
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kéziratok: a) Sinai-k6dex (10) a IV. századból. Valószínű
leg a Nagy Konstantintól székvárosa számára rendelt
50 könyv közé tartozik. b) Vatikáni-kódex (11) szintén
a IV. századból. c) Alexandriai-kódex (12) az V. század
ból. Kisebb töredékek régebbi időkből is maradtak fenn,
fókép az egyiptomi kutatások során került eló sok papi
ruszra írt szentírási szöveg. Ezek közül legnevezetesebb
a Chester-Beatty papirusz. (13) (14) Kódexszerűen
papiruszra írt, 180" lapból álló könyv. Kr. u. ISO-ból valók
Iegrégíbb részei. Ezt 1930-ban találták meg. A töredék
egy görög bibliának, ó- és újszövetségnek részeit tar
talmazza. Végig nagybetűkkel írt, szép kézirat. Egy-két
régebbi részét leszámítva kb. 100 évvel elóbbról való,
mint a Sinai-kódex. A legrégibb ószövetségi töredék a
Nash-léle papirusz (15), mely az I. század végéról vagy a
II. század elejéról való és a tízparancsolatot olvashatjuk
rajta héber nyelven. A legrégibb újszövetségi szentirási
töredék Szent János evangéliumának egyes sorait (18,
31. 33. 37. 38.) tartalmazza görög nyelven. Ezt 1934-ben
fedezték fel és a tudósok véleménye szerint 150. előttről

származik.
szovEGEpSEG. Jóllehet az eredeti szentírási kéz

iratok nincsenek meg, mégis azt kell álIítani, hogy a
Szentírás kis változtatásoktól eltekintve úgy fekszik
előttünk, mint azt eredetileg megírták. és azok a változ
tatások, melyek benne elófordulnak, nem érintik a lénye
get. A hibák becsúszásának okai közt lehet az, hogy a
szent szerzó nem sajátkezűleg írta, hanem tollbamondta.
Azokra a könyvekre, melyeket nem tartottak kezdetben
sugalmazottaknak, nem vigyáztak annyira, és így ezekbe
könnyebben kerülhettek hibák. Az írás is oka lehet a
hibáknak, hisz áz eredeti szöveget valószínűleg föníciai
írással írták. és csak később, a babiloni fogság utáni idők
ben került a helyébe az arám írás, majd ezt ismét a
quadrát írás váltotta fel. Ezek az átírások nem történ
hettek meg hibák elkövetése nélkül, annál is inkább,
mivel mássalhangzókból állt a szöveg s csak jóval később
kerültek be a szövegbe a magánhangzókat jelző pontok.
A másolásnál azonfelül a hasonló alakú betúk is forrásai
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lehettek az elirásoknak. Nagyon könnyen történhetett
meg az elírás a számoknál,ahol nem voltak külön szá
mok, hanem a betűk szolgáltak a számok jelzésére. Igy
keletkeztek a különbözö olvasásmódok, a lectio va
riansok.

Mindezek ellenére már a zsidók is nagyon aggályo
san vigyáztak arra, hogy épségben tartsák meg a Szent
irást. Ezért a megsérült példányokat elégettélc A hiva
talos Egyház, sőt maga a hívősereg is nagyon aggályos
gonddal őrizte a Szentírást. Makedoniusz püspöknek el
kellett hagynia püspöki székét, mivel egy betűt megvál
toztatott a Timotheushoz írt első levélben. (Schütz: Kath.
Hitvédelem, 1931. 74. old.) Szent Jeromos fordításának
időre volt szüksége, míg mindenütt elfogadták, mert any
nyira megszokták már a Vetus Latinát, hogy nem akarták
felcserélni Szent Jeromos eltérő szövegével. Az Úr Jézus
és az apostolok idéznek az Oszövetségből, mégpedig a
Hetvenesek alapján és ezt nem tették volna meg, ha nem
tartották volna épnek a szöveget. Az Újszövetségbőlmár
az I. század végéről idézeteket találunk, mely idézetek
később csak növekedtek, úgyhogy ezek alapján is meg
állapítható, hogy a Szentíráson lényeges változás nem
történt. Azt a tényt, hogy a Szentírás szövege lényegé
ben épségben került hozzánk, nem magyarázhatjuk a
Szentlélek Isten különös gondoskodása nélkül, aki a
századok folyamán vigyázva őrködött hitünk írott forrá
sának épségén.

A SZENTIRAS BEOSZTÁSA. Eleinte a szöveget egy
folytában, minden köz nélkül írták. Az első szöveg
beosztás akkor keletkezett valószínűleg, amikor az isten
tiszteletnél egy-egy részt felolvastak. Ezeknek a részek
nek a neve perikópa. Ezzel jelezték még a leg
újabb időkig is a Szentirás részeit a misekönyvben.
A Szentírásnak fejezetekre való osztása Langton István
canterbury-i érsektől (t 1228) származik. Estienne Róbert
párizsi nyomdász volt az, aki 1551-ben kiadot! Szent
írásában bevezette a ma is érvényben levő versbeosztást.

A SZENTIRAS FONTOSSÁGA. A Szentírás számunk
ra nagyon fontos könyv. Isten szavát tartalmazza. Szent
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dolgok vannak benne leírva: Isten nagy titkai, a világ és
az ember teremtése, a bűnbeesés, Isten munkálkodása,
hogy kiemelje a bűnbe süllyedt emberiséget és újra ma
gához emelje Jézus Krisztus által. Irodalmi értéke is
nagy a könyveknek. Isten ugyan a könyvnek szerzője,
de az emberi szerzők egyénisége megmaradt, úgyhogy
a könyvek íróik egyéniségének ismertetőjegyeit magu
kon viselik. Különböző irodalmi formában vannak írva
az egyes könyvek. Irodalmi kiválósága a könyveknek
olyannyira kitűnő, hogy az ókor egyik népének irodal
mában sem találunk hozzájuk hasonlót. Egyszerűségmel
lett fenségesség, történeti hűség és költői képzeletcsapon
gás, a hit titkainak és a mindennapi élet szabályainak
leírása egyesülnek fenséges egységben.

A SZENTIRÁS HATÁSA. Nagy hatást gyakorol a
Szentírás nemcsak az emberek vallási és "erkölcsi vilá
gára/ hanem az élet minden területén érezzük hatását.
Nagyon sok kifejezése átment a nép nyelvébe. egyiptomi
csapás, egyiptomi sötétség, bűnbak, Káin-lelkű stb., ami
mind azt bizonyítja, hogy óriási hatást gyakorolt a min
dennapi életre. Az irodalom nem egy alkotásának
elindítója a halhatatlanság felé a Szentírás volt. Gondol
junk csak Az ember tragédiájára, Káínra, Messiásra stb.
A művészettönénetet el sem lehetne képzelni azok nélkül
a bibliai képek nélkül, melyekre a biblia adott íhletet.
A zenében mennyi nagy művész alkotott akkor, mikor a
Szentírásra gondolt. Az európai és általa az egész világ
kultúrája elképzelhetetlen a Szentírás nélkül.

A SZENTIRÁS üLVASÁSA. A Szentírásnak olvasása
ezért hasznos, sőt kívánatos. Szent Pál mondja a Timo
theushoz írt II. levelében: "Minden Istentől sugalmazott
írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz
ságban való oktatásra, hogy az Isten embere tökéletes
legyen és rninden jó cselekedetre kész." (3, 16.) XV. Bene
dek pápa ezért óhajtja, hogy naponta olvassák a keresz
tény családokban a Szentírást, és az olvasását búcsúval
kötötte össze. Az olvasása azonban nem könnyű, mert
nagyon sok történetí, régészeti, nyelvészeti és hittani
tudást tételez fel. Ezért az Egyház előírja, hogy csak
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olyan Szentírást használjunk, mely jegyz~tekkel van el
látva és rajta van az Egyház jóváhagyásfl. Iskolai hasz
nálatra azonban a Szentírás nagy terjedelme miatt nem
alkalmas, ezért az iskolákban olyan könyvet használnak,
mely csupán a főbb és fontosabb Szentírásból vett tör
téneteket tartalmazza és ennek a könyvnek a neve:
Bibliai történetek.

ALKALMAZÁS. Szeretettel és imádságos lélekkel
tanuljuk a könyvet, mert onnét is ez Isten szól hozzánk
és azt akarja, hogy jobban megismerjük Ot és atyai
gondoskodását, mellyel mindannyiunkat a mennyei bol
dogságraakar elvezetni. A tanulást imával kezdjük és
imával fejezzük be, hogy ezzel is jelezzük, hogya biblia
nem olyan tantárgy, mint a többi, mert itt nemcsak tudást
szerzünk, hanem a tudáson keresztül magát a jó Istent
is megszerezhetjük magunknak.

IMA. A Szentírás olvasása elölt. Könyörögjünkl Isten, aki a
Szentírást az értelem felvilágosítására és a szív vigasztalására
adtad a katolikus Anyaszentegyház által gyermekeidnek, engedd meg
nekünk, hogy Aranyszájú Szent János és Szent Jeromos tudása mel
lettünk legyen és közbenjárásukra támaszkodhassunk, hogy szent
neved dicsőségére, értelmünk megszentelésére, a lelkek javára és
az Anyaszentegyház tiszteletére szentül, figyelmesen, áhitatosan,
állhatatosan kutassuk naponta a Szentírás igéit. A mi Urunk Krísztus
által. Amen.

Szűz Máriához. O szentséges Szüz Mária, aki az üdvözítő
Jézust szülted, az örök világosságot a világra kiárasztottad. ó anyja
az isteni tudásnak, aki szent közbenjárásoddal számtalan járatlan és
tudatlan elmének kiesdetted, hogya tudásban és a jámborságban
csodálatosan kiváljanak, Téged tanulmányaim vezetőjének és párt
fogómnak választalak.

Közbenjárásodra, tudomány Anyja, a Szentlélek lelkemet töltse
el fénnyel és erősséggel, okossággal és alázattal; adjon nekem helyes
lelkületet, értelmet és emlékezetet, elegendő könnyedséget, főkép
értelmemnek és szívemnek tanulékonyságot, hogy mindenben az
isteni bölcseség tervei szerint haladhassak.

Védj meg engem, ó jóságos Anya, a kevélység, előítélet, hiú
kíváncsiság és állhatatlanság szellemétől; óvj meg engem minden
botránkozástól, minden tévedéstől, míndentől, ami hitemet leront
hatná, értelmem fényét, szívem tisztaságát, lelkem békéjét meg
zavarhatná.

Tedd, ó Mária, hogy párttogásoddal, mindíg engedelmeskedve
az Anyaszentegyház, az én édesanyám irányításának és tanításának,
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biztosan, erősen és állhatatosan haladhassak az igazság és erény
útján, hogy végezetül is eljussak Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak,

.a te Fiadnak ismeretére, szerétetére és örök bírására. Amen. (100 napi
búcsú mindannyiszor. X. Pius 1907. április 26.)

Szent Jeromoshoz. Könyörögjünkl lsten, kí Egyházad számára
Szent Jeromos hítvallódban a Szentírás magyarázására kíváló tanító t
adni méltóztattál: add, kérünk, hogy érdemeinek közbenjárására, amít
szóval és munkálkodásával tanított, segítségeddel gyakorolhassuk.
A mí Urunk Jézus Krisztus által. Amen. (Míséjéból.)

2. A világ teremtése
I Móz. l-2, 3.

TEREMTEs. Kezdetben teremtette Isten a mennyet
és a földet. A föld: puszta és üres volt. A mélység fölött
sötétség volt. Es Isten lelke lebegett a vizek felett.

Kezdetben: il világ nem öröktől fogva van, hanem az lsten
al!l:..Q.tása, Az ídQ is az lili.eJL.alkotása, mely a világ teremtésével veszi
kezdetét. - T.!ll~m.tenj: a teremtés kizárólag Istennek tulajdonítható
működés, amit megerósít a megfeleló héber szó (bárá) is, melyet
csakís ísteni tevékenységre használ a héber nyelv. Teremteni annyit
jelent, mint valamit a semmiból létrehozni, vagyis valamit alkotni,
me ly nem volt eddig sem formájában, sem anyagában (productio
rei ex níhilo sui et subiecti). - Isten: a zsidóban többesszámban
áll (Elohim), de utána egyesszámban van az áüítmény. Ennek a héber
szónak jelentése valószínűleg "hatalmas", "hatalom". Az asszír nyelv
ben megfeleló szó (ilání) többesszámban egy istenséget jelent, pél
dául az EI-Amarnából származó levelek a fáraót címezik így. 
Mennyet és földet: az egész világmindenséget; a láthatatlan világot
(angyalokat) és a látható világot. - Puszta és üres: rendezetlen,
alaktalan tömeg (chaos) volt a föld, melyról még ekkor is gon
doskodott az lsten, hisz ott lebegett felette. - lsten lelke: a szerit
atyák szeretik a Szentlelket érteni ez alatt a kifejezés alatt.

1. NAP. Mondotta Isten: "Legyen vílégosségl" Es lett
világosság. Es látta Isten, hogy a világosság jó s elválasz
totta a világosságot a sötétségtől. Elnevezte a világossá
got nappalnak, a sötétséget éjjelnek. Este és reggel lőn,
első nap.

/Iiondotta: az ember csak emberi módon tud gondolkodní az
lstenról és azért emberí tulajdonságokat tulajdonít az Istennek
(antropomorfizmus). Ezzel a kifejezéssel csak azt akarja a szent író
megállapítaní, hogy az lsten akaratával hozta létre a világosságot.
Ez volt az lsten első parancsa. - Látta Isten, hogy a világosság
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jó: minden teremtési cselekedet után megállapítja az Isten, hogy a
létrehozott alkotás jó, vagyis megfelel a kitűzött célnak: saját dicső
ségének és az emberek javának. - Elnevezte: a névadás keleti
felfogás szerint a dolgok feletti feltétlen uralmat jelenti. - Nap:
nem határozza meg sem a Szentírás, sem az Egyház, hogy mi értendő
nap alatt. Jelenthet ezért 24 órából álló időközt és jelenthet meg
határozatlan, nagyon hosszú időközt is.

2. NAP. Mondotta Isten: "Legyen a vizek között bol
tozat és válassza el ez a vizeket a vizektől!" És úgy
történt. A boltozatot égnek nevezte az Isten. Este és
reggel lőn, második nap.

Boltozat: a keleti felfogás az égboltozatot kifeszftett sátornak
gondolta, melyen fent helyezkednek el a vizek, melyek a zsilipek
révén zúdulnak aztán a földre. Isten a nép nyelvén, a nép felfogásá
hoz mért módon gondoskodik igazságainak közléséről, nem természet
tudományos módon írja le az egyszerű népnek szánt tanítást. Az
Isten előtt mindig valláserkölcsi cél és nem profán cél lebeg.

3. NAP. Mondotta Isten: "Gyűljenek egybe az ég
alatt lévő vizek és tűnjék elő a száraz!" És úgy történt.
A szárazat földnek nevezte az Isten, míg az egybegyúlt
vizeket tengernek. És látta az Isten, hogy jó. És mondotta:
"Teremjen a föld zöldelő és magot hozó füvet és faja
szerint gyümölcsöt hozó fátl" És úgy történt. :es látta
Isten, hogy jó. Este és reggel lőn, harmadik nap.

Gyúljenek egybe: a víz tengerekké fut össze, és így kialakul
a szárazföld ls. - Teremjen a föld: a keleti felfogás a növényzetet
a föld szükségszerű részének tekintette, mert a növény a földnek
nem dísze, hanem tökéletessége. Igy érthető, hogy még a nap meg
teremtése előtt van szó a növények alkotásáról.

4. NAP. Mondotta Isten: "Legyenek az égboltozaton
világítókl" És úgy történt. Isten két nagy világitót készí
tett: nagyobbat, hogy nappal uralkodjék és kisebbet az
éj számára és csillagokat. :És látta az Isten, hogy jó. Este
és reggel lőn, negyedik nap.

Az égltesteknek fontos szerepük van az ember életében, mert
az Idő jelzésére szolgálnak. Mutatják a) az idő futását: nappal, éjjel
váltakozásával. Jelzik, hogy mikor van az aratás, szüret, vetés slb.
ideje. Az időnek ez b) a periódikus váltakozása hatással van az álla
tokra, pl. vándormadarak, sőt még az ember életére ls. c) Unnepek
nek a meghatározására ls szolgálnak az égitesteknek különböző
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fázisai: húsvét, pünkösd, újév. A napnak és a holdnak Istentől való
teremtése hangsúlyozni akarja a pogány népek ellenében, hogy ezek
is teremtmények és nem istenek.

5. NAP. Mondotta Isten: "Hozzanak elő a vizek
csúszó-mászó lényeket és legyen szárnyas állat az égbol
tozat alatt, a föld fölött!" És teremtett ez Isten vízben élő
nagy állatokat és szárnyasokat fajaik szerint. És látta az
Isten, hogy jó. Megáldotta őket és mondotta: "Növeked
jetek és sokasodjatok!" Este és reggel lőn, ötödik nap.

Hozzanak elő a vizek: a víz megtelik élő lényekkel, úgyhogy
nyüzsögnek benne a szemmel nem láthatóktól egészen a nagy, hatal
mas állatokig. - Szárnyas állat: mínden állat, mely repülni tud:
madár, denevér, rovar.

6. NAP. Mondotta Isten: "Hozzon elő a föld állato
kat fajaik szerint: igavonó állatot, csúszó-mászót és vad
állatot!" És úgy történt. bS látta az Isten, hogy jó.

Ekkor Isten mondotta: "Alkossunk embert a mi
képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a ten
ger halain, az ég madarain, az állatokon és az egész föl
dön!" És megteremtette az Isten az embert a saját képére,
férfinak és nőnek teremtette öket. Megáldotta őket így:
"Növekedjetek és sokasodjatek, töltsétek be a földet és
hajtsátok uralmatok ,alá azt, legyetek urai a tenger halai
nak, az ég madarainak és minden földi állatnak!" Majd
mondá az Isten: "Ime, nektek adtam minden magot hozó
füvet a földön és minden faja szerint gyümölcsöt hozó
fát, hogy táplálékul szolgáljon nektek és minden földi
állatot, madarat és egyéb élő lényt, hogy tápláléktok
legyen." És úgy történt. Látta az Isten, hogy mindaz, amit
teremtett, nagyon jó. Este és reggel lőn, hatodik nap.

AHatok: az állatok felosztása a keleti ember felfogása szerint
a következó volt: a) háziállatok, melyeket az ember munkára, saját
szükségletének kielégítésére tenyésztett: b) csúszó-mászók: minden
földön csúszó, földdel érintkező állat pl. kígyó, gyík, egér: és voltak
c) szabadban élő vadállatok. - Alkossunk: a többesszám a fen
ségesség kifejezésére szolgál (pluralis majestiticus). Egyes szent
atyák a többesszámban utalást látnak a Szentháromságra. Mások
előtt a Jób könyvéból ismeretes kép lebeg, amint Isten angyalaival
tanácskozik és ezek szerint Isten angyalaihoz szólna, - Képünkre és
hasonlatosságunkra: legyen az embemek halhatatlan lelke, legyen
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értelme és legyen szabadakarata. - Uralkodjék: a berendezett vilá
got átadja az Isten az embernek, mert értelmileg felette áll minden
nek. - Férfinak és nőnek: ezzel a házasságot rendeli az Isten, ahol
egy férfi és egy nő alkot felbonthatatlan közösséget. - Nagyon jó:
hangsúlyozottan emeli ki a Szentirás, hogy a teremtés, az egész világ
nem rossz, hanem jó. Minden az Isten alkotása és így minden a mi
javunkat szolgálja.

7. NAP. Elkészült tehát az ég és ,a föld) és minden
díszük. Befejezte Isten művét a hetedik napra, és meg
nyugodott' fr hetedik napon minden munkától, melyet
eddig végzett. Megáldotta és megszentelte a hetedik
napot, mert ezen hagyott fel minden teremtői munkával.

Elkészült: az Isten befejezte tervének megvalósítását, a világ
teljesen elkészült, tökéletes. - Megnyugodott: csak a teremtói mun
kával hagyott fel az Isten, azonban a világot tovább is fenntartja
és gondoskodik arról. Az Isten nem a deisták nyugalomba vonult
Istene. - Hetedik nap: szombat (sabbat). Ezt a napot elválasztotta
a többitől, magának tartotta fenn, ez kimondottan Úrnapja. Az Egyház
e nap helyett az elsőt, a vasárnapot szenteli meg, mivel az Úr Jézus
e napon támadt fel és e napon szállott le a Szentlélek az aposto
lokra. A szombat ezzel a megszenteléssel nyilvános istentiszteleti
jelleget nyer.

A TEREMTÉS TINYE. A biblia a teremtés tényét
adja elő, tehát valódi történetet ad, melynek tárgyi igaz
sága van. Nem felelnek meg a ténynek azok a' véleke
dések, melyek a teremtéstörténetben nem látnak mást,
mint jelképeket vagy mitoszokat. Ezt a történetet a szent
szerző nem tudományos nyelven irja le, hanem népies
felfogásban, Kelet gondolatvilágával egyező módon
óhajtja' elmondani a világ teremtését. A keleti felfogás
szerint a föld tányéralakú, és ez a földtányér az alsó
vizeken úszik. A föld fölé borul a szilárd mennyboltozat
és ez a felső vizeket hordozza. A felső vizek a boltoza
ton lévő nyilásokon, zsilipeken zúdulhatnak le a földre.
A boltozaton vannak felerősítve a csillagok. A nap és a
hold útjai szintén a boltozatori vannak kijelölve. A fény
és a sötétség két valóságos és egymástól különböző dolog.
Sőt úgy látszik, a keleti felfogás szerint nem idegen az a
gondolat sem, hogya viz és a föld élő lényeket tudnak
létrehozni.
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l. Elválasztás műve:

l. nap: Világosság

Katolikus felfogás szerint a teremtéstörténet kinyilat
koztafcison alapszik. Ezt a kinyilatkoztatást az ősszülők
kapták. Lehetséges, hogy látomásokban adta Isten tud- \
tukraa vilag keletkezését, amint ez kifejezetten olvas
ható a bibliában Éva alkotásáról, amit Ádám így tud meg.
Ez a kinyilatkoztatás szájról-szájra megy, sőt ez a hagyo
mány már Mózes idején írásba foglalt is lehetett, melybe
már nagyon sok mítikus elem is keveredett, amint ezt a
különböző népek teremtésmítoszai bizonyítják. A terem
téstörténet szóbeli hagyományaira mutat a teremtés tör-

- ténetnek a bibliában írásban"rögzített alakja is. Ha figye
lemmel nézzük, akkor a hatnapos teremtéstörténet olyan
formáját vehetjük észre, aminek egyedüli célja a szombat
megszentelésén kívül az volt, hogy az emlékezet számára
könnyen megj!!gyezhető legyen. A hatnapos teremtés
történet két háromnapos isteni tevékenységre osztható:
az első három nap megteremti Isten a nagy térségeket,
mintegy a lakásokat, ahová elhelyezi a másik három nap
teremtett lényeket. Szent Tamás így különbözteti meg
Istennek ezt a két tevékenységét: opus distínctíonís és
opus ornatus (Summa: I. Qu. LXV!., LXX.) Az emlékezet
számára ez a felosztás könnyűvé teszi a történet meg
őrzését, melynek végső célja a hetedik nap megszeute
lése.

11. Díszítés műve:

4. nap: Nap, Hold, csil
lagok

-2. nap: Levegő, víz 5. nap: Madarak, halak
3. nap: Szárazföld 6. nap: Szárazföldí álla-

(növények) tok; ember
7. nap: Szombat megszentelése.

TUDOMÁNY: Mi a tudomány felfogása a világ és
az élet keletkezéséről?A tudomány semmi kézzelfoghatót
nem tud állítani a világ és az élet keletkezésére vonat
kozólag, legfeljebb elméleteket állít fel, melyeknek csak
annyi bizonyító erejük van, mint amennyi tény támo
gatja őket. A világ keletkezésével a kozmogónia foglal-
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kozik. A tudomány mai álláspontja körülbelül az, hogy
az elemek a legnagyobb valószínűség szerint egy ős

anyagból valók és ez az ősanyag aztán alakult ki a mai
világgá. A kialakulás mikéntjét a Kant- és Laplace-elmé
letek próbálják. magyarázni. A geológia foglalkozik a föld
kialakulásával. A föld a tudomány álláspontja szerint
izzó, folyékony állapotából lassanként ment át a szilár
dulás felé és így keletkeztek a föld kérgének rétegei.
Egy-egy réteg kialakulására hosszú időre volt szükség.
Ezek a rétegek mérik a föld korát. A rétegekben eleinte
nem találunk sehol sem életnyomokat, míg egyszerre
csak megjelennek az életnek a nyomai is, és ettől kezdve
beszélhetünk az életnek a kialakulásáról is. Az élet földi
megjelenéséről tudnunk kell, hogy az élet nem magyaráz
ható meg csupán anyagi erőkből. Az anyagból az élet csak
Isten közbelépésére jöhetett létre, vagy úgy, hogy min
den alakot közvetlen teremtett, vagy egy őstípust alko
tott és ebből fejlődött ki a többi, vagy több ősalakot
hozott létre és ebből több irányban történt a fejlődés.
A föld egyes rétegeinek megvan a maga jellemzőnövény
és állattípusa, úgyhogy a tudósok számára ez szolgál kor
meghatározásul. Az ember fellépése a harmadkor végén
vagy a negyedkor elején történik. Nem egyeztethető
össze a Szentírással ez anyagelvű monizmus tanítása,
mely szerint az örök, teremtetlen anyagból csupán a. tör
vények mechanikus. működése folytán igyekeznek min
den életkialakulást megmagyarázni. Az esetleges ős
rremződés megengedhető olyan formában, hogy az Isten
szerepét nem zárjuk ki belőle. Nem engedhető meg az
abszolút evolucionizmus, mely egy törzsből (Darwin)
vagy több törzsből származtat mínden élő lényt, még az
embert is, az Isten kizárásával. A nemek keletkezését
azonban nem kell szükségképen közvetlenül az Istennek
tulajdonítani. Ezek az elméletek bizonyítják. ugyan az
emberi szellem kiválóságát, mely nem riad vissza a leg
nehezebb problémáknak a megoldásától sem, azonban
állításaikról jegyezzük meg, hogy azok csak elméletek
és nem bizonyosságok.
. HEXAÉtv1ERON-ELMf:LETEK. A tudósok a Szentírás
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és a tudomány teremtéstörténetének összeegyeztetésére
különböző elméleteket állítottak fel,

1. Vannak, akik a hatnapi teremtéstörténetet (hexa
émeron) valódi történetnek tartják, ahol hat 24 órás
napról van szó. Ezek közt megemIíthetjük. aszigorúan
betűszerinti értelmezést, mely a legtöbb szentatya taní
tása volt. A vÍzözönelmélet a hat nap utánra teszi a föld
rétegeinek a kialakulását a vízözön segítségéve!. A
restitúciós-elmélet szerint az első teremtési cselekedettel
kialakult a világ, de aztán elpusztult és utána következett
be a világnak újjáteremtése 6 nap alatt. A történeti elmé
letek kőzt a legnépszerűbb a korszak-elmélet, mely nem
szorosan vett 24 órás napról beszél, hanem bizonytalan
hosszúságú korokról szól, mely korszakok alatt a föld
kialakulhatott.

2. Az ideális elméletek szerzői a hexaémeront nem
tartják valódi történetnek, hanem bizonyos célzattal
megszerkesztett írásműnek. Vannak, akik költeményt
látnak az elbeszélésben. Vannak, akik látomásnak nézik
a teremtéstőrténetet, melyet Ádám vagy Mózes kaptak.
Sokan mítoszt látnak a teremtéstörténetben. Mások a
szerző korának a teremtésről való felfogásrögzítését
(folkloristák) látják a hexaémeronban. Legáltalánosabb az
a felfogás ezek közül az elméletek közül, mely szerint
Mózes tanítást adott a zsidó népnek a világ teremtéséről,
és hogy célját elérje és könnyebben rögzítse azt, azért
választotta a hatnapi beosztást.

3. Vannak, akik a történeti és az ideális elméletek
egyikét-másikát keverik és így alkotják meg saját elmé
letüket.Igy vannak, akik a napot korszaknak veszik,
melyet aztán az Isten látomásban napként mutat be, vagy
nem tartja meg a tőrténeti egymásutánt abemutatásban.
Vannak, akik különbséget tesznek a történet és annak
elmondása közt: elfogadják történeti ténynek a teremtés
tényét, míg elmondásának módját művészi alkotásnak
tartják, mely teljesen Mózes sajátja.·

Ha ezeket az elméleteket kritika tárgyává tesszük,
akkor tudnunk kell, hogy a teremtéstörténetben valódi
történetet kell látnunk. Azt kell kutatnunk, hogy rnit
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akart a szent szerző mondani és nem. kell feltétlenül
keresni a természettudományokkal . való megegyezést,
hisz nem természettudományt akart nyujtani nekünk az
Isten, hanem vallási igazságot. A vallásos igazságok köz
lésénél a szent szerzőnek olyan eszközöket kellett fel
használnia, hogy azt a nép megértse, tehát korának
természettudományos felfogását használta fel. Nem kell
mindenegyes szót és mondatot szószerint érteni. A szö
szetinti értelmezéstől el lehet térni, ha láthatóan más
értelemben használja azokat a szerző, A nap szónak meg
felelő héber "jóm" nem jelent szükségképen 24 órás idő

közt, hanem megengedli, hogy korszakoknak is vehessük.
Az .ísmertetett vélemények közül bármelyiket is lehet
követni, hacsak az Egyház el nem ítélte azt. Igy feltétlenül
elvetendő elmélet az az elmélet, mely nem lát mást a
történetben, mint mítoszt vagy korának népi mondáit.

HITREG:f:K. A világ teremtésével minden nép kép
zelete foglalkozik. A bibliával legközelebbi vonatkozás
ban azok a népek vannak, melyek közelségüknél fogva
érintkezésben lehettek a biblia szerzőivel. Legnevezete
sebbek ezek közül a babiloni mítoszok, mert hitetlen
oldalról ezeknek a befolyását látják a-bibliai teremtés
történetre. Nem lesz érde~telen, ha ismerjük ezeket is.

l. Enuma elis eposz (16) nyitja meg a sort. Az eposz
így kezdődik:

"Volt idő, mikor fent az égnek nem volt neve,
Lent a földnek még nem adtak nevet.
Az ósrégi Apszu (édes víz, hímnemű) volt a nemzőjük.

A tomboló Tiamat (sós víz, tenger, nőnemű) szülte óket.
Vizeik egybekeveredtek.
Nem volt meg a rétek helye, nem lehetett látni a nádast,
Amikor nem volt megteremtve egy isten sem,
Még egynek nevét sem emlitették meg, egy sors sem volt

meghatározva,
Teremtettek középen az istenek,"
Az istenek közül kiemelkedik Marduk. akit most felszólitanak,

hogy pusztitsa el a sárkánytestű Tiamatot. (17) Gyózelmet arat
Tiamaton Marduk és testét két részre vágja s az egyik félból meg
alkotja az eget s a másikból (egy más eposz szerint) a földet. Az
ég hordozza a felsó vizeket. Ezután megteremti a holdat, csillagokat
és a növényeket. Végül a bölcs Ea isten tanácsára egyik ellenfelé-
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nek, a lázadó Kingu istennek véréből megalkotja az első embert,
Lilu-t. Az eposz így mondja el embert teremtő, szándékát:

"Vért akarok megkötni. csontot akarok összeilleszteni,
Embert akarok létrehozni; "ember" legyen a neve.
Emberi embert akarok teremteni.
Isteneknek szolgál és templomot épit nekik;
Valóban, megváltoztatom az istenek útjait.
Parancsot adok mindenegyesnek, hogy mindent két részre

osszanak."

A többi babiloni teremtéstörténet többé-kevésbbé
változata az Enuma-elisnek.

2. Az egyiptomi teremtéstörténet heliopoliszi alakja
szerint kezdetben volt a Chaos, melynek ura Atum-Ra
volt. Ez saját erejéből két párnak adott életet: Su-Tafnut
nak és Qeb-Nut-nak. Az elsőszülött Su szétválasztotta
Qeb-et (Föld) Nut-tól (Eg). Su nővére, Tafnut (köpködő)
esővé lesz. Qeb az első atya, Nut az első anya. Két első
gyermekük Ozirisz és Izisz, az első férfi és az első nő.

3. A föníciai tnitosz is chaosról beszél, melyből a
szellem közreműködése folytán alakul az a tojásszerű
valami, melynek két részre való törése után lesz a menny
és a föld.

4. A görögöknél is a chaos a teremtés kiinduló
pontja.

Láthatjuk ezekből is, hogy itt közös öshagyományról
van szó, mely tisztán csak a bibliálban maradt meg, míg
másutt elködösödött. Kár arra hivatkozni, hogya bibliai
hét napnak megfelel a babilon eposznak hét táblára való
írása. Az első rátekintésre is észrevehető, hogya bibliá
tól elbeszélt történet független minden mftosztól és
idegen befolyástól. Sokisten-hívéssel találkozunk a kü
lönböző hitregékben, -míg a Ibibliában il legtisztább egy
istenhívés található meg. A mítoszok istenei maguk is
teremtmények. Hiányzik a hatnapi teremtés és a szombat
megszentelésének a ténye. Az összes mítosz a teremtést
míndíg valamíből. sokszor a megszemélyesített chaosból
eredezteti. Hiányzik mindenütt a semmiből való terem
tés. Ha közös vonásra akadunk, akkor ez csakis az ős
kinyilatkoztatásból származtatható.

SZOMBAT. Egyes racionalista tudósok szerint a
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szombat (sabbat) babiloni eredetű és hivatkoznak. arra,
hogyababiloniaiaknál volt "sabbatu" nevű nap, mely
minden hó lS-ére esett és bűnbánati napul szolgált. Ezen
kivül megülték a babiloniaiak még a hónap 7., 14., 19.,
21. és 28. napját is, melyeket szerencsétlen napoknak
tartottak, amint erről egy babiloni tábla tanúskodik:
"A hetedik nap Marduk és Zarpanit bőjtje. Ez kedvezőt
len nap. A nagy nép (lelki) pásztorának nem szabad tűzön
készült olyan húst ennie, mely füstös. Ruhát nem szabad
váltania; tiszta ruhát nem ölthet magára. Áldozatot nem
mutathat be. A király nem szállhat kocsiba. Győzelemkor
nem beszélhet. A titkos helyen a jós nem adhat jöven
dölést. Az orvos nem teheti kezét a betegre. Nemalkal
mas átókmondásra. A király Marduk és Istar előtt éjjel
mutassa be áldozati adományát; italáldozatot ajánljon
fel. Kezének felemelése ekkor megnyeri az istenek tet
szését:' A hetedik napról mondottak vonatkoznak a
fentebb említett napokra is. Láthatjuk ebből, hogy a zsidó
sabbatnak és a babilon sabbatunak nincsen közös eredete.
A zsidóknál független volt a szombat a hold állásától,
míg a babiloniaiaknál a hold változásával volt kapcso
latos. A zsidó szombatnak nyugalom és öröm jellege volt,
míg a babiloníak bűnbánat jellege nem mindenkíre vonat
kozott. A hetes szent szám és jelentése a "befejezettség"
értelmében ősrégi és még a babiloni kultúra elé megy
vissza.

ANGYALOK. Mózes kifejezetten nem beszél az an
gyalok teremtéséről. azonban létüket feltételezi, mert
többször is szerepelteti őket. Angyal, görög szóból ered
és annyit jelent, mint követ, mert az Isten nem egyszer
követeiül használta öket. - Sok szentatya abban a ki
fejezésben, hogy az Isten a mennyet alkotta, az angya
lokat érti. Az angyalok bűnbeesését sem említi meg
Mózes könyveiben, hanem ezt más szentírási könyvből
tudjuk. Az angyalok szereplését nem lehet megmagya
rázni babiloni eredettel, mert ott ismerték. Hisz úgy
szólván minden nép ismer jó és rossz szellemeket. Itt
vissza kell menni megint az őskinyilatkoztatásra, ha
kielégítő magyarázatot akarunk. nyerni.
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TANITÁS. A teremtéstörténetben az Isten tanít rnin
ket. Tanitása röviden összefoglalva a következő: Csak
egy, önmagától való lény van és ez az Isten. Isten mínden
létező dolognak az alkotója és tényleges közreműködése

nélkül nem jön létre semmi sem. Vak véletlen nincs, mert
mindent Isten rendezett el. 'ö minden dolognak feltétlen
ura és rendezője. A természet és az Isten két különböző
dolog, nincs pantheizmus, ezért az Isten jogosan kívánja
meg imádását és jogosan tartotta fenn magának a szom
batot. Az ember Isten közvetlen tevékenységével jött
létre, mert Isten képére és hasonlatosságára van alkotva.

ALKALMAZÁS. A világ teremtése a lét legnagyobb
kérdéseire ad kielégítő feleletet. Minden az Istentől szár
mazik, ő ura mindennek, neki ezért hálaadás jár és jogo
san követeli meg, hogy rníndenkí a beléje oltott törvé
nyek szerint éljen. A világ tükörként tükrözí Isten szép
ségét és jóságát. A teremtés történetének elbeszélése fel
kelti az ember kíváncsiságát, de nem elégíti ki teljesen,
mert csak nagy vonásokban felel az ember kérdéseire
és ezzel az embert további kutatásra serkintí. Számos
tudomány köszönheti létét annak, hogy a Szentírás nem
ad mindenre kiterjedő választ.

Az embernek kötelessége a világ Teremtőjét imádni.
Istenre hasonlít az emberi a teremtésnek koronája s egy
szersmind ura is. A szombat megszentelése Isten kimon
dott parancsán alapszik. Helyette, mivel az Úr Jézus
vasárnap támadt fel, a vasárnapot üljük meg. A hetedik
napnak a megszentelése hozzátartozik a Teremtőtől meg
állapított világrendhez.

Az Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, ezzel
a házasságot monogámnak, gyermekek nemzésére ren-
delte. -

A liturgia a teremtéstörténetet nagyszombaton olvas
tatja a keresztkút szentelését megelőző olvasmányokban
és hetvenedvasárnap a breviáriumban. A breviárium hét
köznapi vesperéinak himnuszai 'a hexaémeron egyes nap
jaiból veszik Istent dícsérő tárgyukat. - A művészekre
is nagy hatással volt a teremtéstörténet. Igya festők
közül megemlíthetjük Míchelangelót, akire a teremtéstör-

32



ténet ihlető hatással volt a Sixtina festésénél és a zené
szek közül Haydn Józsefet, aki oratóriumot írt a terem
tésről.

IMA.

8. zsoltár.
Jahve, mi Urunk I
Mily csodálatos a Te neved az egész világon I

Te, kinek dicsóségét hirdeti az ég' magassága,
a gyermekek és csecsernók ajkairól teremtesz védelmet
ellenkezóid ellen;
hogy elnémitsd az ellent és a szembehelyezkedótl

Ha az egeket nézem, a Te ujjad alkotását,
a holdat és csillagokat, miket Te teremtettél,
mily kicsiny is az ember, hogy reá is gondolsz,
vagy az emberfia, hogy törődöl velel

es mégis csak kevéssel tetted kisebbé az Istennél,
megkoronáztad méltóságoddal és fenséggel,
és kezednek minden alkotása fölé tetted ót!

Mindent lábaihoz helyeztél:
a juhokat és mínden barmot,
hozzá még a mezó állatait iSi
az ég madarait és a tenger halait,

- melyek bejárják a tenger útjait ...

Jahve, mi Urunk I
Mily csodálatos a Te neved az egész világon I

18. zsoltár.
Az egek beszélik Isten dicsóségét,
s a mennybolt kezének alkotását hirdeti.

Ezt zengik egymásnak a nappalok,
erre tanítják egymást az éjtszakák.

Nem szavak ezek és nem is beszéd,
hangjukat hallani nem lehet, -

Mégis az egész földön hangzik szózatuk,
és a föld határáig elér a szavuk. (2-5.)

103. zsoltár.
Magasztald, lelkem, Jahvét!
Jahve, Istenem, mily nagyhatalmú vagyi
Méltóságba és dicsóségbe öltözöl,
Fényben ragyogsz: az az öltönyödl

3 Koulol6Dyi: 'Ily u61011 az Úr . . . 33
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Kifeszíted az égboltot, mint a sátrat,
és vizekkel elborítod tetejét.
Ki felhóket teszel kocsiddá,
s szállasz tova szeleknek szárnyain.
Te a szélvészeket teszed követeiddé,
szolgáiddá a tüzes villámokat.

Oszlopokra erósitetted a földet,
nem rendül az meg most már sohase I
Az óstenger - mint ruha - volt a köntöse,
a hegyeken is állottak vizek ...
Parancsoló szavadra elsiettek,
dübörgó dörgésedre eltávoztak.
Hegyek törtek az égre fel, völgyek húzódtak meg,
oda, hová rendelte szavad.
Határt szabtál és át nem lépik azt,
hogy újra a földet el ne nyeljék többé I

Forrásokat fakasztottál a völgyekben,
hogya hegyek között tova csörgedezzenek ...
hogy italt adjanak minden mezei vadnak,
s a vadszamarak is oltsák szomj ukat.
Felettük fészkelnek az ég madarai,
daluk elhangzik az ágak közül.
Magas lakodból a hegyeket öntözöd.
felhóidból harmattal telik el a föld.
Te sarjasztod a füvet az állatoknak,
növényeket az emberek szolgálatára,
hogy kenyeret adj nekik a földből,

és bort, hogy vidámítsa az emberek szívét;
hogy ragyogóvá tegye arcát az öröm olajától.
és visszaadja a kenyér az ember erejét.
Jut elég viz az Isten fáinak,
s Libanon cédrusainak, miket ó nevelt.
Ott fészkelnek a madarak:
legmagasabban a kócsagok háza.
A zergéké a magas hegyek,
a szikla meg a borzok búvóhelye.

O alkotta a holdat, hogy mérje az időt,
a nap is tudja meg nyugvása idejét.
Szétárasztod a homályt és éjtszaka leszen,
amikor megindulnak az erdók vadjai mind.
Oroszlánkölykek orditva prédára lesnek,
falatot maguknak az Istentói keresnek.
Felkel a nap s visszatérnek újra,
s elhevernek tanyájukon.
Akkor kimegy az ember munkája után,
s dolga után lát, míg csak este nem lesz.



Mily csodálatosak, Jahve, tetteidI
Bölcseséggel alkottad azokat mind,
telve van a föld alkotásaiddal.
Ime I a tenger, nagy és mérhetetlen,
és. benne megszámlálhatatlan nyüzsgő állati
nagy és kis, apró állatokkal együtt ...

/ Rajta jár a sokféle hajó,
s ott a leviatán, melyet Te alkottál, de csak játékszeredi

Mind tőled várja,
hogy adj nekik eledelt alkalmas időben.
Mikor adsz nekik, azt összeszedik,
ha kezed megnyitod, mind eltelnek javakkal.
De ha elfordítod tőlük arcodat, megremegnek,
sha elveszed a párájukat tőlük, elpusztulnak
és újra porrá lesznek ...
Mikor lehelleted újra kibocsátod, életre kelnek,
s megújitod a föld színét.

Orökké tartson Jahve dicsősége,
Jahve örüljön múveinekl
Aki, ha rátekint a földre, az már megremeg,
ha érinti a hegyeket, már füstölnek.
Jahvét áldom, amíg csak élek,
hárfázom Istenemnek, ameddig csak vagyok.
Legyen kedves Előtte dalom,
mert Jahvéban örömem találoml
A gonoszok meg pusztuljanak el a földről,
s ne legyen többé istentelen I
Magasztald, lelkem, JahvétI
Allelujal

3. Összüleink
I M6z. 2, 7-25.

ADAM TEREMTE:SE. Miután Isten elhatározta, hogy
embert alkot, a föld agyagából embert formált és arcába
lehelte az élet leheletét és így élővé vált az ember. Az
első ember neve Adám volt.

Föld anyaga: az ember testét Isten földből alkotta. Az ember /
testével a földhöz van kötve. - Formált: amint a fazekas alakítja
edényét, úgy alakította Isten Ádámot a héber kifejezés szerínt. 
Elet lehelete:' lelket ad az Isten a földbél alkotott embernek s ez
által az ember kiemelkedik a földi teremtmények közül. - Adám:
a héber szó "adamah" föld s így földbél véttet jelent. Mások szerint
a sumer "adamu" - atyám vagy "a-dam" - állat (animaI - élő lény).
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PARADICSOM. Áz Isten kezdettől fogva ültette a
gyönyörüség pacadícsomát, ahová behelyezte az embert.
A földből az Isten mindenféle szép fát növesztett jó gyü
mölccsel. A paradicsom közepén volt az élet fája s a jó
és gonosz tudás fája. Folyó is volt ott, hogy öntözze a
paradicsomot. A folyónak négy ága volt: Fizon, -Gehon,
Tigris és Eufrátes. Az Isten azért helyezte ide az embert,
hogy a paradicsomban dolgozzék és azt őrizze. Parancsot
adott neki: "A paradicsom minden fájáról egyél, azonban
a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon
arról eszel, halállal halsz meg."

Kezd~tlól fogva: héberben: keleten. - Gyönyörűség: héberben
Eden szó van, mint tulajdonnév, mig a latin köznévnek veszi és
lefordítja. Ezek szerínt Eden egy napkeleti vidéknek a neve. ~n
jelentése a régebbi sémi nyelvekben: pusztasáE,.siVatag. - Para
dicsom: körülkerített hely, kert, park. A keleti felfogás a paradi
csomot, amint ezt d héber szövegezés is sejteti, sivatagban lévő,
növényzettel és vízzel bőven ellátott kertnek, oázisnak képzeli. 
Behelyezte: Isten Ádámot a paradicsomon kívül teremtette. - Elet
fája: a testi élet fenntartására lett volna hivatva és gyümölcsének
élvezése megóvta volna az embert a testi bajoktól és a haláltól.
- Jó és gonosz tudás fája: keleti kifejezés, mely annyit akar ki
fejezni, hogy minden-tudás-fája. Milyen fák voltak ezek, nem álla
pithatjuk meg a Szentirásból. - Folyó: a keleti ember szemében a
legnagyobb kincs a viz, és ezzel a paradícsom bőven volt ellátva.
- Négy ága volt: pontosan nem vehető kí a szöveg alapján, vajjon
ez a négy ág bent a paradicsomban volt-e vagy azon kivül, avagy
pedig a paradícsom pusztulása után szakadt il folyó négy ágra. 
Fizon, Gehon: ma már pontosan nem állapítható meg azonosságuk.
Tigris: a héberben Chíddekel, babiloni feliratokban Idiglat és Dig
lat. - Eufrátes: héberben Perat, babiloni feliratokban Purattu és
Burat (jelentése folyam). - Dolgozzék: az embemek a paradícsom
ban is kellett volna dolgoznia, azonban ez a munka nem lett volna
büntetés jellegű. - Orizze: Isten Adámot kegyelemből, nem köte
lességszerú1eg, vagyís nem az emberi természetből kifolyólag he
lyezte a paradícsomba, ezért az embernek kötelessége lett volna a
paradicsomot a maga számára megőrízní. - Parancsot adoll: a
parancs a bőjti előírásokhoz hasonló parimcs volt, ételtilalmat írt
elő. - Halállal halsz meg: a parancs fontosságát hangsúlyozza.

svA TEREMTf:SE. Mondotta Isten: "Nem jó az em
bernek egyedül lennie, alkossunk hozzá hasonló segítőt."
Az Isten minden állatot Ádám elé vezetett, és Ádám nevet
adott valamennyinek. Ádámnak azonban nem akadt hozzá

36



hasonló segítője. Ekkor az Isten álmot bocsátott Ádámra,
s mídőn aludt, kivette egyik bordáját és azt Isten
asszonnyá építette. Ekkor odavezette Ádámhoz. Ádám
ekkor mondotta: ,;Ez csont a csontjaimból, hús a húsom
ból." Es Ádám nevet adott a nőnek is. Mindkettő meztelen
volt, Ádám és felesége, és nem szégyenkeztek., ,

Nevet adott: egyrészt a névadás Ádám értelmi képességeire
mutatrá, mert a névadás a dolognak valamilyen tulajdonságán alap
szik s meghatározása, észrevevése értelmet tételez fel; másrészt ural
mat jelent az Istentől alkotott állatok felett. - Nem akadt hozzá
hasonló segítő: Ádám észreveszi, hogy minden állatnak van élettérse.
az állatok közt nem talált magához hasonló élettársat. - Alom: a
héberben 'mély álomról, extasisról van szó. Ebben az álomban értesül
arról, hogy mikép teremti lsten az asszonyt. - Csont a csont jaimból,
hús a húsomból: Ádám Évában magához hasonló segítőt lát, aki
belőle származik. - Nevet adott: magyarban visszaadhatatlan szó
játék. A héberben és a latinban is: is - vir - férfi, issa - virago
- asszony (talán: ember - némber). Ádám azért adja ezt a nevet
az asszonynak, mivel tudja, hogy belőle lett és vele teljesen egyen
értékú segítőtárs. - Nem szégyenkeztek: a ruhátlanságban nem lát
tak semmi rosszat, mert még a bűnös kívánság nem ébredt fel
bennük. .

ÁDÁM TEREMTÉSE. A Szentírás úgy adja elő Ádám
teremtését, mint megtörtént eseményt, amit szószerint kell
érteni, és nem láthatunk benne allegóriát. Az Isten két
teremtői tevékenységgel alkotja meg Ádámot. Egyikkel
a testét és másikkal a lelkét. Mind a kettőt közvetlenül
teremti. Az az ünnepélyesség, mellyel leírja a Szentírás
az ember teremtését, nehezen engedi meg azt a véle
ményt, hogy az ember teste lassú fejlődés útján alakult ki
az állati testből emberi testté. Az emberiségnek Ádámtól
való származását bizonyítja az emberi nem egysége, mert
az embernél fajokkal nem találkozunk. Ellenkezik a val
lás igazságaival az, hogy Ádámnak voltak kortársai vagy
előde] (coadamiták és praeadamiták). Az ember a leletek
alapján úgy szerepel mindenkor, mint homo sapiens,
vagyís mindenkor lényeges különbség volt ember és állat
közt, átmeneti alakokat nem találunk, mert az annak tar-.
tott leletek vagy teljesen állatí vagy teljesen emberi
maradványok. A megteremtett ember értelmileg magasan
az állatok felett állt, hisz nevet adott nekik, észrevette
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jellegzetes tulajdonságaikat és ezeket szóban is ki tudta
fejezni. Ez pedig feltételezi azt, hogy az ember a leg-·
nagyobb valószínűség szerint kezdettől fogva tudott be
szélni. Ádámnak utoljára való teremtésével az Isten jelzi
azt, hogy a földön a legtökéletesebb lény értelmi és lelki
kiválóságai miatt, és teremtésével mintegy befejezi a
teremtést.

evA TEREMTfl.SE. Az asszony alkotásában is törté
netí tényt kell látni, rnelyet Isten mély álomban tudat
Ádámmal. A történeti tényt nemcsak a látomás tényére
kell érteni, hanem a látomás tartalmára is. A bordából
való teremtéssel Isten kiemelni óhajtja, hogy az asszony
a férfinak teljes jogú osztálytársa, akit belőle alkotott. A
férfi a nőben nem tekinthet bábot, akit csak mély hódo
lattal vesz körül, vagy pedig rabszolgát, akinek paran
csol, hanem minden tekintetben vele egyenrangút, akivel
együtt kell az élet útját megjárnia.

PARADICSOM. A paradicsom valóban létező hely
volt és nem szabad a paradicsom kifejezésében allegóriát
látni. A paradicsom létét bizonyítja az a földrajzi leírás,
amit a biblia ad róla. A héber szövegben a gyönyörűség
paradicsoma helyett ez áll: "gan-éden". "Gan" szó a
sumer "gan"-ra megy vissza; minden sémi nyelvben közös
ez a szó és jelentése kert. "fi.den" pedig tulajdonnévként
azt a vidéket jelenti, ahol a paradicsom elterült. A babi
loni feliratokban szerepel több ilyen vidék, és ezek közül
a legrégebbi elnevezés Gu-edinna néven fordul elő Kr, e.
2750-ben, és Tigristól keletre fekvő vidék volt. A sumer
"edinu" szó jelentése mező. A paradicsom kifejezés

. szanszkritben "paradesza", avestában "pairid'aeza",
asszírban "paradiszu", héberben "parad!esz", görögben
"paradeiszosz" és jelentése körülkerített hely, kert.

A paradicsom helyét a négy folyó és az általuk érin
tett földrészek adják meg.: Számunkra azonban ezek a
meghatározások bizonytalanok. Tigris és Eufrátes folyók
ban mindenki megegyezik, azonban Fizon és Gehonban
nem tudnak megegyezni. Fizonban egyesek csatornát lát
nak, amint Gehonban is és ezek a csatornák Eufrátest és
Tigrist vagy a tengert kötötték volna össze. Mások Fízon-
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ban és Gehonban két északabbra eső folyót keresnek.
Nem hiányoznak olyanok sem, akik Gangeszben és Nílus
ban látják a két folyót. E felfogás alapja a régi ember
földrajzi elgondolása, amely nem látott lehetetlent abban,

A PAflADICSOH HELYE

l. A paradicsom fekuése.

hogy négy folyót egy vidékről eredeztessen, annál is
inkább, mert a négy folyónak közös anyja amúgy is: az
óceán, és a földkorong ezen nyugszik. A folyóktól érin
tett vidékeket. Hevillát és Kus földjét is különbözőképen
próbálják azonosítani.. Minden bizonytalanság ellenére
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abban megegyeznek a biblíkusok, hogy a paradicsom
helyét Babílóniában kel'l keresni. Főkép két vélemény
alakült ki: az egyik szerínt Van és Urmía tavak környé
kén, a Tigris és Eufrátes forrásvidékén lenne a paradi
csom, míg a másik. vélemény szerím a Tigris és Eufrátes
torkolatánál. a tenger partján lenne a paradicsom. Annyit
megjegyezhetünk . e véleményekről. hogy mind elég
bizonytalan alapokon nyugszanak.

A paradicsomban két Ja volt: az élet fája, mely testi
halhatatlanságot adott volna az embemek, és a jó és
gonosz tudás fája, mely a tilalomfa volt. Az Isten a bűnbe
esés után rögtön kiűzi az embert a paradicsomból, mert
nem akarja, hogy az ember az élet fájának gyümölcséből
egyék. A~_~let fája nem volt tiltott fa. A jó és gonosz
tudás fája valódi fa volt, tehát gyümölcsének élvezését
nem szabad átvitt értelemben felfognunk. Gyümölcsének
evése nem közölt erkölcsi ismereteket, nem elméleti
tudást nyujtott, hanem a rossznak és a jónak gyakorlati
tudiását nyujtotta azáltal, hogy a lelkíísmeretet felébresz
tette. Nem állja meg a helyét az a hiedelem, amely a
gyümölcs élvezetének olyan hatást tulajdonít, hogy ez
ismertette volna meg ősszüleinkkel az emberiség szapo
rodását a nemiség útján. Ez ellenkezik Isten szavaival:
"Növekedjetek és sokasodjatok ..." Isten azáltal, hogy
a fa gyümölcsének fogyasztását tilossá teszi, semmi egye
bet nem akart, mint egyszerű parancsot adni, hogy ős
szüleink a boldogságot a parancs megtartása által maguk
érdemeljék ki.

HITREG:f:K. A paradicsomi boldog korról úgyszólván
mínden nép tud. Az egyiptomiak paradicsomának neve:
Aalu (Elysium) virányai. Jelölésénél vagy növényt vagy
kígyót használnak detenninatív jelként. A növényben
esetleg utalást láthatunk az élet fájára, míg a kígyóban
a kísértőt láthatjuk. Aalut is négy folyó őrzi és ez is
Keleten feküdt, Egyiptomban a kosfejű Khnum isten úgy
alkotja az embert, mint a gölöncsér az edényét. (18)

A babiloni hitregékben még nem találtuk meg a
bibliai történetnek a hasonmását, hanem csak egy-két
utalást lehet felfedezni. Érdekes lesz talán megemlíteni,
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hogy Babilon sumer neve Ka-Dingir-Ra és ebből lett Báb
ili, magyarul Isten kapuja. Legközelebb áll a bibliai tör
ténethez az Adapa-mitosz, ahol Adapát azonosítják Ádám
mal és országát, Eridut Edennel. Erről az Adapárói mondja
a babiloni hagyomány:

"Ertelemmel rendelkezett ...
. . . örök életet nem adott neki."
"Elet táplálékát
Hozták neki; nem evett belóle. Elet vizét
Hozták neki; nem ivott belőle" ...
.Anu nézte őt: csodálta őt,

"Jöjj, Adapa, miért nem eszel és iszol?
M~g fogsz akkor halni; az emberek halandók (1)" "Uram, Ea,
Mondotta: Nem szabad enned, nem szabad innod." Adapa a

továbbiakban az istenektól ruhát kap, ami talán vonatkozésba
hozható volna azzal, hogy az Isten Ádámot és Evát ruhával látja
el a paradicsomból való kiüzetéskor.

A Gilqames-eposz szintén tartalmazza az ember teremtését:
"Aruru istennő, midón hallotta ezt,
Anuhoz hasonló embert alkotott szívében.
Aruru megmosta kezét;
Agyagot ragadott fel és ráköpött,
Igy teremtette Eabanit, a hőst;
A magasztos sarjadékot Niníb hatalmával felruházva." Eabanit

ezután ruhával látja el, akí állatok közt él, minden kultúrától távol
és maga is növényekkel táplálkozik.

Ebből ,a két mítoszból is látható, hogy a biblia
elbeszélésének történeti jellege van. Világos és ment
minden homályos elemtől.

Az élet fájával, (19) illetőleg ennek hasonmásával
találkozhatunk a babiloni mitológíéban. Ismeretes "aban
szamtu" nevű növény, mely kellemes gyümölcsöt terem.
Találkozunk több ábrázolással. melyen az élet fája stili
zált formában van meg: gyümölcse tobozszerű, A babiloni
nyelvben használatos az "élet növénye" kifejezés, így
Ásszár-háddon (681---669) kívánja, hogy uralkodása
"üdvös legyen, mint az élet növénye az emberi testre".
Tulajdonnevekben is szerepel, mint a név egyik össze
tevője az "élet növénye;'. Ez a növény talán hasonlít a
Gilgames-eposzban .említett "tövises növényhez" , melyről
Ut-napístím mondja:
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"Elárulok neked, Gilgames, egy nagy titkot,
Titokzatos szavakat mondok neked:
Ez a növény olyan, mint a tövis ...
Tövise, ·mint a gyalogszederé, megszúrja kezed,
Ha kezeddel érinted e növényt .. ."
Hatását pedig így írja le:
"Ur-sanabi, híres növény ez,
Mert általa nyeri el az ember az élet leheletét.
Elhozom Erech kertjeiből és etetek belőle ...
Megosztom a növényt.
A neve: "az öreg fiatallá lesz".
Eszem belőle és visszatér ifjúkorom!"

Ha a bibliai történetet a maga egészében összehason
lítjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy az összehasonlítás
elég gyenge alapokon nyugszik s nincsenek összhangban
a bibliával. Adapa azonfelül még csak nem is az első
ember. A jó és a gonosz tudás fája ismeretlen. Legföljebb
Babilon nevéből. az élet növényéből és a stilizált fából
lehet valamit következtetni, hogy itt. régi, elmosódott
hagyományról lehet szó, ez csillan meg ezekben a kife
jezésekben.

ELÖKEp. Az Úr Jézus, az apostolok és az egyház
atyák gyakran használják fel az ószövetségi eseménye
ket, dolgokat, személyeket, hogy vele újszövetségi meg
történéseket, dolgokat és személyeket jelezzenek. Ezeket
az ószövetségi eseményeket, dolgokat és személyeket
előképeknek nevezzük. Az előképek Isten akaratából
kifolyólag jelzik előre az újszövetségi hasonló eseménye
ket, dolgokat és személyeket.

A paradicsom az Egyház előképe,' mert Istennek a
kertje ez is és az is. Az Egyház is éppúgy, mint a para
dicsom, nem erről a világról való, de ezen a világon van.
Élet fája a' keresztfa, mert onnét áradt e világra az élet.
Ugyancsak az Oltáriszentség előképe, mert az Oltáriszent
ség a lelki élet fenntartója. A jó és gonosz tudás fája
előképe a· keresztnek, mert a kereszt által lesz gyakorlati
különbség a jók és a rosszak közt, hívők és hitetlenek
közt.

Adám a paradicsomon .kívül teremtetett, a keresztény,
is az Egyházon kívül születik és a keresztség helyezi be
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őt az Egyházba. A paradicsomi tartózkodásnak megfelel
a megszentelő kegyelem birtoklása. A halhatatlanságot az
Oltáriszentség adja.

Eva teremtését már Szent Pál a következőkép ma
gyarázza: "A férfiú... Istennek képmása és dicsősége,
az asszony azonban a férfiúnak a dicsősége. Mert nem

oa férfiú van az asszonyból, hanem az asszonyaférfiúból;
nem a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony
a .férfiúért ... Mindazonáltal az Úrban sem a férfiú nincs
asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül. Mert valamint
az asszonyaférfiúból, úgy a férfiú is az asszony által,
minden pedig Istentől van." (I Kor. 11, '1-12.) A férfiú
nak elsősorban az Istenért kell munkálkodnia, tehát Isten
Egyházáért és rajta keresztül a nőnek is az Istenhez kell
eljutnia. Szent Agoston ezt a gondolatot tovább viszi és
jobban kiaknázza: "Elals;z;ik Ádám, hogy ezáltal Éva meg
szülessék j meghal Krisztus, hogy ezáltal az Egyház létre
jöjjön. Az alvó Ádám oldalából lesz Éva: az elalvó Krisz
tus oldalát átszúrják lándzsával, hogya szentségek nap
világra kerüljenek és azáltal jön létre az Egyház."
(Jn. ev. 9, 10.)

A házasság szerzése előképe az Egyház és Krisztus
titokzatos kapcsolatának: "Ti férjek, szeressétek. feleség
teket, amikép Krisztus is szerette Egyházát és önmagát
adta érette ... Senki sem gyűlöli testét, hanem táplálja és
ápolja, akárcsak Krisztus az Egyházat, mert mi az ó tes
tének tagjai vagyunk, húsából és csontjából valók. Ezért
az efnber elhagyja atyját és anyját s ragaszkodik felesé
géhez, és ketten lesznek egy test. Nagy titok ez." (Ef.
5, 25-32.) -

A házasság az Isten eredeti tervei közé tartozik, tehát
nem az ősbűn volt áz, mely a nemiségnek utat nyitott.
A házasságot annyira egységesnek és felbonthatatlannak
alkotta az Isten, hogy azt ember nem bonthatja fel. Jól
lehet az ószövetségben szívük keménysége miatt bizo
nyos esetekben elnézte a hézasság.egységeés felbontha
tatlansága ellen elkövetett bűnöket. Ezt fejezi ki a Szerit
írás, mikor Ádám felismeri Évában a hozzá hasonló élet
társat, a következő sza\rakkal: "Ezokból elhagyja az
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ember az atyját és anyját és ragaszkodik feleségéhez, és
lesznek ketten egy testté." (Gen. 2, 24.)

A bűn következménye a kettős halál: lelki, amikor
a természetfeletti élet szűnik meg és a testi, mikor a földi
élet ér véget.-

TANITÁS. Az ember teremtése rámutat arra a taní
tásra, hogy a férfi és a, nő egyazon természetű lény, mind
a kettő egyenesen az Isten alkotása és kettejüktől szár
mazik az egész emberi nem. Az Egyháznak alapvető
tanítása, hogy Ádámtól és Évától származik az egész
emberi nem, hisz ezen alapszik az eredeti bűnről szóló
tanítás és az emberiségnek Krisztustól való megváltása:
II' •• amint Ádámban rníndnyájan meghalnak, úgy Krisz
tusban is mindnyájan életre fognak kelni". (I Kor. 15, 22.)
Az emberi nem egysége hozza magával, hogy az emberek
egymásközt egyenlők s egymást szeretni kötelesek.

Az ember két lényeges részből áll: te~Jből és lélek
ből. Az ember az ég és a föld között áll. Anyagi és isteni
van benne egy személlyé egyesülve. Teste ment volt
minden betegségtől, szenvedéstől és rossz szenvedélytől.
Teste teljesen lelke uralma alatt állott. Megvolt az össz
hang teste és lelke között. Lelke a kegyelem állapotában
volt és ezáltal Istennek a gyermeke és a mennyország
örököse volt.

ALKALMAZÁS. lsten nagy jóságát akkor mutatta
meg leginkább, míkor az embert megteremtette és testét
lelkét elhalmozta kegyelmének nagy jeleivel. A paran
csot is azért adta, hogy az ember maga érdemelje ki a
boldogságot és így öntudata nagyobb lendítő erőt adjon
a jóra és ne legyen ott esetleg az a gondolat, hogy a
boldogságba csak úgy csöppent be és annak megszerzé
séhez mégcsak hozzá sem járult. Ezért az Isten az ember
önérzetét vette tekintetbe, mikor kiadja a tilalmat, hogy
a jó és gonosz tudás fájáról ne egyék. Lelkemet nagyon
sokra becsülöm, többre, mint testemet, mert ez Istennek
képmása. Kettősséget érzünk magunkban, a testnek és a
léleknek a kettősségét, de vigyázzunk arra, hogy csak
mindíg a jobbik részünk érvényesüljön.

Az Egyház a hetvenedvasárnap utáni héten olvassa
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a breviáriumban az ember teremtéséről való szentírási
részt.

Michelangelo Sixtusi-kápolnában lévő festménye az
ember teremtését mutatja be.

IMA. Könyörögjünk. Isten, ki csodálatos módon alkottad az
embert és még csodálatosabb módon váltottad meg, add nekünk,
kérünk, hogya bún csábításainak elménk ellen tudjon állni, hogy
kiérdemeljük az örök boldogságba való bejutást. Amen. (Nagyszom
bati könyörgés.)

14. zsoltár.
Jahvel Ki lakhat a Te hajlékodban,
ki pihenhet meg szent hegyeden?

"Az, aki ártatlanul jár-kel,
és igazságosan cselekszik;
aki szívében igazat gondol,
kínek nyelve rágalmat nem mond,
aki nem árt felebarátjának;
aki gyalázkodó beszédet nem túr embertársa ellen,
és aki tiszteli azokat, akik Jahvét félik;
aki, ha saját hátrányára is megesküdött,
azt meg nem változtatja,
aki kamatra pénzét nem adja,
és aki vesztegeté ajándékot. nem fogad el az ártatlan ellen."

Aki így cselekszik,
az nem inog meg soha I

4. Bűnbeesés
I Móz. 3, 1-24.

KIsERTÉS. Az állatok között, melyeket Isten meg
teremtett, a kígyó volt a legravaszabb. A kigyó így szólt
az asszonyhoz: "Miért parancsolta meg az Isten, hogy a
paradicsom minden fájáról ne egyetek?" Az asszony így
felelt neki: "A paradicsom fáinak gyümölcséből ehetünk;
csak Isten parancsa folytán a paradicsom közepén álló
fa gfümölcsébőI nem szabad ennünk, nehogy meghal
junk." A kígyó az asszonynak pedig mondotta: "Dehogy
haltok meg. Tudja ugyanis az Isten, hogy amely napon
esztek arról, kinyílik' szemetek és olyanok lesztek, mint
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az istenek, tudni fogjátok a jót- és a gonoszt." Látta az
asszony, hogya fa gyümölcse jó, szép és kívánatos,
szakított belőle, evett és férjének is adott, aki szintén
evett belőle.

A kígyó: a ravaszság jelképe; a sátán rejtőzött a kígyóban. 
Igy szólt az asszonyhoz a kígyó: a héber szövegben ez áll: Igaz, hogy
az Isten azt mondta, hogynem szabad enni a kert ,egyik fájáról sem?
Oly felvetése ez a kérdésnek, hogy az asszony szinte kényszerítve
érzi magát, hogy megcáfolja a gonoszlélek szavait.

A BŰN KOVETKEZMf:NYEI. Mindkettejük szeme
ekkor kinyílott. Mikor látták, hogy meztelenek, fügefa
levelekből kötényt készítettek maguknak. Midőn hallot
ták a paradicsomban járó úr szavát, elrejtőzött Ádám és
felesége az Úr színe elől a paradicsom fái közé.

Szeme kinyíli: elvesztették ártatlanságukat, lelkiismeretük fur
dalást okozott és látták bűnük következményeit. - Hallották: a
szentatyák felfogása szerint az Isten érzékelhető módon közlekedett
ősszüleinkkel. - Elrejtőztek: elhomályosult értelmük következtében
azt hitték, hogy elrejtőzhetnek az Isten előtt.

ISTEN ITELETE. Szólította Isten ekkor Adárnot és
mondotta neki: "Hol vagy?" Ki felelé: "Hallottam szava
dat a paradicsomban, megijedtem meztelenségem miatt
és elrejtőztem." "Ki mondotta neked", - kérdé az Isten
- "hogy meztelen vagy, hacsak nem ettél a fáról, mely
ről megtiltottam, hogy egyé!?" Viszonzá Ádám: "Az
asszony, akit társul adtál mellém, adott a fáról, és ettem."
Ekkor az úr Isten az asszonytól kérdezte: "Miért tetted
ezt?" Ez így válaszolt: "A kígyó rászedett és ettem."
Ekkor a kigyónak mondotta az Úr Isten: "Mivel ezt tet
ted, átkozott légy minden állat között: melleden jatsz és
a földet eszed életed minden napján. Ellenségeskedést
vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és ivadéka
közé: ő szétttpor}a fejedet és te sarka után leselkedel."
Az asszonynak pedig mondotta: "Megsokasítom fájdal
maidat, fájdalommal szülöd' gyermekeidet és a férj ha
talma alatt leszel, és ő uralkodik rajtad," Ádámnak pedig
ezt mondotta: "Mivel hallgattál feleséged szavára és ettél
a tiltott fáról, átkozott a föld munkád alatt: munkával
szerzed meg táplálékodat a földből. Tövist és bojtorjánt
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.terem és a föld növényeit eszed. Arcod verejtékével szer
zed még a kenyered, míg vissza nem térsz a földbe, ahon
nét vétettél, mert por vagy és porrá leszel."

Légy férjed hatalma alatt: büntetéssé vált az asszonynak a
helyzete, melyet a természet különben is előírt számára. - Atkozott
a föld munkád alatt: a föld nem termi meg mindig azt és mindig úgy,
amit az ember munkája után vár tőle, - Arcod verejtékével: a munka
bjmtetésjellegét domborítja ki.

KIUZETIS. Ádám feleségét Évának nevezte el, mivel
minden élő anyja lett. Az úr Isten Ádámnak és felesé
gének bőrből készített ruhákat és felöltöztette őket és
mondotta: "Ime, Ádám olyan lett, mint egy közülünk,
tudja a jót és gonoszt. Most tehát nehogy kinyujtsa a
kezét és egyék az élet fájáról és örökké éljen." Kiküldte
,Őt az .Úr Isten a gyönyörűség paradicsomából, hogy
művelje azt a földet, melyből vétetett. Kiűzte tehát
Adémct és a gyönyörűség paradicsoma elé kerubokat
állított és lángoló, lobogó pallost, hogy őrizzék az élet
fájához vezető utat.

Éva: Havváh régi alakja Hajjáhnak, életnek, életet adónak. 
Ime, Adám olyan lett, mint egy közülünk: gúny van ezekben a sza
vakban. - Kerubok: Isten látható angyalokat és lángot állított a
paradicsom elé. A festók ezt a két őrt egy alakban szokták ábrázolni
úgy, hogy az angyalnak a kezébe lángpallost helyeznek.

A BONBEESEs. Az emberiség egyik legégetőbb
problémájára adja meg a feleletet, hogy honnan a rossz,
a világban lévő sok baj, szenvedés, nyomorúság, beteg
ség stb. Az elbeszélt eseményben' történeti tényt kell
látnunk, és ez a történeti tény a Szentírás értelmezésének
szabályai szerint a hagyomány figyelembevételével íté
lendő meg. A későbbi szentírási könyvek is történeti
ténynek veszik a bűnbeesést. és egyáltalán nem enged
hető meg, hogy allegóriát lássunk a bűnbeesésben. Évát
nem közönséges kígyó, hanem a kígyó képében rejtőző
sátán irígységből kísérti meg. Az ember megkapta a lehe
tőséget, hogy alacsonyabb természete ellenére bejuthas
son az Istea országába', ahonnét a sátán kiesett. Evát
kísérti ~eg, mert tudja, hogya férfi könnyebben hallgat
az asszonyra, mint másra. Tudja azt, hogya nőnek kép-
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zelete és érzelmi világa könnyebben indul meg, mint a
férfié és így. könnyebben követheti el a bűnt. A kísértés
külső kísértés volt és nem belső. Évához intézett szavai
ai-- emberi léleknek. ismeretéről tesznek. tanúságot. Ú gy
veti fel a kérdést, hogy Éva ne térhessen ki a válasz elől,
Hazl.!gsággal kezdi a kísértést, "minthogy hazug ő és a
hazugság atyja" (Jn. 8, 44.) Istenhez hasonló minden
tudást, függetlenséget és boldogságot ígér. Szavaira Éva
lelkében a kevélység gondolata megül, mert tetszik neki,
hogy olyan lesz, nii{lt az Isten; Felébred a kíváncsiság a
mindentudásért és vágyó2Jk _~rzékileg a szép és kívána
tos gyümölcs után. Mihelyt a kísértésnek helyt adott és
foglalkozott vele, kezdett az értelem elhomályosulni, nem
látta át, hogy mi van a kísértés mögött, az akarat kezdett
gyengülni, nem volt ellenállóereje és a kevélységet
követte az Isten szavaiban való kételkedés, a hitetlenség
első jele. Isten a maga részéről megengedte ezt a kisér
tést, hogy az ember természetének megfelelőmódon éljen
Istentől kapott adományaival, értelmével és szabad
akaratával. Azt akarta az Isten, hogy az ernber maga
döntsön sorsa felett, és nem akarta az emberre rákény
szeríteni a boldogságot.

Igy lassanként Évában megérlelődik az első halálos
bűn. Tudta az Isten fontos parancsát, hisz boldogságuk
függött ettől és mégis tudatosan megszegte azt. A bűnt
rögtön követi a büntetés is. Először magukban érzik a
nagy változást. Nem gyennekei többé az Istennek, hanem
lázadók. Elveszett a kegyelem, mely összekötötte eddigi
életüket az Istennel. Félnek az Istentől, elrejtőznek előle.
Értelmi képességük elhomályosodott, hisz tudhatták
volna, hogy az Isten elől nem lehet elrejtőzni. Akaratuk
meggyengült, oly kivánságok ébredeznek a lelkükben,
melyekről eddig nem tudtak, szégyelik mezítelenségüket.
Levelekből ruhát készítenek. Azután pedig az Isten fele
lősségre vonja őket cselekedetükért. Ádám Évára, ez a
kígyóra hivatkozik. Mind a kettő tényeket állapít meg
és nem igyekszik a felelősségvállalás elől kibújni. Most
következik aztán az Isten ítélete. A kígyót nem vonja
kérdőre, hanem rögtön a büntetést méri ki. A kigyó biui-
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letésé kettős. Állandóan a {öld potában fog csúszní és
ennek a csúszásnak büntetés jellege van. Az ember és
il kígyó egymásban állandó ellenséget látnak, az ember
il kígyót akarja eltaposni és a kígyó meg akarja marni
az embert. A kígyó büntetése sujtja a kígyó képében
rejlő sátánt is, úgyhogy ez nemigen örülhet győzelmé

nek, mert állandó rettegésben kell élnie, mert nem tudja,
hogy mikor jön az asszony, a Boldogságos Szűz és az
asszony ivadéka, az Úr Jézus, aki a fejét fogja szét
taposni és elragadja tőle győzelmét. Ebben a büntetésben
rejlik a legnagyobb örömhír is, a Megvá1tó megígérése.
Ezért ezt az ígéretet ösevangéliumnak nevezzük. Utána
jön Eva büntetése. Kettős volt a bűne: érzékiség és ke
vélység; büntetése is kettős: büntetí az asszonyt, aki
fájdalommal hozza a világra gyermekét és bünteti a fele
séget, aki kénytelen meghajolni férje akarata előtt. Adám
büntetése a fájdalmas munka. A földnek eddig ura volt,
most azonban a föld sem engedelmeskedik neki s ellene
l_ázad nem egyszer. Azonban a büntetés nem fog örökké
tartani, mert az Isten nem engedi, hogy az élet fájának
gyümölcsébőlrészesedjék, és ezért a halál véget fog vetni
ennek az életnek, Kiűzi Adámot és Évát a paradicsomból,
miután felruházta őket állatbőrökből készített ruhával,

. angyallal és tűzzel zárja el a paradicsom bejáratát. Az
élet fájáról Adám többé nem ehetik, mert az Isten paran
csát nem tartotta meg és megpróbálta fellebbenteni a
fátylat a gonoszság misztériumáról. Erről az emberi
kísérletről mondja Isten gúnyosan: "Ime, az ember olyan
lett, mint egy közülünk, tudja a jót és a gonoszat."

HITREGÉK. A bűnbeesést nagyon sok nép ismeri s
míndegyiknél a jellemző közös vonás az engedetlenség
s a kezdeti boldog állapot megszűnése. A bűnbeesés tör
ténetének nincs azonban a keleti hitregék közt eddig
megfelelóje, legfeljebb egyes hasonló vonásokat talál
hatunk.

A kígyó a régi keleti felfogásban a démonokkal
kerül gyakran összeköttetésbe, ez régi hagyományokra
látszik utalni. "Földet enni", az ékiratokban úgy szere
pel, mint szégyent vallani, pokolba utazni. Tehát ha
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valakinek a l.óldevést kívánták, ezzel a legmélyebb meg
aláztatást óhajtották és a gonoszlelkek közé utalták. Az
egyiptomiaknál az Apofisz kígyó a gonoszság megszemé
lyesítője. Az irániaknál a kígyóban megjelenő Angra
mainjus démon az első hazug és a bűn oka.

Egy régi babiloni pecséthengeren (20) nagyon sokan
a bűnbeesés ábrázolását vélték felismerni. A hengeren
két emberi alak nyujtja kezét a középen álló fa gyü
mölcse után, míg az egyik alak háta mögött kígyó van.
újabban vannak tudósok, akik tagadják, hogy ezt a jele
netet ábrázolná a henger.

A sumer irodalomban, az Bn-e-ba-am költeményben
Enki és felesége uralkodnak a paradicsomban. Enki isten
megharagszik az emberekre és vízözönnel akarja elpusz
títani őket. Nintud istennő azonban megmenti és ezután
Enki is megbocsát neki. Enki nyolc növényről utasítást
ad Tagtugnak, a megmentett ernberek egyikének, hogy
egyet nem szabad ennie a nyolc növény közül. Tagtug
azonban a nyolcadikból, a szennából is eszik és ezért
Nintud megbünteti. Tagtug nem az első ember. Bünte
tésből betegségeket kell elviselnie, de végül isten lesz
belőle is.

Az Adapa-mítoszban Adapa eltöri egy halászatnál Zu
(déli szél) viharmadárnak a szárnyát. E miatt Anu isten
felelősségre vonja. A felelősségrevonás előtt teremtő
istene, Ea azt a tanácsot adja, hogy ne fogadja el az
Anutól nyujtott ételt és italt, mert ez halált hoz reá. Anu
előtt sikerül ártatlanságát bebizonyítani, és most Anu
az élet italával és ételével kínálja meg. Nem fogadja el,
mert azt hiszi, hogya halálos ételt és italt nyujtja neki
az isten, és ezért elveszti a halhatatlanságot. Adapa nem
az első ember, hűne nem szándékos és csupán személyi
jellege van még a bűnének és a büntetésének is.

KERUBOK. A 'történetben szereplő kerubokról bő
vebbet nem tudunk. A bibliában több alkalommal szere
pelnek, így a frigyládánál, a szent sátomái mint szellemi
lények, akik őrei a szent helyeknek. Ezekiel próféta láto
másaiban is szerepelnek, mint négy lény ismertetőjegyeit
magukon hordó lények. A kerub szó héberből nem ma-
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gyarázható meg. Az akkád "krb" gyökből származtatják
és eredeti jelentése "imádkozó", "közbenjáró" lenne.
A babiloni karibu (21) (22) alacsony rangú isten.
Eleinte emberként, később állati alakban ábrázolták és
az épületek bejáratainál helyezték el. Emberarcuk, bika
vagy oroszlán testük és sasszárnyuk volt. Ot lábuk volt
és ennek következtében előlről tekintve állni, oldalról
tekintve menni látszottak. Ezek az állati alakok vitték
az ember imáit az istenek elé. A zsidó felfogás szerint
a kerubok angyalok, és nem istenitett lények, akiknek
a babiloni lényekkel csak a nevük közös.

LÁNGPALLOS. A paradicsom őreként szereplő tüzes,
forgó láng mi legyen, nehéz megállapítani. Egyes véle
mény szerint cik-cak alakú villámkard. (23) Mások szerint
tűzfal, mely elzárta a paradicsom bejáratát. Ismét mások
szerint éles és hegyes fogakkal ellátott korong, melyet
harci fegyverül alkalmaztak a keletiek és sokszor látni
lehet bálványszobrok kezében. Ez utóbbi véleményre az
adott alkalmat, hogy a héberben ennek a tűznek a neve:
.Jahat" és Assurbanipal könyvtárából van egy költe
mény, melyben Marduk isten kezében egy fegyver szere
pel és ennek neve itt .Jittu" (lihit-tu). Igy írja le a költő
ezt a fegyvert:

"Jobbkezemben tartom a tüzes korongot; balkezemben tartom
a gyilkqló korongot.

Az ötven arcú (élű) napot, az én istenségem magasztos fegy
verét tartom én •..

A harc lángkardját, mely a lázadó tartományt pusztává és lakat
lanná teszi, kezemben tartom,"

Indiában szerepel ez a'Z élekkel ellátott korong
"csakra" néven, melyet forgó mozgással hajítottak az
ellenség közé. Ha nem is tudjuk megmondani, hogy mit
jelent a lángoló, lobogó pallos, de annyit mégis megálla
píthatunk, hogy az isteni igazságosság és hatalom fegy
vere volt, mely megtiltotta ősszüleinkneka paradicsomba
való visszatérést.

ELŰKEP. A bibliai történet bő alkalmat nyujtott az
egyházatyáknak, hogy az ősszülőket összehasonlítsák az
Úr Jézussal és a Boldogságos Szűzzel, Ádám, az emberi-
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ség ősatyja, aki bűnbánattal dolgozott élete hátralévő
napjaiban, míg a halál utol nem érte, melyet engedetlen
ségével érdemelt ki. Krisztus, a pti lelki atyánk, aki véres
verejtékével és halálával a kegyelmet, az örök életet
érdemelte ki számunkra, mert engedelmes volt. Éva testi
anyja az emberiségnek és önként követi el a bűnt; a
sátán asszonyt használ fel, hogy az emberiséget meg
rontsa. Szűz Mária lelkileg anyja az emberiségnek és
önként vállalja a megváltásban szerepét; az Isten is asz
szonyt használ fel, hogy megváltsa az emberiséget a bűn
ből. Szent Ireneus szerint egy angyal szava vitte a bűnre
Évát, Máriát is egy angyal szava vitte arra, hogy vál
lalja a Megváltó anyaságát. Szent Epifániusz szavai.után
Evát a halál okának, míg Máriát az 'élet okának nevez
hetjük. Éva kevélységével Szűz Mária az alázatosságot
állítja szembe.

TANITAs. A Szentírásnak ez - a -része a bűn kelet
kezésének lélektanát adja. Jön a kísértés, nyomában a
kételkedés', kívánság, majd a gondolat és végül a csele
kedet. A bűnt követi a kijózanodás, mely megszüntette
a test és lélek közti összhangot; majd felébred a lelki
ismeretfurdalás és végül jön a büntetés.

A bűn a legnagyobb rossz a világon, mert szembe
állítja az embert Istenével, megszünteti a lelki életet és
magával hozza a testi nyomorúságot és végül a halált.
Összüleink bűne nem maradt csupán személyükhöz tapad
tan, hanem a bűn és a bűn büntetése átszállt minden
emberre, és mindenki eredetével kapja ezt a bűnt: az
eredeti bűnt, vagyis Isten nem adja meg a megszentelő
kegyelmet, az értelem és az akarat pedig megrokkant.
Az eredeti bűnnel egyidejűleg Isten megígéri a Megvál
tót, aki megadja a módot arra, hogy az ember újra meg
szerezhesse az Isten kegyelmét és megszabadulhasson a
bűntől.

Ebben a messiási jövendőlésbenbent van az a taní
tás is, hogyaMegváltó Anyja, Szűz Mária ment minden
bűntől, az eredeti bűntől is, mert különben nem tudná az
asszony a kígyó fejét széttaposní. Ezt mondta ki IX. Pius
pápa 1854 december 8-án 'az "Ineffabilis Deus" bullájá-
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ban, mikor kihirdette a 'Szeplőtelen Fogantatás dogmáját.
ALKALMAZÁS. A bűnbeesés óta senki sem kerülheti

el a kísértést, de ebben is kimutatja Isten szeretetét irán
tunk, mert senki sem részesül nagyobb kísértésben, mint
amennyit elbír. Osszüleink példája figyelmeztet, hogy
kerüljük a bűnre. vivő alkalmakat, rossz barátokat. Ezért
imád!k.oztatja az Egyház is naponként az esti imában a
breviáriumban, hogy: "Testvérek, éberek legyetek és
őrködjetek, mert a sátán, a ti ellenségtek, mint az ordító
oroszlán körüljár, keresvén, hogy kit nyeljen el; álljatok
neki ellen erős hittel." (I Pét. 5, 8-9.) A sátán nem riad
vissza semmitől sem, hogy bűnre vigyen minket, magát
Krisztus Urunkat is háromszor kísérti 'meg, de nem árthat
nekünk, ha mi nem akarjuk. Ezért soha szóba ne álljunk
a kísértéssel.

Az eredeti bűn következtében gyenge a mi akaratunk
is, értelmünket is homály 'fedi, ezért mondja a Szentírás,
hogy még az igaz is hétszer esik napjában (Péld. 24, 16.),

, bűneinkért, Isten megbántásáért azért ajánljuk fel az ön
megtagCÍdásokcit, főkép az étkezés terén, melyet az Anya
szentegyház ír elő számunkra: Ajánljuk fel továbbá
betegségeinket, fájdalmainkat, szenvedéseinket, fáradozá
sainkat, hogy így törlesszuk a bűnöket és igyekezzünk
életünkkel a jó halálra.

Vigyázzunk arra, hogy lelkünket távol tartsuk a
hazugság bűnétől, mert ez a bűn legjobban tesz bennün
ket hasonlóvá a hazugság atyjához, a sátánhoz.

Emlékezzünk véletünk mulandóságára hamvazószer-
dán, amikor hamuval hint meg az Egyház, és felhívja a
figyelmünket Istennek Ádámhoz intézett szavaira: Emlé
kezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel. Az
eredeti bűnnel minden mintegy a sátán hatalma alá került
a földön. Az ember ugyanis mindennel vissza tud élni
és mindenütt könnyebben találja meg a bűnt, mint a jót.
Ezért mondja Szent Pál, hogya természet' várja a fel
szabadulást a romlottság szolgálatából és "minden
teremtmény együttesen sóhajtozik és vajúdik mindidáig" .
(Róm. 8, 22.) Ezért használ az Egyház annyiszor exorciz
must. ezért áldja meg a teremtményeket annyiszor, ezért
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keresztel meg minket is, hogy szabaduljunk a sátán ural
mától. A breviáriumban a hetvenedvasárnap utáni héten
fordul elő a bűnbeesés története.

IMA. Könyörögjünk. Kérünk, Uram, ébreszd fel bennünk ha
talmadat és jöjj, hogy búneink fenyegetö veszedelmétöl segítséged
del megmeneküljünk és általad megmentve üdvözüljünk. Amen.
(Adv. I. vas.) Ó,

Keresztségi fogadás: Ellene mondasz-e az Ördögnek? - Ellene
mondok.

És minden cselekedeteinek? - ellene mon
dok.

Bs mínden pompáinak? - Ellene mondok.
Nagyszombati Exultetbó/: Orvendezzen immár az angyaloknak

mennyei serege: Mert mit sem használt volna születnünk, ha nem
lett volna megváltásunk. O, mily csodálatos irgalmasságod, mely
körülvesz bennünket! O, mily nagysága megbecsülhetetlen szerete
tednek, hogy szolgáid megváltására Fiadat adtad I O, bizonyára
szükséges volt Adám vétke, melyet Krisztus halálával törölt ell O,
boldog vétek, mely ilyen nagy Megváltót érdemeltJ

5. Az ósszülók gyermekei
I Móz. 4, l-5. 31.

KÁIN:f:S ÁBEL. Ádámnak és Évának első gyermekük
Káin volt. Utána született Ábel. Ábel pásztor volt, Káin
pedig földmíves. Történt egyszer, hogy Káin a föld ter
méséből áldozatot mutatott be az Úrnak. Ábel is nyájá
nak zsengéjét mutatta he. Az Úr Ábelre és áldozatára
tekintett. Káinra pedig és áldozatára nem tekintett. E
miatt Káin heves haragra gyúlt, úgyhogy beesett az arca.
Szólt hozzá az Úr: "Miért haragszol? Miért esett be az
arcod? Nemde, ha jól cselekszel, jutalmat kapsz, ha pedig
rosszul, rögtön ott van az ajtóban a bűn? Legyen alattad
kívánsága és uralkodjál rajta." "Káin ekkor rnondotta
öccsének, Ábelnek: "Menjünk ki." Mikor kint voltak. a
mezőn, Káin öccsére támadt és megölte őt. Ekkor mon
dotta Isten Káinnak: "Hol van öcséd, Ábel?" Ez felelte:
"Nem tudom. Vajjon őrzője vagyok-e öcsémnek?" Erre
Isten mondotta: "Mit cselekedtél, öcséd! vérének szava
felkiáltott a földről hozzám. Most tehát átkozott leszel a
földön, amely kitárult és öcséd vérét magába fogadta.
Midőn tehát dolgozol rajta, ne adjon neked termést.

54



.,J

Kóborló és bujdosó leszel a földön," Káin ekkor azt mon
dotta Istennek: "Nagyobb a gonoszságom, mint hogy bo
csánatot érdemeljek. Ime, ma kivetsz engem a föld színé
ről és rejtőznöm kell színed elől, és kóborló, bujdosó
leszek a földön, Akárki találkozik velem, megöl engem."
Válaszolt az Isten: "Nem lesz ez így, mert aki megöli
Káint, hétszeresen bűnhödik." Az Úr jelt helyezett
Káinra, hogy ne ölje meg őt senki sem, aki találkozik

.vele, Eltávozott Káin az Úr színe elől és mint bujdosó
élt Eden keleti részén.

Káin: neve Éva örömét fejezi ki, mert azt hiszi, hogy már meg
született az a férfi, aki megtöri a sátán hatalmát és ezért nevezi fiát
Káinnak, ami annyit jelent, hogy "embert nyertem", - Abel: lehelet,
mulandóság egyesek szerint a sumer "ibIinu" vagy az asszír
"abiu" = fiú lenne, de ez csak névösszetételekben fordul elő, 
A föld termése: gabona. - Aldozatára tekintett: szívesen fogadta.
A szentatyák szerint maga az Isten égból jövó tűzzel. villámmal
gyujtotta meg az áldozatot. - Vérének szava felkiáltott: a szándékos
gyilkosságot ezért nevezik égbekiáltó bűnnek, - Kóborló: Káin bün
tetése a számkivetés; nomád életet kell élnie. - Nagyobb a gonosz
ságom: Káin nem bízik az isteni irgalomban, kétségbeeséssel vét
kezik. - Megöl engem: fél a vérbosszútól. Ádámnak és Évának sok
gyermeke, leszármazója volt s ezek vétbosszújától fél. - Jel: Isten
megjelöli Káint, hogy megismerjék, és ne ölje meg öt senki sem.
Mi volt ez a jel, nem tudjuk. Lehet, hogy homlokán, arcán volt
valami ismertetójel; de a hébert lehet úgy is fordítani, hogy Isten
ígéretét: hogy nem öli meg Káint senki sem, jellel, csodával erősí
tette meg. - Eltávozott Káin az Úr színe elóI: nem vett részt a val
lási közösségben. - Eden keleti részére: a héberben Nód (szám
kivetés) földjére ment. Nem határozható meg ez a hely sem,

KÁIN LESZÁRMAZOTTAI. Káin· fia volt Hénok,
akinek nevéről nevezte el Káin az általa alapított várost.
Hénok egyik leszármazottja volt Lámek, akinek két fele
sége volt. Egyik feleségétől született Jábel,a sátorlakók
és a pásztorok atyja és Jubal, aki a hangszer feltalálójaj
másik feleségétől született Tubálkáin,aki kovács volt.

Várost alapított: megtelepedett egy helyen, de hol, azt nem
mondja meg a Szentírás. - Lámek: a többnejúség bevezetóje. 
Hangszer: a Szentírás a lantot és a furulyát említi;

SZET CSALÁDJA. Ábel helyébe Isten ősszüleinknek
Szetet adta, Szet fia Enos, aki először kezdte az Isten
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nevét segítségül hívni. Ádámnak. és Évának még több
gyermeke volt. Ádám 930 éves korában halt meg. Ádám-

o nak Szettől való leszármazói hosszúéletűek voltak. Ezek
közül Hénok Istennel járt, 365 éves korában eltűnt, Isten
elvitte őt. Leghosszabb életű volt Matusála (Matuzsálem),
aki 969 esztendeig élt. Matuséla unokája volt Noé.

Szet: kárpótlás t. i. Abelért. - Isten nevét segítségül hívni:
megszervezte az Isten tiszteletét. A héber szöveget azonban lehet
úgy is fordítani, hogy ekkor kezdték Szet utódait elnevezni az Isten
nevéról. Szet utódjait ugyanis "Isten fiainak" nevezték, szemben Káin
utódaival, akiket "ember fiai"-nak neveztek. - Hosszú életűek:
Adám és még rajta kívül a- vízözönig élt kilenc leszármazottja
hosszú életü. Isten így gondoskodott az emberi nem elterjesztéséról
és a kinyilatkoztatás fennmaradásáról. Az éveket a Szentírás rendes
éveknek számítja. - Hénok: jámbor volt és a zsidó hagyomány
szerint nem halt meg, hanem az Ifiten elragadta őt és majd csak a
világ végén jön el, amikor mint próféta bűnbánatot hirdet az embe
reknek.

KÁIN ÉS ÁBEL. Ádámnak és Évának a történetét a
Szentírás a bűnbeesés után nemigen tárgyalja, hanem
rátér utódaiknak történetére, hogy ezen mutassa be az
eredetí bún következményeit és föltüntesse azt a vona
lat, amely elvezet a Megváltóhoz. Káin és Ábel az embe
riség ősfoglalkozásait, a földművelest és a pásztorkodás t
űzik. Isten valószínűleg ősszűleinket kioktatta tisztele
téről. Lehetett talán külön helye is a tiszteletnek, ahol
Istent tisztelték, mert a Szentírás szavai Káinról: "Eltávo
zott Káin az Úr színe elől" erre látszanak utalni. Káin és
Ábel áldozata lehE,ft, hogy nem is az első volt, a Szent
írás csak egyet említ meg, melynek következményei az
eredeti bűn szemléltetésére kiválóan alkalmasak. Káin
áldozata vérnélküli áldozat volt, míg Abelé véres áldozat
volt. Istennek Abel áldJozata tetszett jobban, mert belső
vall~sosságból, élő hitből mutatta azt be, míg Káinnál a
vallásosság csak külsőséges volt, aki eleget akart tenni
a szüleítől látott példának. Ezt a hitet dícséri Ábelben
Szent Pál is, mikor így ír: "Mivel hitt, azért mutatott be
Ábel nemesebb áldozatot az Istennek, mint Káin." (Zsid.
ll, 4.) Isten külső jellel mutatta meg, hogy tetszik Ábel
áldozata és lehetséges, hogy ígéretet is kapott Istentől,
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hogy nem Káin lesz a Megváltó ősatyja. Ezért ébred fel
az irígység oly nagyon Káinban, hogy sétára hívja öccsét
és megöli. Nem tudott szenvedélyének parancsolni, nem
állt ellen neki, pedig megtehette .volna, hisz maga Isten
figyelmeztette őt erre. Tehát mellette állt az Isten segít
ségével, de nem élt vele, és ennek a kegyelem
visszautasításnak a következménye volt a testvérgyilkos
ság. Ez a kegyelemvisszautasítás régebbi keletű lehetett
már, mert különben nem mondaná Szent János első leve
lében Káinról: "az ő cselekedetei gonoszak voltak, test
véréé ígazak". (3, 12.) A~m és Éva mindjárt első gyer
mekeiknél látják az eredeti bűn következményeit. Isten
Káin büntetését magának tartja fenn és nem engedi, hogy
mástól vegye el a büntetését. Ez a bűn a lelkiismeret
furdaJásai következtében állandóan nyomon követi Káint,
nincs nyugodt pillanata és hiába épített állandó helyet
gyermekeinek, nem tud nyugton maradni, bujdosóvá vált.
Ezzel megkezdődött a küzdelem az Isten országa és a
sátán országa közt.

Káin leszármazói elhanyagolják az Isten tiszteletét
és csak a földi boldogulásukat tartják szemük előtt. Eletük
céljának az ember földi kényelmének, vágyainak kielé
gítését tekintik. Megindul az Istent nélkülözö művelődés

útjára Káin és családja.

NEMZETS~GTABLAK.Két nemzetségtáblát közöl a Szentírás, az
egyik Kóiné, a másík Szeté. Az első hét tagot tartalmaz és azután
hirtelen megszakad. A másík tíz tagot tartalmaz a vízözöníg. Való
színünek látszik, hogy ,a megszakadás oka az, 'hogy a két család
egymással keveredett a vízözön előtt és ennek következménye lett
az emberiség megromlása és a vízözön. Ezek a nemzetségtáblák
okmányoknak számítottak és addig, míg irásba nem foglalták, fejben
őrizték meg. Káin csafádfája a hitetlenség növekedését mutatja be:
eltünik a. monogám házasság, az emberek erkölcseíben durvaság
jelentkezík. Szet családfája a MegvóJtó csaJÓdlója. Vajjon teljesek-e
ezek a családfák vagy sem, erre biztos feleletet nem adhatunk, hísz
a Szentírásban másutt is találkozunk családfákkal, ahol más szent
írási helyből kimutatható, hogy híány van.

Érdekes megjegyezni, hogy Berozusz; vagy Berosszosz babiloni
történetíró Kr. e. 280 körül irt történetkönyvében szintén 10 vízözön
előtti királyt ismer, akik szintén hosszúéletüek voltak. Ez különben
több nép hagyományában van meg. A Szentírás és Berozusz nevei
nek az összeegyeztetése ad hasonló vonásokat, azonban nem egyez-
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tethető össze teljesen. Sőt újabban ékiratos emlékeket is találtak,
melyek felsorolják ezeket a hosszú életú királyokat. Azonban ezek is
eltérnek több vonásban Berozusz adataitól. Berozusz és az ékirás kíré
Iyainak életkora 432,000, ill. 241,200 év, míg a biblia adatai 1657-2606
évre terjednek. .

A pátriárkák hosszú életkora az Isten különös gondviselésével
magyarázható. Az emberiség elterjedése miatt és a kinyilatkoztatás
átszármaztatása miatt volt szükség a hosszú életkorra. Az életnek
természetes feltételei is inkább tették lehetővé a hosszabb életet
ekkor, mint a mai időkben. Érdekes, hogy a káld, egyiptomi, hindu
és kínai hagyományok szintén hosszú életkorral ruházzák fel első
királyaikat. Amerikai indiánok hagyományai szerint legelső őseik
addig éltek, míg végtagjaikat el nem használták. Itt tehát általános
hagyománnyal kell számolnunk, mely tényeken nyugszik. Szó sem
lehet arról, hogy a hosszú életkort rövidebb évekkel magyarázzuk,
mint egyesek ezt megpróbálták, mert a Szentírás ellene mond ennek
a feltevésnek. Nem magyarázhatjuk úgy sem, mint próbálják egye
sek magyarázni, hogy ezek az évszámok egy régi írott forrásból való
idézetek lennének, melyeket a szerző csak átvett és nem vállal értük
semmi felelősséget és így nélkülöznék az inspirációt is. Nem látszik,
hogy ez idézet lenne, bár a semitáknál szokásosak voltak az ilyen
átvételek. Nem ad kielégítő magyarázatot az sem, hogy a nevekkel
nemzetségeket, népeket jelölt Mózes.

EUOK:E:P. Abel igaz szívvel élt az Isten előtt. Pásztor
volt, nyájának legjavát mutatta be áldozatul. Testvére
haragszik rá és megöli; vére bosszúért kiált az égbe. Az
Úr Jézus a valódi igaz, akiben vétek és hiba nincs. Ö a
jó pásztor, aki magát mutatja he tetsző áldozatul a meny
nyei Atyának. Ember-testvérei irígységből, haragból
üldözik és megölik. Vére az égbe kiált, de nem bosszúért,
hanem kegyelemért. - Káin a zsidó nép előképe, ezt is
hiába intette az Isten, nem hallgatott az Isten szavára,
míg büntetése az lett, hogy bujdosik az egész földön.

TANlTÁS. A Szentírás legelső tanítása az áldozatról
szól. Az ember az Istentől függ és ennek a függésnek az
elíamerése az áldozat által történik. Isten a legnagyobb
Úr, ezért imádjuk; szükségünk van segítségére, ezért
kérjük; sok jóban részesít, ezért hjlát adunk, és végül
bűneinkkel megbántjuk, ezért engeszteljük. Az áldozat
nak tehát ilyen négyes célja van: imádó, hálaadó; kérő
és engesztelő. Az áldozatban az ember az Istennek olyan
dolgot nyujt át, mely kedves, értékes előtte és ezt .az
áldozati tárgyat többnyire vagy megsemmisíti vagy alkal-
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matlanná teszi a mindennapi használatra. Az áldozat cél
jából és fogalmából látható, hogy vallás nem lehet el
áldozat nélkül. Nagyon valószínű, hogy mage az Isten
adta meg az első utasitásokat Ádámnak, hogy mikép
mutasson be áldozatot. Minden vallásnak kezdettől fogva
központja az áldozat.

Isten mindenekfelett való uraságán kivül megismer
jük Istennek egyéb tulajdonságát is, melyeket már az
előző részekben is láthattunk. Isten mjMent,=!c:lÓ, Káint
felelősségre vonja bűne míatt, melyet pedig titokban
akart tartani; előtte nem lehet elrejteni semmit sem. Szen!
az Isten, akit áldozat illet meg és ezt tiszta szívből, élő
hittel kell nyujtani. Igazs~ágos, mert a bűnt megbünteti.
Bizni kell benne, mert jutalmat ad a jócselekedetért.

Az itigység_ és a harag okai a bűnöknek, ezért tekint
jük ezeket az indulatokat főbűnöknek. A gyilkosság for
rása a le nem fojtott szenvedély. Áz ember szabadakarat
ból cselekszik a kegyelem közreműködésével és ellen
tud állni a kegyelemnek. A kegyelemre mindenkinek
szüksége van, mert a megromlott természet magában
gyenge. A szándékos gyilkosság büntetését Isten magá
nak tartja fenn, égbekiáltó bűn, de ha megbánja ezt az
ember, akkor erre is kaphat bocsánatot.

ALKALMAZÁS. Vigyáznunk kell arra, hogy a szen
vedélveinket megfékezzük, uralkodjunk azokon. Ne
legyünk haragban senkivel és ha esetleg elragad a szeri
vedély, vigyázzunk, hogy a nap ne nyugodjék le hara
gunk felett.

A vasárnapi istentiszteleten, a szentmisén tiszta
lélekkel vegyünk részt és ne elégedjünk meg csupán kül
söségekkel, mert az Isten a szívet nézi és nem mindenki,
aki mondja: Uram, Uram, megy be az Isten országába,
hanem aki megcselekszi a mennyei Atya akaratát. (Mt.
7, 21.)

A keresztségben Isten fiai lettünk, vigyázzunk, hogy
az emberek fiai, a rossz barátok miatt ne legyünk Isten
ellenségeivé.

Káin történetét a breviáriumban a hetvenedvasárnap
utáni héten olvassa az Egyház.
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IMA. Könyörögjünk. Kérünk téged, mindenható Isten, hogy akik
a régi szolgaság folyományaként a bún igája alatt szenvedünk, a te
egyszülött Fiad újjászületését várva, megszabaduljunk attól. Amen.
(Adventi kántorbőjt szombatjának könyörgése.)

Könyörögjünk. Nyujtsd, Uram, híveidnek mennyei segitséget
adó jobbodat, hogy téged keressenek teljes szívvel, és hogy amit
méltán kérnek, annak elérését kiérdemeljék. Amen. (34. Könyörgés
aMissaléban.)

6. Noé története
I Móz. 6, 1-9. 29.

AZ EMBERI NEM ROMLÁSA. Mikor az emberek a
földön sokasodni kezdtek és leányeik lettek, látták az
Isten fiai, hogy az emberek leányai szépek, feleséget
választottak maguknak azokból. Ekkor mondotta az Isten:
"Nem marad lelkem az emberben örökre, mivel test.
Napjai 120 esztendőt számolnak." Látta pedig az Isten,
hogy sok emberi gonoszság van a földön és szívük min
den gondolata mindig a rosszra irányul, megbánta, hogy
embert teremtett a földön és szíve bánatában mondotta:
.Elpusztltomez embert, akit teremtettem, a föld színéről

minden állattal egyetemben. Bánom ugyanis, hogy meg
teremtettem őket.

Emberek leányai: Káin leszármazói. - lsten fiai: Szet utódai.
- Napjai 120 esztendőt számolnak: valószínúleg arra vonatkozik,
hogy az Isten 120 esztendőt hagy az. embereknek a javulásra. 
Megbánta: antropomorfizmus annak kifejezésére, hogy az Isten a bűnt
nagyon útálja.

NoE KIVÁLASZTÁSA. Noé azonban kegyelmet
talált az Isten előtt. Noé igaz és tökéletes férfiú volt:
Istennel járt. Három fia volt: Szem, Kám és Jáfet. Midőn
látta az Isten a föld romlottságát, mondotta Noénak:
"Véget vetek minden élőnek, mert megtelt a föld gonosz
ságukkal és azért szétszórom őket a földdel együtt. Ké
szíts magadnak bárkát síma fából, legyenek a bárkában
fülkék s kend be kívülről-belülről szurokkal, Es így ké
szítsdi azt: 300 könyök legyen a bárka hossza, 50 könyök
a szélessége és 30 könyök a magassága. Ablakot is
készíts a bárkán, s felette egy könyöknyire legyen a
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teteje; a bárka oldalán legyen az ajtó és legyen a bár
kában három emelet. Ime, az özön vizeit kibocsátom a
földre, hogy megöljek minden élőt az ég alatt. Minden,
ami a földön van, elpusztul. Veled szövetséget kötök:
beszállsz a bárkába, te, fiaid, feleséged és fiaid feleségei.
Minden állatból kettőt végy be a' bárkába: hímet és nős
tényt, hogy életben maradjanak. Beviszel magaddal
míndeníéle élelmiszert, hogy neked és azoknak táplálékul
szolgáljon." Megtett Noé mindent, amit parancsolt neki
az Isten.

Noé: neve annyi, mint vigasztalás, nyugalom, mert atyja azt
hitte, hogy meg fogja szüntetni az eredeti bún nyomában járó fárad
ságos munkát. - Bárka: ládaszerú alkotmány lehetett, mert a héber
szó "téba" az egyiptomi "teb(t)" - láda szóból származik. Mózes
kosarának is ez a neve. - Síma fa: héberben "gofer"; a babiloni
"giparu", a görög "kyparissos" egymással rokonságot mutatnak fel és
valószinúleg ciprusfát jelent. - Könyök: a hosszúság mérésére szol
gált, kb. 50 cm-nek felel meg. A megadott számok alapján a bárka
hossza 150 m, szélessége 25 m, magassága 15 m s igy köbtartalma
56.250 köbméter volt. - BeszáJ1sz a bárkába: összesen nyolcan voltak
a bárkában. - Minden állatból kettőt: arra vonatkozik, hogy az
állatokat párosával vigye be.

NOf: BEMEGY A BÁRKÁBA. Ekkor szólt hozzá az
Isten: "Menj be a bárkába te és egész házad népe, mivel
téged találtalak igaznak ebben a nemzedékben. Minden
tiszta állatból hetet-hetet, tisztátalanból pedig kettőt
kettőt, hímet és nőstényt vígy be a bárkába. Mert még

.hét nap és azután esőt bocsátok a földre negyven nap
és negyven éjen át és elpusztítok minden teremtett lényt
a föld színéről." Mindent megtett Noé, amit parancsolt
neki az Isten. Hatszáz éves volt, míkor a vízözön meg
kezdődött. Beszállt Noé, felesége, fiai és azok feleségei
a bárkába. Miután eltelt hét nap, a vízözön megkezdődött.
Noé életének hatszázadik évében, a második hónapban,a
hónak tízenhetedik napján kitört a nagy mélység minden
forrása és megnyíltak. az egek zsilipjei. Megkezdődött a
negyven nap és negyven éjen át tartó esőzés. :Es az úr
kívülről bezárta a bárkát.

Tiszta állat, tisztátalan állat: vallási szempontból való megkülön
böztetés. A tiszta állatokból azért vitt be hét párt, mert áldozat be-
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mutatására és táplálkozásra szolgáltak. - Második hónap: a keletiek
ősszel kezdték az éveket számítani. Ekkor indult meg különben is az
őszi esőzés. - A nagy mélység minden Jorrása: a föld vizei elhagy
ták medrüket, elárasztották a földet. - Az egek zsilipjei: a felső
vizek az ég zsilipjein jutottak le a földre és ezeket a zsilipeket csak
az Isten nyithatta ki.

A VIZOZON. Negyven napig tartott a földön a víz
özön. Megsokasodtak. a vizek és felemelték a bárkát a
földről. Irtózatos lett az áradás, míndent betöltött a víz,
a bárka pedig úszott a víz színén. A víz egyre jobban
emelkedett a földön, minden hegy, ami csak. van az ég
alatt, víz alá került. Tizenöt könyöknyivel magasabban
állott a víz a hegyek felett, melyeket elborított. Elpusz
tult minden földi élő: madár, háziállat, vad, csúszó
mászó és minden ember. Elpusztított minden lényt a föl
dön, embertől kezdve a baromig. Elpusztult a föld, egyedül
Noé maradt meg és akik vele voltak. a bárkában. 150
napig volt a víz a földön. Megemlékezett Isten azonban
Noéról és az összes állatról, mely vele volt a bárkában.
Szelet támasztott a földön és csökkenni kezdett a víz.
Bezárultak. a mélység forrásai és az ég zsilipjei és meg
szűnt az esőzés. Visszahúzódtak a földről a vizek és 150
nap után csökkenni kezdettek. A hetedik hónap huszadik
napján a bárka megállapodott Onnényország hegyein. A
víz pedig állandóan csökkent a tizedik hónapig: a tizedik
hónap első napján kitűntek a hegyek csúcsai. Miután
eltelt negyven nap, kinyitotta Noé a bárka ablakát és
kibocsátott egy hollót. Ez kiszállt és nem tért vissza.
Utána egy galambot bocsátott ki, hogy lássa, vajjon
elhagyta-e a víz a földet. Miután ez nem tudott sehol
sem megpihenní, visszatért a bárkába. Várt újabb hét
napot s ekkor újból egy galambot bocsátott ki a bárká
ból. Ez este visszajött, csőrében zöldelő olajfaággal. Igy
megtudta Noé, hogy nincs már víz á földön. Várt még
újabb hét napot és kíbocsátotta a galambot, mely már
többé nem tért vissza.

Tizenöt könyök: kb. 7.5 m. - Hetedik hó: március-április
hónap. - Orményország: héberben Ararát, ékirásokban Urartu. Ezek
a hegyek a Van-tó északi környékén vannak. A Gilgames-eposz
Nizir-hegye is itt van. Pontosan nem tudjuk, hogy melyik hegyen
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állt meg a bárka. - Holló: a héber szöveg nem mondja, hogy a
holló nem jött vissza, sőt sejteti, hogyabárkára járt megpihenni
addig, mig a föld meg nem száradt.

NOE HÁLAÁLDOZATA. Tehát a hatszázegyedik
év első hónapjának első napján megszünt a víz a földön.
Noé kinyitotta a bárka tetejét, körültekintett és látta, hogy
megszikkadt a föld felülete. A második hónap huszon
hetedik napján szárazzá lett a föld. Ekkor Isten így szólt
Noéhoz: "Jöjj ki a bárkából, te és feleséged, fiadd és
feleségeik." Ugyanekkor kijött minden állat is a bárká
ból. Noé oltárt épített az Úrnak és minden tiszta állatból
égő áldozatot mutatott be. Tetszett az Úrnak az áldozat
illata s mondotta: "Soha többé nem átkozom meg a földet
az emberek miatt. Az ember szívének érzése és gondo
lata ifjúságától fogva hajlik a rosszra, többé nem bünte
tem meg az élőt úgy, mint tettem."

Hatszázegyedik év: a vizözön teljes esztendeig tartott. - Egő
áldozat: ilyen áldozat bemutatásánál teljesen elégették az állatot.
Áldozat bemutatásánál most említi először a Szentirás az oltárt. 
Tetszell az áldozat illata: kedvesen fogadta Isten Noé áldozatát.

ISTEN ÁLDÁSA. Megáldotta Isten Noét és fiait
.mondván: "Növekedjetek és sokasodjatok, töltsétek be
a földet. Féljen és rettegjen tőletek mínden állat. Minden,
ami mozog és él, eledeletek legyen, mert nektek adtam
ugyanúgy, mint a zöldelő növényzetet. Azonban az álla
tot vérével együtt ne egyétek:' Majd folytatta az Isten:
"Ime, szövetséget kötök veletek és az utánatok követ
kezőkkel és minden élő lénnyel, mely veletek van. Szövet
séget kötök veletek, hogy soha többé nem pusztítja el az
életet a vízözön. Ime, a szövetség jele: szivárványomat
helyezem el a felhőkbe és ez lesz a szövetség jele köztem
és a föld között."

Megáldalla Isten Noét: hogy töltse be az ember a földet, legyen
ura az állatoknak s az állatokat használja táplálékául. - Vérével
együll: nem akarja az Isten, hogy az állatot vérével együtt egye
az ember. Keleti felfogás szerint vérben székel a lélek s ez pedig
az Istené. - Szövetséget kötök: Isten mintegy kereskedő ember mód
jára szerződést köt az emberrel, megígéri, hogy nem lesz vízözön.
- Szivárvány: a szövetség jele, mely ettől kezdve arra emlékezteti
az embert, hogy az Isten nem küld vízözönt a föld elpusztításéra.

63



NOÉ FIAt. Noé fiai, akik vele jöttek ki a bárkából:
Szem, Kám és Jáfet. Kám atyja volt Kánaánnak. Ezektől
terjedt el az emberiség az egész földön. Noé földművelés
hez fogott hozzá és szőllőt ültetett. Bort ivott, megrésze
gedett s kitakarva feküdt sátrában. Midőn ezt látta Kám,
hírül adta két testvérének. Szem és Jáfet köpenyt borítva
magukra, háttal mentek be s befödték atyjukat. Miután
Noé mámorából felébredt, megtudta. hogy mit cseleke
dett kisebbik fia, ezt mondotta: "Átkozott Kánaán, legyen
testvérei szolgáinak szolgéja." Majd folytatta: "Aldolt
Szem Ura, Istene, Kánaán legyen az ő szolgája. Terjessze
ki Isten Jáfetet, lakjék Szem sátraiban és Kánaán legyen
a szolgéja." Noé a vízözön után még 350 esztendeig élt.
950 esztendős volt, mikor meghalt.

Kám atyja volt Kánaánnak: talán ezzel arra akar mutalni, hogy
Kánaán vette észre nagyapja mámorát és adta tudtul atyjának. 
Szóllót ültetett: a héber szöveg hangsúlyozni kívánja ezzel, hogy az
első volt, aki széllét ültetett és így nem ismerte a bor hatását. 
Atkozott Kánaán: az átkot nem Kámra adja; talán azért, mert Isten
Kámot megáldotta és ezért nem meri megátkozni, vagy pedig fiában
akarja büntetni, mert ez érzékenyebb büntetés egy apára nézve,
mintha ét magál büntetne. Kánaán utódai bálványimádók lettek,
földjük a zsidók uralma alá került. - Aldott Szem: áldja meg ét az
Isten s ez az áldás megnyilatkozik majd abban, hogy téle származik
a Megváltó. - JáJetet terjessze ki: utódai rendkívüli módon elszapo
rodnak; benépesítik Európát és Ázsía egyrészét. Szem utódaíhoz
fognak jární iskolába, hogy megismerjék az igazí vallást. Ez a
jövendölés a katolikus vallásra is vonatkoztatható. - Lakjék Szem
sátraiban: a kinyilatkoztatás érzését nem Jáfetre, hanem Szemre
bízza az Isten, de részesül majd beléle Jáfet is.

A VIZOZON. A biblia magyarázatával foglalkozó
tudósok szerint valószínűleg Matuzsálem volt az, aki
a Káintól származó Lámek leányát, Noémát feleségül
vette és ezzel elkezdődött a Szettől származottak teljes
romlása is, hogy az Isten kénytelen volt ezt az erőszakos,
vad és érzéki nemzedéket a földről eltörölni a vízözön
nel. Csupán egy ember találkozik, aki családjával igaz
istenfélő életet él: Noé. Öt választja ki az Isten, hogy az
emberiséget tovább vigye annak pusztulása után. Előbb
még bűnbánati időt ad. Építi a bárkát Noé és inti az
embereket a bűnbánatra. Nem használ semmi sem. Isten
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megindítja a természet erőit és ezek szolgálnak neki,
meghódolnak előtte és elpusztul a lázadó emberi nem.
A vízözön ismét egy határkő abban a harcban, melyet
az Isten országának vívnia kell a világgal, a sátán orszá
gával.

A bárkából kilépő Noé szívét a hála tölti el és leg
első cselekedete áldozatot bemutatni a megmenekiliésért.
Annyira tetszik Istennek Noé szívből jövő áldozata, hogy
az Isten újból megáldja az embert, amint ezt tette a para
dicsomban: töltse be a földet, legyen hatalma alatt minden
állat, és azok eledelül szolgáljanak neki, die itt aztán egy
megszorítást is tesz, kiveszi a vér élvezetét. Első nyoma
ez a tiszta és a tisztátalan állatok felosztására vonatkozó
törvénynek. Nem lesz többet vízözön, mert az ember
bűneit az eredeti bűn miatt beállott gyengeségnek tulaj
donit ja az Isten. Az emberektől megbolygatott rendet
áldásával állítja újra vissza az Isten.

Noé áldása folytatása az Isten áldásának. A Meg
váltóról beszél benne, de nem általánosságban, hanem
már Szem családjára korlátozva. Részesül benne majd a
többi ember is, de a Megváltó eljöveteléig ezek nem vesz
nek részt Isten üdvrendjében. mert a kinyilatkoztatás a
jövőben nem nekik, hanem egyedül Szem utódainak szól.

A VIZOZON E~ A TUDOMÁNY. A Szentírás a víz
özönről úgy emlékszik meg, mint az egész földre kiter
jedő csapásról, mely minden embert elpusztított a föld
színéről, kivéve azokat, akik a bárkában voltak. Ezzel
kapcsolatban felmerül az a kérdés, vajjon tényleg kiter
jedt-e a vízözön földrajzilag minden földrészre és min
den emberre. Vagyis: általános volt-e. a vízözön földraj
zilag és antropológiailag is?

Erre három vélemény van. Es mind a három véle
mény a Szentírás szavaira hivatkozik, annak kifejezés
módjaira támaszkodik. Az első szerint az egész földre és
minden emberre kiterjedt a vízözön. Ez a Szentírást betű
szerinti értelemben veszi. Azonban az a: megfontolás,
hogy természettudományos felfogással nehezen volna
elképzelhető olyan vízmennyíség, mely még a legmaga
sabb hegyeket is túlhaladja és kb. 9000 m vastag réteg-
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ben borítja a földet. A bárka befogadóképessége sem volt
olyan, hogy alacsony számítás szerint is kb. 40,000 állatot
befogadjon, annak ellenére, hogy egy hollandi hajóépítő
a XVII. században elkészítette a bárka megfelelő arányai
ban kicsinyített mását, s úgy találta, hogy ha nem is
kormányozható, de úszni a víz színén képes, hozzá még
egyharmaddal nagyobb teherrel, mint az ugyanolyan
tonnatartalmú hajó. A levegő törvényei sem engedik meg
az olyan nagyarányú esőzést, aminőt fel kellene tételezni
egy általános vízözönnél. Csak a csodák számát szaporí
taná ez a felfogás, pedig az Isten az általa megállapított
törvényeken csak akkor változtat, ha arra okvetlenül
szükség van. Márpedig ilyen vízözönre nem is volt szük
ség.

Nehezen képzelhető el az a feltevés, mely szerint
csak egy bizonyos földrészre terjedt ki a vízözön és csak
az ott élő embereket pusztította volna el az ár. Hivat
koznak arra, hogy a Szentírás szereti használni a keleti
ember gondolatvilágának megfelelő auxéziseket, hiper
bolákat és azok a kifejezések, melyeket a Szentírás hasz
nál a vízözön leírásában, ilyen hiperbolák lennének. Szent
Péter levele ennek ellentmond, amennyiben csupán nyolc
ember megmenekülésérőlbeszél. (I 3, 20.) A szentatyák
felfogása is ez. Jóllehet az Egyház ebben a kérdésben
még nem döntött, mégis el kell vetnünk ezt a felfogást,
mint nehezen összeegyeztethetőt a Szentírással.

Marad a harmadik felfogás, mely szerint az emberiség
még nem volt elterjedve az egész világon, csupán egy
helyen élt és erre a helyre terjedt ki a vízözön és itt
ténylegesen elpusztult minden ember.

Hogy mikot volt a vízözön, erre feleletet nem tudunk
adni. Annyi tény, hogy a geológusok diluviumja és a
biblia diluviumja két különböző diluvium. A kettőt nem
lehet egymással összekötni é,s összekeverni. Újabban Dél
Babilóniában Ur és Kis városok helyén olyan rétegekre
bukkantak tudósok (Woolley, 1929. Watelin), melyek
árvíztől .származnak, több méter vastagságúak és két
kultúrát (24) választanak el egymástól. E tudósok szerint
ez lenne a vízözön előtti kultúra maradványa. Ennek a
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helynek a kiterjedése olyan területre terjedne ki a kutatók
.véleménye szerint, melynek hossza 600 km és szélessége
150 km. Ideje a Kr. e. 3000 év előtt lenne kevéssel. Sokan
azonban a tudósok közül nem osztják ezeknek a vélemé
nyét és tartózkodnak az állásfoglalástól. Ma a vízözön
megtörténtét senki sem meri tagadásíba venni. A sémi
népeknek és sok ázsiai népnek hagyományában szerepel
egy borzalmas árvízkatasztrófának az emléke. Ez másból.
mint történeti eseményből nem magyarázható.

Ez a vízözön a történeti idők elején játszódott volna
le Káldeában. A bibliai helymeghatározás,· valamint az
ásatások, úgyszintén a babiloní vízözönről szóló emlékek
szintén erre a vidékre helyezik a vízözönt.

BABILONI EMLEKEK. Eltekintünk most attól, hogy
körülbelül :mQ..eredeti vízözöntörténetet találunk a külön
bö~_nfu!-ek!lél, most kizárólag a babiloni emlékekkel
foglalkozunk, mert ezek állnak legközelebb a bibliában
elbeszélt eseményekhez. Több emlékünk van a vízözön
ről. Egy babiloni pecséthenger (25) ábrázolja a vízözön
hősét Hasziszadra néven. A legrégibb Berozusz tudósí
tása, melyben Xizuthrosz felel meg a bibliai Noénak.
Újabban egy hetita töredéket találtak, melyben Noé
(Noach) neve is szerepel: Nachmolel formában. Ez a
Bogazkői mellett talált lelet a Gilgames-eposzt tartal
mazza. A Gilgames-eposz XI. táblája (26) tartalmazza a

.vízözön legteljesebb leírását. Eredetileg a sumer Zi-ud-
sudu volt a Gilgames-eposz Noéjának a neve, melyből
Berozus készítette a Xizuthrosz nevet és a Gilgames
eposzban a hős neve Utnapístím (újabban sok helyen
Um-napistim). Mivel nagyon sok a hasonlóság, nem lesz
érdektelen a vízözön babiloni változatának az ismerte
tése. A Gilgames-eposzt Ninivében találták Asszurbani
páJ könyvtárában. Kr. e. VII. századból való a mostani
alakja, azonban ez egy sokkal régebbi sumer eredetiből
való (Kr. e. 2200.) másolat, ill. átírás.

Gilames, a hős megijed, mert Enkidu, a barátja meg
hal és most elmegy Utnapistímhez (akinek élete napjai
meg lesznek hosszabbítva) és kéri őt, hogy mondja el
neki, mikép nyerhetné el ő is a halhatatlanságot. Erre

S· 67



Utnapistim elmondja, mikép menekült meg a vizözön
ből. Az istenek elhatározták, hogy a bűnös embereket
elpusztítják. Ennek a határozatnak azonban titokban kell
maradnia, de Ea isten meg akarja menteni kedves embe
rét, Utnapistímet és álomban tudtára adja, hogy mit
csináljon:

"Surippak szülötte, Ubaratutu fia,
Rontsd le házadat, épits hajót ...
Hagyd el vagyonodat, gondoskodjál életedről.
Hagyd el isteneidet, mentsd meg életedet I
Mindenfajta élet magvát vidd magaddal a hajóra I
A hajónak, amit épiteni fogsz,
Mértéke legyen
Szélességében és hosszában ugyanaz,
Azután a tengerre szállsz vele,"

Utnapistim elkészíti a hajót, berakodik, elhelyezi az
evezőket, felszáll minden állattal, cselédségével és rokon
ságával.

Mikor a kitűzött idót Samas meghozta (mondotta):
"Amikor az esó küldóje este óriási esót bocsát rád,
Szállj a hajóra és csukd be ajtaját!"

Erre beszáll a hajóra és a hajó kormányzását egy
tengerészre, Puzur-Amurrura bízza, és erre megkezdődik
a szörnyű esőzés és a víz

... eléri a hegyeket,
Mint csatában, úgy pusztulnak az emberek.
A testvér nem látja a testvért.
Az embereket nem ismerik már a mennyben,
Az istenek megrémültek a vizözöntól,
Menekülnek és másznak fel a legmagasabb égbe;
Meglapulnak az istenek, mint kutyák és a falak tövébe fek-

szenek.
Istar sikolt, mint a vajúdó asszony.
Jajveszékel az istenek királynóje szép hangján:
"Sárrá lettek azok a teremtmények ...

Mint a halivadék, töltik be a tengert,"
Az istenek Anunnakival együtt mind sírnak,
Az istenek. összegörnyedve ülnek és sirnak;
Bezárják ajkukat; csend van a gyülekezetükben.
Hat nap és hat éjjel
Fúj a szél, dühöng az árviz hulláma.
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tengeri

Amint a hetedik nap bekövetkezeU, a vihar megszünt,
Mely eddig csatavíváshoz volt hasonló.
A tenger lecsillapodott, a rombolás megszünt, az ár alább

hagyott.
Körülnéztem a' tengeren, a tombolás elcsillapult,
Es minden ember sárrá vált.
Mint fatuskók, úsztak köröskörül.
Kinyitottam az ablakot, a fényarcomra esett,
Megrendültem, leültem és sírtami
Arcomon folytak a könnyek.
Minden irányban körültekíntettem. - ó rettenetes
Tízenkét nap mulva egy szíget tűnt fel;
Nizir hegyén megakadt a hajó.

Hét napig állt itt és ekkor:

Hoztam egy galambot s kibocsátottamr
A galamb kiszállt és visszatért,
Nem volt pihenóhelye és visszajött.
Hoztam egy fecskét és kiengedtem.
A fecske kíszállt és visszatért.
Nem volt pihenóhelye és visszajött.
Hoztam egy hollót és kiengedtem.
A holló kiszállt, látta a vizek apadásatr
Leszállt, ide-oda' járkált, károgott, nem jött vissza.
Kiraktam a hajóból mindent; italáldozatot hoztam a négy

szélnek.
A hegyorom legtetején áldozatot mutattam be,
Hetesével rendeztem el az áldozati edényeket;
Alájuk nádat, cédrusfát és mirtuszt tettem.
Az istenek szagolták az illatot,
Az istenek szagolták az édes illatot,
Az istenek ott tolongtak az áldozat felett, mint a legyek.

Az áldozat tetszett az isteneknek. Lecsillapodik még
Ellil is, aki okozta a vízözönt és megáldja Utnapistimet:

"Eddig Utnapistim ember volt,
Mostantól kezdve Utnapistim és felesége legyenek istenhez

hasonlók, - éppúgy, mint mi,
Utnapistim lakjék messze, a folyók torkolatánál."

Eddig tart a babiloni vízözöntörténet. Az első pilla
natra is látszik, hogy sok a hasonlóság a bibliai vízözön
történettel. Azonban nagyok az eltérések is. A biblia a
legtisztább egyistenhívés talaján áll, míg a Gilgames
eposzban hemzsegnek az istenek. Az első pillanatra is
látszik, hogya biblia elbeszélése egyszerűbb, tisztább és
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régebbi időre megy vissza, mig a babiloni elbeszélés a
századok folyamán megromlott, nem őrizte meg a tiszta
hagyományt, hanem a sokistenhit teljesen átjárta azt és
kiforgatta igazi történeti mivoltából, bár a történeti mag
itt sem tagadható le.

ELÖKf:P. Noé az Úr Jézus előképe. Igazságos; kedves
volt az Isten előtt, megmenti az emberiséget a végsö
pusztulástól; kedves áldozatot mutatott be az Istennek.
Testi őse mindnyájunknak azáltal, hogy a bárka épitése
által megmentett minket. Tudta hirdetni a bűnbánatot és
ezért szövetséget köt vele az Isten. Az Úr Jézus a leg
szentebb, legigazabb; Isten fia, kiben neki kedve tellik,
megmenti az emberiséget a bűntől; keresztáldozatával
Istennek tetsző áldozatot mutatott be. Lelki ősünk, mert
megalapította az Egyházat lelkünk megmentésére. Hir
dette az Isten igéjét és megköti a mennyei Atyával
az újszövetséget.

A bárka az Egyház előképe, mert csak az menekült
meg a vizözönből, aki bent volt a bárkában, melybe az
egyedüli ajtón lehetett belépni. Isten Egyházába is csak
e'gy ajtó vezet, a keresztség. Az Egyházon kivül tehát
nincs üdvösség. - A galamb, a Szetitlélek Isten előképe,

hozza mindnyájunknak a lelki béke, a kegyelem olaj
ágát. ,- A szivárvány előképe a keresztnek, ez is Isten
szövetségére emlékeztet. .

TANITÁS. A történet bemutatja a szent Istent, akit
a bűn lénye legmélyén sért meg és ezért a bűnt üldözi,
bünteti. Előbb azonban mindent megpróbál, hogya bűnöst
jobb belátásra bírja, türelmes, irgalmas. Nem hagyja el
azt, aki engedelmeskedik parancsainak, bízik benne. Meg'
segíti, hisz tudja, hogy az eredeti bűn megrontotta az
ember természetét és hajlik a rosszra. Nagyon tudja
értékelni a szívből fakadó, ki nem kényszeritett hálát.

ALKALMAZÁS. A vízözöntörténet rámutat a vegyes
házass~g veszélyére, ez rontotta meg a vizözön előtti
emberiséget. Nem a jó győz, hanem a rossz. Ezért kerülni
kell azokat az alkalmakat, ahol másvallásúakkal kerül
hetünk bizalmasabb közelségbe.
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A vizozon bemutatja, hogy a jó mindenkor bízhatik
az Istenben. Azt semmiféle baj nem érheti. Adjunk hálát
az Istennek a vett jótéteményekért magunktól. Az Isten
hálás a háláért. Mondjuk bensőségesen, szívből a hála
szavait: Deo gratias!, amikor valami jóban részesültünk
akár az Isten, akár más részéről. Ne féljünk a hitetlenek
gúnyjától.

Legyen meg bennünk a kellő tisztelet mindenkor
szűleinkkel szemben. Hibáikat nézzük. el és igyekezzük
azt rejtegetni. Nem szabad a szülőket kigúnyolni.

A liturgiában a vízözön története nagvszombaton il

12 profécia közt szerepel és a keresztkút-szentelés előtt
felolvassa a pap, így a vízözön vonatkozásba kerül a
keresztség szentségével, mert a bárka mentette meg dZ

emberiséget az elpusztulástól. Azért használták ezt a tör
ténetet a keresztelendők oktatásánál. hogy rámutassanak
a keresztség szükséges voltára, mert csak az menekül
meg a lelki haláltól, aki bent van az Egyházban. A
breviáriumban hatvanadvasárnap hetében kerül olva
sásra a vízözön története.

IMA. Könyörögjünk. Isten, változhatatlan eró és örök fényes
ség: tekinls kegyesen egész Egyházadnak csodálatos szentségére és
az emberi üdv munkáját örök terved szerint megbékélve vidd vég
hez; az egész világ tapasztalja és lássa, hogy az elesetteket felemeled,
az elavultakal megújitod és azáltal minden helyre áll, akitól szár
mazik minden: a mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad, aki veled él
és uralkodik mindörökre. Amen. (Nagyszombati könyörgés a profécia
után.]

45. zsol/ár.

Isten -a mi oltalmunk és erőnk,
segitó a szorongattatásokban s oly könnyen fellelhelói
Ezért nem félünk, ha megremeg is a föld,
ha hegyek süllyednek is el a mély tengerekben I
Zúgjanak bár s tarajozzanak a hullámai,
remegjenek meg bár a hegyek az erejétől,

Velünk van a Seregek Jahvéja,
a mi várunk Jákob Istenei (2-4.)
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7. NQétól Abrahámig
I Móz. 10, 1-11. 26.

NOf: UTODAI. Noé három fiának: Szem, Kám és
Jáfetnek a vízözön után sok fia -született, Ezektől szár
mazík a földön minden nemzet a vízözön után.

A Szentírás itt egymásután felsorolja azokat az ősatyákat, akik
től valamilyen nép vagy nemzet származott s ezért a népek tóblájá
nak is nevezik ezt a fejezetet. Nem öleli fel az összes népet, még
'azokat sem mínd, melyeket a Szentírás másutt megemlít, például az
amalekitákat. Azokat tartja itt főkép szem előtt, amely népekkel a
zsidóknak érintkezésük lehetett, akiket ismertek. - Jáfet: a jafeti
ták általában északrá helyezkedtek el. - Kám: a kamiták általában
délre helyezkedtek el. - Szem: a szemiták pedig a két előbb emli
tett népcsoport közt helyezkedtek el a Perzsiáig terjedő területen
Szíriától kezdve.

TORoN"YE:PImS. A föld ekkor egynyelvű volt.
Midőn azonban Keletről eltávoztak, Sennaár földjén mező
séget találtak és ott megtelepedtek és mondották egymás
nak: "Jöjjetek, készítsünk téglákat és tűzben égessük
ki." Téglákat használtak kövek helyett és aszfaltot vako
lat helyett. Ekkor mondották: "Jöjjetek, építsünk ma
gunknak várost és tornyot, amelynek teteje az eget
érintse és tegyük nevünket nevezetessé, mielőtt szét
szóródnánk az egész földön,"

Egynyelvű: a bárkából való kijövetel után egy nyelvet beszél
tek Noé fiai. - Sennaár: Sumerország, Dél-Babilónia. - Tégla: a
sumerok hegyes, keleti tartományukból jövet itt használtak először
kő helyett téglát, melyeknek összekötésére aszfaltot használtak. 
Mielőtt szétszóródnónk: a héberben inkább az, nehogy szétsz6ród
junk. - Torony: ilyen tornyokat istentiszteleti célokra is használtak,
nevük: zikkurat.

NYELVZAVAR. Leszállt azonban az Úr, hogy lássa
a várost és a tornyot, melyet Ádám fiai ~pítettek és mon
dotta: "Ime, egy nép ez egy nyelvvel. Jöjjetek tehát,
szálljunk alá és zavarjuk meg ott nyelvüket, hogy egyik
a másik szavát ne értse:' És így szétosztotta őket az Úr
arról a helyről az egész földre, és abbahagyták a város
építését. Ezért nevezték el Bábelnek, mivel ott zavarodott
össze az egész föld nyelve, és onnét szélesztette őket szét
az Úr a különböző vidékek tájaira.
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Zavarjuk meg nyelvüket: csodálatos módon történt a nyelv
zavar, de hogy mikép, azt nem tudjuk. - Bábel: a héber etimológia
szerint nyelvzavart jelent.

A NYELVZAVAR. A vízözönból kikerülő ember újra
a bún útjára lép. Szembeszáll az Istennel, és az Isten
tervei ellenére egy hatalmas birodalmat akar építeni az
ernber és ennek a birodalomnak az összetartója, az .egy
ségnek a jelképe lenne a torony, mely az égig ér és dacol
az Istennel. Isten most az értelmére. büszke embert azzal
bünteti meg, amivel vétkezik. Nem értik meg, egymást.
Szavakat, fogalmakat cserélnek össze és így odajut a
bűnbe merült ember, hogy nem tudja megértetni a másik
kai a legegyszerubb fogalmakat, mert hiányzik a leg
egyszerubb gondolatnak a kifejezésére szolgáló azonos
jel, a szó, s amint a nyelvek összehasonlításával foglal
kozó tudomány mondja, nem azonos még ugyanazon
gondolatkörnek a megfogalmazása sem, vagyis mélyen
benyúlik a nyelvzaver még az értelem székhelyére is.
Igy tette em1ékezetessé az lsten az ember kísérletét, mert
meg nem engedett módon hírnevet akart magának
szerezni.

NePEK TÁBLÁJA. A biblia Noé három fiától vagy hetven
leszármazót sorolt fel. Igy akarja megmagyarázni a világon elterjedt
nyelvek eredetét. Ez a népek táblája az ószövetségi földrajz leg
értékesebb emléke. Ezek a nevek nép- és városnevekként szerepel
nek a továbbiakban. A felsorolásban nem szerepel minden nép, hisz
nagy népek, nagy földrészek lakói maradnak ki ebből a felsorolás
ból. A szentiró előtt csak népe szempontjai szerepelnek, hogy ki
mutassa a népeknek egymással való rokonságát. A szerző kortársai
nyelvén nevezi meg ezeket a népeket és ez rendkivül fontos annak
megállapításában, hogy mikor keletkezett ez a jegyzék. Igy szerepel
például Togorma; amikor írta a jegyzéket, akkor ezt a vidéket nem
nevezhette Til-garimmu-nak, ahogy a Kr. e. VIII. századtól kezdve
szerepel, mert még a régebbi nevét ismerte csak. Szidón szerepel
Fönicia városai közt és nem Szór (Tyrus). Jóllehet, a Kr. e. XII. szá
zadtól kezdve ez volt a főváros. Ez azt mutatja, hogy az írónak
legalább is előbb kellett élnie. Sőt, ha azokat az adatokat, amiket
az egyiptológia nyujt, összehasonlitjuk a biblia adataival, azt talál
juk, hogy ezek a Kr. e. XV-XIV. század népelhelyezkedését tartják
szem előtt. EmUt olyan népeket is a Szentirás, mely népekkel csakis
az egyiptomi tartózkodás ideje alatt ismerkedhettek meg, mert többé
nem kerülnek velük sem barátságos, sem ellenséges viszonyba. A
népek neveit azonban nem az egyiptomiaktól átvett néven jelöli meg,
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/ Elám Asszur Lud Árám -,

/ Ábrahám

Igy jut el a népek táblája Abrahámig, akit az Isten különös
szerepre hiv meg az üdv történetében.
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TORON%PlTEs. A toronyépítés célja az összetar
tozás kifejezése lett volna, ez lett volna ugyanis az egy
nyelvű birodalomnak a szimboluma. A toronyépítés ideje.
nem határozható meg. Josephus Flavius Nemródnak tulaj
donítja az építkezést. Valószínűnek látszik, hogya sume
rok voltak azok, akik _'il torony építését megkezdték.
Hegyes országból jöttek Kelet felől Sennaár mezejére,
ezért emliti meg talán a Szeritírás azt, hogy kő helyett
égetett agyagból készült téglát használtak. Irásjeleik közt
a hármas halom (a hegynek a képe) jelzi az országot, a
napfelkeltét és a Keletet. Ez arra mutat, hogy a hegyek
kel szoros kapcsolatban voltak. Hazájukhan az isténeiket
magas hegyek csúcsán tisztelték. Es amikor lekerültek a
síkságra, akkor is megmaradtak régi szokásaik mellett és
mesterséges hegyeket építettek téglából tornyok formá
jában és azok tetején volt az istenség szentélye. A torony
építés legrégibb ábrázolása a Kr. e. 3000 körül származó
pecséthengeren fordul elő. Ezek a tornyok lépcsőzetes
épületek voltak (27), rendesen hét emelettel. Mindegyik
emeletnek más színű volt a burkolata. A legfelsőbb
aranyszínű volt, az alatta lévők sorrendben ezüst, vörös,
kék, sárga, fehér és fekete színűek voltak, Több ilyen
romban lévő torony van Mezopotámiában. Egyesek
szerint Birs Nimrud, mások szerint Babil romjai lennének
a bibliában említett torony. Legújabban magában Babilon
városában keresik a tornyot és a régi Easzagila-templom
közelében lévő Etemenanki (28) romjaiban vélik fel
fedezni. Ennek. neve annyit jelentene, mint az ég és föld
alapköve és így vonatkozásba hozható a bibliai meg
jegyzéssel, hogy dicsőséget akarnak szerezni maguknak
az építői. Úgyszintén erre emlékeztet e tornyok babiloni
neve: zikkurat, mely emléket jelent és így ez jelentené
azt, hogy egységes nyelvű nép szétszóródását megakadá
lyozó emlék lenne. Etemenanki alapja négyzetes, 91.5 m
hosszú oldalakkal. A biblia szerint a torony építése hirte
len megszakadt. A szibiUák szerint vihar döntötte le a tor
nyot. Ennek a toronynak az építkezése a Kr. e. 3. évezred
második felébe nyúlik vissza. A héber etimológia Bábel,
nyelvzavar, nevet ad a helynek. Ennek az elnevezésnek
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ugyanannyi alapja van, mint a babilóninak, mely a nevet
istenek kapujának fordítja. Mind a kettő népies magya
rázat és mind a két nyelv törvényének megfelel.

A bábeli toronyépítésnek Írásos emléke még nem
került elő. Egyes népek mondájában azonban szerepel
ennek az emléke. Igya mexikóiak szerint a vizözön után
Xelhuez (Cholula) óriási tornyot épített, hogy felmenjen
a felhőkbe. Az isteneknek ez nem tetszett s tűzzel elpusz
tították. A többnyelvűségnek a magyarázata szerintük ez:
a vízözönból Koxkox menekült meg. Gyermekei némák
voltak. Egy galamb tanította meg őket beszélni, de mind
egyiket más nyelvre és a míatt aztán szétszéledtek, mível
nem értették egymást. A Yukatan-monda szerint a víz
özönből megmenekült ember unokája, Volan, nagyatyja
parancsára nagy házat épít, hogy az az égig érjen. S ennél
a háznál kapta volna meg minden nép a maga külön
nyelvét. Koreában is találkozunk ilyen monda nyomá
val, mely a nyelvzavart egy toronyépítéshez füzi."A
perzsák szerint Ahrimán volt az, aki az embereket külön
féle nyelvre tanította meg, hogy ne értsék egymást. Ez
az esemény Tamaraz, ősidőkben élő király uralkodása
alatt történt, akin-ek érdeméül feljegyzik, hogy város
építő volt.

TANITÁS. A toronyépítés rámutat az emberi nem
egységére, melyet megint a bűn zavart ' meg. Az Isten
terveit nem lehet megakadályozni, viszont az ember szán
dékait csakis az Isten segítségével hajthatja végre. A gőg
állítja az embert szembe az Istennel s végeredményben
ez az oka annak, hogy az ember bálványimádóvá lesz.
Ezért mondja Szent Pál apostol: "Nincs mentség szá
mukra, mivel ámbár megismerhették az Istent, nem
dicsőítették őt mint Istent, és nem adtak. hálát neki,
hanem üresek lettek és sötétség borult oktalan szívükre.
Bölcseknek mondogatták magukat és esztelenek. lettek és
fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét halandó em
bernek, sőt madaraknak, négylábúaknak és csúszó
mászóknak képmásával." (Róm. l, 20-23.) Ezért ment
hetetlenek. A gőg az oka annak, hogy megszületik a
bálványimádás. Ez a bűn útjában a további határkő.
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ALKALMAZÁS. Vigyázzunk míndíg arra, hogy mun
kánkat alárendeljük az Istennek, ne legyünk magunkra
és munkánkra gőgösek, rátartiak, mert akkor nincs azon
az Istennek az áldása. Az igaz Istennek szívből fakadó
tisztelet visszahozta a nyelvek egységét az első pünkösd
kor, amikor az apostolok szavát minden ember megértette,
bármilyen nyelvű is volt. Az Egyházban színtén érvénye
sül ez az egység a tanításban, a kormányzásban és a
liturgiában. Ezért használja az Egyház mindenütt a latin
nyelvet is, ez az anyanyelve és ezzel emlékeztet bennün
ket arra az időre, amikor az emberek egy nyelvet beszél
tek. A pogányság megszüntetésén dolgozni kell, hogy
míndínkább terjedjen az Isten országa, ezért karoljuk fel
a missziókat. A breviáriumban hatvanadva.sárnap utáni
héten olvastatja az Egyház ezt a történetet.

IMA. Dániel imája. Áldott vagy, Uram, atyáink Istene, és dícsére
tes és dicső a neved mindörökre, mert igazságos vagy minden velünk
szemben tett cselekedetben. Minden cselekedeted igaz és utaid egye
nesek és minden itéleted igazságos. Vétkeztünk és gonoszat csele
kedtünk, eltávoztunk tőled és búnt követtünk el mindenben. Paran
csaidra nem hallgattunk, nem tartottuk meg, nem úgy cselekedtünk,
ahogy megparancsoltad, hanem ahogy nekünk jól esett. Minden tehát,
amit fejünkre hoztál és minden, amit cselekedtél velünk, igazságos
itéletben történt. Ellenségeink kezébe adtál. Nem nyithatjuk ki szán
kat, szégyenné és gyalázattá lettünk szolgáid és tisztelőid szemében.
De nevedre kérünk, ne adj át örökre és ne bontsd fel szövetségedet.
(Dán. 3, 26--35.)

Könyörögjünk. Isten, aki minden embert üdvöziteni és az igaz
ság birtokába juttatni akarsz, kérünk, küldj munkásokat .aratásodba
és add, hogy végtelen bizalommal hirdessék szavaidat; .hogy tani
tásod mindjobban elterjedjen és világossá váljék. Minden nemzet
téged ismerjen el egyedül igaz Istennek és Fiadat, Jézus Krisztust,
a mi Urunkat. Amen. (Könyörgés a hitterjesztés miséjéből.)

21. zsol/ár.

Magasztalják Jahvét az istenkeresők,
s bátorságuk újra s örökre felújul .. .J
Gondoljon Oreá és térjen meg Jahvéhoz az egész föld határa,
s előtte boruljon le minden pogányI
Mert Jahvéé a hatalom, O uralkodik a pogányokonI
Csak hódoljanak meg előtte minden hatalmasok,
boruljanak elébe mind, kik a porba szállnak,
és akiben már nincs is életi
S neki szolgáljon ivadékom,
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és mondja el az Úrról az új nemzedéknek,
és hirdessék húségét az eljövendő népnek,
hogy: "Ezt cselekedte O," (27-32.)

A bábeli nyelvzavar történetének elmondásával befejeződött az
őskinyilatkoztatás kora. Az Isten sok kísérlet után egy népre akarja
bízni a megváltói ígéret őrzését. Ádám, az egész emberiség ősatyja
nem volt alkalmas erre az őrzésre, Nem volt alkalmas Noé egész
családja sem, ezért választ ki az Isten ebből a családból egy embert,
előbb Szemet, majd aztán ennek késői utódját, Ábrahámot, hogy ez
vigye tovább tisztán az Isten szavait. De az ember útját három nagy
bún jelzi: az Ádám és Éva bűne okozta gyilkosság, erkölcstelenség
és bálványimádás. Ezért kiválaszt egyet és ezt neveli magának. Igy
a kinyilatkoztatás története egy nép történetével esik egybe: a zsidó
nép történetével.
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II. pATRIARKAK KORA
Kr. e. 2000-1500.

8. Abrahám
I Móz. 11, 27-25, 11.
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ÁBRÁM KIVÁLASZTÁSA. Ábrám atyja Táre volt,
aki a kaldeusok Ur városában lakott. Ábrám felesége
Sárai volt. Isten nem adott nekik gyermekeket. Táre ott
hagyta Ur városát, magával vitte Abrémot, Sárait és
unokáját, Lótot Hárán városába, ahol aztán meg is halt.
Ekkor szólt az Úr Ábrámhoz: "Hagyd: el országodat,
rokonságodat és atyád házát, és jöjj arra a földre, amelyet
én mutatok neked. Nagy nemzetté teszlek, megáldlak és
magasztossá teszem nevedet és áldott leszel. Megáldom
a téged áldókat. meg
átkozom átkozóidat
és tebenned megál
datik a föld minden
nemzetsége." Ábrám
teljesítette az Úr pa
rancsát és kivándo
rolt. Hetvenöt éves
volt Ábrám, mikor
otthagyta Háránt.
Magával vitte felesé
gét, Sárait és bátyjá
nak fiát, Lótot, vala
mint minden vagyo
nát és nyáját, melyet
Háránban szerzett és
Kánaánba indult. Mi
dőn megérkezett ide,
egész Szíchemig
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ment. A kánáneusoké volt ekkor a föld. Megjelent az Úr
Ábrámnak és mondotta: "Magzatodhak adom ezt a föl
det." Mikor azonban éhség tört ki Kánaánban, Egyip
tomba ment s az éhség elmúltával tért csak vissza
Kánaánba.

Abróm: jelentése felséges atya, mások szerint atyám szeret. 
Ur: az Eufrátes déli folyásénél, ennek jobbpartjárn ma Tell-el
Muqajjar. - Sórai: fejedelemnóm; Ábrahámnak vagy féltestvére volt
vagy unokahúga, elhalt bátyjának leánya és ekkor Lót nővére, 
Hórón: Urtól északnyugatra feküdt, 1100 km-re. - Tebenned meg
óldatik a föld minden nemzetsége: messiási igéret. Ennek tartották
a zsidók is a legrégibb időktől kezdve. Ábrahámtól származik majd a
Megváltó, aki által áldást nyer minden ember. - Kónaón: nevét a
kánáneusoktól nyerte. - Szichem: Kánaán közepe táján feküdt,
Hárántól mintegy 750 km-re. - Egyiptom: az éhség alkalmával a
környék népei felkeresték Kelet éléstárát.

ÁBRÁM BEKESZERETETE. Abrámnak és Lótnak
nagy nyájaik voltak. Mivel a legelő szűkíben volt, vesze
kedés tört ki e miatt Ábrám és Lót pásztorai között. Ekkor
Ábrám azt mondta Lótnak: "Kérlek, ne legyen veszekedés
köztünk és pásztoraink között, hisz rokonok vagyunk.
Előtted áll az egész vidék, kérlek, váljunk el egymástól:
ha te balra mész, én jobbra tartok s ha te mész jobbra,
akkor én a balt választom." Lót látta, hogy a Jordán
vidéke Szodomáig és Gomorráig nagyon szép, ert válasz
totta és így egymástól elváltak. Ábrám Kánaán földjén
lakott, míg Lót Szodomában. A szodomabeliek azonban
igen gonoszak voltak az Úr színe előtt bűneik miatt. Lót
elválása után Ábrámhoz intézte újból az Isten a szavát:
"Tekints körül s minden földet, amit látsz, neked adok
és ivadékodnak. Megsokasítom ivadékodat, mint a föld
porát." Ábrám ekkor Hebron mellett telepedett le és ott
oltárt épített az Úrnak.

Jordón vIdéke: Szodoma, Gomorra, Szeboim, Ádáma és Bála,
más néven Szegor városok alkották a Pentapoliszt. ennek az öt
városnak a környéke nagyon alkalmas volt a legeltetésre, mivel viz
bóven öntözte. - Elvóltak: Isten Ábrámot unokaöccsétól is el
választja, h02Y Kánaán kizárólag az övé legy~n.

MELKIZEDEK ÁLDOZATA. Ebben az időben Ám
ráfel, Sennaár királya, Áriók, KodorIáchomor és Tádál
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királyokkal egyetemben sereget vezettek Szodoma és a
szövetséges városok királyai ellen. Ezeket legyőzték, a
zsákmányt és a foglyokat magukkal vitték. Ezek közt
volt Lót is. Mikor ezt Ábrám meghallotta, 318 szolgáját
felfegyverezte és üldözőbe vette a sereget, vele volt még
három szövetségese embereikkel egyetemben. Éjjel az
ellenségre támadt, visszaszerzett mindent s kiszabadította
a foglyokat is az ellenség kezéből és így Lót is vissza
nyerte szabadságát. A visszatérő Ábrám elé kijött a
szodomai király és Melkizedek, Sálem királya, aki kenye
ret és bort hozott áldozatul. A felséges Isten papja volt
ugyanis. Ekkor megáldotta Ábrámot így: "A felséges
Isten, aki a mennyet és földet teremtette, áldja meg
Ábrámot, legyen áldott a felséges Isten, akinek segítsé
gével az ellenség kezed közé került." Ábrám mindenbőí
tizedet adott Melkizedeknek. Ábrám a szodomaí királytól
nem fogadott el semmit sem a maga számára.

Amrálel: babiloni király, akit Hammurabival azonosItanak. 
·Ariók: a héber szerint Ellászár (Larsza) királya volt. Larsza dél
babilóniai város. - Kodorláhomor: Elám királya és az egész háború
vezetője, mert a többi felem1ített király mind az ó vazallusa volt.
Elám Babilóniától keletre fekszik. - Tádál: pontosan meg nem hatá
rozható nép (hetiták) királya; a héber a nemzetek királyának nevezi.
- Sálem: Jeruzsálem. - Melkizedek: nevének jelentése "igazság
királya"; egyszerre pap is, király is volt.

ÁBRÁM SZOVETSEGE AZ ISTENNEL. Az Isten láto
másban szól Ábrámhoz: "Ne félj, Ábrám, én vagyok a te
védelmeződ és nagy lesz a te jutalmad. Nézz az égre és
számold meg csillagait, ha tudod. Ennyi lesz a te ivadé
kod." Hitt Ábrám az Istennek és érdeme volt ez neki.
Ábrám Isten parancsára áldozatot mutatott be és ugyan
ezen a napon Isten szövetségre lépett Abrámmal. meg
ígérve: "Ivadékodnak adom azt a földet."

Hitt Abrám Istennek: a Szentirás nagyon dicséri Ábrám hitét,
mert hitt Isten igéretének, jóllehet emberileg számitva gyermeke nem
lehetett már. A hit jutalma az, hogy megkapja utódai számára a
Szentföldet. - Szövetségre lépett: az Isten az áldozati állatok közt
megjelenik tüzes oszlop alakjában. .

IZSAK MEGIGERESE. Ábrám 99 éves volt, amikor
mondotta neki az Úr: "Sok nemzet atyja leszel. Ne legyen
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tovább a neved Ábrám, hanem Ábrahámnak nevezzenek,
mivel sok nemzet atyja leszel és királyok származnak
majd tőled. Örizd meg. te és ivadékod szövetségemet,
Feleségedet ne nevezd Sárainak, hanem Sárának. Sára
feleségednek egy év mulva fia születik 'és nevét Izsáknak
nevezd."

Sok nemzet atyja leszel: eddig Ábrámnak csak egy fia volt
rabszolganöjétöl, Ágártól, akit Sárai adott neki keleti szokás szerint,
hogy gyermeket szüljön neki. Ennek a fiúnak neve Izmael (Isten

'meghallgatott) volt. - Abrahám: sokaság atyja. - Sára: fejedelem
nő, - Izsák: nevetés, mivel az Isten igérete, hogy fia születik öreg
korában, nevetést csalt az ö és felesége ajkára is.

ÁBRAHÁM SZODOMA:~RT KaNYaROG. Ábrahám
sátrának ajtajában ült a nap hevében és három férfit
látott a közelben: az Istent két angyallal. Amint megpil
lantottaöket, eléjük szaladt s leborult előttük és magá
hoz hivta őket vendégül, Az egyik közülük az Úr volt,
aki újból megígérte, hogy fia fog születni, és mondotta
neki: "Vajjon elrejthetem-e Ábrahám előtt, amit szán
dékomban van cselekedni: mivelhogy nagy és erős nem
zetté lesz és benne megáldatik a föld minden nemzete?
A szodomaJiak és gomorraiak kiáltása igen megnöveke
dett és bűnük igen súlyossá vált." Ábrahám kérdé: "Vaj
jon az igazat is elpusztítod-e a bűnössel? Ha ötven igaz
van a városban, elpusztulnak-e a többiekkel együtt? S
nem kegyelmezel meg az ötven igaz miatt a többinek?"
Erre az Úr megígéri, hogy ha ötven igazat talál, meg
kegyelmez. Ekkor Ábrahám tovább könyörög s az Isten
végül megígéri, hogy ha tíz igaz van a városban, akkor
az nem pusztul el. Ekkor az Úr eltávozik, miután a ven
dégség után már a két angyal is eltávozott.

Három férfi: az Isten utas képében jelenik meg és Ábrahám
vendégszeretetét látjuk ezekkel az utasokkal szemben. - Kiáltása:
búneik bosszúért kiáltanak az égbe; bűnük, a természetellenes faj
talanság, égbekiáltó bún.

SZODOMA PUSZTULÁSA. A két angyal Szodomába
ment s ott Lót hívta meg öket. A vendégség után a két
angyal ezt mondta Lótnak: "Minden rokonodat vezesd
ki a városból, elpusztítjuk ugyanis e várost, mivel bűneik
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kiáltása feljutott az Úr elé." Reggel az angyalok meg
fogták kezét, felesége és két leányának kezét s úgy vitték
ki a városból őket. Majd mondották neki: "Mentsd meg
életedet; ne fordulj hátra, ne állj meg sehol sem, amíg
a hegyek közé nem érsz, nehogy te is elpusztul]." Lót
azonban 'az angyalokat kérte, hogy inkább a közelebbi
Szegor városába mehessen, amit ezek megengedtek neki.
Az Úr ezután az égből ként és tüzet bocsátott le Szodoma
és Gomorra' városokra. Elpusztultak a városok, egész
vidékük, meghalt minden lakójuk. Lót felesége vissza
fordult és sóbálvánnyá változott. Ábrahám kora reggel
felkelt, Szodoma és Gomorra felé nézett és látott földről
felszálló hamut, mint az olvasztókemence füstjét.

Két angyal: az Úr parancsából mennek Szodomába Lót meg
mentésére. - Minden rokonodat: Lótnak családján kívül csupán két
leendő veje élt a városban, ezek azonban kinevették a menekülésre
figyelmeztetö Lótot és így ott pusztultak a városban. - Ne fordulj
hátra: ne nézelödjék, hanem a hegyek közé meneküljön sietve. 
Ként és tüzet bocsátott: villám gyujthatta fel a környék bitumenjét
és naftaforrásait, amihez még hozzájárult a földrengés is, úgyhogy
elpusztult az öt város környéke, csupán Bála menekült meg kicsi
sége miatt s ezért kapta a Szegor (kicsiség) nevet. Egyideig Lót is
itt tartózkodott. - Sóbálvánnyá vál/ozott: Lót felesége hátramaradt,
utolérte öt is a pusztító kigözölgés vagy a rémület ölte meg, s
testét a Holt-tengerből kicsapódó viz sóval vonta be. - Olvasztó
kemence füstje: esetleg vulkanikus jelenség is szerepet játszhatott
a városok pusztulásánál.

IZSAK SZULETÉSE. Amint Isten előre megmondotta,
Sárának megszületett a fia. Ábrahám az Isten parancsa
szerint Izsáknak nevezte el a fiát. Ábrahám ekkor 100
éves volt.

ÁBRAHÁM PRÚBÁRATÉTELE. Miután Izsák nagy
lett, Isten próbára tette Ábrahámot és mondotta neki:
"Vedd egyszülött fiadat, akit szeretsz, Izsákot és menj
a látás földjére és ott áldozd fel égő áldozatul az egyik
hegyen, amelyet majd megmutatok neked." Ábrahám fel
kelt az éjjel, elkészítette szamarát, magával vitte két szol
gáját és Izsák fiát. Miután felvágta az áldozatbemutatásá
hoz szükséges fát, elindult a hely felé. Harmadik nap
felemelte szemét és látta a helyet messziről. Igy szól
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ekkor a szolgákhoz: "Várjatok itt a szamárral: én és a
gyermek odasietünk, s miután imádkoztunk, vissza
jövünk." Az áldozathoz való fát Izsák fia válléra tette,
maga pedig kezébe vette a tüzet és a kardot. Miután így
együtt haladtak, szólt Izsák atyjához: "Atyám." Az pedig
válaszolt: "Mit akarsz, fiam?" "Ime, - mondotta - itt
a tűz és a fa, hol van az áldozati állat?" Felelt erre
Ábrahám: "Az Isten gondoskodik majd magának áldozati
állatról, fiam." Miután az Istentől mutatott helyre értek,
oltárt épített, melyre rátette a fát. Miután megkötözte
Izsák fiát, ráhelyezte az oltárra, a farakásra. Kinyujtotta
kezét és kardot ragadott, hogy feláldozza fiát. És íme, az
Úr angyala szólt az égből: "Ábrahám, Ábrahám." Ki
felelé: "Itt vagyok." Majd mondotta az angyal szava: "Ne
nyujtsd ki kezed a gyermekre, ne cselekedjél vele sem
mit sem. Most megismertem, hogy féled az Istent és nem
kegyelmeztél egyszülött Hadnak miattam." Felemelte
Ábrahám a szemét és háta mögött kost látott szarvával
a bokorba akadva, megragadta ezt s fia helyett égő áldo
zatul mutatta be. És elnevezte ezt .a helyet: Az Úr lát. Az
Úr angyala másodszor szólott az égből Ábrahámhoz: "On
magamra esküszöm, mondotta az Úr, mivel megtetted ezt
és nem kegyelmeztél egyszülött fiadnak miattam, meg
áldlak téged, megsokasítom ivadékodat, mint az ég csil
lagait és mint a fövényt a tenger partján, ivadékod bírni
fogja ellenséged kapuit és ivadékodban megáldatik a föld
tninden nemzete, mível engedelmeskedtél szavamnak...
Visszatért ezután Ábrahám szolgáihoz, Bersábéba ment
és ott Iakott. -

Izsák nagy lett: annál nagyobb volt a próbára tétel, mert ekkor
már Ágár és Izmael nem volt Ábrahámnál, mivel ezeket Sára ösz
tönzésére Ábrahám a háztól elűzte, miután az Isten megmondta neki,
hogy Izmael fiai nagy területnek lesznek a lakói. Igy gondoskodott
az Jsten, hogy az ígéret földje egyedül Izsáké legyen. Izsák a próba
tétel idején a szentatyák véleménye szerint körülbelül 25 éves voll.
- Lálás földje: gondviselés, gondoskodás földjének is lehet fordí
tani, mivel itt gondoskodott az Isten áldozati állatról. A héberben
Mória hegye, egyesek szerint a későbbi templom hegye, mások szerint
a Kálvária hegye. - Tüzel viii magával: a tűz gyujtása ekkor még
nehézséget okozott és ezért edényben vitte magával a tüzel. - Az
Úr angyala: magára az Istenre vonatkozik. A Szentírás gyakran hasz-
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nálja az Isten helyett az Úr angyala kifejezést. - Ivadékodban meg
áldatik a föld minden nemzete: messiási jövendölés. - Bersábé:
Kánaán déli részén van.

ÁBRAHÁM FIÁNAK FELES:E:GET SZEREZ. Mikor
Ábrahám megöregedett, azt mondte Eliezernek, legelső
szolgájának, ki háza minden ügyét kezelte: "Esküdjél meg
az Úrra, az ég és a föld Urára, hogy fiamnak nem a
kánáneusok leányai közül szerzel feleséget, hanem el
utazol rokonságomhoz és onnét hozol Izsák fiamnak
asszonyt." Eliezer megesküdött erre. Tíz tevével, meg
rakva azokat mindenféle ajándékkal, elindult Náchor
városába. Mikor a tevékkel megérkezett ide, a városon
kívül megpihent a kút mellett. Estére járt az idő és ebben
az időben az asszonyok vízért szoktak jönni. Ekkor mon
dotta m.a.gában: "Úr Isten, uramnak, Ábrahámnak Istene,
jöjj, kérlek, segítségemre ma, és tégy irgalmat urammal,
Ábrahámmal. Odaállok a kút közelébe, míkor kijönnek
a város lakóinak leányai vizet meríteni. És a leány, kinek
mondom: Add korsódat, hogy igyam, azt feleli: Igyál,
sőt tevéidnek is adok vizet, legyen az, kit szolgádnak,
Izsáknak szántál. Igy tudjam meg, hogy irgalmasságot
cselekedtél urammal." Alighogy e szavakat magában
elmondotta, íme, kijött Rebekka, Bátuel leánya, aki pedig
Náchornak, Ábrahám testvérének volt a fia és korsót vitt
a vállán. Nagyon szép leány volt, alkinek még nem volt
jegyese. Lement a kúthoz, megtöltötte a korsót s vissza
indult. Ekkor a szolga elébe állt és mondotta: "Adj egy
kortyot innom korsódból." Erre felelt: "Igyál, uram."
Gyorsan leemelte a korsót és adott neki inni. Miután
ivott, hozzátette még: "Sőt tevéidnek is merítek, hogy
mind igyék." Kiöntötte a korsót az itatóvályúba s újra
merített, hogy minden tevének jusson. Miután minden
teve ivott, a szolga aranyfülbevalókat és karpereceket
nyujtott át a leánynaJk és kérdezte: "Mondd meg, ki
lánya vagy és van-e hely atyád házában, hogy ott meg
szállhassak?" A leány felelé: .Bátuel leánya vagyok, ki
Melkának és Náchornak a fia. Sok széna és alom van
nálunk, úgyhogy megszállhatsz." Meghajolt a szolga és
imádta az Istent: "Áldott az Úr, Ábrahám Istene, aki nem
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fordult el irgalmával és igazságával uramtól és egyenesen
uram testvérének házába vezetett." Hazaszaladt a leány
és mindent megmondott -anyjának, ami vele történt.

'Rebekkának volt Lábán nevű fivére, aki gyorsan
kiment a kútnál lévő emberhez és mondotta neki: "Jöjj,
Úr áldotta, miért állsz kint? Elkészítettem a szállást." Es
bevezette őt a szállásra. Tevéinek almot és szénát adott,
neki és élJ vele együtt lévőknek vizet, hogy lábukat meg
mossák. Azután kenyeret adott nekik. Eliezer azonban
azt mondotta: "Addig nem eszem, míg meg nem hall
gatsz." Ki felelé: "Beszélj." "Ábrahám szolgája vagyok,
- folytatá Eliezer - az Úr gazdaggá tette Ábrahámot,
nagy vagyona van: nyája, kincse, rabszolgája, tevéje,
szamara. Oreg korára az Isten fiat is adott neki. Meg
esketett, hogy ennek feleséget szerzek rokonságából. Es
ezért jöttem el. A kútnál jelt kértem az Istentől s az
Rebekkánál ment teljesedésbe. Hálát adtam ezért Isten
nek, mert megengedte, hogy uram fivérének házából
vehetek feleséget fiának. Ezért mondjátok meg, hogy mit
határoztok." Lábán és Bátuel válaszoltak: "Az Úrtól jött
e beszéd, nem tehetünk mást, csak helyeseljük azt.: ami
Neki is tetszik. Ime, itt van előtted Rebekka, vidd el,
utazzál el vele, hogy urad fiának felesége legyen." Midőn
ezt a választ hallotta Ábrahám szolgája, leborult a földre
s úgy imádta az Urat. Ezután elé hozta az ezüst- és arany
edényeket és a ruhákat és Rebekkának nyujtotta át aján
dékként. Testvéreinek és anyjának is adott ajándékokat.
Ezután lakomát rendeztek.

Reggel a szolga mondotta: "Engedjetek el, hogy
uramhoz rnenjek." A leány anyja és testvérei kérlelték:
"Maradjon a leány még tíz napot s azután utazzék el."
"Ne tartsatok vissza, - válaszolt Eliezer - mivel az
Úr irányította utamat, engedjetek haza az uramhoz." Erre
felelték: "Hívjuk a leányt és megkérdezzük, hogy ő mit
akar." Miután ez odajött, megkérdezték: "El akarsz-e
menni ezzel az emberrel?" Felelé a leány: "Elmegyek,"
Igy tehát elbocsátották őt dajkájával, Ábrahám szolgáját
kísérőivel együtt, minden jót kívánván neki. Rebekka és
kísérői felszál1tak a tevékre s követték Eliezert, aki sietve
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fordult vissza urához. Ebben az időben alkonyattájt Izsák
az úton sétált, mely az me és látókút mellett vezet el,
felemelte szemét, és távolról tevéket látott közeledni.
Rebekka is észrevette Izsákot. Erre leszállt a tevéről és
kérdezte a szolgát: "Ki az az ember, aki velünk szembe
jön?" Az felelé: "Ö az én uram." Erre Rebekka gyorsan
fátyollal fedte be magát. A találkozáskor élJ szolga min
dent, ami történt, elmesélt Izsáknak, aki azután feleségül
vette Rebekkát.

Szerzel feleséget: Keleten a feleség szerzése a szülők gondja
volt, akik ezt vagy megbízható barátjukkal, vagy öreg, a családban
felnőtt cselédjükkel intézték el. - Náchor városa: Hárán, ahonnét
Ábrahám is kijött, 750 km-re Palesztinától. - Fülbevaló: a héber
szöveg orrkarikáról beszél. - Ajándék: Keleten a leányért ajándékot
adtak, mert kiesése a családból munkaerőnek az elvesztését jelen
tétté. - Elő és látókút: annak a kútnak a neve, ahol Ágár az Istent
látta, amikor elűzte őt a sivatagba Sára; Bersábétól délre fekszik.
- Fátyollal ledte be magát: keleti szokás szerint a vőlegény nem
láthatta menyasszonyának az arcát.

ÁBRAHÁM HALÁLA. Ábrahám életének a napjai
elérték a 175 évet. Ekkor jó vénségben és előrehaladott
korban meghalt és népéhez tért. Eltemették őt a kettős
barlangban, (29) amely a heteus Szeor fiának, Efronnak
a földjén van, Mambréval szemben, amelyet még ő vásá
rolt meg Het fiaitól. Itt volt eltemetve felesége, Sára is.
Isten áldását ekkor Izsákkapta meg, aki az illő- és látó
kút mellett lakott.

Népéhez tére: a lélek halhatatlanságában való hit kifejezé
sére szolgál. - Kettős barlang: Makpela-barlang, Hebron mellett.
Ezt akkor vette, mikor felesége meghalt. Ez a barlang szolgál
később is a pátriárkák temetkezési helyéül. - Heteus: a hetiták (30)
egy csoportja Hebron közelében lakott.

PALESZTINA. Az a föld, ahová az Isten Ábrahámot vezeti,
Palesztina. Nevét a filiszteusoktól kapta. Neve az asszír feliratok
ban: Palasztu vagy Pilísztu: zsidóul: Peleset. Kánaánnak is nevezik;
ezen a néven fordul elő az el-amarnaí levelekben is: Kinahní; az
egyiptomiaknál a 19. dínasztia felirataiban Kinachi vagy Knaan
néven szerepel. A babilóniaknál Mat-acharri, Mar-tu (Nyugat földje),
vagy Mat-Amurru néven is szerepel már I. Szárgon király (Kr. e.
2775) óta. A pátriárkáknál Isten ígérete folytán az Igéret földje
nevet viseli. Saul királytól kezdve Izrael földje. A próféták Jahve
földje, Szentföld néven emlegetik. A babiloni fogságtól kezdve
Judea a neve és ebből keletkezett a zsidók országa név is.
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PALESZTINA
; A I

PATRIAR~AK
IDE.JÉBEN.

ZP 4!J

o Kidész

60.

a:

3. Palesztina a pátriárkák idejében.

Palesztina Délnyugat-Azsiában fekszik. Határai északon a
Libanon, az Antilibanon s a Hermon. Keleten a sziriai és az arab '
sivatag; délen a Sinai-félszigeti nyugaton a Földközi-tenger. Geo-
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l6giai kialakulása a harmadkorban kezdódik s befejezódik a diluvium
kezdetén. Ekkor képződött az a nagy és egyszersmind a föld -leg
mélyebb hasadéka, melyben a Jordán folyik. Hegyei mészból és

4. Pal'sztina szintvonalas térképe.
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dolomitból képződtek nagyobbrészt és ezért nagyon sok barlang van
Palesztinában.

Palesztina hossza kb. 230 km, szélessége kb. 150 km, kiterje
dése kb. 30,000 km'. Három világrész érintkezésének pontjában
terül el és két világrészt köt egybe kis területe. Ezért mindenkor
világhatalmak érdekkörébe tartozott. Egyiptom és Mezopotámia
igyekezett hatalmi körében tartani ezt az országot. A fáraók biro
dalmuk természetes bástyájának tartották, mely országokat Kelet
ellen védi, mig a keleti hatalmak Egyiptom kapujának tekintették.
Annak ellenére, hogy ilyen központi fekvése volt, - ezért nevezi
Ezekiel "a föld köldökének" (38, 12.) - mégis el volt úgyszólván
zárva mindentől. Nyugat felől nem volt megközelíthető, mert part
jai nem adtak alkalmas helyet kikötők épitésére. Eszakról a nagy
hegyek, keletről és délről a sivatagok vették körül. lzaiás ezért
hasonlitja Palesztinát szőllőhöz, melyet az Úr sövénnyel vett körül.
(5, 2.) Még a nagy karavánutak is, melyek Keletet Egyiptommal kötöt
ték össze, csak súrolták földjét. Eszakon és a tengerparton mentek.
Helyzete miatt választotta ki Isten, hogy népének földje legyen,
hogy könnyebben tudjon óvakodni minden idegen behatás ellen,
másrészt innét az üdvösség, ha elérkezik az idők telje, könnyen
tudjon elterjedni. Palesztina földjén mindenféle tájat találunk:
alföldet, mélyföldet, fennsikot, hegyeket s ez tette alkalmassá, hogy
lakói földmüvelést, állattenyésztést üzhessenek. Ha kellő müvelés
ben részesül földje, akkor valóban· tejjel és mézzel folyó ország.
(II Móz. 3, 8.) A babiloni és egyiptomi kultúra közelsége részesitette
lakóit a kultúra áldásaiban is.

Földjének tagozódása észak-déli irányú. Felületét a Jordán-árok
szeli két részre: a Jordánon inneni és a Jordánon túli részre.
A tenger partjának hosszában keskeny, 5-15 km homokszegély
húzódik végig, melyet csak a Kármel hegye szakít meg. A Kármel
alatti síkság Sáron nevet visel. Ezen futott végig az ókori Via
maris. A parti övezettel párhuzamosan haladnak a Jordánon inneni
hegyek. Ezekhez tartoznak a Galileai hegyek a Kármellel, Efráim
hegyei és Judea hegyei. Magasságuk 1000 m körül van. Kármel és
Efráim hegyei közt terül el Jezráel vagy Ezdrelon síksága, ahol a
világtörténet nem egy nagy csatáját vívták meg. A Jordán
völgye abba a nagy szakadékba esik, mely a Libanon és az Anti
libanon közt húzódik le egészen a Vörös-tengerig. Ez a nagy sza
kadék a diluvíum kezdetén keletkezett. Sok helyen mélyen a tenger
színe alatt fekszik. Benne folyik a Jordán, Palesztina egyetlen
nagyobb állandó folyója. A Jordánon túli rész steppeszerű fennsík,
melyet kevés völgy szakít meg és keletfelé elvész a szíriai és
arab sivatagban. Itt terülnek el északról délre haladva: Básán,
Gálaád és Moáb hegyei. Magasságuk szintén 1000 m körül van.
Eszakon sok kialudt vulkánnal találkozunk. A középső rész Palesz
tina legszebb és legegészségesebb részei közé tartozik.

Palesztina folyója a Jordán; két baloldali mellékfolyója van:
Jármuk és Jábbok. A Jordán három ággal ered a Hermon tövénél.
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6. A sziriai árok.

Hossza légvonalban 200 km körül
van. A tenger szine felett 380 tn-en
ered. Keresztülfolyik a Hule (Merom)
taván, itt még 2 méterre van a tenger
színe . felett, 16 km-rel lejjebb be
ömlik a Genezáret tavába, mely már
208 m mélyen fekszik a tenger színe
alatt és keresztülfolyik a tavon, hogy
azután a Holt-tengerbe ömöljék be.
A Holt-tenger a tenger szine alatt
392 m-re van. Az elóbb emlitett két
tó közül a Genezáret tava 21 km
hosszú, 12 km széles és 33---45 m
mély. A Holt-tenger 76 km hosszú,
16 km széles és északi részén 400 m
a mélysége, míg déli részén 0.5-4 m.
Nevét onnan kapta, hogy nincs benne
élet. Nagyon nagy a sótartalma
(25 %). A Jordán szélessége a beöm
lésnél 60 m, mélysége a vízállás sze
rínt változik 1-3 m-ig.

Palesztina éghajlata szubtropikus,
kivéve - a Jordán völgyét, ahol tro
pikus és a hegyvidéket, ahol konti
nentális. Két évszaka van: téli esős
és nyári száraz. Hó a legritkábban
esik, de akkor is hamar elolvad. Év i
átlagos hómérséklete a tengerparti
övezetben 20°; a hegyek közt 17° C,
a Jordán völgyében 24° C. Nyáron
felmegy árnyékban a hómérséklet
45° C-ra is.

Növényei; gabona, szöllő, olajfa,
pálmafa, fügefa, gránátalma. Allata/:
birka, kecske, ló, teve, szarvasmarha,
hiéna, sakál, oroszlán (a keresztes
háborúkig), kígyók, halak, sáska,
legyek.

Lakói Ábrahám idején: hetiták,
kánániták, filiszteusok, amoriták,

gergezeusok, ferezeusok, heveusok, jebuzeusok, ráfeusok, kenezeusok,
kedmoneusok, kineusok, zurzeusok, emeusok, horreusok, ámálekiták. A
szomszédos népek pedig: árámeusok, ámmoniták, moábiták és
edomiták.

ÁBRAHÁM SZEREPE AZ UDVTORTI:NETBEN. Áb
rahám szerepét nem csupán politikai szemszögből néz
hetjük, hanem nézhetjük vallási és prófétai szempontból
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is. Sőt ez számunkra fontosabb, mint az első szempont,
mert benne nem csupán egy nemzet tiszteli ősatyját,
hanem története szorosan összefügg az Isten igaz vallá
sának kialakulásával, melyhez szorosan kapcsolódik a
messiásí ígéret valóra válása.

A Kr. e. III. évezredben a sokistenben való hit álta
lános lett és oa pogányság elterjedt mindenfelé. Az egy
istenhit csupán egyesekben él. Az lsten most kiválasztja
Ábrahámot és általa egy népet akar nevelni magának,
mely nép különleges viszonyba kerül az Istennel. Válasz
tou nép lesz: "Kiválasztott téged a te Urad Istened, hogy
különleges népe légy minden földön élő nép között."
(V Móz. 1, 6.) Az Isten ezért aztán magát Izrael Istenének
nevezi és különleges gondoskodással neveli népét, mely
től azonban nem kíméli a vesszőt sem, ha erre rászorul.
Ábrahámban megtaláljuk azt az alkalmas embert, aki
méltó arra, hogy Isten különleges barátságában részesül
jön. Vakon hitt és engedelmeskedett az Istennek. A keleti
ember csak a törzsben érzi jól magát, mert az egyedül
álló ember jogfosztott, mindenkí prédája. Mégis elszakít
minden köteléket, mely házához, atyjának sírjához,
rokonságához fűzi, hogy egyedül Istennek szolgáljon.
Bisz az isteni ígéretben akkor is, hogy nagy nemzet őse
lesz, mikor ez emberi számítás szerint gúnynak hangzik.
Nemcsak Sára, hanem ő maga is nevet fia megígérésén.
Hitének jutalma Isten barátsága, mert fia feláldozásának
készséges teljesítésével kiérdemelte oa szavakat, amiket
az Úr Jézus mondott tanítványainak: "Már nem szolgá
nak nevezlek titeket, hanem barátaimnak." (Jn. 15, 15.)
A választott nép jelt hordoz a testén Istennel való szövet
ségének és kiválasztottságának emlékére. De ez a ki
választás szellemi színezetű és nem testi, faji jellegű.
Ezért mondja Mózes is: "Körülmetéli a te Urad Istened
a szívedet és fiaid szívét, hogy szeresd a te Uradat Iste
nedet teljes szívedből s teljes lelkedből." (V Móz. 30, 6.)
Az Isten szellemi nemzetet nevel magának, mert meg
akarja mutatni, hogy nem ,a faji és testi származás üdvö
zít, hanem az Isten irgalma és kegyelme emeli fel az
embert.

93



ÁBRAHÁM ÉS A TORTÉNELEM. Ábrahám szemé
lyével belépünk a történelmi korba: egyrészt több-kéve
sebb pontossággal meg tudjuk határozni, hogy mikor élt
Ábrahám, másrészt számos olyan apró adat van történe
tében megemlítve, me ly személyének. történeti voltát
bizonyítja és hozzájárul ahhoz, hogy korát meghatároz
hassuk. Ábrahám családja bevándorló volt Urban. Urnak
ekkori neve Ur-Kászdim, melyet Szent Jeromos Káldeus
Urnak fordít. Ez az elnevezés már azt bizonyítja, hogy
írója a nevet olyan időből ismeri, mikor még az "sz"
betűt nem cserélte fel a nyelvhasználat az "l" betűvel.
Az Alsó-Eufrátes és az arab sivatag köztí résznek a Kr. e.
XV. század előtt volt a neve Kászdu és csak e kor után
nevezik el a vidéket Káldeának. Ur városának őslakói
a sumerok (31) voltak, akik közé szémi eredetű beván
dorlók jöttek. a Kr. e. IV. évezredtől kezdve. Egy ilyen
csoporttal jöhetett be a pogány Táre családjáva1. A
városban Szin istent tisztelték. Azonban Táre nem keve
redett az őslakókkel. hanem továbbment azon az úton,
melyen az előtte járt szémi törzsek jártak. Hogy mi adott
alkalmat erre a továbbvonulásra, biztosan nem tudunk
felelni. Valószínűleg azok a háborúk, melyeket ekkor
vívott Hammurabi, hogy az elámi király fősége alól sza
baduljon és egyesítse a folyamközi apró városkirályságo
kat a saját fennhatósága alatt. Tény az, hogy Táre egész
családjával útra kerekedik, északnyugatra tart és az
1100 km-re lévő Hárán városába megy. Ilyenfajta ván
dorlás megszokott lehetett, hisz egy régi időkből szár
mazó pecséthenger ilyen vándorlást ábrázol. Urban
magas kultúrával (32). (33). (34), (35) találkozott Táre és
családja és ezt a kultúrát aztán megtalálhatták Háránban
is. Ez a város talán Ur alapítása volt: itt is Szint tisztel
ték. Ide tarthattak a kereskedői és népvándorlási kara
vánok délről, hogy aztán a Földközi-tenger partját innét
közelítsék meg.

Abrahám neve is előfordul abban az időben, mikor
Ábrahám élt, ékiratos szerződéseken. Igy a dilbati táb
lákon szerepel: Avba-am-ra-arn, A-ba-am-ra-ma, A-ba-ra
ma; egy Larszából származó táblán szerepel ez a név:
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A-ba. Ugyanezt a nevet tartalmazza egy Kr, e. 1965-böl
származó szerződés:

Egy ökröt igába törni,
Egy ökröt Ibní-Szmtől, Szin-imgurani fiától,
Ibní-Szintől,

Kisti-Nabium közvetitésével,
Aki Eteru fia,
Abarama,
Awel-Istar fia,
Egy hónapra bérelt.
Egy hónapra
Egy ezüst sékelt
Fog fizetni.
Ebből ll! ezüst sékelt
Abaramnak
Kezéból
Kisti-Nabium
Megkapott.
Idín-Urasz, Idin-Labibaal fiának jelenlétében.
Awele, Urri-bani fia jelenlétében.
Belijatum írnok jelenlétében.
Istar küldetése havának 20-ik napján,
Ammizadugga király évében, mikor (épitette),
"Ammizadugga falát".
Kisti-Nabium példánya.

Azonban meg kell jegyezni, hogya szerződésben
emlitett Ábrahám nem azonos a bibliai Ábrahámmal, már
csak azért sem, mivel a szerződésben említett bérlő
szegényember, míg a bibliai Ábrahám nagy nyájakkal
rendelkezett. Csupán azt bizonyítja ez a tábla, hogy Ábra
hám neve abban >élJ korban használatos név volt.

Háránból Ábrahám isteni intésre Kánaánba költözik.
Ábrahám nem ment ismeretlen úton Kánaánba. Ez az út
annyira ismeretes volt, hogy korabeli szerződések, me
lyek kocsik bérbeadásáról szólnak, külön kikötik, hogy
a kocsi nem használható arra, hogy vele Kittim földjére,
a Földközi-tenger partján fekvő vidékre menjenek.
Kánaán lakói ekkor nagyobbrészt a kánáneusok voltak,
akik Kr, e. 2800 körül jönnek erre a földre. De találunk
itt egyéb törzseket is, akik városokat építenek maguk
nak, fallal körülvéve és csupán a városkörüli területeket
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művelik. Nomád népek bőven találhatnak maguknak
legeltetésre való területeket.

Alighogy Ábrahám megérkezik Palesztina területére,
éhínség támad. Kénytelen a nomád szémi népek szoká
sát (36) követni és Egyiptomba megy. Ezt a szokást
igazolja, hogy az egyiptomi uralkodók védekeztek a be
vándorló szémi népek ellen. (Ilyen bebocsátást kérő

szémi népet ábrázol például a Beni-Hasszánban lévő sír
ban található falfestmény, (37) a XII. dinasztia (Kr. e.
2000-1788) idejéből.) A történetben szereplő egyiptomi
uralkodó nem nevén szerepel, csupán a fáraó (per-aa,
nagy ház) név fordul elő, mely néven nevezték az egyip
tomiak uralkodóikat. A fáraó a XI. dinasztiához (Kr. e.
2100-2000) tartozó valamelyik Mentuhetep lehetett, aki
élt a fáraónak azzal a jogával, hogy bármely nőt a
háremébe vezethetett. Mikor azonban megtudja, hogy
Sára Ábrahám felesége, szabadon bocsátja és megaján
dékozza Ábrahámot. A kapott ajándékok közt nem szere
pel a ló. Ez megint egy bizonyiték. Ábrahám nem is kap
hatott lovat ebben a korban Egyiptomban, mert a ló csak
a XVIII. dinasztia alatt (Kr. e. 1580-1350) jelenik meg
először a feliratokban, mivel a hikszoszok hozták be ezt
az állatot.

Közelebbi adatokat jelentenek a Szodoma és szövet
séges királyai ellen vezetett elámi hadjáratban szereplő
királynevek. Elámnak a fennhatósága ekkor kiterjedt
egészen a Földközi-tenger partjáig. A király neve a bib
liában Kodorláhomor, aki már 12 éve gyakorolta a fenn
hatóságot Szodoma és a vele szövetségben lévő városok
felett. A tizenharmadik évben megtagadták az adót ezek
a városok és fellázadtak uruk ellen. Ekkor Kodorláhomor
hűbéres királyaival: Áriók larszai, Ámráfel sennaári és
Tádál királyokkal hadat visel a lázadók ellen. Kodorlá
homor elámi uralkodó neve nem került, még elő írásbeli
emlékeken, jóllehet neve elámi név: Kudur-Lagamar,
- "Lagamaru istennő szolgája". Ámráfel királyt ma
mindenki az ékiratokból jól ismert Hammurabival, a nagy
hadvezérrel, törvényhozóval és hódítóval ezonosítja. A
szodomai hadjárat után nemsokára felszabadítja magát az
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elámi király fennhatósága alól és megszervezi a maga
nagy birodalmát: Babilóniát. Uralkodásának idejét Kr. e.
1947-1905 közé tehetjük. Ariók larszai király Rim-Szin
nel azonos..Neveaz ékírás természetének megfelelő
módon juthatott el a bíblíaí alakhoz: Rim-Szin: Ri-wa-a
aku: Eri-wa-aku: Ariók. Hammurabi függetlenségéért
vívott harcában Rim-Szint is legyőzi. Tádál, a nemzetek
(gójim) királya valószínűleg Tudaliász hetita királlyal
azonos. Ezek szerint Ábrahám élete Kr. e. 1996 és 1821
évek közé esne. Természetes, hogy eltérésekkel számol
hatunk, és csupán az adatok gyér· voltának tudható be,
hogy pontosabb és határozottabb időt nem tudunk meg
jelölni.

A szodomaí foglyok kiszabadításánál is találkozunk
néhány adattal, mely világot vet erre a korra. Először
szerepel itt az Ábrahám származását jelző kifejezés, hogy
"héber". Ez valószínűleg azt akarja jelezni, hogy az Eufrá
tesen túlról jött. Ábrahám szolgáin kívül a vele barát
ságban lévő három sejk csapatával megerősítve veszi
üldözőbe az ellenséget és a beduinok szokását követve
támadja meg éjjel az ellenséget. Ábrahám visszatértében
találkozik Melkizedekkel, aki az igaz Istennek volt a
papja és Jeruzsálemnek királya. Melkizedek kánáneus
létére ismerte az igaz Istent és talán tőle vezéreltetve
rrfutatta be kenyér- és boráldozatát. Ez ellenkezett a szo
kásokkal, hisz ilyen alkalmakkor nagy áldozati lakomákat
szoktak csapni állatok leölésével. Jeruzsálem neve az EI
Amarnában talált levelekben fordul elő először a biblián
kívül Uru-Sálem név alatt, ami annyit tesz, mint Sálem
városa.

Ábrahám gyermektelen házassága miatt kapja Sárá
tól másod/eleségül Agárt, s mikor ez gyermeket szül neki
és szembefordul úrnőjével, Sára elüzeti őt hazulról.
Sárának ezt az eljárását a Hammurabi-kódex teljesen
igazolja, mikor a 146. §-ban ezt írja: "Ha valaki feleséget
vesz s az rabszolganőtad férjének, aki aztán gyermeket
szül, utána pedig a rabnő úrnőjével vetekedik, mert gyer
mekeket szült: úrnője pénzért el nem adhatjai rabszolga
jegyet tegyen rá s a rabnők közé ossza."

7 KOlztolányi: Igy szólot! az Úr ..• 97
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7. Szodoma és Gomorra fekvése.
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Szodoma fekvése ma meg nem határozható. Két
vélemény van és minda kettő bizonyítja véleménye
helyességet a városok fekvését illetőleg. Az egyik és ez
az általánosabb vélemény: a városok a Holt-tenger déli
részénél feküdtek és ma a városokat és az ütközet helyét,
a Sziddim-völgyet a Holt-tenger déli része, az El-Liszán
félsziget alatti csekélyebb vizű tó borítaná. Mások szerint
a Jordán torkolatánál, a Holt-tenger északi részén terült
volna el az Otváros és itt hivatkoznak azokra az ásatá
sokra, amelyeket Teleilát Ghasszulnál végeztek és itt
olyan városokat találtak, melyeket tűz pusztított el.:

EL:OKEp. Ábrahám története nagyon bő az elő
képekben. Ábrahám hitével előképe az újszövetség em
berének: amint hitt· Ábrahám az Istennek, úgy kell az
újszövetség emberének-is hinnie az Isten szavának. Ábra
hámot kihívta az Isten a pogány Ur városából, a pogá
nyok közül, Háránból, az ígéret földjére, úgy hív minket
is az Isten a bűnök- és kísértésekből az. ő országába.
Ábrahám két felesége, Ágár és Sára, Szent Pál tanítása
szerínt (Gal. 4, 21-31.) a két szövetségnek, az ó- és az
újszövetségnek az előképe. Amint Ábrahám számüze
tésbe küldte lzmaelt, úgy vetette el az Isten Izraelt is az
ószövetséggel. Izsák Ábrahám egyszülött fia, maga viszi
fel az áldozati fát; önként kötöztette meg magát, halálig
engedelmes volt; de nem omlott a vére, mert helyette
bárányt áldozott fel az Istennek, akinek hite és engedel
messége miatt tetszett a bemutatott áldozat. Az Úr Jézust
a mennyei Atya, kinek egyszülöttje, áldozatul adja az
emberekért; önként vállalja a kereszt hordását és a halált,
"engedelmeskedve egészen a halálig, mégpedig a kereszt
halálig"; azonban az áldozatnál omlott a vére és mi
helyettünk tette ezt, mint valóságos Isten báránya és nem
keresett maga helyett más áldozatot. Izsák azáltal, hogy
nem ömlött ki a vére, a vérnélküli szentmiseáldozat elő
képe lett. Az atya és anya, valamint a nemzetségtábla
nélkül szereplő Melkizedek az Úr Jézus előképe. Az Úr
Jézusnak mint embernek nincs atyja, mint Istennek nincs
anyja; nemzetségtábla nélkül van ő is, mert örökkévaló.
Melkizedek nevében hordja az előképi jelleget is: igaz-
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ságos király és a béke városának a királya; azonkívül
egyszemélyben király és pap is. Az Úr Jézus békét és
igazságot jött hozni a földre, aki egyszemélyben a Ieg-'
főbb áldozatot bemutató főpap és mellette az egész világ
nak királya, Az újszövetség papsága is atya és anya
nélkül van, nem egy osztályé, hanem mindenkié, mert
senkihez sem fűzik rokoni szálak és szintén békét és
igazságot hirdet. Melkizedek áldozata a kenyér és a bor
volt és ebben előre jelezte, hogy mi lesz majd az új
szövetség áldozata is. Melkizedek valóban .tök~letes
előképe Krisztus Urunknak, akit a Zsoltáros méltán nevez
"Melkizedek rendje szerinti papnak". (109. zsolt.) Az Úr
Jézus is a maga tökéletes előképét látta Melkizedekben,
mert különben nem mondta volna: "Ábrahám, a ti atyátok,
örömmel kívánta,' hogy lássa a napomat; látta és örven
dezett" (Jn. 8, 56,); Melkizedekben látta az Úr Jézus
napját Ábrahám, mert ez tökéletes előképe volt a Meg
váltónak.

TANITÁS. Az Isten Ábrahám személyével kapcso
latba hozza ezentúl a kinyilatkoztatást, mert ezt csak az
ő népe kapja ezentúl az Istentől. A Megváltót nem lehet
mástól várni, csak leszármazóitól, az ő népéből. Az Isten
az üdvöt az emberiségnek Izrael népén keresztül adja
és hozza a pogányoknak. A népnek nemcsak lelkileg,
hanem testileg is gondját viseli, és a nép között jelen
lesz. Az üdvösségre a hit okvetlenül szükséges, melyhez
a cselekedeteknek is hozzá kell járulniok. Ábrahám hite
mellett meg is tette, amit az Isten parancsolt neki. Ábra
hámnak különös gondja volt a killső istentisztelet, mert
ahol letelepedett, ott oltárt is emelt, hogy áldozatot mu
tasson be. Az Isten megjelenése Ábrahámnál két angya
lával, utalás a Szentháromságra az egyházatyák szerint.

ALKALMAZÁS. A Szentírás legjobban a hitet dícséri
Ábrahámban és ezért kapta jutalmul az Isten barátságát
és a Megváltónak tőle való származását. Mikor lesz olyan
erős a hitünk, mint volt az övé, amikor a remény ellenére
remélt és kész volt feláldozni még egyszülött fiát is, mert
hitte, "hogy az Istennek hatalma van a halottakból is
életre kelteni", (Zsid. 11, 19.) - Szereti a békét és ezért
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áldozatra is képes; a választást a fiatalabbnak. adja, aki
választásában csak anyagi érdekeit nézi és ezért válasz
tása, bármennyire is jó látszólag, ténylegesen nem lehet
jó. - Imádságos élete alkalmassá tette, hogy az Isten
vendégségbe menjen hozzá. Isten barátságával ajándé
kozza meg, meghallgatja, elfogadja közbenjárónak. Min
den ember, aki imádkozik, Isten előtt alkalmas arra, hogy
másokért közbenjárjon. Ezért van a szenteknek oly nagy
szavuk az Isten előtt. Hányszor vendégünk az Isten a
szentéldozásban és mi nem használjuk ki ezt a vendég
séget, nem leszünk sem mi magunk lelkileg fejlettebbek,
sem másokat nem viszünk ez Isten színe elé imáinkban.
Pedig az Isten minket is meghallgat. Sőt ha igazán sze
rétjük az Istent, önmegtagadásokat végzünk, akkor oly
nagyra tart minket az Isten, hogy még a bünösökkel
szemben is kegyelmet gyakorol miattunk.

A tisztátalanság bűne Isten szemében nem kedves,
sőt útálatos, mert ez a bűn az, ami a legjobban szennyezi
be a Szeritlélek Isten templomát és legjobban szakít el
az Istentől. Lót felesége talán szívében visszavágyott az
elhagyott városba, visszatekintett, nem hallgatott az
angyalra és meghalt. Ha elszakadtunk a bűnös környeze
tünktől. otthagytuk a bűnt, akkor hallgassunk továbbra
is őrangyalunk szavára és ne vágyódjunk vissza az el
hagyott bűnhöz, rnert az csak még nagyobb bajt okoz
hatna.

Ábrahám. Melkizedek áldása előtt meghajlik és
alázatos szívvel fogadja azt, mert Melkizedek lia. felséges
Isten papja volt" és Ábrahám. a zsákmányból tizedet ad.
Igy adja mindenkinek tudtára, hogy az Isten helyettese
és' szolgája előtt nyugodtan meghajthatja mindenki
magát, mert ezzel az Istennek hódol. Ugyanígy természe
tesnek tartotta, hogy annak, aki a kegyelem közlésével
foglalkozfk, megélhetésre is szüksége van, mert méltó a
munkás a bérére. Nem egy nemzet az ötparancsolatához
hozzáfűztemég az egyházi adó fizetésének a parancsát is,
követve azt a példát, amit ezen a téren adott Ábrahám.

Ábrahám. még a fiát is kész volt feláldozni az Isten
nek. Mily nehéz nekünk is lemondást hozni, résztvenni
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komolyan a lelkigyakorlatokon vagy beszéd nélkül
vé~allgatni a szentmisét. S meg tudnók-e hozni azt az
áldozatot, ha az Isten papi vagy szerzetesi vagy hittérítői
'hivatást adott?

Ábrahám különös gonddal akar fiának feleséget vá
lasztani és különösen félti őt a más valláson lévő asszony
tól, mert eza szívét is e1fordítaná az Istentől. Kerüljük
annak a lehetőségét is, hogy másvallásúakkal olyan kap
csolatba juthassunk életünk későbbi folyamán, melynek
a vége vegyesházasság lehetne. Eliezer a hű szolga minta
képe, aki lelkiismeretesen teljesíti kötelességét.

Ábrahám története szerepel a .Missaléban nagyszom
baton a III. proféciában és pünkösd vigiliájának I. profé
ciájában. Mind a két helyen Izsák feláldozását olvastatja
az Egyház a keresztkútszenteléssel kapcsolatban. A
breviáriumban Ábrahám története az ötvenedvasárnapon
és annak hetében szerepel olvasmány gyanánt.

IMA.

Könyörögjünk. Isten, ki Ábrahám szolgádban az emberi nemnek
az engedelmesség példáját adtad: add nekünk, hogy mind ekará
tunk rosszra való hajlamát megtörni, mind parancsaidat mindenben
helyesen teljesíteni tudjuk. Amen. (Könyörgés pünkösd vígiliáján.)

109. zsoltár.

Jahve szava az én Uramhoz:
"Foglalj jobbomon helyet,
míg en ellenségeidet
lábad zsámolyává teszem!"
Hatalmad vesszejét terjessze ki Jahve Sionból:
"légy úrrá minden ellenségedenl"
Néped készségesen áll melletted hadaidnak napján,
szent díszben száll feléd (mint) hajnal öléből az ifjúság harmata.
Megesküdött Jahve, és nem bánja meg:
"Pap vagy te mindörökké, mint ahogy pap volt Melkizedek."
Jobbod felől az Úr
királyokat tipor össze haragja napján.
Itéletet tart a nemzetek között,
tetemet holttetemre halmoz,
fejeket zúz szét a széles mezőn ...
Útján patak vizéből iszik,
azért emeli föl (büszkén) a fejét.
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9. Izsák és fiai
I Móz. 25, 19-35, 29.

EZSAU :ES JÁKOB SZULETEsE. Izsáknak és felesé
gének hosszú időn át nem volt gyermekük, míg végre az
Isten meghallgatta Izsák könyörgését s egyszerre két
gyermeke született: Ezsau és Jákob. Ezsau vörös és egész
testében szőrös volt, ezért kapta az Ézsau nevet is. A
másikat Jákobnak nevezték.

Ezsau: szőrös. Az orvosi tudomány ezt a jelenséget hypertricho
zisz néven ismeri. - Jákob: valakinek a sarkát fogó; jelentése az,
hogy nem sokkal ikertestvére után született; átvitt értelemben ravasz
ember.

EZSAU ELADJA ELS'ÖSZULOTTSEGET. Felnőtt mind
a két gyermek: Ézsau ügyes vadász és földműves lett,
Jákob pedig sátorlakó pásztor. Izsák jobban szerette
:Ezsaut, mert ez vadakat hozott neki a vadászatról, míg
Rebekka Jákobot szerette. Jákob egyszer főzeléket ké
szített. Ezt meglátta ÉZsau, amikor egyszer teljesen ki
fáradva jött haza a mezőről, s azt mondta öccsének: "Adj
nekem ebből a vörös főzelékből, mivel nagyon fáradt
vagyok." E miatt nevezték őt Edomnak. Jákob pedig így
felelt: "Add el elsőszülöttségedet." Az válaszolt: "Mit
használ nekem az elsőszülöttség, hisz meghalok." Mon
dotta Jákob: "Esküdjél meg." Megesküdött Ezsau s eladta
elsőszülöttségét. Igy kapott kenyeret és lencsefőzeléket;
evett, ivott és elment. Kevésre becsülte elsőszülöttségét
s eladta azt.

Edom: vöröses; mivel a lencsefőzeléket vörös főzeléknek nevezi.
- Elsőszülöt/ség: sok joggal járt. Az elsőszülött volt a család feje
atyja halála után. aki még testvérei felett is rendelkezett bizonyos
mértékben; kettős részt kapott. az örökségböh amig nem volt hiva
talos papság, addig ő volt a család papja és azonfelül vérhatta. hogy
a Megváltó az ő családjából fog születni.

ISTEN MEGÁLDJA IZSÁKOT. - Megjelent az Úr
Izsáknak az éhínség idején s mondotta neki: "Ne menj
Egyiptomba, hanem maradj a földön, melyet mutatok
neked. Veled leszek és megáldlak. Neked és ivadékod
nak adom ezt az egész vidéket s betartom .eskümet, amit
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atyádnak, Ábrahámnak tettem. Megsokasítom ívadéko
dat, mint az ég csillagait és utódaidnak adom ezt az egész
vidéket: és ivadékodban megáldatik a föld minden népe,
mivel Ábrahám engedelmeskedett szavamnak, és meg
tartotta parancsaimat, s megőrizte szertartásaimat törvé
nyeimmel egyetemben."

Ehínség idején: Izsák atyja példájára Egyiptomba szándékozott
menni, de az Isten visszatartja ettől az úttól. - Ivadékodban meg
áldatik a föld minden népe: messiási jövendölés; az Ábrahámnak tett
ígéret megújítása.

AZ ELSOSZULOTTStGI ÁLDÁST JÁKOB KAPJA.
Megöregedett Izsák s szeme annyira meggyengült, hogy
már nem látott. Magához hivatta idősebbik fiát, Ézsaut s
mondotta neki: "Fiam, látod, hogy megöregedtem s nem
tudom halálom napját. Vedd fegyveredet, menj ki s ha
sikerül valami vadat ejtened, készítsd el úgy, amint szere
tem és hozd el nekem, hogy egyem belőle. Megáldlak,
mielőtt meghalok." Ezt meghallotta Rebekka is, és midőn
Ézsau eltávozott, hogy atyja szavai szerint cselekedjék,
mondotta Jákobnak: "Hallottam atyádat, hogy mondotta
bátyádnak: hozz vadat nekem, készítsd el, hogy egyem
belőle s majd megáldlak az Úr előtt, mielőtt meghalok.
Ezért most, fiam, fogadd el tanácsomat: menj ki a nyáj
hoz, hozz be két szép gödölyét, hogy ételt készítse:k
belőlük atyádnak úgy, amint szereti azt. Aztán miután
evett, téged áldjon meg először halála előtt." Jákob erre
így felelt: "Tudod, hogy Ézsau szőrös testű, én pedig
nem s ha ezt észreveszi atyám, félek, hogy áldás helyett
átokban részesít." Az anya azonban így folytatta: "Fiam,
az az átok nehezedjék reám, csak szavamat kövesd s hozd
el azt, amit mondottam." Elment, elhozta s anyjának adta.
Az ételt készített úgy, amint Izsák szerette. Rebekka
Jákobot felöltöztette Ézsau legjobb ruháiba, kezét és nya
kát beborította a gödölyék bőrével. Ekkor kezébe adta
az ételt a kenyérrel, bement atyjához s így szólította meg:
"Atyám'" Az felelé: "Hallom. Melyik fiam vagy te?"
Jákob válaszolt: "tn vagyok a te elsőszülött fiad, Ézsau.
Úgy tettem, amint azt parancsoltad nekem. Kelj fel, ülj
le s egyél a vadból, hogy utána megáldj engem." Izsák
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viszonzá: "Hogy lehet az, fiam, hogy ily hamar találtál
vadat?" "Isten akarata volt, - válaszolta az - hogy gyor
san találjak vadat." Izsák erre mondotta: "Jöjj közelebb,
hogy megtapogassalak, fiam, s megtudjam, vajjon Ézsau
vagy-e vagy sem." Atyjához ment, az megtapogatta őt,
majd mondotta: "A hang Jákob hangja, de a kéz Ézsau
keze. Hozd ide ezért a vadat, hogy megáldjalak." Izsák
evett az ételből, ivott a borból, majd így szólt: "Jöjj ide
és csókolj meg, fiam." Jákob erre odament s megcsókolta
atyját. Ez rögtön megérezte ruháinak. illatát s megáldotta:
"Ime, fiam illata, mint az Úrtól megáldott telt mező illata.
Adjon neked az Isten az ég harmatából s a föld kövér
ségéből bőséges termést a gabonából s a borból. Szol
gáljanak téged a népek s hajoljanak meg előtted a
törzsek. Légy testvéreid ura s gömyedjenek meg előtted
anyád fiai. Aki megátkoz téged, legyen átkozott s aki
megáld téged, töltekezzék áldással."

Szeme meggyengült: Izsák betegségbe esett, úgy érezte, hogy
meg fog halni. Betegségében meg is vakult. Ez életének 137. eszten
dejében történt. - Megáldlak: az atyai áldás az atyai jogoknak
ünnepélyes átadását jelentette. Azonban ezeket a jogokat gyako
rolni csak az atya halála után lehetett. - Atokban részesít: szent
dolog volt az atyai áldás, amit ezért nem volt szabad kigúnyolni,
kijátszani. - SzaV'amat kövesd: Rebekka tudta, hogy Jákobé lesz az
elsószülöttség, mert ezt neki az Isten akkor jelentette még ki, mikor
méhében hordozta a két gyermeket; ezért parancsol rá olyan hatá
rozottan Rebekka, hogy még az esetleges átkot is magára kész
vállalni. Jákobnak azonfelül joga is volt ahhoz, hogy részesüljön
az atyai áldásban, mert megvette a lencséért az elsószülöttséget
J:zsautól. - Jöjj közelebb: a gyanakvó Izsák bizonyságot keres s
ezért tapogatja meg Jákobot, csókolja meg. Csak mikor meggyózódik
a szőrös kéz nyomán és a ruhából kiáradó illat folytán, adja áldását.

ÉZSAU MEGÁLDÁSA. Alighogy Izsák befejezte
szavait s Jákob eltávozott, megérkezett Ézsau: Elkészí
tette a vadat Ézsau is, odavitte atyjához és mondotta:
"Kelj fel, atyám, s egyél fiad vadászzsákmányából, hogy
megáldj engem." Mondotta Izsák: "Ki vagy te?" Ézsau
felelé: "Én vagyok a te elsőszülötted, Ézsau." Nagyon
megdöbbent Izsák s nagyobb csodálkozással, mint hinni
lehetne, válaszolt: "Ki volt tehát az, aki az imént elejtett
vadat hozta nekem, s ettem. abból, rnielőtt te jöttél volna?
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Megáldottam őt, s áldott lesz." Miután Ézsau hallotta
atyjának szavait, nagy hangon felordított s mondotta:
"Aldj meg engem is, atyám!" Aki felelé: "Csalárdul jött
ide .testvéred, s ő kapta a te áldásodat." Atyjához fordult
Ézsau: "Vajjon nem adhatsz-e nekem is áldást?" Izsák
így válaszolt: "Uraddá tettem őt s minden testvére szol
gája lesz neki; gabonával és borral elláttam őt s most
ezekután, fiam, mit cselekedjem veled?" Ézsau tovább
kérlelte atyját: "Vajjon csak egy áldásod van, atyám?
Kérlek téged, áldj meg engem is." Ezekután nagy kiáltás
sal siránkozott, erre megindult atyja isvés mondotta neki:
"Legyen a föld számodra kövér, s legyen rajta aJZ ég
harmata. Karddal tartod fenn az életedet, s testvérednek
szolgálsz. Eljön majd az idő, hogy megszabadulsz az
igától, ami a nyakadon van."

Megáldottam ót és áldott lesz: nem lehet visszavonni az első
szülöttségi áldást, mivel ez az Úr előtt történt. S talán Izsáknak
eszébe jutott Istennek a szava Jákobról, amit feleségének tett még
a gyermekek születése előtt és ezért sem meri megátkozni Jákobot,
és új áldásban részesiteni Ezsaut. - Legyen a föld számodra kövér:
ezt így fordítják a héber alapján: messze lesz a lakásod a kövér
és harmatos földtól. Ézsau földje, Edom, tényleg terméketlen föld
volt. - Karddal tartod fenn életedet: a terméketlen föld miatt Edom
lakói rablással keresték meg a multban és keresik meg a jelenben is
kenyerüket: - Testvérednek szolgálsz: a zsidó nép Saul és Dávid
idejében leigázta Edomot s csak kétszáz esztendő multán tudtak
az edomiták megszabadulni a zsidó uralom alól. Utána független
életet éltek, sót az Úr Jézus idejében közülük került ki a zsidók
királya, Heródes is.

ÉZSAU MEGHARAGSZIK JÁKOBRA. Ézsau nagyon
megharagudott Jákobra az atyai áldás miatt s mondotta
magában: "Ha eljönnek atyám gyászolásának napjai,
majd megölöm Jákob öcsémet." Ezeket a szavakat hírül
adták Rebekkának, aki Jákobnak mondotta: "Ime, Ézsau
bátyád azzal fenyeget, hogy megöl téged. Ezért, fiam,
hallgasd meg szavam, sietve menekülj bátyámhoz, Lábán
hoz, Háránba, s maradj ott addig, míg lecsillapul bátyád
haragja, megszünik méltatlankodésa. és elfelejti a vele
történteket. Akkor majd érted küldök, hogy visszajöjj.
Miért veszítenék el két gyermeket e~y napont" Ekkor
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Rebekka így szólt Izsákhoz: "Het leányai miatt unom
már életemet. Ha Jákob is ennek a földnek leányai közül
vesz feleséget, nem akarok már élni sem." Izsák ekkor
hivatta Jákobot, megáldotta, s ezt parancsolta neki: "Ne
végy feleséget a kánáneusok nemzetségéböl, hanem
menj, és utazzál a Szír-Mezopotámiába, Bátuel házába,
aki anyád atyja volt, s Lábán nagybátyád leányai közül
végy feleséget magadnak. A mindenható Isten pedig
áldjon meg téged, sokasítson és szaporítson meg, hogy
nagy néppé légy. Adja Ábrahámnak adott áldásait neked
és utánad ivadékodnak, hogy bírd vándorIásod földjét,
melyet nagyatyádnak megígért." Miután Izsák elbocsá
totta öt, elutazott Szír-Mezopotámiába Lábánhoz.

Atyám gyászolásának napjai: atyja halála után. - Érted küldök:
ezt már nem tehette meg Rebekka, mert elóbb halt meg. - Miért
veszttenéte el két gyermeket egy napon: Jákobot megöli Ézsau s
Ézsaut pedig a vérbosszú jogán valaki a hozzátartozók közül. - Het
leányai: Ézsau két felesége, akiket a családi hagyományok ellenére
vett nőűl a hetiták közül. Ézsau, hogy szüleit kiengesztelje, harmadik
feleségét a rokonságból választja, elveszi ugyanis unokahúgát,
Izmaelnek a leányát. - Szír-Mezopotámia: Tigris és Eufrátes közé
nek északi része, ahol Hárán is volt.

JÁKOB ÁLMA. Jákob Bersábéból elindult Hárán
felé. Midőn egy bizonyos helyhez érkezett, s napnyugta
után itt akart megpihenni, vett egy követ, fejét ráhelyezte
s elaludt. Álmában egy létrát látott állani a földön, mely
az eget érintette felső részével. Isten angyalai járkáltak
azon fel és le. Az úr a létrára támaszkodott, és szólt
Jákobhoz: "Én vagyok Ábrahámnak és Izsáknak Ura,
Istene. A földet, melyen alszol, neked és ivadékodnak
adom. Annyi lesz az ivadékod, minta föld pora, s eljutsz
a világ négy tája alá, s benned és ivadékodban meg
áldatik a föld minden nemzete. Örződ leszek, bárhol is
jársz, és visszavezetlek erre a földre. El nem hagylak,
míg nem teljesítettem minden ígéretemet." Miután Jákob
felébredt álmából, mondotta: "Valóban az úr van ezen
a helyen, s ezt én nem tudtam. Mily rettenetes helyez,
- folytatta félve - nem más ez, mint Istennek háza és
a mennyország kapuja." Felkelt reggel Jákob, fogta a
feje alá helyezett követ, felállította emlékjelül. és olajat
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öntött rá. Elnevezte ezt a helyet Bételnek, melyet előbb
Luznak hívtak. Tovább utazott azután Jákob, míg meg
nem érkezett a keleten lévő országba.

, 'Egy bizonyos hely: Luz, később Bétel, Jeruzsálemtól északra
15 km-re fekszik. - Benned és ivadékodban megáldatik a föld min
den nemzete: messiási ígéret. - Rettenetes helyez: a keleti ember
szemében Istent látni egyenló volt a halállal. - Emlékjel: héberül
masszéba. A kánáneusoknak ís voltak ilyen emlékjeleik s ezért az
Isten később megtiltja az ilyen emlékköveknek az állítását. - Olajat
öntött rá: ezzel megszentelte a követ, míntegy oltárra tette. - Bétel:
Isten háza.

JÁKOB LÁBÁNNÁL ~L HÚSZ ESZTENDEIG. Lábán
örömmel fogadta unokaöccsét s egyhónapi ottartózkodás
után így szól hozzá: "Vajjon mivel rokonom vagy, ingyen
szolgálsz-e nekem? Mondd meg, mi legyen a béred?"
Két leánya volt Lábánnak: az idősebbik Lia, aki könnyező
szemű volt, s a széparcú és termetű Rákel. Jákob ezt
megszerette, s ezért mondotta: "Hét évig szolgálok ki
sebbik leányodért, Rákelért." Erre mondotta Lábán:
"Maradj nálam, mert jobb, ha neked adom, mint más
férfinak." Jákob tehát hét esztendeig szolgált Rákelért, s
kevés "napnak tűnt fel a hét esztendö a nagy szerelem
miatt. Ekkor így szólt Lábánhoz: "Add nekem most őt
feleségül, mivel az idő kitelt." Nagy lakodalmat rendez
tek, sok ismerőst hívtak meg. Lábán azonban Liát adta
oda, s melléje adta szolgálónak Zelfát. Midőn ezt Jákob
észrevette, azt mondotta apósának: "Mit cselekedtél
velem? Vajjon nem Rákelért szolgáltam neked?" Lábán
erre így válaszolt: "Nincs nálunk szokásban az, hogy
a fiatalabb menjen férjhez előbb, mint az idősebb. Egy
hét mulva megkapod azt is, de ezért még újabb hét évig
fogsz szolgálni." Jákob beleegyezett, egy hét mulva fele
ségül vette Rákelt, aki szolgálóul Bálat hozta magával.
Jákobnak ebből a kettős házasságból gyermekei szület
tek, mégpedig: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Dán, Neftáli,
Gád, Áser, Isszakár, Zebulon, Dína, József s később Ben
jámin. József születésekor Jákob vissza akart menni
hazájába, de apósa nem engedte, mivel az Isten meg
áldotta házát Jákob míatt. Ekkor Jákob még Lábánnál
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marad s most bérül a nyáj tarka újszülött bárányait és
kecskéit kéri. Isten úgy áldja meg Jákob hűséges szol
gálatát, hogy meghallgatja szolgáját, és nagyon sok ilyen
tarka állat látja meg a napvilágot. Igy szerfölött meg
gazdagodott, annak. ellenére, hogy Lábán többször is vál
toztatott a szerződésen.

Melléje adta szolgálónak: a gazdag menyasszonnyal mindig
rabszolganó ment a házasságba, aki mellékfeleségül is szolgált. 
Liát adta: a menyasszonyt lefátyolozva adták át a férjnek a szer
tartás után, s igy Jákob már későn vette észre, hogy apósa kiját
szotta. - Dína: Jákob egyedül emlitett leánya, akit később Szichem
megszeplósitett. - Benjámin: már Palesztinában születik. Szülésébe
anyja belehal. RákeIt Jákob a Betlehem melletti útnál temeti el. 
Lábánnál marad: a Rákelért kitöltött hét esztendő után még hat évig
szolgál Lábánnál, s ezt a hat évet vagyongyüjtésre használja fel.

JÁKOB OlTHAGYJA LÁBÁNT. Lábán ekkor irígy
kedni kezdett vejére, s miután Jákob ezt észrevette, 
aztán meg az Úr is így szólt hozzá: "Térj vissza atyáid
földjére, s veled leszek - kihívatta Rákelt és Liát a
mezőre, ahol legeltette a nyáját, s mondotta nekik:
"Látom atyátok arcán, hogy nem olyan velem szemben,
mint azelőtt volt, pedig ti is tudjátok, hogy minden erőm
ből szolgáltam atyátoknak. Tízszer is megváltoztatta szer
ződésemet, de az Isten nem engedte, hogy árthasson
nekem. Álmomban szólt nekem: "En vagyok Bétel Istene,
ahol a követ megkented. Most tehát kelj fel, jöjj ki e
földről, s térj vissza szülőföldedre." Feleségei felelték:
"Tedd meg mindazt, amit az Isten parancsolt neked."
Jákob felkelt tehát, feleségeit és gyermekeit tevékre
rakta s eltávozott. Magával vitte minden vagyonát és
nyáját, amit Mezopotámiában szerzett, s atyjához, Izsák
hoz indult Kánaán földjére. Lábán ekkor juhnyíráson volt,
s mikor harmadnapon hírül adták, hogy Jákob eltávozott,
testvéreit maga mellé vette, hét napig üldözte Jákobot,
míg végre Gálaád hegyénél 'utolérte. Álmában az Isten
megintette, nehogy valamit is tegyen Jákob ellen. Ezért
tehát csak annyit vetett a szemére, hogy miért távozott
el titokban. Ezután Lábán szövetséget kötött Jákobbal, s
ennek a szövetségnek emlékéül kőből dombot halmoztak
fel, s Gálaádnak nevezték el. Ezután lakomát rendeztek,
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majd Lábán megcsókolta leányait, unokáit, s megáldva
őket, visszatért hazájába.

Tízszer is megváltoztatta szerződésemet: egyik elléskor a tarka,
a. másik ellesnél az egyszínűt engedte át Jákobnak, azt hívén, hogy
ő jár majd jobban, de az Isten nem hagyta el Jákobot. Mindíg az az
ellés volt a jobb, mely Jákobnak járt a szerződés értelmében. 
Bétel Istene: az az Isten, aki megjelent neked Bételben. - Juhnyírás:
pásztorembereknél ez nagy dolog volt, ahol a gazdának jelen kellett
lennie. - Gálaád: Gál-ed annyi, mint Tanúdomb.

JÁKOB KOVETS:f:GE ÉZSAUHOZ. Jákob ezután
követeket küldött Szeir földjére, Ézsauhoz, hogy mondják
neki: "Ezt mondja öcséd, Jákob: Lábánnál voltam a mai
napig. Van ökröm, szamaram, juhom, szolgám és szolgá
lóm. Most követséget küldök az én uramhoz, hogy ke
gyelmet találjak színe előtt." A követek visszajöttek
Jákobhoz s jelentették: ,,:f:zsaunál voltunk, s íme, elédbe
siet négyszáz férfiúval." Nagyon megijedt Jákob, két
csoportra osztotta mindenét s mondotta: "Ha Ézsau el
pusztítja az egyik csoportot, meneküljön meg a másik."
S buzgón imádkozott az Istenhez, hogy megmeneküljön
Ézsau haragjától. Utána kiválasztotta az ajándékálIatokat
Ézsau számára: 200 kecskét, 20 baikot, 200 juhot, 20 kost,
30 tevét kicsinyeikkel, 40 tehenet, 20 bikát, 20 szamarat
10 csikóval. Maga előtt küldte el ezeket az állatokat
Ézsauhoz.

Szeir földje: a Holttengertől délre fekszik ez a hegyes vidék
Edomban. - Két csoportra osztotta mindenét: félt Ézsautól, akiről
azt hitte, hogy ellene jön.

JÁKOB IZRAEL NEVET KAPJA. Mikor Jákob egye
dül maradt, íme, egy férfi küszködött vele hajnalig. Midőn
látta ez, hogy nem bír vele, megérintette csípőjének
idegét, s az rögtön elsorvadt. Majd mondotta neki: "Bo
csáss el, mert mindjárt itt a hajnal." "Nem engedlek el
addig, - válaszolt - míg meg nem áldasz." "Mi a,
neved?" kérdezte. Jákob válaszolá: "Jákob." Erre ez:
"Ne Jákob legyen a neved, hanem Izrael, mert erős vol
tál az Istennel szemben, mennyivel inkább fogod erődet
megmutatni az emberekkel szemben." S megáldotta Jáko-
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bot. Jákob a helyet Fánuelnek nevezte el: "Szemtől
szembe láttam az Istent s megmenekültem." Jákob ettől
ikezdve sántított a lábára.

Egyedül maradt: Jákob egész családját átszállitatta a Jábbok
folyó túlsó felére.· - Egy férfi: Jákob ébren és nem álomban küzd
az Istenne!. Ezzel a küzdelemmel Isten bátorítani akarja Jákobot,
hogy Ézsau sem fog vele birni, nem kell tehát tőle félnie. - Csípő
jének idege: nervus ischiadícus, kisujj-vastagságú ideg, melynek
bántalma a járást igen fájdalmassá teszi. - Izrael: Istennel küzdő.
- Fánuel: Isten szine. - Megmenekültem: nem haltam meg, pedig
láttam az Istent.

EZSAU Es JÁKOB KIBEKULESE. Felemelte szemét
Jákob s látta, hogy feléje közeledik Ézsau négyszáz em
berével. Előre sietett ekkor, s hétszer borult le bátyja
előtt. Ézsau hozzárohant, átölelte, s sírva csókolgatta.
Ezután Ézsau visszatért Szeir földjére.

Hétszer borult le: a megkülönböztetett tisztelet kifejezésére szol
gál a földreborulás a keleti ember szemében.

IZSÁK HALÁ.LA. Jákob ezután Hebron felé vonul
atyjához lassú menetben, Izsák napjai elérték a 180 esz
tendőt. Betöltötte életét és meghalt; népéhez tért. Ézsau
és Jákob fiai temették el őt.

IZSÁK SZEREPE AZ UDVTORTENETBEN. Izsák
szereplése akkor kezdődik, mikor atyja lehúnyja a sze
mét. Ö lesz népének a vezére addig, míg őt nem szólítja
magához az Isten. Elete azokon a nyomokon halad, melyet
atyja jelölt ki számára életével és példájával. Eletében
nem. történik. semmi jelentős esemény. Elia nomádok
események nélküli életét. Csupán gyermekei okoznak
neki gondot. Nem- szereti egyformán őket. Az elsőszülött
höz jobban húz a szíve, bár neki is kellett tudnia arról,
hogy nem ez lesz a Messiásnak ősatyja, és ezért bűn
hödnie kell. Szeretett fia házasságával megszomorítja
szülei szívét, mert a pogányok leányaiból vesz magának
feleségeket. Az Isten intézkedése folytán az elsőszülött
ségi áldást Jákobnak adja. Igaz, hogy ez nem egyenes
úton jut hozzá. Kihasználja Jákob bátyjának nemtörődöm
ségét, falánkságát, érzéki voltát s így szerzi meg magá-
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nak a jogot az elsőszülöttséghez. melyet aztán az atyai
áldással, melyet szintén csalárd módon szerez meg ma
gának, biztosít. Jákob bűnhődik ezért a cselekedetéért:
távol él a szülőí háztól húsz évig, apósa rászedi őt szintén.

'Rebekka bűnhödése szintén nem marad el. Nem látja
életében már többet fiát: Minden bűn elnyeri a büntetését,
ezt hangsúlyozza Izsák pátriárkának az élete.

Jákob közelebb kerül az Istenhez. Érzi, hogy meny
nyire vele van az Isten kegyelme. Nem csupán látomá
saiban, hanem vagyonszerzésében is mellette áll és
hatalmas vagyonnak lesz a birtokosa. Az Istenben való
igaz hitét az jellemzi a legjobban, hogy mikor hazafelé
indul, elássa a terafimokat. (38) A terafimok nem az igazi
Isten alakjai voltak, hanem bálványok,amulettek, ősök
szobrai, vallásos tárgyak jóslásokhoz. Ezeket az atyai
házból Rákel hozta magával, hogy szerencsét biztosítson
családjának. Jákob ezeknek az elásásával elszakít min
den pogány multra emlékeztető szálat és egyedül az
Istenre bízza magát. Míg mikor Lábán keresi a terafimo
kat Jákob karavánjában, ezt azért teszi, hogy Jákob ne
örökölje fia módjára vagyonát. A terafimok birtoklása
ugyanis fiújogokban részesítette a terafimok birtokosát.

E~ÖKEp. Ézsau egy tál lencséért eladja elsőszülött
ségét, s ez Szent Pál szerint jelképe a bűnős keresztény
nek. (Zsid. 12, 16.) Jákob létrája és Bétel az Egyháznak és
a templomnak az előképe. Jákob olajjal keni meg a feje
alatti követ, és az Istennek szenteli: ez a megkent kő
Krisztus, melyet az építők megvetettek, hogy szegletkő
legyen (Mt. 21, 42.) és az Úr felkentje. (Lk. 4, 18.) Az olaj
jelenti a Szentlélek Isten kegyelmét, mely felvilágosít,
éltet és gyógyít. Jákob küzdelme az Úrral megfelel
annak a küzdelemnek, melyet az Úr Jézus vívott halála
előtt a getszemáni kertben.

TANITÁS. Izsák történetében a vallás igazságai már
úgy szerepelnek, mint régi családi hagyományok, melye
ket az Isten mélyen a szívébe írt. Az Isten megjelenik
neki, beszél vele és fiával. Az Isten kifejezetten magán
viseli az egyistenhit Istenének tulajdonságait, mert min
denható, bölcs, előrelátó, igazságos, jó és mindentudó.
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Az Istennek vannak különősen megszentelt helyei, ahoi
megjelenik, és ezek a helyek különös tiszteletben része
sülnek a pátriárkák részéről; itt emlékjeleket emelnek,
melyeket aztán oltárrá szentelnek. Ezek az emlékjelek
(masszéba) kőoszlopok voltak. Felállításuk. általános
keleti szokás; olajjal való megkenésüket már a káná
neusoktól tanulhatta Jákob. A felállítás a politeizmusnak
legkisebb nyomát sem viseli magán. Az Isten szövetséget
köt az emberekkel, amiért ezek áldozatot mutatnak be
neki. Szent az eskü és az Istennek tett fogadalom. Az
Isten másvilági életet ad Abrahámnak, amikor atyáihoz
tér. A pátriárkák erősen hangsúlyozzák, hogy egyedül
csak az Istennek szabad szolgálni és nem lehet imádni
a bálványokat. Az Isten a bünöket elítéli. Megbünteti a
gyilkosságot, rablást, fajtalanságot és a pogány nőkkel
való házasságot. Igaz, hogy nincs említve a szombatnak
és más ünnepnek a megszentelése, de ezeknek a napok
nak a megszentelését a törvényhozás régieknek tünteti
fel. Az állhatatos ima magát, az Istent is legyőzi és meg
hallgatja az ilyen imát.

ALKALMAZÁS. Vigyázzunk arra, hogy parancsolni
tudjunk mituien szenvedélyünknek. Ézsau nem tudott
mohóságának parancsolni és ezért elveszítette első
szülöttségét. Ézsau esküje, amit ígéretére tett, szükség
telen eskü volt. Nem szabad az igazi kereszténynek más
szorultságát kíhasznální, mint tette ezt Jákob bátyja éh
sége alkalmávail. - A cél nem ezentesiti az eszközt; tehát
Jákob szóval és tettel való hazugsága, Rebekka bűnre
való rábeszélése, bár menthető, de mégis bűn. - Az Isten
a rosszat is felhasználja, hogy jó jöjjön ki abból. Lábán
irígysége indítja Jákobot útnak hazája felé. - Jákob
felkente azt a helyet, ahol aludt, s tisztelettel emelt ott
emlékjelet. Még nagyobb tisztelettel legyünk a templom
mal szemben, mert itt nemcsak egyszer jelenik meg az
Isten, hanem állandóan ott tartózkodik. Az Anyaszent
egyház is olajat használ a templom és az oltár szentelé
sénél, sőt minden olyan tárgy megszentelésénél, mely
különösebb vonatkozásba kerül az Istennel. Az Anya
szentegyház a templomszentelés évfordulójának miséj é-
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ben az lntroítusban alkalmazza Jákob reggeli imáját:
"Mily rettenetes helyez." A breviáriumban Izsákról
nagybőjt II. vasárnapján olvas az Egyház.

IMA.

Könyörögjünkl Kérünk, mindenható Isten, hogy ezen a helyen,
melyet mi méHatlanok nevednek szenteltünk, minden kérést kegye
sen hallgass meg. Amen. (Templomszentelés évfordulójának egyik
Postcommuniója.)

83. zsoltár.

Mily kedves a Te lakóhelyed,
Seregek Jahvéjal
Sóvárogva vágyom Jahve csarnokába;
testem-lelkem ujjong Feléd, élő Isteni
Mert a madár is megtalálja házát,
és a fecske a fészkét, hová fiókáil helyezze ...
Oltáraidnál, seregek Jahvéja,
királyom s Istenemi
Boldogok, kik hajlékodban élnek, Jahve,
kik Téged dicsérhetnek mindig I

Boldog, kinek erössége Te vagy,
ki zarándoklatokat tervez magában ...
Mikor átvonul a kiaszott völgyön,
azt forrás-vidékké változtatja,
mert áldást borít a korai esőzés reá.
S vonulnak faluról-falura, míg feltűnik
Sionban az istenek Istene.

Jahve, seregek Istene, halld meg imádságom,
Jákob Istene, hallgass meg engem I
Védöpajzsunkra tekints le Isten,
tekints kegyesen felkentedrel

Mert jobb egy nap a Te csarnokaidban, mint ezer másI
Inkább állok Istenem háza kapujánál,
mint hogy a gonoszok sátrában lakjaml
Mert nap és védőpajzs Jahve, az Isten,
kegyességet és dicsöséget is ad Jahve,
nem tagad meg semmi jót a jámboroktól.
Seregek Jahvéjal
Boldog az, ki Tebenned bízik I
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10. Jákob és fiai
I Móz. 37, 1-50, 25.

JÓZSEFET TESTVtREI GYŰLOLIK. Jákob Kánaán
földjén lakott, ahcl etyja is élte életét. Izrael pedig fiai
közül legjobban szerette Józsefet, mivel öregkorára szü
letett, s ezért tarka köntöst csináltatott neki. Testvérei
látták, hogy atyjuk őt szereti a legjobban, meggyűlölték
őt s ki nem állhatták. annál is inkább, mivel egyszer 
ekkor 16 éves volt - bevádolta a pásztorkodó testvéreket
atyjánál igen súlyos bűnről. Egy más alkalommal el
mondta bátyjainak álmát, s e miatt még jobban gyűlölték.

Azt mondta ugyanis: "Kévéket kötöttünk a földeken, (39)
saz én kévém felegyenesedett s állt, a ti kévéitek pedig
körülötte hajlongtak." Testvérei felelték neki: "Vajjon ki
rályunk leszel-e? Vajjon uralkodni fogsz-e rajtunk?" Egy
másik álmát is elmondotta testvéreinek: "Láttam álmom
ban, hogy a nap, a hold és tizenegy csillag meghajoltak
előttem." Mikor ezt atyjának és testvéreinek elmondotta,
atyja megfeddte: "Mit akarsz ezzel az álommal? Vajjon
én és anyád, valamint testvéreid földig hajoljunk előt
ted'?" Irigvelték testvérei, atyja pedig hallgatagon vette
fontolóra ezeket.

Legjobban szerette Józsefet: József Jákob kedvenc feleségének,
Rákelnek volt a fia s így József csak Benjáminnak volt édestest
vére, a többi csak féltestvére volt, mivel csak az atyjuk volt közös.
- Tarka köntöst csináltatott: ez ujjas, kitüntető ruhadarab volt. 
Súlyos bűnről: a bűnt nem nevezi meg a Szentírás. Általános fel
fogás szerint természetel1enes bűnről van itt szó. - Elmondta álmát:
a keleti ember nagy jelentőséget tulajdonított minden álomnak, s az
Isten ezt a rendkívüli eszközt használja fel többször is József
életében.

JÓZSEFET TESTVtREI ELADJÁK. Mikor József test
vérei a nyájakkal Szichem környékén voltak, mondotta
Józsefnek atyja: "Testvéreid Szichemnél legeltetik a
juhokat, hozzájuk küldelek." József felelé: "Orömest
megyek." Erre atyja folytatta: "Menj és nézd meg, vaj
jon minden rendben van-e testvéreid és ill nyáj körül;
számolj majd be, mit cselekszenek." Elindult Hebron
völgyéből Szichembe. Ott találkozott egy férfival, aki
megkérdezte, hogy mit keres. József így szólt hozzá:
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"Testvéreimet keresem, mondd meg nekem, hogy hol
legeltetik a nyájakat." Felelé a férfi: "Eltávoztak innét,
de hallottam, amint mondották: Menjünk Dotaínba."
József testvérei után ment, s meg is találta őket Dotain
ban. Testvérei, mielőtt még hozzájuk ért volna, azon
gondolkoztak, hogy megölik őt s egymásnak mondogat
ták: "Ime, itt jön az álomlátó. Jöjjetek, öljük meg őt s
dobjuk egy kiszáradt vízverembe, és majd azt mondjuk,
hogy vad tépte szét: majd meglátjuk, hogy mit használ
nak neki álmai." Meghallotta ezt Ruben, ki akarta sza
badítani a kezükből s mondottai "Ne öljétek meg őt,
ne ontsátok a vérét, hanem dobjátok be ebbe az egyedül
álló vízverembe, így kezeteket tisztán őrzitek meg." Ezt
azért mondotta, hogy megmentse őt atyjának. Amint test
vérei közé ért, megfosztották őt tarka, hosszú ruhájától,
és bedobták a régi, víznélküli verembe.

Ezután leültek enni. Ekkor izmaelita kereskedőket
láttak jönni Gálaád felől, kik fűszerrel megrakott tevéik
kel Egyiptomba mentek. Júda ekkor így szólt testvérei
hez: "Mit használ nekünk, ha titokban megöljük
öcsénket? Inkább adjuk el az izmaelitáknak. Nem szeny
nyezhetjük be kezünket, hiszen testvérünk," Beleegyeztek
a testvérek ebbe a beszédbe. Kihúzták Józsefet a víz
veremből, és eladták húsz ezüstért a kereskedőknek, akik
Egyiptomba vitték. Ruben, mikor visszatért, nem találta
meg a gyermeket a veremben, megszaggatta ruháit s
mondotta: "Hová menjek, nincs meg a gyermek," Fogták
a testvérek ruháját, megölt gödölye vérébe mártották,
és elküldték atyjuknak: "Ezt találtuk. Nézd meg, vajjon
fiad ruhája-e vagy sem?" Az atya felismerte fia ruháját
és mondotta: "Fiam ruhája ez, vadállat ette meg s tépte
szét Józsefet." Megszaggatta ruháját, durva ruhát vett
magára, és hosszú időn át siratta fiát. Gyermekei össze
gyűltek, hogy csillapítsák atyjuk bánatát, de ő egyre csak
ezt hajtogatta: "Gyászolva megyek majd fiamhoz az al
világba," A madianiták aztán eladták Józsefet Putifárnak,
a fáraó udvari emberének, a testőrökparancsnokának.

Szichem: Hebrontól kb. 80 km-re fekszik északra. - Dotain:
Szichem felett 20 km-re. - Kiszáradt vízverem: üres ciszterna, ahol

116



a vizet szokták felfogni. Alul széles volt, felül a szájánál pedig szűk.
- Izmaelita kereskedők: valójában madianiták, akik erre jöttek
Keletről, hogyelérjék a tengerpartot, s annak mentén mentek tovább
Egyiptomba. - Húsz ezüst: a kereskedők rabszolgákat is vásárol
tak. Egy rabszolga ára 30 ezüst siklus volt. Józsefért azonban, mivel
még nem volt felnőtt, csak 20 ezüstöt adtak, mintegy 60-70 pengőt.
- Megszaggatta ruháit: a gyász jele volt ez, a fájdalomtól megszag
gatott szív jelképe. - Putifár: hivatali cím és nem tulajdon
név, és annyit jelent, mint Rá-nak (napisten) szentelt.

JÚZSEF PUTIFÁR HÁZÁBAN. Az Úr Józseffel volt,
s ezért minden ügyét szerenesés kézzel tudta elintézní. Ezt
ura is észrevette, ezért egész házának vezetését rábízta.
Az Úr megáldotta az egyiptomi házát József miatt. József
szép arcú és termetű volt. Ezért a ház úrnője rávetette
szemét Józsefre, aki így válaszolt neki: "Ime, uram min
dent rámbízott s azt sem tudja, mije van. Azonban téged
nem. Hogyan cselekedhetném rosszat s vétkezhetném Iste
nem ellen?" A nő azonban naponként csábította a bűnre
Józsefet, de ez állhatatosan visszautasította. Egyalkalom
mal azonban rnidőn csábítása nem sikerült, fellármázta a
házat, Józsefet megvádolta hamisan a bűnről. Amint ezt
meghallotta a ház ura, aki vakon hitt felesége szavának,
nagyon megharagudott és Józsefet a börtönbe vetette.

Egész házának a vezetését rábízta: a ház anyagi ügyeinek inté
zésével bízta meg.

JÚZSEF A BORmNBEN. Az Úr azonban itt is
Józseffel volt, s a börtön őrzője előtt kedvessé tette. Ez
a foglyok felügyeletét rábízta s így mindent József inté
zett. Ekkor történt, hogy két udvari tisztviselő: az egyip
tomi király főpohárnoka (40) és fősütőmestere (41) vét
kezett ura' ellen. Megharagudott rájuk a fáraó, s abba a
börtönbe zárattaőket, ahol József is volt. A börtön őre

átadta öket Józsefnek, aki szolgált nekik. Alig voltak
még a börtönben, mikor mind a kettő egy éjjel álmot
látott, mely rájuk vonatkozott. Amikor reggel József
bement hozzájuk, látta, hogy szomorúak, így szólt: "Miért
vagytok szomorúbbak a megszokottná1?" Ezek feleltek:
"Álmot láttunk, s nincs, aki megmagyarázza." Mondotta
nekik József: "Vajjon az Isten nem tudja-e megmagya
rázni? Mondjátok el, hogy mit láttatok," Először a fő-
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pohárnok mondotta el álmát: "Magam előtt láttam egy
szőllőtőt három vesszővel, amint rügyezett, virágzott és
fürtöt termett. A fáraó serlege a kezemben volt. Letép-.
tem a fürtöt, a serlegbe facsartam. s azután a serleget
a fáraónak nyujtottam." József ezt válaszolta: "Az álom
magyarázata a következő: a három vessző még három
nap. A fáraó majd megemlékezik szolgálatodról, vissza
helyez régi hivatalodba, s újból nyujthatod a serleget
neki, mint azelőtt is tetted. Amidőn majd jól megy a
sorod, emlékezzél meg rólam, s gyakorolj velem szemben
irgalmat, hogy a fáraó kiszabadítson engem ebből a bör
tönből. A héberek földjéről ellopva kerültem ide s ártat
lanul szenvedek e tömlöcben." Látta a fősütőmester, hogy
okosan fejtette meg az álmot, ezért igy szólt: "En.is lát
tam álmot. Három lisztes kosár volta fejemen. A
legfelső kosárból, ahol mindenféle péksütemény volt, a
madarak mindent kiettek." József igy válaszolt: "A
három kosár még három nap. Azután a fáraó fejedet veszi,
felakasztat és testedet madarak tépdesik. " Három nap
mulva a fáraó születésnapját ülte: nagy lakomát rende
zett, s a lakmározás közben megemlékezett a főpohárnok
ról és fősütőmesterről. Az egyiket visszahelyezte
állásába, hogya serleget nyujtsa át neki, a másikat fel
akasztatta. Igy igazolódott be az álomfejtő szava.
Azonban a főpohárnok a jólétben megfeledkezett álom
fejtőjéről.

Vétkezett ura ellen: valamilyen politikai bűnre, összeesküvésre
kell gondolni. - Nincs, aki megmagyarázza: az egyiptomiak nagyon
sok álomfejtót foglalkoztattak. - Testedet madarak tépdesik: a leg
súlyosabb büntetés volt az egyiptomiak szemében, ha valakinek a
holttestét nem engedték eltemetni, hanem otthagyták az akasztófán
az ég madarainak. A temetés, ill. a múmiává készítés adta meg az
egyiptomiak felfogása szerint a léleknek azt a lehetóséget, hogy a
test halála után is tovább éljen.

A FÁRAO ÁLMA. Két év mulva a fáraó álmot látott.
Azt látta, hogy folyó mellett áll, s abből kijött hét szép
és igen kövér tehén és legelésztek a rriocsaras helyeken.
Más hét tehén is jött ki a folyóból, de ezek csúnyák s
igen soványak voltak. Ilyeneket még Egyiptom földjén
nem látott a fáraó. Ezek is legeltek a folyó partján a zöl-

118



delő réteken és lenyelték a hét szép tehenet, s továbbra
is ugyanolyan soványak maradtak. Fölriadt a fáraó, majd
újból elaludt, és másik álmot látott. Hét telt és szép
kalász nőtt egy száron. Majd ugyanannyi ösztövér, meleg
től és üszögtől sujtott kalász nőtt ki, és elnyelte az
előbbiek minden szépségét. Felébredt a fáraó nyugalma
után, és reggel - mivel nagyon meg volt ijedve - Egyip
tom minden álomfejtőjéért és bölcséért elküldött. El
beszélte nekik álmát, és nem volt, aki megfejtse.

Ekkor a főpohárnok visszaemlékezve mondotta:
.Bevallom vétkemet. Amikor a király megharagudott
szolgájára, engem a fősütőmesterrel a börtönbe vetett,
egy éjjel mindketten olyan álmot láttunk, mely a jövőre
vonatkozott. Volt ott egy héber fiú, akinek elmondtuk
álmunkat. Ez megfejtette. az álmot, amit aztán a jövő

igazolt. En visszanyertem hivatalomat, núg a másikat
felakasztották." A király parancsára Józsefet rögtön ki
vezették a börtönből, megnyirták, felöltöztették s a
király elé vezették. A király igy szólt hozzá: "Álmot lát
tam, s nincs, aki megfejtse. Hallottam, hogy te igen
bölcsen tudsz álmot fejteni." Felelt erre József: "Nem én,
hanem az Isten fog szerenesés választ adni a fáraónak."
Elmesélte a fáraó ekkor, rnít látott. József válasza ez volt:
"A király két álmának értelme ugyanaz. A jövőt akarja
az Isten a fáraónak kinyilatkoztatni. A hét szép tehén és
a hét telt kalász a hét bő esztendő. Az utána következő
hét sovány tehén és a hét üres kalász a jövendő éhinség
hét esztendeje. Hét nagyon termékeny esztendő lesz
Egyiptomban, utána hét annyira terméketlen esztendő
következik, hogy feledésbe merül a termékeny évek bő
sége. Az éhség pusztítja az egész földet, és a nagy
bőséget fölemészti a nagy inség. Hogy kétszer láttad
ugyanazt az álmot, a bizonyság jele, hogy beteljesedik
az Isten szava csakhamar. Gondoskodjék tehát a király
bölcs és serény férfiúról, tegye őt Egyiptom élére. Ez
pedig minden tartomány élére embereket állítson, akik
a hét bő esztendő termésének ötödét magtárakba (42)
gyüjtik. Minden gabona a fáraó hatalma alá tartozzék s
a városokban őrizzék. Igy történjenek meg az előkészü-
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letek a hét ínséges évre, rnely' Egyiptomra szakad, hogy
el ne pusztuljon a föld az ínség által."

Folyó: Nilus. - Abból kijött: Egyiptom termékenységét a Nílus
áradása biztosította, mely után iszapja ottmaradt. Ezért Egyiptomot
Nílus ajándékának is szokás nevezni. Az áradás elmaradása ínséget
hozott maga után. Június végén kezdődött az áradás és csak októ
berben tért vissza a víz a medrébe. - Tehén: az egyiptomiak sze
mében a termékenység jelképe volt. - Megnyírták: az egyiptomiak
a fáraó előtt kopaszra nyirtan és szakáll nélkül jelentek meg.

JÚZSEF A FÁRAO HELYEITESE LESZ. Tetszett a
tanács a fáraónak. és szolgáinak. Ezért mondotta a fáraó:
"Vajjon találhatunk-e ilyen férfit, aki az Isten lelkével
van tele?" - Odafordult Józsefhez mondván: "Mivel az
Isten megmutatta neked, hogy mit beszélj, találhatnék-e
nálad bölcsebbet? Te leszel házarn felett, és szád paran
csának engedelmeskedik minden nép, csupán én előzlek
meg téged egyedül. Ime, egész Egyiptom földje fölé
helyezlek." Levette a gyűrűt a kezéről, s felhúzta József
ujjára, felöltöztette finom ruhába, és nyakába aranyláncot
tett. Második kocsiján körülhordoztatta, hírnököt futta
tott előtte, hogy mindenki hajtson térdet előtte, így tudja
meg egész Egyiptom, hogy ki lett a feje. Mondotta a
király Józsefnek: "A te parancsod nélkül senki Egyiptom
földjén még kezét vagy lábát sem mozdíthatja meg."
Megváltoztatta a nevét, s egyiptomi nyelven így hívta:
Világ megszabadítója. Feleségül adta neki Aszenetet.
Putifárénak, a heliopoliszi papnak a leányát.

József ekkor harminc éves volt. Bejárta ezután
Egyiptom egész földjét. Mikor elérkeztek a termékeny
esztendők, a gabonát Egyiptom magtáraiba gyüjtötték
egybe. Mindenegyes városban összegyüjtötték a felesle
ges termést. Olyan nagy volt a búzának a bősége, hogy
csupán a tenger fövenyéhez hasonlítható, mert minden
mértéket felülmúlt. Józsefnek még az éhínség előtt két
fia született: Mánásszesz és Efráim. Amikor elmúlt a hét
bő esztendő, eljöttek az ínség évei is, melyeket József
megjósolt. Az egész földön néligy volt az ínség. Egyip
tomban azonban mindenütt volt kenyérre való. Az éhség
bekövetkeztekor a nép a fáraóhoz kiáltott s kenyeret
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kért. A fáraó azt mondotta: "Menjetek Józsefhez, és amit
mond, cselekedjétek meg." Napról-napra nőtt mindenütt
az éhség. József megnyitotta a magtárakat, s árulta a
gabonát az egyiptomiaknak, mivel ezeket is utólérte az
ínség. Mindenünnen Egyiptomba siettek, hogy élelmet
vásároljanak s az ínséget enyhítsék.

Egyiptom földje fölé helyezlek: József Egyiptom alkirálya lesz.
- Gyűrű: pecsétgyűrű, Ennek az átadása a legnagyobb hatalom át
ruházása volt. - Aranylánc: hivatali jelvény, úgy, mint ma az egye
temi rektorok és dékánok lánca. - Világ megszabadítója: héberben
Szafnat-Paneách. Jelentését csak a görög szöveg alapján ismerjük.
- Aszenet: Neit istennőhöz tartozó [Teszen-Neít]. - Putifáre: hiva
tali név, nem azonos Putifárral. - Heliopolisz: An, On városa Alsó
Egyiptom egyik kerületének fóvárosa. 37 km-re feküdt északra
Memfisztól. A napistennek volt itt hires temploma. Papsága nagyon
képzett volt. A várost a perzsák foglalták el. Ma csupán egy 20 m
magas obeliszk őrzi a város emléket. A görög nevét is a napistentól
kapta.

JOZSEF TESTVeREl EGYIPTOMBA MENNEK. Mi
kor Jákob meghallotta, hogy Egyiptomban gabonát árul
nak, fiaihoz így szólt: "Miért nem indultok? Hallottam,
hogy Egyiptomban gabonát árulnak. Menjetek oda, s
vegyétek meg a szükséges gabonát, hogy éljünk, és ne
pusztuljunk el az éhségtől." József tíz testvére erre el
indult Egyiptomba gabonáért. Benjámint azonban otthon
tartotta Jákob, nehogy valami baj történjék vele az úton.
Más emberekkel együtt mentek Egyiptomba, akik szintén
vásárolni mentek, mert Kánaán földjén éhség volt. József
rendelkezései szerint adták el az embereknek a gabonát.
Midőn testvérei üdvözölték öt, keményen szólt rájuk,
jóllehet megismerte őket: "Honnan jöttetek?" Azok felel
ték: "Kánaán földjéről, hogy megvegyük a szükséges
élelmiszert." Testvérei azonban nem ismerték őt fel.
Visszaemlékezett József álomlátásaira és mondotta: "Ti
kémek vagytok. (43) Azért jöttetek, hogy kikémleljétek
az ország gyengeségeit." Ezek felelték: "Nem úgy, uram,
szolgáid azért jöttek, hogy eledelt vegyenek. Mindnyájan
egy ember fiai vagyunk. Békeszeretők vagyunk, akik
semmi rosszon nem törjük a fejünket." Erre József így
válaszolt: "Máskép van; azért jöttetek, hogy lássátok az
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ország erődítés nélküli rés~eit." Azonban ezek így szól
tak: "Tizenketten vagyunk testvérek, mindannyian
Kánaán földjén lakozó férfi fiai vagyunk. A legkisebb

_atyánknál maradt, a másik pedig nincs többé." József
azonban folytatta: "Úgy van, amint mondottam: kémek
vagytok. Most pedig rögtön próbára teszlek titeket. A
fáraóra mondom, nem távoztok innét, míg el nem jön
a legkisebb testvéretek. Egy közületek menjen haza és
hozza őt el. Ti pedig fogságban maradtok, míg be nem
igazolódik az, hogy amit mondtatok, igaz-e vagy sem.
Máskülönben, a fáraóra mondom, kérnek vagytok." Ez
után három napra fogságra vetette őket.

Harmadnap kiengedte őket a börtönből s mondotta:
"Tegyétek meg, amit mondottam, s megmenekültök: tisz
telem ugyanis az Istent. Ha békés szándékúak vagytok,
egyik testvéretek itt marad megkötözve a börtönben, ti
pedig elmentek. Elviszitek a vásárolt gabonát haza. Leg
kisebb testvéreteket ide hozzátok hozzám, hogy ellen
őrizzem állítástokat és nem haltok meg." Úgy tettek,
amint mondotta, és egymáshoz így szóltak ,a testvérek:
"Méltán szenvedjük ezeket, mivel vétkeztünk testvérünk
ellen. Láttuk lelkének szomorúságát, hallottuk könyörgő
szavait, s mégsem hallgattuk meg. Méltán ér bennünket
ez a keménység." Ruben pedig így szólt: Vajjon nem
mondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a gyerek ellen?
Nem hallgattatok rám. Ime, vérét keresik." Nem tudták
ugyanis, hogy érti őket József, mivel tolmács által beszélt
velük. József ekkor elfordult és sírt. Simeont megkötöz
ték előttük. József megparancsolta szolgáinak, hogy a
zsákokat töltsék meg búzával és mindenkinek a pénzét
tegyék a zsákjába és ezenfelül még élelmet is adjanak
nekik az útra. Igy történt.

Benjámint otthon tartotta: kedvenc feleségének fia voll s féH,
hogy ezt is elveszitheti. Benjámin ekkor 23 éves lehetett. - Mások
kal együtt mentek: Kánaán lakói ezidótájt inkább állattenyésztés
sel foglalkoztak. s ezért ők érezték meg legelóbb az éhséget. Rendes
években is fel szokták keresni gabonáért Egyiptomot. - Kémek
vagytok: Egyiptomot északkeletról eródítések védték az Ázsia felől
támadó ellenség ellen, ezért vigyáztak nagyon a kémekre.
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A TESTVbREK HAZAbRKEZNEK. A g,abonát szama
raikra rakták és, elindultak. A fogadóban egyikük ki
nyitotta a zsákját, hogy az állatoknak enni adjon s cso
dálkozva vette észre a pénzt a zsák szájában s mondotta
testvéreinek: "Ime, visszakaptam a pénzt, itt van a zsák
ban." Elcsodálkoztak s felindultan mondogetták: "Mit
cselekedett velünk az Isten?" Hazaértek Jákubhoz Kána
ánba, elmondottak neki mindent, ami velük történt:
"Keményen beszélt velünk a föld ura, s azt hitte, hogy
kérnek vagyunk. Pedig mi mondottuk: Békés emberek
vagyunk, akik semmi rosszon nem törjük fejünket. Tizen
ketten vagyunk testvérek egy atyától, akik közül az egyik
már nem él, a legkisebbik pedig atyánknál van. Erre ő
így felelt: Békés szándékotokat így bizonyítsátok be:
egyik testvéretek itt marad nálam. A szükséges élelem
mel induljatok haza, s hozzátok el legkisebb öcséteket.
Igy szerzek bizonyságot, hogy nem vagytok kérnek. Ekkor
aztán szabadon bocsátom azt, aki itt maradt fogságban,
és ti engedélyt nyertek, hogy itt vásároljatok." Ezután
kinyitottáka zsákokat s ott találta mindenki a pénzét
egybekötve. Erre megijedt mindegyik. Jákob pedig így
szólt: "Megfosztotok engem gyermekeimtől: József nem
él, Simeon fogságban van, Benjámint elviszitek. Minden
rossz reám szakad." Ruben erre így válaszolt: "Old meg
két fiamat, ha nem hozom őt neked vissza. Add át nekem,
és én őt visszahozom." Azonban Jákob ezt mondta: "Ne
menjen el fiam veletek. Testvére meghalt, egyedül ő
maradt nekem. Ha valami történik vele ott, ahová men
tek, akkor ősz fejemet bánattal viszitek 'az alvilágba."

Felindultan mondogatták: valószínűleg az első pillanatban arra
gondoltak, hogy az Isten tett ígazságot velük, mível József kém
kedéssel gyanúsította meg öket. - Megijedt mindegyik: amikor
mindegyik megtalálta a pénzét, ekkor már rosszat sejtenek s az
Isten büntetését látták ebben.

A TESTVbREK MÁSODSZOR MENNEK EGYIP
TOMBA. Közben az éhség még jobban sujtotta a földet.
Minden Egyiptomból hozott élelem elfogyott már. Jákob
ekkor így szólt fiaihoz: "Menjetek újból vissza s hoz
zatok egy kevés ennivalót." Júda így válaszolt: "Eskü
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alatt mondotta az a férfi: Nem látjátok arcomat, hacsak
legkisebb öcséteket el nem hozzátok. Ha tehát elengeded
őt velünk, elmegyünk és megvesszüka szükséges dolgo
kat, ha pedig nem engeded el, nem megyünk el, mert
amint már gyakran mondtuk, nélküle nem juthatunk színe
elé." Izrael így tört ki panaszra: "Az én nyomorúságomra
tettétek, mikor megmondtátok, hogy van még egy test
véretek," Azonban azok mondották: "Sorba kérdezett
bennünket az az ember nemzetségünkről: él-e még az
atyánk, van-e még testvérünk, és mi mindenre úgy felel
tünk, ahogy kérdezett. Eszünkbe se jutott, hogy majd
azt mondja, hogy hozzuk el öcsénket magunkkal." Júda
ekkor azt mondta atyjának: "Engedd el velem il; gyerme
ket, hogyelmenjünk, hogy életben maradjunk, és ne
haljunk meg mi és kicsinyeink. Én felelősséget vállalok
a gyermekért. Tőlem követeId őt, s ha nem hozom
vissza, legyek bűnös előtted mindenkor. Ha nincs ez a
huzakodás, akkor már másodszor jöhettünk volna vissza,"
Izrael erre így felelt: "Ha tehát így kell ennek lennie,
csináljátok azt, amit jónak láttok. Vigyetek magatokkal
a föld legjava gyümölcseiből ajándékot. Kétszeres pénzt
is vigyetek magatokkal. Hátha az, amit a zsákokban talál
tatok, tévedésből került oda. Vigyétek öcséteket is maga
tokkal. Isten tegyen kedvessé benneteket előtte és
engedje el azt, aki a fogságban van és ezt a Benjámint
is. Én úgy maradok itt, mint aki elvesztette fiait," Maguk
kal vitték az ajándékokat, a kétszeres pénzt és Benjá
mint. Elindultak Egyiptomba s így járultak József elé.

Midőn meglátta őket József, Benjámint is velük,
megparancsolta háza gondnokának: "Vezesd e férfiakat
hézamba, ölj le állatokat, és készíts lakomát, mivel ezek
ma nálam ebédelnek," Ez mindent úgy tett, amint paran
csolták, és bevezette a férfiakat a házba. Itt megijedtek
és egymásnak mondogatták: "A pénz miatt, amit zsák
jainkban vittünk haza, vezettek ide, hogy megszégyenít
senek és rabszolgákká tegyenek." E miatt az ajtóban
mondották a gondnoknak: "Már előbb is voltunk itt és
vásároltunk gabonát. A vétel után hazamenet a fogadó
ban a zsák szájában megtaláltuk a pénzt, amit most
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ugyanúgy visszahoztunk. De hoztunk más pénzt is, hogy
újból vásároljunk gabonát. Nem tudjuk, ki tette azt
zsákjainkba." Ez így felelt nekik: "Béke veletek. Ne fél
jetek: a ti Istenetek és atyátok Istene helyezte a pénzt
a zsákokba. A pénzt, amit nekem adtatok, én igazolom."
Kivezette hozzájuk Simeont. Bevezette akkor őket a
házba, vizet hozott, megmosták lábukat és szamaraiknak
enni adott. Ezután előkészítették ajándékaikat, mielőtt
még József bejönne, megtudták ugyanis, hogy ott
ebédelnek.

Amikor József megérkezett, az ajándékokat átnyujtot
ták neki és a földre borultak előtte. Szeretettel viszo
nozta ez köszöntésüket és kérdezte: "Greg atyátok
egészséges-e még? Eletben van-e még?" Erre felelték:
"Egészséges még a te szolgád, a mi atyánk, és még él."
Meghajoltak s leborultak előtte. Felemelte József a sze
mét s észrevette Benjámint, édes testvérét, és mondotta:
"Ez a kis öcsétek, akiről beszéltetek nekem?" Majd foly
tatta: "Az Isten könyörüljön rajtad, fiam." Kisietett,
mivel bensejében megindult s kitörtek könnyei. Bement
szobájába és ott sírt. Majd megmosta arcát, kijött s mon
dotta: "Terítsetek." Ekkor külön terítettek Józsefnek,
külön a testvéreknek és külön az egyiptomiaknak. Le
ültette őket koruk sorrendjében, amin igen csodálkoztak.
A kiszolgálásnál Benjáminnak ötszörös rész jutott. Ittak
és megrészegedtek vele együtt.

Vigyetek ajándékot: Jákob Kánaán különlegességeiból: bal
zsam, szóllóméz stb. állít össze ajándékot József számára, hogy így
puhítsa meg a kemény ember szivét. - Kétszeres pénzt: a vissza
hozott pénzt és az új gabonáért járó pénzt. - Külön terítettek: az
egyiptomi szokásoknak megfelelóen külön csoportokban helyezi el
a vendégeket. - Koruk sorrendjében: születésük szerint. - Meg
részegedtek vele együtt: a keleti nyelvben annak a kifejezése ez,
hogy igen jól érezték magukat s ehettek, ihattak tetszésük szerint.

JOZSEF PROBÁRA TESZI A TESTVEREKET. Meg
parancsolta József háza gondnokának: "Töltsd meg zsák
jaikat gabonával, s mindegyiknek a pénzét helyezd a zsák
szájába. Ezüstpoharamat pedig a gabonáért adott pénzzel
együtt helyezd a legfiatalabb zsákjának szájába." Igy
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történt. Reggel eltávoztak szamaraikkal együtt. Már a
várost is elhagyták, mikor József utánuk küldte háza
gondnokát: "Menj a férfiak után s mondd nekik: miért
fizettek rosszal jóért? Az ellopott pohár ugyanis uram
ivópohara, és azzal szokott jósolni is," Úgy tett, amint
parancsolta neki József. Utólérte öket, s sorjában elmon
dott nekik mindent. A testvérek felelték: "Miért beszél
így a mi urunk, mintha szolgái ilyen nagy bünt követtek
volna el? A zsákokban talált pénzt is visszahoztuk Kánaán
földjéről, mi alapon mondod, hogy urunk házából aranyat
és ezüstöt loptunk? Ha megtalálod bárkinél is, amit
keressz, haljon az meg, s mi a te urad rabszolgái leszünk."
Ez mondotta nekik: "Legyen a ti szavatok szerint. Akinél
megtalálom, az a rabszolgám lesz, ti pedig szabadok lesz
tek." Gyorsan földre tették a zsákokat s megnyitották
azokat. Ekkor megkezdte a kutatást a legid!ösebbnél, míg
végre a legfiatalabbnál, Benjáminnál megtalálta a zsák
ban a poharat. Erre megszaggatták ruháikat, újból fel
rakták a szamarakra a terhet és visszafordultak a
városba.

Júdával az élen beléptek a testvérek Józsefhez és
mindnyájan leborultak előtte a földre. József így fogadta
őket: "Miért cselekedtetek így? Vajjon nem tudjátok-e,
hogyajóslásban nincs párom?" Júda válaszolt: "Mit
feleljünk, uram, vagy mit mondjunk, vagy mivel igazol
juk magunkat? Az Isten gonoszságot talált szolgáidban.
Ime, mindnyájan rabszolgáid leszünk, mi is és az is,
akinél a poharat megtalálták. .. József válasza ez volt:
"Távol legyen tőlem, hogy így tegyek. Aki ellopta a
poharat, az lesz a rabszolgám, ti pedig szabadon mehettek
haza atyátokhoz."

Ezüstpoharamat: az egyiptomiak jóslásra használtak ilyen poha
rakat. Vizet vagy bort öntöttek belé, s aztán drágaköveket dobtak
be. A kő esése vagy tükrözése alapján jósoltak. - Aki ellopta a
poharat, az lesz a rabszolga: József így akarja megtudni, hogy szere
tik-e a testvérek egymást s hajlandók-e egymásért, atyjukért áldo
zatot hozni.

.ror», BENJÁMIN:f:RT KaNYaROG. Előlépett ekkor
Júda, s könyörögve mondotta: "Könyörgök, uram, hall-
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gassa meg füled szolgád szavát, és ne haragudjál szol
gádra. Fáraó után te vagy az én uram. - Előbb azt kér
dezted szolgáidtól: Van-e atyátok vagy testvéretek? És
mi azt feleltük neked, uram: Van öreg atyánk és egy kis
gyermek, aki öregségében született. Ennek édes testvére
meghalt, és egyedül ez van meg attól az anyától. Atyja
igen szereti. Azt mondtad szolgáidnak: Hozzátok őt el hoz
zám, hadd lássam. Mi azt mondtuk: Nem hagyhatja el
a gyermek atyját, mert ha ez otthagyja őt, meghal. Erre
azt mondtad szolgáidnak: Hacsak öcsétek el nem jön
veletek, nem juttok elibém. Tehát mikor szolgádhoz,
atyánkhoz hazaérkeztünk, elmondtunk neki mindent, mit
szólt a mi urunk. És mikor atyánk mondta: Menjetek
újból vissza és vásároljatok egy kevés gabonát, azt mond
tuk: Nem mehetünk, mert ha öcsénk nem jön velünk,
nem merészkedhetünk e férfi színe elé. Ezekre így vála
szolt: Tudjátok, hogy két gyermeket szült feleségem.
Eltávozott az egyik s erre azt mondtátok: Vadállat tépte
szét, s ezideig nem került elő. Ha elviszitek ezt, s valami
történik vele az úton, ősz fejemet bánattal viszitek az
alvilágba. Ha tehát gyerek nélkül térünk vissza atyánk
hoz, a te szolgádhoz, akinek élete e gyermek életétől
függ, meghal. En, a te szolgád, erős ígéretet tettem neki:
Ha nem hozom őt vissza, minden időben bűnös legyek
előtted. Itt maradok tehát a te szolgálatodra e gyerek
helyett, a gyerek pedig térjen vissza testvéreivel. Nem
térhetek vissza a gyerek nélkül atyámhoz, mert tanúja
lennék a bajnak, mely alatt összeesik."

Feleségem: Rákel. - Ezideig nem került elő: Jákob még mindíg
bízott, hogy fia előkerülhet.

JOZSEF MEGISMERTETI MAGAT. József már nem
tudta magát tartóztatni a sok jelenlévő előtt, azért meg
parancsolta, hogy menjenek ki, s ne legyen jelen senki
sem a kölcsönös felismerésen. Sírva emelte fel a szavát,
s ezt meghallották az egyiptomiak és a fáraó egész népe
is: ,,:E:n vagyok József, él-e még az atyám?" Nem tudtak
szóhoz jutni a megrémült testvérek. Szelíden szólt hoz
zájuk: "Jöjjetek. közelebb! Én vagyok József, a ti testvé-
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retek, akit eladtatok Egyiptomba. Két éve tart már aZ
éhség, és még öt évig fog tartani. Megengedte az Isten,
hogy megmentselek titeket és legyen ennivalótok. Nem
a ti, hanem az Isten akaratából kerültem ide, aki engem
mintegy a fáraó atyjává és egész házának urává és
Egyiptom fejedelmévé tett. Sietve menjetek atyámhoz,
és mondjátok neki: Ezt parancsolja a te fiad, József:
Isten engem egész Egyiptom urává tett, késlekedés nélkül

. jöjj ide, és Gesszen földjén lakozzál. Mellettem leszel te,
fiaid, unokáid, nyájaid és mindened, amit birtokolsz. Ott
majd gondoskodom róla, hogy te és egész házad életben
maradjon, mert még öt esztendő van hátra az éhség
éveiből. Vigyétek hírül atyámnak dicsőségemet és mind
azt, amit Egyiptomban láttatok. Siessetek s hozzátok őt
hozzám." Sírva borult Benjámin nyakába, majd megcsó
kolta mindegyiket, s ekkor meg mertek. szólalni. Amint
a fáraó megtudta, hogy József testvérei itt vannak, meg
örült ő is és meghagyta, hogya tőle ajándékba adott
kocsikon Jákob egész házanépével jöjjön Egyiptomba
minél előbb. József elbocsátotta testvéreit e szavakkal:
"Ne veszekedjetek az útonl" Amikor Kánaánba értek
Jákobhoz, elmondtak mindent: "Jó:mef, a te fiad él. O
uralkodik egész Egyiptom felett." Midőn Jákob ezt hal
lotta, mintha nehéz álomból ébredt volna fel, s nem
akarta elhinni. De mídőn látta a kocsikat, újraéledt s
mondotta: "Elég nekem, hogy még él József fiam. El
megyek s megnézem őt, míelőtt meghalnék."

Egyiptomiak: József egyiptomi környezete. - Fóraó egész
népe: az udvari emberek. - Megrémült testvérek: félnek József
bosszújától. - Nem a ti, hanem az lsten akaratából kerültem ide:
József leveszi a felelősséget testvérei válláról.

JÁKOB EGYIPTOMBA MEGY. Jákob minden vagyo
nával egyetemben elindult Egyiptom felé. Mikor az Eskü
kútj ához ért, áldozatokat mutatott be az Istennek. Itt az
Isten álmában szólt hozzá: "En vagyok atyád erős Istene.
Ne félj, menj Egyiptomba, és ott nagy nemzetté teszlek.
Veled megyek én is, és majd visszahozlak onnét. József
fogja kezével szemedet befogni." A fáraótól kapott kocsi
kon elindult ezután az Eskü-kútjától Jákob Egyiptomba
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egész családjával. Osszesen hatvanhat lélek ment Jákob
bal Egyiptomba; Józseffel és ennek fiaival együtt hetven
lélekből állott családja. Júda előre sietett Józsefet érte
síteni atyja jöveteléről. József kocsiján atyja elé sietett
Gesszen földjére. Mikor meglátta őt, nyakába borult és
sírt. Jákob így szólt Józsefhez: "Már örömmel halok meg,
mivel láttalak." József ekkor így szólt testvéreihez: "A
fáraóhoz megyek és jelentem: Testvéreim megérkeztek
atyám egész házával, Juhpásztorkodással foglalkoznak.
Nyájaikat magukkal hozták. Amikor majd hív titeket s
kérdezi foglalkozástokat, azt feleljétek: Mi gyermek
korunktól kezdve a mai napig pásztorok vagyunk, mint
voltak atyáink is. Ezt azért mondjátok, hogy Gesszen
földjén maradIhassatok. Az egyiptomiak ugyanis kevésre
becsülik a juhpásztorokat." József ezután jelentette a
fáraónak atyja és testvérei megérkezését és azt, hogy
Gesszen földjén vannak. József testvérei közül az öt
utolsót bemutatta a fáraónak, akitől engedélyt kértek,
hogy Gesszen földjén maradhassanak. A fáraó ekkor
Józsefhez fordult s így szólt: "Atyád és testvéreid hoz
zád jöttek. Egyiptom földje előtted van. A legjobb helyre
telepítsd le őket és add! nekik Gesszen földjét. Ha úgy
látod, hogy szorgalmas emberek, akkor tedd meg őket
nyájam Ielügyelőjévé." - Ezekután József bevezette
atyját. Amikor a fáraó aziránt érdeklődött nála, hogy
hány éves, így válaszolt: "Vándorlásom napjai 130 esz
tendő, kevés és sanyarú, nem érték el éveim atyáim
vándorlásának éveit," Ezután megáldotta a királyt és
kiment. József atyjának és testvéreinek Egyiptom legjobb
részén adott birtokot: Ramesszeszt, a fáraó parancsa
értelmében.

Eskü-kútja: Bersábénál van, Kánaán határánál. - ~n vagyok
aty6d erős Istene: az Isten megígéri, hogy visszahozza népét, és
ezért ne féljen elhagyni Kánaánt, jóllehet azt ígérte meg lakóhelyül
Jákob utódai számára. - Hetven lélekből állott: csak a legszoro
sabb férfirokonok vannak felsorolva. A nők és a rabszolgák nin
csenek beszámítva. Ezekkel együtt jóval többen lehettek, gondol
junk csak arra, hogy Ábrahámnak 318 rabszolgája volt. - Gesszen
földje: zsidóban Gósen, egyiptomi nyelven Keszem, annyit tesz,
mint Keleti föld. A Nílus torkolatának keleti részén terült el; a
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mai Zagazig, Bebesz és Abu Hammad közti háromszög. Az egyip
tomi Arábia tartomány alkotórésze, ezért nevezi a Szentírás arábiai
Gesszen-nek is. Legelókben gazdag vidék volt. - Juhpásztor
kodással foglalkoznak: az egyiptomiak nem szerették a tisztátala
noknak tartott pásztorokat, akik többnyire szemita eredetú beduinok
voltak, s igy az ellentét politikai téren is jelentkezett. 
Az öt utols6t be'11utatta: lehet, hogy az öt legigényteleneb
bet, hogy ne kelljen katonáskodniok, hanem mindvégig pásztor
kodással foglalkozhassanak. A héber szöveg csak annyit emlit, hogy
testvéreiból ötöt mutatott be a fáraónak. - Nyájaim felügyelöjévé:
számadó juhászfélék lesznek. - Ramesszesz: Gesszen földjének
másik neve.

JÓZSEF A FÁRAÓ ~RDE~BEN DOLGOZIK. Elfo
gyott az élelem mindenütt, s az éhség nagyon sujtotta
Egyiptomot és Kánaánt. Az eladIásból bejött pénzt József
mind a király kincstárába utalta. Az éhség további folya
mán állatokat fogadott el fizetség gyanánt, majd később
megvett minden földet Egyiptomban és a fáraó hatalma
alá vetette, kivéve a papok földjeit. Ekkor József igy
szólt a néphez: "Ime, ti és minden földetek a fáraó bir
toka. Magot adok nektek, vessétek be a földeket, hogy
terméstek legyen. A termés ötödrészét a királynak adjá
tok, négy rész nálatok marad vetőmagnak és táplálék
nak." Ettől az időtől kezdve törvény lett, hogy a termés
ötödét a király számára kell beszolgáltatni.

A pénzt mind a király kincstárába utalta: József önzetlen
munkáját akarja hangsúlyozni. - Kivéve a papok földjeit: ezek a
fáraótól kapták ellátásukat, úgyhogy nem voltak kénytelenek a
földeket eladni.

JÁKOB HALÁLA. Izrael még tizenhét esztendeig élt
Gesszen földjén 147 éves koráig. Mikor érezte, hogy
közeleg a halála, magához hivatta Józsefet s megigértette
vele, hogy Kánaán földjén az atyai sirhelyen temeti őt el.
József erre megesküdött. Józsefnek két fiát, Mánásszeszt
és Efráimot fiaivá fogadta. Utána összehivatta fiait s
mindegyiknek jövőjét megmondta. Az elsőszülöttségi
áldást a negyedik fiú, Júda kapta: "Júda, téged dicsér
nek. testvéreid. Kezed ellenségeid nyakszirtjén, előtted
hódolnak atyád fiai. Júda fiatal oroszlán: zsákmányra
indulsz fiam. Megpihenve lefekszel, mint a hím és nős-
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tény oroszlán, ki meri felriasztani öt? Nem vétetik el a
fejedelmi pálca Júdától és a vezér az ágyékától, míg el
nem jön az, aki küldendő és ő lesz az, akire a nemzetek
várakoznak. Fiam, szőllőtőhöz köti a vemhét és szőllő

venyigéhez szamarát. Borhan mossa meg ruháját és a
szőllő vérében köpenyét. Szeme szebb a bornál és a foga
fehérebb a tejnél." Miután mindegyiket megáldotta, így
folytatta: "Népemhez térek. Temessetek el engem a ket
tős barlangba atyáimhoz, mely Mámbreval szemben van
Kánaán földjén és amelyet Ábrahám vásárolt. Itt van
eltemetve ő és Sára felesége; itt nyugszik Izsák Rebekká
val és itt van eltemetve Lia is." Miután befejezte fiai
hoz intézett parancsszavaít, felhúzta Iábát az ágyra és
meghalt. József ekkor atyjára borult és sírva csókol
gatta. Megparancsolta, hogy az orvosok balzsamozzák be
a holttestet. Ez negyven napig tartott. Józseffel sírt egész
Egyiptom hetven napig. Miután elmúlt a gyász ideje,
József így szólt a fáraó családjához: "Ha kegyelmet
találtam előttetek, szóljatok a fáraónak, hogy atyámnak
megesküdtem, hogy Kánaán földjén fogom eltemetni.
Engedjen el tehát, hogy eltemessem atyámat, s utána
visszatérek." Miután József a fáraótól megkapta a távo
zésí engedélyt, elindult a temetési menet, melyhez csat
lakoztak a fáraó udvarának előkelői is. Eltemették Jáko
bot a kettős barlangban, melyet Ábrahám vett még meg.
A temetés után József testvéreivel és egész kíséretével
visszatért Egyiptomba.

Mónósszeszt és Birálmot fiaivó fogadja: Jákob elönyben része
síti a fiatalabb Efráimot, öt teszi meg József elsőszülöttjévé az áldás
folytán. Ennek az örökbefogadásnak a következménye az, hogy
mind a ketten törzsatyákká lesznek, akiknek törzsei külön-külön
törzsi birtokot kapnak majd Kánaánban. - Negyedik fiú, Júda:
Ruben nem kapja meg az elsöszülöttségi áldást mostohaanyjával,
Bálával elkövetett bűne miaU, Simeon és Lévi nemtelen bosszút
követtek el a szichemiekkel szemben, mikor azokat Dina miatt le
gyilkolták, s így érdemtelenek lettek a megváltói ígéret hordozá
sára. - Nem vétetik ej stb.: messiási jövendölés. - Fejhúzta a
Jóbót az ógyra: eddig ült az ágy szélén. - Hetven napig: eddig
tartott a gyász ideje. - Fóraó csaltuijáboz: az udvari emberekhez,
mert ö a gyász miatt nem mehetett be a fáraóhoz; talán tisztátalan
lett a holt testtel való érintkezés folytán. - Engedjen ej: Józsefnek,
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hogy hivatalát elhagyhassa s Egyiptom északkeleti erődvonalán
áUéphessen, fáraói engedélyre volt szüksége.

JOZSEF Í-IALALA. A testvérek atyjuk halála után
félnek Józseftől, hogy most bosszút áll rajtuk s ezért
újból kérik bocsánatát. József erre így felel nekik: "Ne
féljetek. Vajjon szembe tudrunk-e szállni Isten akaratá
val? Rosszat gondoltatok felőlem, de az Isten jóra fordí
totta azt, hogy felmagasztaljon engem, amint ezt maga
tok is látjátok, és hogy sok embert mentsen meg általam.
Ne féljetek. Gondoskodom rólatok és gyennekeitekröl."
József 110 évig élt, és látta Efráim fiait harmadíziglen.
Majd meghagyja a -testvéreknek, hogy csontjait vigyék
magukkal akkor, mikor az Isten kivezeti őket Egyiptom
földjéről. József holttestét bebalzsamozták. és úgy helyez
ték nyugalomra Egyiptom földjén.

Rosszat gondol/a/ok felőlem: Akkor, amikor eladtatok. 
Csontjait: múmiáját.

JAKOB UDVTORTENETI SZEREPE. Jákob történeté
ben az oroszlánszerepet József története játssza. József
nek kellett ugyanis végrehajtani az Isten tervét, hogy
Jákob családjából nagy nép legyen. Az Isten a másod
rendű okok egész sorozatát állítja szolgálatába, hogy
terve megvalósuljon. A zsidó népnek olyan környezetbe
kellett kerülnie, ahol nem kellett félnie a zavartól.
Kánaán kis fejedelmei egymás ellen hadakoznak, itt nem
lett volna meg a nyugodt környezet ahhoz, hogy egy
nép kialakuljon. E mellett hiányzott az elzártság, ami
Gesszen földjén megvolt. Itt nem kellett félni attól, hogy
a rokon nyelvű népek vallását ís felveszi Izrael népe.
Nem kellett félni attól, hogy házasság révén fertőződik
meg a nép fajában és világnézetében, mert a tisztátalan
nak tartott pásztornépekkel az egyiptomiak kerültek
minden közelebbi összeköttetést.

Az üdvtörténet másik nagyjelentőségű eseménye
már magához a pátriárkához fűződik. Az elsőszülöttségi
áldást Júdának adja. Ezzel őt jelöli ki az Isten akarata
folytán a Megváltó ősévé, sőt meghatározza azt az időt
is, amikor a Megváltónak el kell majd jönnie. Ez akkor
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lesz, amikor Júda elveszti vezetőszerepét, hatalmát,
amikor kihull kezéből a kormánypálca. A jövendölés
kizárólagos messiási jeLlege mellett tanúskodiik a zsidó
és a keresztény hagyomány. Jákob maga is tudta, hogy
áldásának üdvtörténeti szerepe van. Amikor Józsefet
megáldja, akkor azt mondja: "Atyád áldása többet ér
atyáinak áldásánál, amíg el nem jön az örök halmok
kívánsága." Az örök halmok (a pátriárkák vagy az embe
ríség) kívánsága maga a Messiás az egyházatyák egy
séges felfogása szerint. A Júdának adott áldással a Meg
váltó megígérése, mondhatjuk így is, történeti jelleget
kapott, mivel már nem általánosságban mozgó ígéret,
hanem kézzelfogható és nyomon követhető történeti tény.

JÁKOB Es A TORTENELEM. Jákob pátriárka tör
ténete fiában, Józsefben kap világtörténeti hátteret. Leg
elsősorban ki kell jelenteni, hogy a mai napig nem talál
tak semmi olyan egyiptomi emléket, mely Józsefet ki
mondottan emlitené, szintúgy nem találunk semmiféle
okmányt arról, mely kifejezetten megemlékezne Jákob
nak és fiadnak Egyiptomban való tartózkodásáról. Meg
kell azonban még emliteni, hogy az az idő, mikor Jákob
bevándorlása történik, Egyiptom történetének leghomá
lyosabb ideje, s a Nílus deltájának területe emlékekben
a legszegényebb, s eddig itt történt a legkevesebb kuta
tás. Ha számításba vesszük azt is, hogy nem egy gyűlölt
királynak az emlékét kitörölték (44), sokszor csak úgy,
hogy a nevét kivésték és helyette az új fáraó nevét tet
ték, akkor sok mindent megérthetünk. Ennek ellenére
mégis azt kell mondanunk, hogy ha nem is szerepel tény
legesen József és atyjának története az eddigi emlékek
ben, mégis a történet nem csupán a valószínűséget viseli
magán, hanem az egyiptomi szokásoknak, hozzá még az
udvari szokásoknak olyan ismeretével rendelkezik, hogy
a bibliai történet valódiságához semmi kétség sem férhet.

A legelső felvetődő kérdés az, hogy mikor történt
meg ez az esemény? Az eddigiek alapján van egy ki
indulópontunk, mégpedig Hammurabi uralkodása, mely
Kr. e. 1947-1905 között volt. Kodorláhomor hadjárata
Szodoma ellen Kr. e. 1916-ban volt, mikor is Ábrahám

133



80 éves volt: ez a hadjárat Hammurabi király uralkodá
sának 31. évében volt. Izsák születése 20 évvel később
történik: Kr, e. 1896-ban, ekkor volt ugyanis Ábrahám
100 éves. Izsáknak 60 éves korában születik Jákob fiai
ez Kr. e. 1836-ban volt. Jákob 91 éves, míkor József
születik: Kr. e. 1745-ben. Józsefet tizenhét éves korában
adják el testvérei, tehát Kr. e. 1728-han jött Egyiptomba.
Jákob 22 évvel később jött Egyiptomba, tehát Kr. e.
1706-ban, ekkor volt ugyanis 130 esztendős. Tehát a
Kr. e. XVIII. század végére kell helyeznünk a zsidóknak
Egyiptomba való jövetelét.

Ebben az időben a XV. és a XVI. dinasztia uralkodik
Egyiptomon. Ezek az idők már nagyon zavarosak. Észak
és Dél-Egyiptom uralkodói közt a versengés már a
XIII. dinasztia alatt megkezdődött s ez tovább tartott
addig, míg a szemita eredetű hikszoszok hatalmukba nem
kerítették az országot, s Alsó-Egyiptomnak aztán ők
adják a XV. és XVI. dinasztiában a vezetőket egészen
Kr. e. 1580-ban történt elűzetésükig. A hikszosz név az
egyiptomi .Jukseszu't-ból ered valószínűleg és annyit
jelent, mint pásztor-király: a hikszoszok rníndjobban
hasonulnak az egyiptomiakhoz, míg uralmuk megszűnése
idejében már nagyon kevés idegen vonás lehetett rajtuk.
Ezek közt kell keresnünk József fáraóját is. A hagyomá
nyok szerint ez a XV. dinasztiához tartozó valamelyik
Apofisz lenne. Az idegen, ázsiai, sőt szémi eredetű hik
szoszok szívesen fogadták a velük rokonságban lévő
népeket, mert támaszt kaptak bennük a bennszülött
egyiptomiak ellen. Érdekes megjegyezni, hogy a XII.
dinasztia után szemita nevekkel is találkozunk Egyiptom
ban, így Jákeb, Jákeb-her, ami bizonyítja azt, hogy tör
tént szemita beszivárgás Egyiptomba, sőt találunk. fel
jegyzést is ilyen bevándorlások engedélyezéséről is.

Ilyen viszonyok közt József karrierjéhez hasonló
karrierek nem tartoznak a lehetetlenségek közé, sőt írá
sos emlékei is maradtak fenn ilyen felemelkedéseknek.
Igy a szemita nevű Jancharnu a Nílus-deltában lévő
Jarimuta tartomány kormányzója korlátlan hatalommal
rendelkezik a tartományában lévő magtárak felett az új
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birodalom idejében (kb. Kr. e. 1600-tól). A külföldi ere
detű Dudu III. és IV. Amenofisz fáraók idejében a leg
befolyásosabb udvari emberek közé tartozott, sőt sírja
képekben mutatja be felemeltetését.

József életének leírásában olyan sok apró, jellegze
tesen egyiptomi részlettel találkozunk, hogy mind nem
is lehet felemIíteni. Mind'en nagyobb egyiptomi háznak
volt gondnoka, akit a festmények nagyobb alakban ábrá
zolnak, mint a többi szolgát, kezében bottal vagy író
táblával és íróeszközzel a füle mögött. Ennek a gondnok
nak szabad bejárása volt a házon keresztül, mert az
egyiptomi ház beosztása (45) olyan volt, hogy az élelmi
szerkamrák és a raktárak csakis az egész házon való
keresztülmenetellel voltak elérhetők. Igy érintkezésbe
kerülhetett véletlenül is a ház asszonyával, aki kivetette
rá hálóját. Az egyiptomi nők nagy szabadságnak. örven
dettek, mellyel főkép a magasabb körök asszonyai nem
egyszer vissza is éltek. A régi keleti szokásokkal ellen
tétben az egyiptomi nők szabadon tárgyalhattak férfiak
kal. Az Orbiney-papirusz a XIX. dinasztia (Kr. e. 1350
1205) idejéből "Két testvér regénye" címen tartalmaz
József csábításához hasonló történetet. Az idősebbik
Anubi neveli fel öccsét, Batát. Mikor megnősül. a fiata
labbik továbbra is a házban marad és segít bátyjának
minden mezeí munkában. Egy alkalommal a mezőről

küldi őt haza bátyja, hogy hozzon ki vetömagot. Az ott
hon levő asszony meglátja a nagy terhet vivő Batát,
elcsodálkozik ezen a nagy erőn, és bűnre csábítja. Bata
azonban "megharagszik, mint a leopárd" a gonosz ajánlat
miatt,' amivel bűnre csábította, és e miatt anő nagyon
megijed. És ekkor mondja neki: "Te olyan vagy számomra,
mint az anya és férjed, mint az atya, mivel ő az idősebb,
és ő nevelt fel engem. Mily nagy bűn az, amit mondottáll
Ne beszélj nekem többet erről! Nem mondom meg ezt
senkinek sem s nem hagyom ezt senki ajkára jutni."
A nő azonban nem hisz ennek az ígéretnek, s hamisan
bevádolja férjénél sógorát mint csábítót. Rábeszéli fér
jét, hogy ölje meg Batát. Azonban ez csodálatos módon
megmenekül, mert a mezőről hazatérő tehenek elmond-
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ják neki, hogy bátyja az ajtó mögött áll késsel a kezében.
Tehát József megkisértése teljesen egyiptomi keretek
közt történhetett.

Józsefnek a tömlöcben a fősütőmester elmondja,
hogy a kosarát fején vitte. Herodotosz szerint a férfiak
a terhet, edényeket a fejükön vitték, míg a nők a vállu
kon. A gonosztevőknek előbb a fejüket vették és csak
azután akasztották fel. A király születésnapjának a meg
ülésekor egyiptomi szokás szerint szabadon bocsátottak
rabokat.

Az álmok megfejtésérőla papoknak külön osztálya
gondoskodott. Az álmoknak nagy jelentőséget tulajdoní
tottak az egyiptomiak, és így a fáraó is. Agizei szfinksz
lába alatt talált stélén említés történik IV. Tutmesz (Tut
mózisz) álmáról. A karnaki nagy felírás megemlíti
Menefta álmát. Úgyszintén megőrizték a feliratok Nuat
(Mei)-Amon király álmát. Tehát ha a fáraó érdeklődik
álmának értelme felől, nem tesz semmi különösebbet,
hanem csak az általános szokást követi.

József felemeltetése szintén egyiptomi szokásoknak
megfelelően történik. Míg a szemitáknál a szakáll és a
haj a férfi dísze volt, addíg Egyiptomban csak akkor volt
udvarképes valaki, ha szakáll nélkül és kopaszra nyírt
fejjel jelent meg. A szakállt csak gyász alkalmával visel
ték az egyiptomiak. A képeken vagy szobrokon látható
szakáll és haj mindíg paróka volt. A kitüntetés fínom
(bisszus) ruhába való öltöztetéssel kezdődött, mert ez a
ruha a király és az előkelők viselete volt, amit más nem
hordhatott. A pecsétgyűrű átadása a hatalom átadása
volt. Az arany-nyakláncot (46) kitüntetéskép adták át a
fáraók. Igy Horemheb sírjában dombormű ábrázolja a
nyaklánc átadását; a Louvre egyik stéléjén I. Szeti király
Horkemnek ad át ilyen láncot; El-Amarnában IV. Ameno
fisz így tünteti ki egyik emberét. A királyi kocsi hasz
nálatának átengedése majdnem a királlyal egyenlő hatal
mat jelent. József történetének csupán megerősítése az,
hogy a kocsik használata a hikszoszoktól ered.

Nílus áradásától függött Egyiptom termése (47), ha
ez elmaradt, akkor termés sem volt. Ennek a termésnek
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az elmaradása nem csupán Egyiptomot sujtotta, hanem
más népeket is, akik Egyiptomból szerezték be ennivaló
jukat. Az egyiptomi emlékek 'Sokszor emlékeznek meg
éhségről,sőt több esztendeig tartó éhségről. 1891-ben
Zoszer király idejéből (Kr. e. 2980) származó feliratot
találtak: "Nagyon aggódom azon, ami a palotában van.
A szívem nagy aggodalomban van a szerencsétlenség
miatt, mivel a Nílus most már hét esztendeje nem áradt
ki. Nagyon kevés, ami a földeken termett; hiányzik a
növényzet; elfogyott az ennivaló. Mindenki szomszédját
lopja meg." Krisztus után 1064-1071 évek közt is hét
esztendeig tartó éhség volt Egyiptomban. Az éhség ide
jén szekésban volt, hogy befogadják az éhségtől sujtot
takatr így Horemheb sirfelirata megemlíti azt az ősrégi
szokást, hogy befogadják az éhségtől szanvedőket.

Északkelet felől érhette az egyiptomiakat támadás és
ezért a támadás ellen úgy védekeztek, hogy falakat,
erődöket (48) építettek s ezeknek a falaknak a nevét az
Amenofisz előtt mondott beszéd "fejedelmi falaknak"
mondja. József az éhség alatt természetben kéri a gabona
árát. Erre talán az általa is ismerhetett babiloni törvény
adhatott neki indítást, mert a Hammurabi törvények
51. §-a ismeri az ilyen vásárt. A szükség éveit használja
fel József, hogy az uralkodó tulajdonjogát kiterjessze az
előző királyok alatt elvesztett földiekre, kivéve a papság
földjeit, melyek mindvégig a papság kezén maradtak
külön királyi rendelkezés folytán. Igy a király lett az
egész ország hűbérura. és minden hatalmat kezében tar
tott, melyet az előző dinasztiák alatt talán éppen a föld
osztással elveszített.

József atyja holttestét bebalzsamoztatja egyiptomi
szokás szerint. A bebalzsamozás úgy történt, hogy eltá
volították a halott romlandó részeit és ezt fűszerekkel
helyettesítették. Azután 30-40-70 napig salétromoldat
ban áztatták a holttestet, majd gyolcsba csavarták (49).
Jákob áztatása valószínűleg 40 napig tartott, mert ennyit
említ a Szentírás. míg a teljes gyász 70 napig tartott, eddig
gyászolta (50) ugyanis Jákobot egész Egyiptom.

Ilyen apróságoknak a leírása, megfigyelése csak
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olyan által történhetik meg, aki maga is járatos az ilyen
dolgokban, ezeknek az utánköltése nem lehetséges.
József története annyira magán viseli korának jellegét,
hogyalégjellemzőbbkortörténeti leírásnak kell ezt tar
tanunk.

EL:ÖKJ:P. József előképe az Úr Jézusnak sok mínden
ben. Az Úr Jézus is kedves fia a mennyei Atyának, akit
embertestvérei gyűlölnek, eladnak; szenvedésével éri el
dicsőségét, és megváltja övéit a haláltól. József a börtön
ből dicsőül meg, Jézus a sirból támad fel dicsőségesen
és lesz a világ Megváltója,aki előtt kell hogy "minden
térd meghajoljon". (Fil. 2, 10.) Jézus is két bűnös közt
van a keresztfán, mint József a börtönben két fogoly
közt, akik közül az egyik elnyeri szabadulását, mint a
jobb lator a keresztfán. Az Úr Jézus is örömmel fogadja
a bűnbánó embertestvéreket. mint József fogadta a bűn
bánatot tartó testvéreket.

József előképe Szent Józsefnek. Ez is kénytelen
Egyiptomba menekülni. Szent József is hű gondnoka volt
az Isten házának és ezért mondja róla is az Egyház a
szükségben szenvedőknek: "Menjetek Józsefhez."

A 12 testvér a 12 apostol előképe.

TANITAs. József története az isteni gondviselés
legszebb illusztrációja. A legkisebb esemény is egy célért
dolgozik az Isten tervében, hogy teljesüljön az Isten
akarata, amit az ember nem ért meg mindig. Feltétlen
bizalom az isteni Gondrviselésben az alapja a gyakorlati
keresztény életnek, mert ez észreveszi az Isten kezét a
bajban, a szerencsétlenségben és nem bízza el magát a
jólétben. Az Isten a rosszat is jóra tudja fordítani. Az
erény mindenkor megkapja a jutalmát, csak ne mi akar
juk ezt a jutalmat és idejét megszabni. hanem bízzuk az
Istenre. Ne keseredjünk el, ha nem kapjuk meg a jutal
mat vélt jóságunkért, hanem hangoztassuk azt, hogy
igenis érdemes jónak lenni. Szent Pál ezért írja: ,,0 mély
sége az Isten gazdagságának, bölcseségének és tudása
naki mily megfoghatatlanok ítéleteid és kikutathatatla
nok utaid." (Róm. 11r 33.)
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ALKAIMAZÁS. Aki tnivel vétkezik, azzal bűnhödik.
Jákob édesatyját tévútra vezette, mikor Ézsau utánzására
kecskebőrt terített magára. Jákobot fiai vezetik tévútra,
mikor gödölye vérébe mártják József köntösét. Az erény
a kísértésben tűnik ki, azért készüljünk fel a kísértések
elviselésére, mert az Isten ebben próbálja ki hűségün
ket. József ártatlanul őrizte meg magát ifjúságában, nem
hallgatott bátyáinak rossz példájára, ezért az Isten erőt
is adott neki a kísértésben. Menekülni tudott az alkalom
elől. Felfedte a bűnt atyjának, amíkor ezt mások meg
javítása érdekében szükségesnek látta, és ekkor nem félt
a gúnyolódástól sem. Példát adott, hogy míkép kell az
állásbeli kötelezettségeket . pontosan végezni. Megvan
benne a megbocsátás készsége. Amikor látja, hogy test
vérei megbánták bűnüket, megvallották azt, akkor min
den hátsó gondolat nélkül tud nekik megbocsátani. Jákob
halálos ágyán nem fél szembenézni a halál gondolatával,
előkészül szépen a halálra. Erre magunkat elő kell készí
teni. A megholttal szemben hozzátartozóinak kötelességei
vannak; gondoskodni kell állásuknak megfelelő módon
az eltemettetésükről. - József történetét az Egyház Szent
József pártfogásának miséjében olvastatja a lekcióban.
A breviáriumban pedig március tg-én, Szent József ünne
pén és a nagybőjt III. vasárnapján.

IMA. Bölcseség könyvéből:

Isten az eladott igazt nem hagyta el, hanem megmentette őt
a búnösöktől és leszállt vele a tömlöcbe. Nem hagyta el a bilin
csekben sem, míg meg nem hozta neki a kormánypálcát. Hatalmat
adott neki azok ellen, akik elnyomták őt. Hazugként tűntek fel az
ellene vádaskodók, és örök dicsőséget adott neki. (10, 13-14.)

1. zsoltár.
Boldog az,

ki nem jár a gonoszok tanácsa szerint,
ki nem áll meg a búnösök útján,
s a gúnyolódókkal együtt le nem ül;
hanem örömét leli Jahve törvényében,
s éjjel-nappal a törvényt forgatja eszében.

Olyan Ö, mint a folyóvizek mellé ültetett fa,
mely idejében meghozza gyümölcsét,
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s melynek nem hull le levele;
és bármibe kezdjen, az mind sikerül.

,Nem így a gonoszak I
Ezek: mint a pelyva, melyet elkap a szél.
Megítéléskor ezért nem állnak helyt a gonoszok,
sem a búnösök az igazak gyülekezetében.
Mert Jahve az igazak útjának gondját viseli,
a gonoszak útja pedig pusztulásba visz.

104. zsoltár.
Mikor még kevesen voltak,
s ott is idegenek, - s alig valahányan,
s vándoroltak egyik néptől a másikig,
országról-országra ...
nem engedte meg, hogy bárki is ártson nekik,
és királyokat büntetett ö miattok:
"Ne nyúljatok felkent jeimhez,
és látóimnak nehogy ártsatok!"

Majd éhséget támasztott az országra
és elpusztított mindent, mi. kenyeret adott.
De érettük már elóre egy férfit küldött oda:
mikor rabszolgának eladták Józsefet.
Megalázva, - béklyókat raktak lábaira,
öt magát vasbilincsre verték,
amig szava be nem teljesült,
s Jahve szava meg nem ihlette öt.
Akkor a király parancsára feloldották,
a népek fejedelme szabadon bocsátotta öt.
Megtette öt házának Urává,
minden vagyonának intézójévé,
hogy fejedelmeit kormányozza tetszése szerint,
s bölcseit ö oktassa ki.

Akkor vonult Egyiptomba Izrael,
és Jákob, mint idegen, megtelepedett Kám földjén.
~s O megnövelte nagy népét
és erősebbé tette elleneinél. (12-24.)

ll. Jób története
Jób könyve

JOB GAZDAGSÁGA. Husz földjén élt Jób, egyszerű
és egyeneslelkű, Istent tisztelő, semmi gonoszt sem cse
lekvő férfi. Volt hét fia és három leánya. Nagyon gazdag
ember volt; hétezer juha, háromezer tevéje, ötszáz iga
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ökre, ötszáz szamárkancája és igen sok cselédje volt.
Fiai összejöveteleket rendeztek, mindegyik a maga nap
ján. Ezekre az összejövetelükre három nővérüket is meg
szokták hívni, hogy velük egyenek és igyanak. Az össze
jövetelek estéjén elküldött értük Jób és megszentelte
őket. Másnap hajnalban pedig mindegyikükért égő áldo
zatot mutatott be, mondván: "Hátha vétkeztek gyenne
keim, s Istent áldották. szívükben.' Igy cselekedett Jób
mindenkor.

Jób: héberben Ijjób (ellenség). - Husz földje: edom földjén
van; mások Haurán vidékére helyezik, de ez kevésbbé valószínű,
- Tevéje: karavánokat szervezett, melyekkel kereskedést folyta
tott. - Okre: Jób földmúveléssel is foglalkozott. - Szamárkancája:
sokra becsült állat termékenysége miatt. Szelídebb természete
miatt jobban szerették, mint a szamármént. - A maga napján:
talán szüIetésnapjukon. - Nővérüket is meg szokták hívni: a nők
rendszerint nem vettek részt a lakomákon. - Elküldött értük:
a testvérek nem laktak atyjuknál, hanem mindegyik másutt lakott
a családjával. - Istent áldot/ák: káromolták az Istent. Ezt a kifeje
zést sokszor használja a Szentírás a káromlás kifejezésére.

JOBOT ELSŰIZBEN TESZI ISTEN PRÚBÁRA. Egy
nap eljöttek Isten fiai, hogy megjelenjenek előtte, s ott
volt köztük a sátán is. Mondotta neki ekkor az Isten:
"Honnét jössz?" Ez így válaszolt: "A földön bolyongtam
s körüljártam azt," Erre így szólt az Isten: "Vajjon meg
figyelted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá hasonló egy
szeru és egyeneslelkű, Istent tisztelő, semmi gonoszat
sem cselekvő férfi." A sátán válasza ez volt: "Azt hiszed,
hogy Jób hiába tiszteli az Istent? Vajjon nem vetted-e
körül őt, házát és minden vagyonát fallal, s vajjon nem
áldottad-e meg keze munkáját, hogy növekedjék a föl
dön vagyona? De csak kevéssé is nyujtsd ki a kezed s
vagyonát illesd, majd szemtől-szembe áld téged." Az
Isten mondotta ekkor: "Ime, kezedbe adom minden va
gyonát, csupán csak őt nem illetheted!." Eltávozott a
sátán az Úr színe elől.

Amikor Jób fiai és leányai elsőszülött bátyjuk házá
ban ettek és ittak, hírnök jött Jóbhoz: "Okreid szántot
tak s mellettük legeltek a szamarak. A szabeusok oda
rohantak, mind elvitték, a szolgákat karddal megölték, s
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egyedül én menekültem meg, hogy hírül adjam ezt."
Szólt még ez, mikor jött egy másik s mondotta: "Az Isten
tüze jött le az égből s a juhokat elemésztette a szolgák
kal együtt; csupán én menekedtem meg, hogy hírt hoz
zak. erről." Alighogy befejezte a szavakat, jött egy másik
a hírrel: "A káldeusok három csapata megtámadta tevéi
det, leölték szolgáídat, s én, a hírhozó menekültem meg
egyedül." A hírnök még be sem fejezte a szavakat, máris
jött a következő s mondotta: "Fúlid s leányaid együtt
mulattak elsőszülött testvérüknél. mikor hirtelen nagy
szélvihar támadt a sivatag felől, megremegtette a ház
négy sarkát úgy, hogya ház gyermekeidre omlott, s én
menekültem meg egyedül, hogy megmondjam ezt." Ekkor
Jób felkelt, megszaggatta ruháit, megnyírta a fejét, arcra
borult s mondotta: "Ruha nélkül születtem, minden nél-

<kül is távozom. Isten adta, Isten elvette. Amint az Isten
nek tetszett, úgy történt: legyen áldott az Úr neve." Mind
ezekben Jób nem vétkezett ajkával és semmi bolondságot
nem szólt az Isten ellen.

lsten fiai: angyalok. - Sátán: jelentése annyi, mint ellenség.
- Fallal körülvenni: oltalmazni. - Szabeusok: arábiai törzs, mely
gyakran folytatott rablóhadjáratot békés lakosok ellen. - lsten
tüze: villám. Vannak, akik valamilyen ragályos betegséget értenek
itt e kifejezés alatt. - Megnyirta a fejét: a szemitáknál a gyász
kifejezésére szolgált.

JOBOT MÁSODIZBEN TESZI PROBÁRA AZ ISTEN.
Egy másik alkalommal újból jöttek az Istennek gyerme
kei, s megjelentek előtte, ott volt köztük a sátán is, kihez
most így szólott az Isten: "Honnan jössz?" Ki felelé: "A
földiön bolyongtam s körüljártam azt:' Az Úr a sátánnak
mondotta ekkor: "Vajjon megfigyelted-e szolgámat,
Jóbot? Nincs hozzá hasonló egyszerű és egyeneslelkű,
Istent tisztelő, semmi gonoszat sem cselekvő férfi. Te
ellene hangoltál engem, hogy hiábavaló módon büntes
sem." A sátán válasza ez volt: "Bőrt bőrért. az ember
ugyanis mindent odaad életéért. Különben nyujtsd ki
kezedet és illesd csontját és testét, majd meglátod, hogy
szemtől-szembe fog áldani téged." Az Úr mondotta a
sátánnak: "Ime, a kezedben van, csupán életét kíméld
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meg." Elment a sátán az Úr színe elől s Jóbot a legrútabb
kelésekkel borította el tetőtől-talpig. Jób a szemétdombon
ült s cseréppel vakarta le agennyet. A felesége akkor
így szólt hozzá: "Meddig maradsz meg együgyfuéged
ben? Áldd az Istent s halj meg." Jób így válaszolt neki:
"Te is úgy beszélsz, mint az ostoba asszonyok szoktak.
Haa jókat elvettük az Isten kezéből, a rosszat ne fogad
juk-e el?" Mindezekben Jób nem vétkezett ajkával.

Bőrt bőrért: azt akarja mondani, hogy Jób az eddigi csapáso
kat azért viselte el türelemmel s megadással, mivel nem érintették
testét. ó maga sértetlen maradt, de ha a csapások testét, egészségét
fogják érinteni, akkor majd Q is átkozni fogja az Istent. - Kelé
sekkel borította: poklossággal, mások szerint elefantiázisszal suj
totta. - Szemétdombon ült: a poklos nem lakhatott együtt az egész
séges emberekkel, hanem ezektól külön, legtöbbnyire a falu szélén
levó szemétdombon kellett életét tengetnie. - Aldd Istent: káro
mold, s talán büntetésból ekkor megszúnik nyomorult életed, mert
meghalsz.

JOBüT BARÁTAI MEGLÁTOGATJÁK. Jób három
barátja meghallotta, hogy mi történt vele, eljött mind!
egyik lakóhelyéről: a temáni Elifáz, a súhi Baldád és a
naamétí Szófár. Megegyeztek egymással, hogy együtte
sen látogatják meg őt s megvigasztalják. Midőn messzi
ről felemelték szemöket, nem ismerték meg őt s felkiáltva
símí kezdtek, ruhájukat megszaggatták, s fejük fölé az
ég felé port szórtak. Együtt ültek vele hét napon és éjen
keresztül, s egyikük sem szólt egy szót sem, mivel lát
ták, hogy fájdalma igen nagy. Végre megszólalt Jób s
keserűen kezdett panaszkodni baja miatt: "Sóhajtozom,
mielőtt eszem s kiáltozásom, mint az áradó víz, mert
amítől féltem, utolért engem, s amitől remegtem, elfogott
engem." Elifáz vigasztalni próbálja: "Te sokat tanítottál,
megerősítettél fáradt kezeket, szavad ingadozókat támo
gatott, s roskadozó térdeket nem engedtél összecsuklani.
Most pedig téged ért utol a baj, s elcsüggedtél, az ille
téstől megzavarodtál. Hol van istenfélelmed, erősséged,
türelmed s utaid tökéletessége?" Kéri őt, hogy vallja be
bűnét, - titkos bűnét - hogy az Isten megkönyörüljön
rajta, mert az Isten csak a bűnöst bünteti. Ugyancsak így
szól hozzá Baldád és Szófár is. Jób védekezik a vádak
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ellen. Hangoztatja ártatlanságát. Semmiféle szenvedés
nem téríti őt el az Istentől: "Ha meg is öl engem, benne
reménykedem." A sok vádra azt feleli: "Terhemre való
vigasztalók vagytok ti mindI Mikor szűník meg széllel
bélelt beszédetek? Könyörüljetek rajtam, könyörüljetek
rajtam legalább ti, barátaim, mert az Úr keze illetett
engem. Tudom, hogy Megváltóm él, és az utolsó napon
fel fogok támadni a földről Újból befed engem a bőr és
saját testemben látom meg az Istent." Jób igaznak és
bűnnélkülinek tartja magát, s annyira igazolja ezt, hogy
három barátja nem tud semmit sem válaszolni. Ekkor a
nézők közül felkelt a búzi Eliu, aki eddig csak hallgatott,
most azonban fiatalsága ellenére beleelegyedett a vitá
ba, s mind Jóbot, mind a három barátot megtámadja.
Jóbot azért, mert Istennel szemben igaznak hirdette ma
gát, az utóbbiakat azért, mert nem tudtak Jóbnak már
válaszolni s azért, mert csak kárhoztatták őt. Ekkor azon
ban vihar támad. A viharból megszólal az Isten s Jób
nak. ad igazat. Meghagyja a három barátnak, hogy hét
bikát és hét kost mutassanak be égő áldozatul: "Jób
pedig, aki szolgám, könyörög majd érettetek, s kedvéért
nem veszem tekintetbe ostobaságtokat." Elmentek a
barátok s úgy cselekedtek, amint ezt meghagyta nekik
az Isten.

Három barátja: előkelő, Jóbhoz hasonló gazdagságú emberek
voltak. - Temáni Elifáz: Temán Ezsau unokája, aki valahol Edom
területén lakott. - Súhi Baldád: Sué Ábrahámnak Keturától szüle
tett fia; szintén Edomban lakhattak leszármazottai. - Naamáti
Szó/ár: Naamát Júdához tartozó község. A görög szerint mineus.
A mineusok országa Délnyugat-Arábiában volt, akiknek azonban
Arábia északi részén is voltak birtokai. - Nem ismerték meg:
a lepra az arcvonásokat is megváltoztatja. - Port szórtak: a por
hintés a gyász, a szomorúság jele volt. - Hét napon és éjen
keresztül: a szomorúság jelzésére szolgáló kifejezés. - Utaid töké
letessége: tökéletes életet éltél. - Búzi EJiu: Búznak hívták az
arámeusok egyik törzsét.

JOB JUTALMA. Az Úr meghallgatta Jóbot, midőn
barátaiért imádkozott. Az Isten kétannyit adott Jóbnak,
mint volt annakelőtte. Eljöttek hozzá testvérei, ismerősei,
s vele együtt ettek kenyeret házában. Megvigasztalták
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öt s mindegyik adott egy juhot és egy aranyfülbevalót.
Az úr még jobban megáldotta Jóbot, mint kezdetben.
újból nagy vagyona lett. újra születtek gyermekei: hét
fia és három lánya. Lányainak is adott örökrészt éppúgy,
mint fiainak. Jób ezután még 140 évig élt s látta fiainak
fiait negyedíziglen, és mint napjait betöltött halt meg
igen öreg korban.

Juhot: a héberben keszitát említenek, ami régi pénzfajta volt.
Jób az ajándékokat felépülése alkalmából kapta. - Leányainak
örökrész! adott: ezzel jelzi a Szentirás Jób gazdagságát, mivel
leányoknak nem volt szokás örökrészt adni.

JOB KONYVE. Jób könyve történetet ad elő drámai
formában, tanítói célzattal költemény alakjában. Ezzel
meg is van határozva az, hogy mikép kell foglalkozni
Jób történetével.

Jób történeti személy. Történeti személy, aki való
ban élt, akivel valóban megtörténtek a könyvben elő
adott események. A Jób név az El-Amarnában talált
levelek közt is előfordul A-ia-ab formában, aki Pi-chi-lim
(Fáhil, Pella) királya volt. A Szentírás többször tesz
tanúságot Jób történeti volta mellett és ugyancsak ez a
zsidó és a keresztény hagyomány egyöntetű felfogása.
Jób életét a pátriárkák korába kell helyezni. Náchornak
volt Husz nevű fia, akinek leszármazottja lenne Jób.
Jób életkörülményei olyanok, hogy az csak a pátriárkák
idejében képzelhető el, s talán nem tévedünk, ha Jákob
bal helyezzük egy korba. Nagy nyája van, családjában
papi teendőket végez; a héber szöveg egy régi pénzt is
említ, mely a pátriárkák idejében volt forgalomban, a
keszitát. Jób azonban nem volt zsidó származású. A
Szentírás, amikor zsidó származású egyént mutat be,
akkor mindíg genealógiával mutatja be, mig Jóbnál nem
szerepel semmiféle családfa. Jób tehát istenfélő, igaz
Istent tisztelő pogány arah sejk lehetett. Hazája Észak
Arábia volt. E mellett szólnak barátainak származás
helyei. Ezek mind Észek-Arábiában található helyek. Sőt
még a szabeusok felemlítése is a történet régisége mellett
azt bizonyítja, hogy Eszak-Arábiáról van szó, mivel a
szabeusok csak Kr. e. 730-ban indulnak Dél-Arábiába.
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Husz földjét, Jób hazáját Arábia Petreáhan keresik, ahol
Iz névben megmaradt a héber Dz szó, s ,a három barát
törzsének éli neve ma is használatos.

Jób történetének írója a valóságot szemlélteti leírá
sával, és ezzel is jelzi, hogy történetet beszél el. Mai nap
is az arabok, ha valaki hosszabb betegség által elveszti
munkaképességét, akkor kiviszik a falvak szélén húzódó
szemétdombokra a száraz évszakokban. Ámyékadó tetöt
készítenek feje fölé s ott tölti a beteg nappalait és éjt
szakáit. Innét mindent lát, és ez ad neki valamelyes
vigaszt betegségében. Ide jönnek látogatóba rokonai,
ismerősei, mihelyt betegségéről tudomást szereznek.
Körülülika beteget szó nélkül s úgy hallgatják sóhajait,
nyögéseit. Ha pedig a beteg megszólal, akkor mindig a
legidősebb adja meg rá a választ.

A betegség, amivel a sátán sujtja Jóbot, a legnagyobb
valószínűségszerint a poklosság volt. Ennek a betegség
nek kétféle formája van: 1. gumós vagy fekete poklosság
és 2. sírna vagy fehér poklosság. Az elsőnél hónapokon
keresztül levertség, bizsergés a tagokban és láz van.
Kitörésekor vörös foltok jelennek meg. Sokszor a vörös
foltok helyett fájdalmatlan, diónagyságú csomók jelent
keznek. Ezek belepik az arcot, és ennek következtében
kihull a szőrzet és heves viszketés fogja ela beteget.
A gumók aztán felfakadnak, búzt árasztanak. Ez addig
folytatódik, míg az izomzat láthatóvá lesz és iL tagok
leróthadnak. A betegség eltarthat egy évtizedig is, míg
a halál bekövetkezik. A második fajtánál nem gumók
jelentkeznek, hanem apró pattanások, melyek felfakad
nak s fehérszínű sebhely marad vissza utánuk.. Újabb és
újabb pattanások jelennek meg. A felbőr a sok forradás
tól megvastagsziJk és érzéketlen lesz. Ez a betegség a
végtagokat támadja meg, melyről ízenként válnak le az
ujjak. Ez a poklosságfajta az előbbinél mégegyszerannyi
ideig tart. Némelyek Jób betegségét elefantiazisnak
tartják. Ennél fonálféreg (Filaria sanguinis) kerül a
nyirokedényekbe, ahol gyulladást okoznak. A gyulladás
folyamán sarjadzásn.ak indulnak. a kötőszöveti részek és
szerfölött megvastagszanak az egyes testrészek. Ha nem
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is tudjuk pontosan megállapítani, hogy melyík betegség
ben szenvedett Jób, rendkívül élethűen írja le a szerző
Jób betegségét, amikor megemlíti, hogy cseréppel vakarta
le <li sebből kijövő gennyet.

A történeti magot aztán költői dísszel vette körül
az Istentől sugalmazott szerző. Jób könyve a bevezetést
és a befejezést kivéve versben van írva. A költemény
nyelve a legszebb héber nyelv. Iróját ezért keresik sokan
Salamon király személyében. Azonban hogy ténylegesen
ki írta, nem határozható meg. Az írás idejét a Kr. e.
X-IV. századba helyezik. A legtöbben a VII. században
keresik az írót. Az írója sokat utazott ember lehetett,
aki ismerte Egyiptom és Edom, a keleti Jordán-vidélket
és a steppét meg Palesztinát. Ezért Dél-Palesztinában
élőnek tartják legtöbben a szent könyv szerzőjét, aki a
királyság utolsó napjaiban vagy a fogság elején élt. Bár
az, hogy a szabeusok lakóhelyét Észek-Arábiébe helyezi,
korábbi időre mutat, viszont arámi kifejezésekkel, sza
vakkal találkozunk, ami későbbi időre mutat. Vannak,
akik. Pláton eszméit vélík felfedezni a könyvben és ezért
sokkal későbbi műnek tartják. A sugalmazottság szem
pontjából nem jelent semmi nehézséget a könyv korának
nehezen meghatározottsága, mert hiszen egyértelműen
mindenki sugalmazott könyvnek tartotta.

. Jób könyvének írója könyve megírásánál használt
szóbeli hagyományt vagy írásban megrögzített történe
tet,amít aztán saját művészetével alakított a mai for
mára. Azonban semmikép sem állja meg a helyét az az
állítás, hogy babiloni eredetű forrást használt volna fel.
Mert a .Ludlul bél niméki" (Dicsérem a bölcseség urát)
című Babilonban talált töredék. szenvedő igaz embere,
Tabu-utul-Bél, aki Nippurban tisztviselő volt, csupán
általános megegyezést mutat Jóbbal, különben egészen
más a világnézete ennek a töredéknek. Úgyszintén nem
mutatható ki a hatása annak a sumer nyelvű Kr. e. kb.
2000-ből származó töredéknek, melyben a siránkozó
ember "a szomorúság emberének" nevezi magát.

ELÖK:f:P. Jób előképe Krisztusnak, amennyiben el
veszti minden vagyonát, az emberek kivetettje lesz,
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megkísérti a sátán, de ennek ellenére is teljesen az Isten
kezébe adja magát: az Úr Jézus is otthagyja a mennyei
dicsőséget, az emberek utolsója lesz, akit megkísért a
sátán, de ilyenkor ls csak azt hangoztatja: "Ne az én,
hanem a te akaratod legyen meg." Jób a türelmesen
szenvedő Krisztus és a vértanúk előképe. Amint Jób
visszanyer újból mindent, úgy Krisztus is a legnagyobb
elhagyatottságából dicsőségesen támad fel.

TANITÁS. Jób történetének központban álló problé
mája a szenvedés kérdése. Miért szenved az igaz? Az
ószövetségi felfogás a szenvedést és a bűnt szoros kap
csolatba hozta, és szinte automatikusan követte a bűnt
a büntetés és az erényt a jólét. Ebből a gépies felfogás
ból akarja olvasóit kigyógyítani Jób könyve. A szenve
dés nemcsak büntetés, lehet próbáratétel is; a szenvedés
nek nevelő ereje is van. A legalaposabb megoldását a
szenvedés problémájának azonban akkor adja a könyv,
amikor rámutat arra, hogy az ember ne kutassa a szen
vedés okát, ne kritizálja Isten eljárását, hanem teljesen
bízza magát rá és mindent gyermeki megadással vegyen
az Isten kezéből. Egyedül az Isten tudja, hogy miért
sujtja az embert szenvedéssel.

E mellett még más tanítással is találkozunk Jób
könyvében. Az Istenről a legtisztább fogalmakat nyujtja.
Az Isten mellett ott van a szellemek világa is, jók és
rosszak egyaránt. Az ember életét az Istentől kapja és
ugyancsak az Isten veszi el az ember életét. A halál után
a lélek tovább él. Az Isten a jók közbenjárását meghall
gatja, mert ezek kedvesek az Isten előtt.

ALKALMAZÁS. Jób történetéből megtanuljuk, hogy
minden Istenre mint végső okra megy vissza. Az Isten
nem önkényesen, hanem erkölcsi törvényekkel kormá
nyozza a világot. Mindenben hagyatkozzunk teljesen az
Istenre, és legyen meg bennünk a fiúi bizalom mennyei
Atyánkkal szemben. Lelkünkért harcot folytat a sátán,
de ne féljünk, mert az Isten véd ellene bennünket. 
Jób nagyon is szívén viseli gyermekeinek lelki állapotát,
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igazi apostol. Vajjon törődünk-e rokonaink lelki üdvé
vel? Szeretjük-e úgy testvéreinket, mint Jób gyermekei
szerették egymást?

Jób könyvéből a halotti officium olvasmányait meríti
az Anyaszentegyház, hogy Jób fájdalmait elénk állítva
eszünkbe juttassa a tisztitóhelyen szenvedő lelkek fájdal
mát, hogy segitségükre siessünk. A breviáriumban szep
tember első két hetének olvasmányai közt szerepeinek
részek Jób könyvéből.

IMÁK.
142. zsoltIk
Jahve, hallgasd meg könyörgésemet,
kérésem találjon meghallgatásra, mert hú vagy,
hallgass meg, mert igazságos vagyI
Es szolgáddal ítéletre ne szállj,
mert akkor a Te szemedben egy éló sem igazi
Mert ellenség keseríti lelkem,
életemet a földre tiporja,
és az alvilágba taszított, mint akik régen holtak.
Aggódó a lelkem önmagam míatt,
szívem meg bennem háborog ...
A régi időkre emlékezem vissza,
eszembe jutnak minden tetteid,
elmerengek kezeidnek alkotásain.
Kezemet Tefeléd kitárom,
lelkem, mint szomjas föld, feléd eped.

Hallgass meg gyorsan, Jahve, már alig lélekzeml
Ne fordítsd el arcod, mert olyan leszek,
mint akik a sírba szállanakI
Add, hogy hamar halljak jóságodról,
mivel Tebenned bízom én.
Mutasd meg az utat, melyen járnom kell,
mivel Tehozzád emelem a lelkemI
Jahve, ments meg engem elleneim közül,
Hozzád menekülök I

Taníts meg arra, hogy akaratod kövessem,
hiszen Te vagy IstenemI
Jó lelked vezessen engemet
az egyenes útonl
Neved miatt, Jahve, tarts életben engem,
húséged miatt, vezess ki a bajból,
s mert jó vagy, némítsd el ellenségeimi
Irtsd ki mindazt, ki engem keseríti
hiszen szolgád vagyok én ...
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Jób imája:
Kezed alkotott engem és alakított köröskörül:
s ily gyorsan döntesz engem romlásba?
Emlékezzél, kérlek, arra, hogy sárból alkottál,
és most a porba akarsz visszaadni.
Nemde, mint a tejet, úgy öntöttél ki,
és miként a sajtot, úgyalvasztottál meg.
Bórrel és hússal ruháztál fel:
csonttal és ideggel gyúrtál egybe:
életet és irgalmat adtál nekem,
és gondviselésed órködött felettem.
Jóllehet ezt elrejtetted a szívedben,
mégis tudom, hogy minderre emlékezel.
Ha vétkeztem, és ez óráig megkíméltél:
miért nem engeded, hogy búneimtól megtisztuljak? (10, 8-14.)

*
Jóbbal lezárul a pátriárkák kora. Ábrahámmal veszi kezdetét

az a korszak, amikor az Isten egyenként védi, neveli és óvja azt
a magot, amelyból a Megváltónak kell kisarjadnia. Az Isten csodá
latosan vezeti embereít, hogy ne érje semmiféle baj és nyugodtan
tudjon kifejlódni nagy, múvelt és Istent királyának valló néppé.
Ezért nem lesz érdektelen közölni azt a családfát, mely a zsidó nép
kialakulásához vezetett.

Táre

HulZ Búz

I I
Jól> Eliu

Nácbor Ábrabám ÁrÚ!

ARAMEuSOK Báluet'~Jubok Midián Izsák J,t
~a I S2ba I~b ---l-
Lia Rákel I I I Moáb Ámmon

IZMAEUTÁK MÁDIÁNITÁK IZRAllrrÁK I I
SZABEUSOK EDOMITÁK MOÁBITÁK AMMONITÁK
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IlL MÓZES KORA
Kr. e. 1527-1407.

12. Mózes küldetése
II Móz. l, 1-15. 21.

IZRAEL FIAINAK SZENVEDEsE. Izrael fiai nagyon
megsokasodtaik. Egyiptomban és betöltötték a földet.
Időközben azonban új király támadt Egyiptomban, aki
nem ismerte Józsefet. Ez népéhez így szólt: "Ime, Izrael
fíaínak száma igen nagy és erősebb nálunk. Jöjjetek,
okosan sanyargassuk öket, hogy ne legyenek ilyen sokan.
Mert ha háború támad ellenünk, ellenségeink mellé áll
nak, harcba szállnak velünk s kivonulnak az országból."
Munkavezetöket helyezett élükre, hogy sanyargassák
őket. Ekkor építették ugyanis a fáraó raktárvárosait:
Fitomot és Ramasszeszt. Azonban minél jobban sanyar
gatták őket, annál inkább szaporodtak és sokasodtak. Az
egyiptomiak gyúlölték Izrael fiait, és sanyargatták öket.
Életüket megkeseritették az agyag· és téglavetés kemény
munkájával.

Egyiptom királya kiadta a parancsot a héberek
bábáinak: "Midőn segédkeztek a hébereknél, a fiúgyer
meket öljétek meg, a leánygyermeket hagyjátok élet
ben." A bábák azonban tisztelték az Istent és nem telje
sítették a fáraó parancsát, hanem életben hagyták a fiú
gyermekeket. Mikor a király ezért felelősségre vonta
őket, mondották: "A héber asszonyok mások, mint az
egyiptomi asszonyok; értenek a mesterségünkhöz, s mire
odaérünk, a gyerek már a világon van." Az Isten meg
jutalmazta a bábákat családjukban s vagyonukban. Meg
parancsolta a fáraó ezért népének: "Minden fiúgyereket
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a folyóba dobjatok be, a leánygyermeket hagyjátok
életben."

Földet: Gesszen földjét. - Új király: új uralkodó család, új
dinasztia. - Nem ismerte Józseiet: József érdemeit, munkásságát.
- Raktárvárosok: a keleti határon feküdtek ezek a városok, melyek
támaszponttul szolgáltak a keletfelé irányuló hadmúveletekhez. 
Fitom: Tum isten lakhelye. - Ramasszesz: nem azonos Gesszen
földjével, melyet így is neveztek. Fitomtól nyugatra feküdt. 
Népének: a zsidó népnek.

MÚZES SZDLET:bSE. Ekkoriban Lévi házából szár
mazó férfi saját törzséből való feleséget vett, aki fiat
szült neki. Mivel azt látta, hogy a gyermek szép, három
hónapig rejtegette. Miután már tovább nem bírta rejte
getni, kákából font kosarat vett, bekente azt aszfalttal
és szurokkal, bel ehelyezte a kisdedet és kitette a folyó
partjára a sásba, távolabbra pedig odaállította a gyerek
növérét, hogy figyelje a történendőket. És íme, lement
a folyóhoz a fáraó leánya, hogy a folyóban fürödjék,
szolgálói pedig a folyó partján járkáltak. Amikor a
papiruszcserjésben észrevette a kosarat, egyik szolgáló
ját érte küldötte. Amikor ez kihozta a kosarat, kinyitotta
azt, látta, hogy síró gyerek van benne, Megkönyörült
rajta, mondván: "Ez a héberek gyermekeiből van." Erre
a gyermek nővére odasietett és kérdezte: "Akarod, hogy
sietve hozzak egy héber asszonyt, aki a csecsemőt táp
lálni tudja?" Az válaszolta: "Siess," Elment a leány, s
elhívta anyját, akihez a fáraó leánya így szólt: "Vedd
a gyermeket s neveld azt fel nekem, majd megadom a
jutalmat érte." Elvitte az asszonya gyermeket és táplálta
azt. Miután pedig felnőtt, átadta a fáraó leányának, aki
azt fiává fogadta s elnevezte őt Mózesnek, mondván:
"Mivel vízből húztam őt ki."

Miután Mózes felnőtt, kiment testvéreihez, látta azok
sanyargatását és azt, hogy egy egyiptomi férfi mikép
ütlegeli egyik héber testvérét. Miután körültekintett és
nem látott senkit sem, agyon ütötte az egyiptomit és a
homokba rejtette holttestét. Másnap, amikor újból kint
járt, látott két veszekedő hébert, és annak, aki igazság
talanul cselekedett, azt mondotta: "Miért ütöd felebará-
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todatj" Aki aztán így válaszolt: "Ki tett téged fölénk
fejedelemnek és bírának? Vajjon engem is úgy akarsz
megölni, mint tegnap megölted az egyiptomit?" Meg
ijedt Mózes .és mondotta: "Mikép tudódott ki ez a dolog?"

A féraó is meghallotta ezt a beszédet s kereste
Mózest, hogy megölje. Mózes elmenekült színe elől
Mádián földjére. Itt a kút mellett leült. Mádián papjának
hét leánya volt, akik vizet jöttek memi, hogy megitas
sák atyjuk nyáját. Odajöttek akkor a pásztorok is s
elkergették őket. Felkelt ekkor Mózes, védelmébe vette
a leányokat s megitatta a juhokat. Miután atyjukhoz,
Ráguelhez, hazatértek, ez mondotta nekik: "Miért jötte
tek a szokottnál előbb?" Válaszuk ez volt: "Egy egyip
tomi férfi megszabadított minket a pásztorok keze közül,
és ezenfelül vizet is merített nekünk s inni adott juhaink
nak," Mire az kérdezte: "Hol van? Miért hagytátok ott
azt az embert? Hívjátok meg, hogy kenyeret egyék."
Megesküdött Mózes, hogy ott marad. Jetró leányát, Sze
forát feleségül kapta, aki neki két fiat szült: Gersámot
és Eliezert.

Lévi házából származó férfi: Lévi második fia Káát, ennek fia
Amrám, aki atyai nagybátyjának leányát, Jókábedet vette feleségül.
akitól született Mária, Aron és Mózes. Mózes tehát unokája volt
Lévinek. - Kosár: fedéllel ellátott, papiruszsásból font kosár volt.
- Folyó: Nilus. - A gyerek nővérét: Máriát (Mirjámot: szép vagy
Jahvét szeretö, Jahvétól szeretett). - Mózes: eredeti jelentése fiú
vagy a folyó (Nilus) gyermeke. Népies magyarázata: a vizból ki
húzott. - Testvérei: népe. - Mádián földje: az elámi öböl nyugati
oldalán volt, jóllehet a nép nagy része az öböl túlsó oldalán lakott.
A madianiták a zsidókkal rokon nép volt. - Ráguel: másik neve
Jetró. Ráguel (Isten barátja) valószinúleg hivatali neve volt. 
Kenyeret egyék: vendégünk legyen.

MÚZES KULDET:f:SE. Sok idő után meghalt Egyip
tom királya. Ekkor Izrael fiai sóhajtozva kiáltoztak a
munka miatt, és kiáltásuk az Istenhez szállt. Isten meg
hallgatta sóhajtozásukat s megemlékezett arról a szö
vetségről. melyet Ábrahámmal, Izsákikal és Jákobbal
kötött. Mózes apósának, Jetró papnak a juhait legeltette.
Amikor egyszer a nyájat a puszta belseje felé terelgette,
eljutott Isten hegyéhez, Hórebhez. Megjelent neki az Úr
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a csipkebokor közepeből túzlángban. Látta, hogy a
csipkebokor lángol és mégsem ég el. Mondotta ekkor
Mózes: "Odamegyek s megnézem azt a furcsa dolgot,
hogy miért nem ég el a csipkebokor?" Az Isten pedig a
közeledőhöz így szólt a csipkebokor közepéről: "Mózes,
Mózes." Ki így válaszolt: "Itt vagyok." Az Isten foly
tatta: "Ne közeledjél ide; vesd le saruidat lábadról, mert
a hely, ahol állsz, szent. En vagyok atyáid Istene, Ábra
hám, Izsák és Jákob Istene." Mózes elrejtette arcát és
nem rnert felnézni az Istenre. Az Isten így szólt tovább
Mózeshez: "Láttam népem nyomorúságát Egyiptomban
és hallottam kiáltását, melyet kiváltott belőlük a munka
vezetők keménysége. Fájdalmát meg akarom szüntetni
és meg akarom menteni az egyiptomiak kezéből. Kihozom
őket arról a földről jó és tágas földre. tejjel és mézzel
folyó földre, a kánáneusok, heteusok, ámorreusok, fere
zeusok, heveusok és jebuzeusok földjére. Izrael fiainak
kiáltása hozzám hatolt. Láttam nyomorúságukat, melyet
az egyiptomiak okoznak. De eljöttem, hogy téged a
fáraóhoz küldjelek és vezesd ki népemet, Izrael fiait
Egyiptomból." Mózes erre mondotta Istennek: "Ki vagyok
én, hogya fáraóhoz menjek, s kihozzam Izrael fiait
Egyiptomból?" Isten így válaszolt: "ho veled vagyok, és .
ez lesz a jel, hogy küldlek: Miután kivezetted népemet
Egyiptomból, Istennek áldozatot mutatsz be majd ezen
a hegyen." Mózes így szólt az Istenhez: "Ime. Izrael
fiaihoz megyek és mondom nekik: Atyáitok Istene kül
dött engem hozzátok. Ha pedig mondják nekem: Mi a
neve? mit mondjak nekik?" Az Isten így válaszolt Mózes
nek.: "En vagyok, aki vagyok. Ezt mondd Izrael fiainak:
Aki van, küldött engem hozzátok. Menj és gyüjtsd egybe
Izrael véneit s mondd nekik: Atyáitok Istene megjelent
nekem, mivel látta mindazt, ami veletek Egyiptomban
történt. s megbízott, hogy kihozzalak titeket innét Kánaán
földjére. Ekkor a vénekkel együtt menj be az egyiptomi
királyhoz s mondd neki: A héberek Ura Istene hívott
~in:ket, hogy menjünk három napi útra a pusztába. hogy
áldozzunk úr Istenünknek. De tudom, hogy nem enged
el a király titeket addig, míg nem érzi kezem erejét.
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Kinyujtom kezemet s megverem Egyiptomot csodáim
mal. Ekkor majd elbocsát titeket. Midőn majd kivonul
tok, nem mentek üres kézzel, kedvessé teszem ezt a
népet az egyiptomiak előtt. Minden asszony szornszédnő
jétől arany- és ezüstedényeket. valamint ruhákat kérjen,
s így kifosztjátok Egyíptomot."

Mózes ekkor ezt mondotta válaszképen: "Nem hisz
nek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem majd
mondják: Nem jelent meg neked az Úr." Isten kérdezte
Mózest: "Mit tartasz a kezedben?" .Botot." "Dobd a
földre." Ledobta s ez kígyóvá változott, úgyhogy Mózes
futott előle, Újból szólt az Úr: "Nyujtsd ki kezed, s
ragadd meg farkánál.' Kinyujtotta kezét, megragadta
farkánál, s újból bot lett belőle. Ismét mondotta az Úr:
"Tedd kezedet kebledbe.' Mikor odatette kezét, a leprá
tól fehéren, mint a hó, húzta ki. "Tedd újból vissza a
kezed," Visszatette, s most teljesen épen húzta ki azt.
"Ha még most sem hinnének, - folytatta az Isten 
s nem fogadnák el az előbbi jeleket, hisznek majd a
következő csodának. Meríts vízet a folyóból s öntsd ki
azt a földre, s a folyóból merített víz vérré válik," Mózes
így szólt most az Úrhoz: "Kérlek, Uram, nem vagyok
ékesen szóló, hanem akadozó nyelvű vagyok," Az Isten
folytatta: "Ki alkotta az ember száját? avagy ki terem
tette a némát és süketet, a látót és a vakot? Ugye én?
Menj tehát és én veled leszek,. megtanítlak arra, hogy
mit szólj.' Mózes még ekkor is húzódott. Az Isten haragra
gerjedve mondotta: "Áron bátyádról tudom, hogy ékesen
szóló: íme, ő majd veled találkozni fog, s a találkozásnak
örülni fog. Beszélj vele s mondd meg, amit én mondot
tam. Veletek leszek, s megmutatom, mit kell cseleked
netek. Ö majd beszél helyetted a néphez, és a te szád
lesz. Te pedig számára leszel ez az Isten dolgaiban,"

Hóreb: a Sinai-félsziget déli részén van. - Csipkebokor: vagy
a kétszínű szeder (Rubus discolor) vagy a galagonya (Crataegus)
értendő e szó alatt. - Vesd le saruidat: a keleti ember megtisz
teltetésből saruit le szokta vetni, ha előkelő helyre megy. Igy meg
követeli az Isten, hogy Mózes előtte vesse le saruít. - En vagyok,
aki vagyok; akI van: vagyis örökkévaló, héberül Jahve. - Kifoszt-
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játok Egyiptomot: ez kárp6tlás lesz majd a hosszú ideig végzett
robotmunkáért.

MÚZES EGYIPTOMBA MEGY. Mózes ekkor vissza
tért apósához, Jetróhoz és mondotta neki: "Elmegyek,
visszamegyek testvéreimhez Egyiptomba, hogy lássam,
vajjon élnek-e még." Jetró így szólt erre: "Menj béké
ben." Mádián földjén szólt az Úr Mózesnek: "Menj, térj
vissza Egyíptomba, meghaltak ugyanis mind, akik életed
re törtek." Fogta ekkor Mózes feleségét, fiait s szamárra
ültette őket és visszatértek Egyiptomba, kezében az Úr
vesszejével. Az Úr újból szólt az Egyiptomba visszatérő
Mózesnek: "A fáraó színe előtt mutasd be míndazokat a
csodékat. amiket cselekedni hatalmadba adtam. Meg
keményítem a szívét, és nem engedi el a népet. Azért
mondd neki: Ezt mondja az Úr: Elsőszülöttem Izrael.
Mondottam neked: Bocsásd el fiamat, hogy szolgáljon
nekem, de nem bocsátottad el. Ime, megölöm elsőszülött
fiadat." Az Isten Áronhoz is szólt: "Menj a pusztába
Mózes elé." Áron felkerekedett, eléje ment Mózesnek az
Isten hegyéig s csókkal üdvözölte. Mózes elmondotta
mindazt Áronnak, amit az Isten mondott neki s bemu
tatta a jeleket is. Együtt érkeztek meg s összegyűjtötték

Izrael fiainak véneit. Áron elmondta mind, amit az Isten
Mózesnek mondott. A nép látta a jeleket és hitt.

MegkeményItem szívét: Megengedem, hogyellenálljon a zsi
dók elbocsátását kívánó kérésnek. - Elsőszülöttem Izrael: legked
vesebb népem.

MÚZES A FÁRAO ELOTT. Ezután Mózes és Áron
a fáraóhoz mentek s mondották neki: "Ezt mondja az Úr,
Izrael Istene: Engedd el népemet, hogy a pusztában
áldozzék nekem." A válasz ez volt: "Ki az Úr, hogy sza
vát meghalljam, s elengedjem Izraelt? Nem ismerem az
Urat, és Izraelt nem engedem el. Miért izgatjátok a
népet és vonjátok ela munkától? Menjetek a dolgotok
ra." Megparancsolta ezért a fáraó még ezen a napon a
munkafelügyelóknek: "Ne adjatok a népnek többé pely
vát a téglához, mint eddig, hanem menjenek ők maguk
és szedjék össze. És ugyanannyí téglát készítsenek, mint
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eddig. Nincs elég munkájuk, ezért mondogatják: Men
jünk és áldozzunk Istenünknek," Igy történt, és a rnunka
vezetőket, akik Izrael fiai sorából kerültek ki, még meg
is ostorozták. E miatta nép Mózesnek szemrehányást
tett. Mózes pedig így fordult az Istenhez: "Uram, miért
sujtod ezt a népet? Miért küldöttél engem? Hisz azóta,
hogy bementem a fáraóhoz, akivel a: te nevedben beszél
tem, csak jobban sujtja népedet, és te nem szabadítottad
meg," Erre az Isten azt mondja: "Ime, a fáraó Istenévé
tettelek s Áron bátyád lesz a prófétád. Mondj meg neki
mindent, amit parancsolok neked, s ő majd beszél a fáraó
val, hogy engedje el Izrael fiait országából. De én meg
keményítem a szívét, megsokasítom a jeleket és csodái
mat Egyiptom földjén, és mégsem hallgat meg titeket.
Kinyujtom kezemet Egyiptom fölé s kivezetem népemet
Egyiptom földjéről nagy ítéletek által." Mózes 80 esz
tendős volt és Áron 83, mikor a fáraónál voltak. Mózes
és Áron újból a fáraó elé járulnak, ahol Áron isteni
küldetésük bizonyságául bemutatja a vesszőnek kígyóvá
való változását. A fáraó azonban varázslóit előhívatja. s
azok is vesszőket varázsolnak át kigyókká, de Áron
vesszeje elnyelte az ő vesszőiket. Megkeményedett a
fáraó szíve és nem hallgatta meg őket.

Fáraó Istenévé tettelek: a csodák végrehajtását Isten Mózesre
bizta, s ezzel mintegy isteni hatalmat ad neki a fáraó előtt. Prófétája,
tolmácsa, szónoka pedig Áron. - Varázslók: Szent Pál szerint
Jannesz és Mambresz voltak a varázslók vezetői, akik vagy szem
fényvesztéssel vagy a gonoszlélek segitségével vagy kigyóbúvö
léssel vezették félre a fáraót.

A TIZ CSAPÁS. Igy szólt ekkor Isten Mózeshez:
"Megkeményedett a fáraó szíve, nem akarja elengedni
a népet. Menj hozzá reggel, amikor a vízhez megy. Állj
elibe a folyó partján és a vesszőt, mely kigyóvá válto
zott, tartsd a kezedben. Szólj hozzá, mivel nem engedte
el a népet áldozni: Megütöm a kezemben lévő bottal a
folyó vizét és vérré változik. Ugyancsak mondd Áron
nak, hogy ó is nyujtsa ki vesszejét Egyiptom minden
vize fölé, hogy az is mind vérré váljék," Mózes és Áron
így tettek, s minden víz vérré változott. Hasonlókat
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cselekedtek a varázslók is, és a fáraó szíve megkeménye
dett. Hét napig tartott ez. Mózes Isten parancsára újból
a fáraó elé járul és kérte a nép elengedését. A fáraó nem
teszi ezt meg, azért az Isten békák sokaságával árasztja
el az országot úgy, hogy ezek ellepnek mindent. Hasonlót
cselekszenek a varázslók is. A fáraó most kéri Mózest,
hogy az Istent Itiérje a csapás megszüntetésére, s akkor
majd elengedi a népet. Azonban a csapás megszűnése
után újból megkeményedik a fáraó szíve, s nem engedi
el a népet áldozatokat bemutatni. Az Isten most egymás
után következő csapásokkal kopogtat a fáraó szívén, A
fáraó csak a csapások tartama alatt hajlandó elengedni
a népet, míg a csapások megszűnte után, mely mindíg
Mózes közbenjárására történt, hallani sem akar arról,
hogy a nép eltávozzék áldozatot bemutatni. Egymásután
következnek a csapások: a szúnyogok óriási tömege lepi
el Egyiptom földjét, utána legyek hada kínozza az embe
reket; majd dögvész pusztítja az egyiptomiak állatait,
fekélyek gyötrik az embereket és állatokat; nagy jégeső
veri tönkre a határt, és amit a jégeső meghagyott, azt
a sáskák pusztítják el; végezetül háromnapos sötétség
borul egész Egyiptom földjére. A csapások csak az egyip
tomieik földjét érik, míg Izrael fiat megmenekülnek a
csapásoktól. A kílencedik csapás után a fáraó még meg
is fenyegeti Mózest: "Távozzál tőlem és vigyázz, hogy
ne kerülj a szemem elé, mert ha elém kerülsz, meghalsz."

A vízhez megy: a Nílushoz megy. - Minden víz vérré válto
zoft: a kutak vizei megmaradtak rendes víznek es azokból inni
lehetett.

TIZEDIK CSAPÁS. Ekkor az Úr mondotta Mózes
nek: "Még egy csapással sujtom a fáraót és Egyiptomot,
azután majd elenged titeket, sőt kényszerít az elmene
telre. Ejfélkor elmegyek Egyiptomba, és meghal minden
elsőszülött Egyiptom földjén a fáreó elsőszülöttjétől
egészen az utolsó malomkövet hajtó rabszolgáló első
szülöttj éig, és minden elsőszülött baromig. Oly nagy jaj
gatés lesz az egész Egyiptom földjén, aminő nem volt
sem azelőtt és nem is lesz azután sem. Izrael fiait azon-
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ban nem éri baj." Mózes közli az üzenetet a fáraóval,
aki azonban megkeményíti a szívét és nem engedí el a
népet.

A HúSVETI BÁRÁNY. Az úr továbbá mondotta
Mózesnek és Áronnak: "Ez a hónap legyen nálatok az
év első hónapja. Mondjátok meg Izrael fiainak a követ
kezőket: E hónap tizedik. napján családonként és házan
ként mindenki vegyen egy bárányt vagy gödölyét. Az
állat hibátlan, egyesztendős legyen. E hónap tizennegye
dik napjáig őrizzétek meg, és estére ölje le egész Izrael.
A véréből vegyenek és kenjék meg az ajtófélfákat és
a szemöldökfát. Csontjait azonban ne törjétek meg. A
tűzön megsütött húst kovásztalan kenyérrel és vad salá
tával egyék meg. Ne maradjon belőle másnapra semmi
sem, ha pedig maradna, azt tűzön égessétek el. A bárányt
pedig így egyétek: Ovezzétek fel magatokat, sarutok
legyen a lábatokon és bot a kezetekben. Sietve egyetek,
mert az Úr fázéja (átvonulás) ez. Ezen az éjen keresztül
megyek Egyiptom földjén s megölök minden elsőszülöt
tet. A ti házatokon a vér lesz a jel, s látva a jelt, meg
menekültök a szerencsétlenségtől. Ezt a napot tartsátok
meg emléknapként és ünnepeljétek meg örök szertar
tással az Úrnak nemzedékről-nemzedékre. Hét napig
egyétek a kovásztalant, mert aki kovászosat eszik, az
meghal. Az első nap szent és ünnepélyes legyen, ugyan
csak a hetedik nap is: ne dolgozzatok ekkor semmit sem,
mert ezen a napon viszlek ki titeket Egyiptomból." Mózes
közli a néppel Isten parancsát és megteszi mindenki,
amit Isten parancsolt.

Első hónap: eddig ősszel kezdték az évet, amint ez Keleten
általában szokás volt. - Bárány: a bárány mellett gödölyét is
lehetett feláldozni, azonban a bárány mellett csakhamar kiszorult
a gödölye és általánosságban csak húsvéti bárányról beszélünk. 
Kovásztalan kenyér: a kovász a romlandóságnak, a búnnek a jel
képe. A kovásztalan kenyér arra az időre emlékeztet, amikor a nép
még egyszerú életet élt, mert ekkor a kovásztalan kenyér hasz
nálata mellett lelke is ment volt mínden, bűntől, romlottságtól. -
Vad saláta: a héberben keserú saláta. - övezzétek lel magatokat:
a bokáig érö ruhát munkánál, utazásnál szokás volt felkötni. Ez a
kifejezés azt akarja mondani, hogy legyenek készen az útra. 
Fáze: héberül peszách, pászka, mely elvonulást jelent. Az Isten

159



elvonul az izraeliták háza mellett és mintegy szemlét tart, hogy
teljesitették-e parancsát.

AZ ELSÖSZULOTTE~ HALÁLA. Éjfélkor az Úr meg
ölt minden elsőszülöttet Egyiptom földjén a fáraó első
szülöttjétől le egészen a börtönben lévő rabnő első
szülöttjéig és elpusztultak a barmok elsőszülöttjei is.
FeLkelt éjjel a fáraó és minden szolgája és egész Egyip
tom. Nagy sírás keletkezett Egyiptomban, mert nem volt
ház, ahol ne lett volna halott. Még az éjjel hivatta a
fáraó Mózest és Áront: "Keljetek fel és távozzatok
népemtől. Menjetek és áldozzatok az Úrnak. Juhaitokat
és barmaitokat is vigyétek magatokkal, s míelött távoz
nátok, áJdjatok meg engem." Az egyiptomiak is sürget
ték, hogy távozzék a nép, mert féltek, hogy mind meg
halnak. A nép vette a kovásztalan tésztát s batyuba
kötve hátára tette. Izrael fiai ezüst- és aranyedényeket,
ruhákat kértek az egyiptomiaktól s így kifosztották
azokat.

IZRAEL KIVONULÁSA. Elindultak Izrael fiai Ramasz
szeszből Szokót felé, mintegy 600,000 férfi agyerekeket
nem számítva. Velük ment igen nagy számú vegyes nép
sereg s magukkal vitték juhaikat és nyájaikat. Izrael
fiai 430 évig tartózkodtak Egyiptomban. Az Isten kijelenti
ekkor Mózesnek, hogy az elsőszülöttek - az emberekéi
és a barmokéi egyaránt - őt illetik. Miután a fáraó
elengedte a népet, az Isten nem a szomszédos filiszteusok
földjének vezette, hanem a Vörös-tenger melletti puszta
felé vitte a népet. Mózes magával vitte József csontjait
is. Szokótból elindultak s ekkor a puszta szélső határán
fekvő Etámban táboroztak. meg. Az úr pedig előttük
haladt s mutatta az utat nappal felhőoszlopban, éjjel
pedig tűzoszlopban. Ezután az Úr Fihahirótba vezeti a
népet.

EJsószüJóltek ót illetik: az Isten Izrael elsőszülötteit megmen
tette a haláltól, azért az Istenéi, akiket pénzen kell megváltaní. Az
állatok elsószülöttei is az Istenéi, azonban itt a tiszta és hibátlan
állatokat fel kell áldozni, mig a többit szintén pénzen kell megvál
taní. A pénz a levitáké lett, akik életükkel áldozatul voltak az Isten
előtt, - Szokót: egyiptomi nyelven Thuku, a hasonnevű határ-

160



tartomány székhelye; ma Tell el-Maszkuta. - E/am: Egyiptom és
az arábiai sivatag közt a határon feküdt. - Fihahiró/: T1mszáh-tó
Egyiptom felóli oldalán volt.

A FÁRAÚ ULDOZÖBE VESZI IZRAELT. Ekkor je
lentik a fáraónak, hogy a nép elmenekült. Az Úr pedig
megkeményítette a fáraó szívét s üldözőbe vette harci
szekerével Izrael fiait, s azokat a tenger mellett találta a
táborban. Mikor Izrael fiai felemelték szemöket s látták,
hogy közeledik a fáraó, s márís mögöttük van, nagyon
megijedtek és az Úrhoz kiáltottak. Mózeshez pedig így
szóltak: "Talán nincs sír Egyiptomban, azért hoztál ide
ki minket, hogya pusztában haljunk meg? Jobb szol
gálni az egyiptomiaknak, mint meghalni a pusztában."
Mózes így válaszolt: "Ne féljetek. Az Úr nagy cseleke
detét fogjátok ma látni. Az Úr fog harcolni értetek." Az
Úr Mózesnek most a következőket mondotta: "Miért
kiáltozol hozzám? Mondd meg Izrael fiainak, hogy indul
janak. Te pedig emeld fel botodat s nyujtsd ki karodat
a tenger fölé, s vágd azt ketté, hogy Izrael fiai szárazon
keljenek át rajta. En megkeményitem az egyiptomiak
szívét, hogy üldözzenek titeket, s megdicsőülök a fáraó
és egész serege által." Felkelt az Úr angyala, aki Izrael
tábora előtt járt, s mögéje ment, s vele együtt ment a
felhőoszlop is úgy, hogy az az egyiptomiak és Izreel tá
bora közé állt. Megvilágositotta az izraeliták táborát és
sötétséget mutatott az egyiptomiak felé, így egész éjt
szaka nem közeledhettek egymás felé. Mikor Mózes ki
nyujtotta kezét a tenger fölé, az Úr egész éjtszaka heves,
meleg szél által szárazzá tette azt és kettéválasztotta a
vizet. Izrael fiai száraz lábbal keltek át, a víz jobbról és
barrról úgy állott, mínt a fal. Az egyiptomiak. üldözőbe
vették őket lovassággal és harci szekerekkel a tenger
közepén. Az Úr ekkor szólott Mózeshez: "Nyujtsd ki ke
zedet a tenger fölé, hogy a víz elboritsa a fáraót és sere
gét." Mózes kinyujtotta kezét, s ebben a pillanatban a
víz helyére visszatért s eltemette hullámaival a fáraó
egész seregét s egy sem maradt életben közülük, Izrael
fiai pedig száraz lábbal keltek át. Látták most az egyip
tomiak halálát s Isten hatalmas kezét, hittek Istennek

11 Koulolányi: Igy Izólotl az Úr . . . 161



és Mózesnek. Mózes ekkor a néppel együtt hálaénekben
mondott köszönetet az Istennek ,a megmenekülésért.
Mária, Mózes és Áron nővére az asszonyokkal külön
hálaéneket mondott a megmenekülésért.

Jelen/ették: a határórök tettek jelentést arról, hogy Izrael el
hagyja az országot. - Meleg szél: keleti szél.

MOZES KULDETtSE. Izrael népe Gesszen földjén
fejlődik ki és sokasodik el. A föld különleges fekvése,
azután az egyiptomiak viselkedése az ázsiai származású
népekkel szemben biztositják számára, hogy zavar
talanul sokasodjék. De az Isten terveiben elérkezett az
az idő, hogy most őnálló haza után nézzen, hogy vissza
térjen arra a földre, melyet Ábrahámnak ígért. Erre a
munkára az Istennek vezéregyéniségre van szüksége, s
ezt a vezért megtalálja Mózesben. úgy intéz mindent,
hogy Mózes ne a saját erejére és tudására hivatkozzék,
hanem érezze, hogy mindenestül az Istentől van, az Isten
kegyelme cselekszik benne és általa. Már születésének
a körülményeit is úgy intézi, hogy az Isten kegyelmé
ből kapja meg újra az életet, hisz életéről még szülei is
lemondtak. A fáraó leánya gyermekévé fogadja. Hogy a
magas nevelésben el ne feledkezzék eredetéről, anyját
adja mellé, aki belé önti a faja iránti nagy szerétetet.
mely még gyilkosságba is belekergeti. Az előkelő egyip
tomi ifjú, a fáraói udvar kegyeltje - mert mire egyébre
magyarázható az Apostolok Cselekedetének leírása:
"hatalmas volt beszédben és cselekedetben" (7, 22.) 
menekülni volt kénytelen. Az előkelő ifjú negyven éven
keresztül juhokat őriz Madián földjén. A pusztában el
töltött évek a magány termékeny évei voltek számára,
lelke itt formálódott és alakult kemény, rettenthetetlen
vezérré, aki az Istenért képes visszamenni Egyiptomba és
onnét Izrael fiait kihozni. Szembeszáll a fáraóval. szembe
száJ'l népével, csakhogy Isten akaratát teljesitse. Az ő
nevéhez fűződik Izrael néppé alakulása. Az egyiptomiak
körében már eléggé kíművelődöttés elszaporodott a nép,
de szerves köteléknek még híján volt. Ezt a köteléket
Mózes által adja meg az Isten. Es ettől kezdve a kinyilat-
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koztatás története egybefűződik. ennek a népnek a törté
netével. Ennek a népnek kell adnia a Megváltót, akit
mégsem fogad el. Történetében látjuk, hogy története
ugyanolyan hullámzásokon megy keresztül, aminő vallá
sos élete, s míkor aztán végleg elveti magától az Isten
földi gondolatainak. a legnagyobbját, la Megváltót, az Isten
is elveti magától ezt a népet, mely azóta jár és kel hazát
lanul. Ennek a népnek a vezérévé teszi meg Isten Mózest,
és neki kell igába tömi és Isten népévé nevelni ezt a
népet. Ennek a feladatnak teljesítésében rejlik Mózes
küldetése.

MOZES ss A TORT:f:NELEM. A történeti keretet úgy
ádlíthatjuk legbiztosabban fel, ha sorra vesszük az ese
ményeket egymás után, mint azok történtek. Semmiféle
írásbeli adat nem maradt fenn Mózesre vonatkozólag az
egyiptomi emlékekben.

Ahhoz, hogy megáHapíthassuk, mikor élt Mózes, tud
nunk kell, hogy mennyi ideig tartózkodtak Izrael fiai
Egyiptomban. II Móz. 12, 30. azt írja: "Izrael fiainak
Egyiptomban töltött tartózkodása. négyszázharminc esz
tendő volt." Azonban, hogy rníkor kell megkezdeni en
nek a négy évszázadnak a számítását, vajjon Jákobtól
avagy Ábrahámtól, arról nem szól a Szentírás. Szent Pál
apostol kiindulópontnak. 'az évek számításában az Ábra
hámnak tett ígéretet teszi meg. (Gal. 3, 17..) A görög for
ditás 215 esztendőt számít az egyiptomi tartózkodás ide
jéül; ugyanis Ábrahámtól Jákobig 215 évet számít. Igy 215
esztendőben jelölhetjük meg azt az időt, amit az izraeli
ták Egyiptomban töltöttek Jákob halála után. Ez az újabb
történeti kutatással is jobban egyeztethető, sőt a görög
szövegen kívül a szamaritánus és az Italla is 215 évről
beszél.

Ez alatt az idő alatt a nép számban nagyon megnöve
kedett. A kezdeti 70 férfi ez alatt az idő alatt 600,000-re
ugrott fel, nem számítva a gyerek.ek.et és a nőket, úgy
hogy az egész nép számát e szerint 2.500,000-ben kellene
megállapítani. A szám nagyon nagy és nehezen képzel
hető el, hogy ennyi ember egy éj alatt át tudjon kelni a
Vörös-tengeren. Ezért próbálkoztak máskép is magya-
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rázni a számot, de megnyugtató álláspontra eddig még
nem jutottá:k. a magyarázatok. Egyesek százzal osztják
az adott számot és 6000-ben állapitjá:k. meg a férfiak lét
számát. Mások azzal érvelnek, hogy az ezer kifejezésére
használatos héber "elef" család értelemben veendő és
akkor itt csupán 600 családról van szó. Mind a két ma
gyarézat egyéni színezetű, s meg kell állapitanunk azt,
hogy nem tudjuk. megmondani, mennyi volt az Izraeliták
száma az egyiptomi kivonulás idején. Ezt annál is inkább
rnegtehetjük, mivel tudjuk azt, hogya számok megmara
dása eredeti alakjukban a Szentírásban nem biztos.

A zsidó néppel szembeni gyűlölet oka ősrégi és az
egyiptomiakban kezdettől fogva megvolt minden Ázsiá
ból származóval szemben. A gyűlölet oka lehetett még
az is, hogy az izraeliták. keleten helyezkedtek el, ahon
nét az egyiptomiakat veszély fenyegethette akár a babi
loni, akár a hetita birodalom részéről, s féltek attól, hogy
ilyen háború esetén a hozzájuk fajilag és nyelvileg kö
zelebb álló támadó mellé állnak. Talán szerepet játszha
tott az is, hogy több király kisér1etezett vallási reform
mal, s ilyenben tanácsadóként ázsiai származásúak sze
repeltek. Az egyiptomi főpapság létét látta megtámadva
minden ilyen reformkisérlet alkalmából és a népet aztán
ők hangolhatták. az ázsiai származású héberek ellen is,
akiknek. különhen természetes védői, az ázsiai eredetű
"hiJkszoszok sem voltak ekkor már uralmon, Igy történhe
tett meg, hogy a népet robotmunkára fogták és városokat
építtettek velük. A városok helyét keleten kell keres
nünk, mert kiindulópontul szolgáltak a keleti háborúk
számára. Ásatások bizonyitják ilyen városok létét, me
lyek téglából épültek. A téglához való agyagot a Nilus
agyagából szerézték. melyhez pelyvát, szalmát, sásleve
let kevertek. és aztán a napon szárították meg. Nem éget
ték a téglákat. A téglák. nagysága 38X18X12 cm. Ta
lálunk képeket sírokban, melyek a tégla készítését (51)
ábrázolják.. Ezeken a téglakészitők szemita jellegű mun
kások. Arckifejezésük, szakáll és hajviseletük e mellett
bizonyít, jóllehet névleg itt nincsenek megemlítve. III.
Tutmesztől (Tutmózisz) egészen a Ramszeszekiga feli ra-
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tokban szerepel az Aperu név. Ennek jelentése robot
munkás. Nyelvtanilag azonosítani lehet a héber szóval,
de semmiképen sem bizonyítható ez. A robotmunkások
kal annak elienére, hogy jól élelmezték őket, nagyon ke
ményen bántek. A vesszőzés (52) mindennapos jelenség
volt.

Mózes neve egyiptomi emlékeken nem fordu1 elő.
Bár vannak egyesek, akik a Sinai-félszigeten előkerült
ősrégi (Kr. e. 1500.) (53) szemita írásjelek közt Mózes
nevét vélik felfedezni. Josephus Flavius Mózes nevét az
egyiptomi mou = víz és eszesz = venni szavakból szár
maztatja. Ha egyiptomi eredetű, akkor valószínű a kö
zelebbfekvő feltevés, hogyamesz, meszu = gyerek szó
ból származik, amely szó sok összetételben fordul elő az
egyiptomi nevek közt, sőt önmagében is (Tut-mesz =
Tutrnózisz, Ah-mesz = Amószísz). Vannak, akik vonatko
zásba hozzák Mózes történetét l. Szárgon (Sarru-kín) tör
ténetével, aki a Kr. e. III. évezredben élt. Ez mondja ma
gáról: "SarrUikin, az erős király, Akkád királya vagyok.
Anyám papnő volt (más fordításban alacsony szárma
zású) i atyámat nem ismertem; atyám fitestvére a hegyek
ben lakott. Városom Azupiranu volt, mely az Eufrátes
partján fekszik. Anyám, a papnő fogant engem; el
rejtőzve szült engem; nádkosárba helyezett engem és
aszfalttal zárta el a nyílását. A folyón hagyott engem,
ahol nem merültem el. A folyó magával vitt engem."
Itt csupán egy közös pont van, a nádkosárba való
helyezés, ami nem jogosít fel arra, hogya két tör
ténet azonosságát kimondjuk. Sőt Szárgon esetében a
gyerektől való szabadulás a szégyen miatt történhetett
ilyen módon, míg Mózestől szülei nem akartak szaba
dulní, csupán a szigorú parancs miatt fordul anyja olyan
kihelyezési módhoz, melyben számol avval, hogy .a gyer
mek. megmenekül. Mózes a fáraói udvarban kapja kikép
zését. Ez is szokásban volt Egyiptomban, ahol a fáraó
gyermekeí mások gyermekeivel részesültek előkelő ki
képzésben. Mózes menekülése Mádián földjére az egyip
tomí történet előtt nem új. .Bzinube regényé"-ben a fő
hős elmeséli, hogy ellenfele ugyanolyan körűlmények
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közt menekül ugyanoda, ahová Mózes menekült. Úgy
látszik, az egyiptomi udvar kegyvesztettjei nem egyszer
menekültek Madián földjére," és Mózes, mikor így cse
lekszik, csak elődjei nyomán jár. Jetro pap is nem egy
szer adhatott hajlékot egyiptomi előkelő menekülteknek,
hisz leányait megfeddi azért, mert Mózest nem hozták
hozzá.

A tíz egyiptomi csapás, mellyel Isten a fáraót és né
pét bünteti, csak megjelenési módjában csoda. Az Isten
természetes dolgokat használ fel a fáraó büntetésére.
A hatalmas fáraóval szembeállít apró, kis lényeket. Az
állatokat isteni tiszteletben részesítő egyiptomiakat álla
tokkal bünteti. A Nílus áradása idején júliusban. de nem
februárban, mint Mózesnél, vörössé szokott változni a
benne lévő idegen anyagtól, de ekkor sem öli meg a
benne lévő halakat. A béka, szúnyog, dögvész, kelevé
nyek, sáskák gyakran fordulnak elő még ma is, mínt csa
pások. Ritkábban van jégeső. Előfordul, hogy a kamszin
szél sötétséget szokott okozni, amikor 'a sivatag finom
homokját a levegőbe kapva beborítja az égboltot. Azon
bana tíz csapás nál figyelembe kell venni, hogy ezek szo
katlan időben, Mózes szavára kezdődnek és szűnnek

meg. A csoda jelleget nem lehet letagadni, jóllehet az
Isten természetes eszközöket használ fel, hogy az egyip
tomiakat megbüntesse. A varázslók, akik az egyiptomi
udvar rendes létszámú emberei közé tartoztak, próbál
ják ugyan utánozni a csapásokat, de a hannadiknál kény
telenek megvallani, hogy ezek az Istentől származnak.
és az ő erejük erre már nem terjed ki.

Az elnyomás és a kivonulás fáraójának a meghatá
rozáse okozza a legnagyobb nehézséget. Többféleképen
közelíthetjük meg a kivonulás idejét és ebből megálla
píthatjuk a kivonulás és az elnyomás fáraóját. Salamon
király templomépítését, mely uralkodásának 4. esztende
jében volt, Kr. e. 967-re helyezzük, akkor hozzáadva a
kivonulástól eltelt 480 esztendőt, Kr. e.' 1447 évhez ju
tunk. (A Septuaginta: 440 esztendőről beszél, akkor ezt
hozzáadva Kr. e. 967-hez, Kr. e. 1407. lesz az eredmény.
Ha Jákob Egyiptomba menetelétől számítjuk az éveket,
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akkor Kr. e. 1106-hoz hozzéadjuk, ill. levonjuk a 215
évet, Kr. e. 1491-et kapjuk eredményül.) Manéthó és
Josephus Flavius a Kr. e. XV. századot tartják. a kivonu
lás idejének.

A hikszoszok nem tudták elfoglalni egész Egyipto
mot és így uralmuk csupán Alsóegyiptomra terjedt ki.
Felsőegyiptom küzdött a betolakodott idegenek ellen,
míg végre a tébai dinasztia elűzte a hikszoszokat és elfog
lalta ezek fővárosát, Avariszt. Ettől az időtől kezdődik a
héberek sanyargatása, mely főkép egy hosszú ideig ural
kodó fáraó alatt vált emlékezetessé. A tébai dinasztia
Kr. e. 1580 körül kerül uralomra, mint XVIII. dinasztia.
Azért ez elnyomás és a kivonulás fáraóit ezek között kell
keresnünk. Ennek a feltételnek III. Tutmesz (Tutmózisz)
(54) (Kr. e. 1481-1450) felel meg, és ez lenne az elnyomó
fáraó, és utóda, II. Amenofisz (55) Kr. e. 1450-1423)
alatt vonultak ki az izraeliták Egyiptomból. A kivonulás
e szerint 1441 körül lenne. Az El-Amarnából származó
levelek emlegetnek egy "habiri" népet, amit sokan azo
nosnak vélneka héberekkel, bár mások. szerint a habirík
a babiloni király zsoldjában álló nép lenne csupán. Ezek
ben a levelekben leírt palesztinai állapotok nagyon is
egyeznek azzal, amilyennek Józsue könyvében szerepel
Palesztina, ami mind megerősíti azt, hogy ekkor kell ke
resnünk azt az időt, amikor a héberek elhagyták. Egyipto
mot és már Palesztinával határos vidéken élnek. Régeb
ben a XIX. dinasztia idejére helyezték a kivonulás ide
jét és e szerint II. Ramszesz (56) (Kr. e. 1292-1225) lett
volna az elnyomó fáraó és Menefta (Kr. e. 1225-1215)
(51) lett volna a kivonulás fáraója. Azonban ellentmond
ennek az, hogy ettől a Meneftától származó stéle (58)
1220 körül úgy ír Izraelről - mint akit a palesztinai
népekkel egyetemben levert: "Izrael ki van irtva, ínnagja
sem maradt." Más megfontolások is arra késztetik. a
tudósokat, hogy ezt a véleményt feladják. Megjegyez
hetjük még, hogy Mózes nem tesz arról említést, hogy
a féraó a tengerbe fulladt volna.

Még nagyobb nehézséggel jár annak a megállapí
tása, hogy hol keltek át az Izraeliték a Vörös-tengeren.
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Megegyezés még nincs ezen a téren. Az egyik vélemény
szerint a Vörös-tenger messzebbre nyúlt fel régebben,
mint ma. A zsidók e szerint Szueztől északra 70 lan-re kel
tek.' át ,a Keserű-tó és Timszah-tó közt, ahol 12-15 km
széles és 15 m mély volt 'éli tenger. A másik vélemény
szerínt Szueztől 20 km-re északra a Kiskeserű-tó és a
Szuezi-öböl közt keltek. át. Erre vezetett különben az új
birodalomban (Kr. e. 1580-1085) az út a Sínai-félsziget
bányáiba.

ELOKEp. A húsvéti báránynak hibátlannak kellett
lennie, csontot nem volt szabad benne megtömi, kereszt
alakú nyársra húzták. vérével bekentéik. az ajtót. Az Úr
Jézus bűnnélküli, nem törtek benne sem csontot, ke
resztre feszítették és vére mentett meg minket az örök
haláltól. A húsvéti bárány áldozat volt, mely húsával
táplálékul szolgált; Jézus is áldozat volt és testével lel
künk tápláléka. - A zsidók robotmunkájaelőképea bű
nök terhe alatt sínylődő embernek. - A pusztában el
rejtőző Mózes képe előképe a 30 évig rejtekben élő Úr
Jézusnak. - A csodát művelő vessző az Úr Jézus kereszt
jére emlékeztet bennünket, mert ezáltal jön a szabadu
lásunk. - A vöröstengeri átkelés a 'keresztségnek az,
előképe, mert Szent Pál szerint "mindnyájan megkeresz
teltettek Mózesben, a felhőben és at tengerben" (I Kor.
10, 2.). - A felhő a Szeritléleknek az előképe azért, mert
vezeti és felvilágosítja az embert. - Nisszai Szent GeT
gely szerint: "Amint a csipkebokor meggyuladt, de nem
égett el, úgy szülte a szűz a világosságot a nélkül, hogy
elvesztette volna szűzességét." Mária előképe Szűz Má
riának. nevénél fogva és egyesek szerint szűzességénél
fogva is, mert állítólag nem ment férjhez. Különleges
viszonyban volt Mózessel, a vezérrel és Áronnal, a fő
pappal; a Szent Szűz is különleges viszonyban van mind
nyájunk vezérével és főpapjával, Krisztussal.

TANITÁS. A legfontosabb tanítás, amit ez a fejezet
elénk ad, az, hogy az Isten nevének megadásával rámu
tat az lsten lényegére, az örök létre. A legtisztább isten
fogalmat fejezi ki ez a név, mely a létet teszi meg az
lsten lényegévé. Ez a.név héberül Jahve. Ezzel kapcsolat-
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ban rá lehet arra is mutatni, hogy a Jehova elnevezés
tévedésen alapul. Ez az elnevezés a keresztény tudósok
által került használatba, A zsidóknak ugyanis nem volt
szabad kiejteniök Jahve nevét. Ezért mássalhangzói alá:
JHVH az Adonáj (úr) magánhangzóit irták, hogy ne Jah
vét, hanem Adonáj-t ejtsenek ki. A sémi nyelv szabályai
nak megfelelően módosulva kerültek a Jahve mással
hangzói alá az Adonáj magánhangzói és így lett a Jahvé
ból Jehova. A Jahve különben a hajah (havah) = lenni
igének (ami különben rokon a chávah = élni igével)
egyik alakja: aki vem. vagy ebből származó főnév: a lé
tező. A Jahvénak régi kiejtése Jahu vagy rövidítve Jah,
Jo is lehet. Ilyen formában olvasható az Isten neve a sínai
feliratokban is. - Az Isten tűzben jelenik meg, hogy rá
mutasson tisztaságára, felvilágosító kegyelmére, melegítő
erejére és ellenállhatatlan erejére. - Mózes történetében
szépen látjuk a Gondviselés szerepét. Mennyire tudja
irányítani a történelmet, hogy végeredményben mégis
csak az következzék be, amit akar. - Mózesben meg
mutatja, hogy a fajszeretet Istentől edott adomány, amit
az embernek magában és másokban is tisztelni kell.

ALKALMAZAs. Az Isten több olyan dolgot követelt
Mózestől, amit megszívlelhetünk. Mózes nem Jelenhetett
meg az Isten előtt, csak levetett saruval. Vajjon, mikor
templomba megyünk, levetjülk.-e az oda nem való gon
dolatokat és tudunk-e a templomban szentül viselkedni?
Mózest az Isten küldí népének megszabadítására. Ha az
Istentől érzünk hivatást papnak, szerzetesnek, tudjuk-e
azt követni legyőzve mínden akadályt és vállaljuk-e az
érte és vele járó nehézségeket, szenvedéseket? Szeret
jük-e a magányt? Hálát tudunk-e mondaní az Istentől ka
pott kegyelmekért, mint tette Mózes az átkelés után? 
Az Ahyaszentegyház gyakran használja fel liturgiájában
az elmondott eseményeket. Nagypénteken a csonkamisé
ben, Nagyszombaton a proféciákban, az Exultetben, a
húsvéti prefációban, a Lauda Sionban és pünkösd vigiliá
jának a proféciájában emlékezik. meg főkép a húsvéti
bárányról, ill. a Vörös-tengeren való átkelésről. Mózes

169



küldetéséről 'élJ breviáriumban nagyböjt IV. vasárnapján
olvasnak. az Egyház papjai.

IMA.

Könyörögjünk. Isten, akinek régen véghezvitt csodatettei ragyo
gását még ma is látjuk: amit egy népnek, hogy az egyiptomi üldö
zéstől megszabadítsd azt, jobbod erejével nyujtottál, azt cselekedd
minden néppel az üdvöt adó újjászületés vize általi alázattal kérjük,
hogy Ábrahám fiainak és Izrael gyermekeinek nyujtott kegyelem
az egész világ számára elérhető legyen. Amen. (Nagyszombati
könyörgés.)

Mózes hálaéneke:

Enekeljünk az Úrnak: mert dicsőségesen cselekedett,
a lovat és lovasát a tengerbe vetette.
Erősségem és dicsőségem az Úr,
és üdvösségem letti
ő az Istenem és őt dicsőítem;
atyáim Istene ő és őt magasztalom.
Az Úr olyan, mint a harcos férfi, mindenható a neve.
A fáraó szekereit és seregét a tengerbe vetette:
válogatott fejedelmei elmerültek a Vörös-tengerben.
A mélységek befödték őket,
mint a kő, süllyedtek el a mélybe.
Uram, jobbod felmagasztosult az erő megnyilatkozásában:
Uram, jobboddal verted meg az ellenséget.
Es dicsőséged nagyságában ellenségeidet elvetetted,
elküldted haragodat, mely megsemmisitse őket, mint a szalmát.
IJsszegyültek a vizek haragod lehelletére:
megállt a hullámzó hullám,
és összegyülekezett a tenger közepén.
Azt mondta az ellenség: Üldözőbe veszem és elfogom,
szétosztom a zsákmányt, megnyugszik a lelkem:
kirántom kardom és megölöm őket kezemmel.
Lelked lehelt, és elborította őket a tenger:
elmerültek mint az ólom a hatalmas vizekben.
Ki olyan hatalmas, mint te, Uram, az erősek közt?
ki hasonló hozzád a dicső szentségben,
ki félelmetes és dicsérendő és csodatevő?
Kinyujtottad kezedet, és elnyelte őket a föld.
Irgalmassággal voltál vezére megváltott népednek:
hatalmaddal hordoztad szent helyedre.
A népek felfigyeltek és haragra gerjedtek:
Filisztea embereit fájdalom fogta el.
Megzavarodtak ekkor Edom előkelői,
Remegés van Moáb erőseinek tagjaiban:
Kánaán minden lakója megdermedt.
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Rájuk rontson rettegés és rémület,
karod erejétől olyan mozdulatlanok legyenek, mint a kő,
míg, Uram, a te néped keresztülmegy rajtuk,
míg a te néped, a te tulajdonod keresztülmegy rajtuk.
Vezesd be és telepítsd le őket örökséged hegyére,
az állandó lakhelyre, melyet, Uram, készítettél:
a szent helyre, melyet, Uram, készítettél.
Uralkodjék az Úr örökre, meg azon túl. (II Móz. 15, l-lB.)

80. zsoltár.

Ujjongjatok Istennek, erésségünknek,
magasztaljátok Jákob Istenét!
Szóljon a zsoltár, peregjen a dob,
a kellemes lant és citera!
Fújjátok meg az újholdi kürtöt,
holdtöltekor, nagy ünnepünkrel
Mert parancsolat az Izraelnek,
Jákob Istenének törvénye.
Törvényként meghagyta Józsefnek,
míkor Egyiptom földjéről kivonult.

"Szót hallottam, milyet még eddig nem ismertem:
Válladról leemelem a terhet,
kezeid nem nyúlnak már a teherkosárhoz!
Mikor sanyarú volt sorsod, hivtál engemet és én megmentet

telek;
meghallottalak a viharfelhőből;
próbára tettelek Meriba-vizénél.

Halld népem! Te légy a tanúm I
bár hallgatnál reám, Izraeli
Ne legyen közted kívülem Isten,
és idegen istent ne imádj I
Mert én vagyok Jahve, a te Istened,
aki kihoztalak Egyiptomból;
csak nyisd ki a szádat és én megtöltöm javakkalI

De népem szavamat nem hallgatta meg,
s Izrael nem figyelt reám.
&; engedtem, hát menjen szíve-vágya után,
hát menjen saját feje-kedve szerint!

Bárcsak hallgatna Reám népem,
bárcsak utaimon járna Izraeli
Hamar s biztosan megaláznám ellenségeit,
és sanyargatóra lesujtana kezem!
Jahve gyúlölői hizelegnének neki,
és a romlásuk örökké tartana!
Eledelül pedig nekik adnám a gabona legjavát,
s még kősziklából is mézzel elégiteném ki őket!"
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13. Mózes a Sinai~hegynél
II Móz. 15, 22-20, 21; 24, 3-18; 32, l-34, 35.

ÚT A PUSZTÁBAN. Mózes a népet a Vörös-tengertől
elindította és három napig vándoroltak. a pusztáhan a nél
kül, hogy vizet találtek volna. Ekkor Márához értek, de
ennek. vireiből nem íhattak, mivel keserűek voltak. A
nép zúgolódott Mózes ellen. "Mit igyunk?" Mózes erre az
Istenhez fohászkodott, aki fát mutatott neki. Mikor ezt a
vizbe tette, édessé változott a viz. Innét azután elindulva
több napon át meneteltek, míg el nem érkeztek Sin-pusz
tába. A nép zúgolódni kezdett Mózes és Áron ellen:
"Inkább Egyiptomban haltunk volna meg az Úr keze által,
ahol húsos fazék mellett ültünk és kenyerünk is volt bő
ségben. Azért hoztatok ide ki a pusztába, hogy éhen hal
junik.?" Ekkor az Úr szólt Mózeshez: "Ime, kenyeret edok
nektek az égből. Ebből annyit gyüjtsön mindenki, hogy
ana a napra elég legyen. A hatodik napon kétannyit
gyüjtsenek.... Mózes és Áron így szóltak a néphez: "Estére
megtudjátok, hogy az Úr hozott ki Egyiptomból, és reggel
meglátjátok az Úr dicsőségét. Meghallotta zajongástokat
az Úr. Ad ennetek este húst és reggel pedig kenyeret
bőségben." Este fürjek sokasága lepte el a tábort, reggel
pedig harmat borította el a sátrak környékét. Olyan volt
ez, mintha valamit mozsárban törtek volna össze s hason
lított a dérhez. Midőn ezt Izrael fiai meglátták, egymástól
kérdezték: "Manhu?", ami annyit jelent: Mi ez? Nem
tudták ugyanis, hogy mi ez. Mózes azt mondta nekik:
"Ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek táplálékul.'
A manna olyan volt, mint a koriandrum magva s olyan
ízű, mint a mézeskalács. Az Úr parancsa folytán min
denki egy gomor mennyiségűt gYÜjthetett. Nem volt
annak sem több, aki ennél többet gyüjtött és nem találta
kevesebbnek. aki kevesebbett sz.edett. Másnapra nem
lehetett belőle eltenni, mert megromlott és féreg ment
belé. Amit azonban szombatra gyüjtőttek, az sértetlen
maradt. A hetedik napon ugyanis az Isten nem adta ezt
nekik. A hetedik napot így szeritelte meg a nép. Izrael
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fiai a mannával táplálkoztak negyven esztendeig, amíg
csak el nem érték Kánaán határát.

Mára: jelentése Keserűség. Ez az oázis a Sinai-félsziget Vörös
tenger felöli részén van. - Fát mutatott neki: állítólag a mai bedui
nok is ismernek ilyen tulajdonságú fát. - Sin-puszta: a Sinai-hegy
északi része felelt van. - Húsos fazék: az egyiptomiak a robot
munkások élelmezéséröl, annak ellenére, hogy keményen Dántak a
munkásokkal, böségesen gondoskodtak. - Manna: kettős jelentése
van: mi ez? és ajándék. A nép az elsö értelemben, Mózes a második
értelemben használja. Az Úr parancsa értelmében egy edényben egy
gomornyit el kellett helyezni a frigyláda elé. - Gomor: 3.64 liter.
- Koriandrum: a kerti koriandrum. (Coriandrum sativum) magjához
hasonlitott a manna. A koriandrum az ernyös virágzatúak család
jához tartozó, félméter magasra megnövö, golyóalakú termésseJ
rendelkezö növény, melyet a zsidók az egyiptomi kertekböl ismertek.

MOZES VIZET FAKASZT A SZIKLÁBÓL: Ezután
elindult a nép a Sin-pusztából állomásról-állomásra, míg
Ráfidímbe nem értek, ahol nem volt ivóvíz. A nép Mózes
hez ment s fenyegetődzve követelte a vizet: "Adj nekünk
vizet, hogy ígyunk." Mózes így válaszolt: "Miért fenye
gettek engem? Miért 'kísértitek az Istent?" Mózes az
Úrhoz fohászkodott: "Mit csináljak. ezzel a néppel? Nem
sok hiányzik s megkövez engem." Az Úr így szólt Mózes
hez: "Menj a nép elé, vedd magad mellé Izrael véneit.
A vesszőt, amellyel a folyót érintetted, vedd a kezedbe
s indulj el. Ime, én eléd állok Hóreb sziklájára: üsd meg
a szíklát s víz jön ki belőle, hogy a nép igyék." Mózes
megtette mindezt Izrael vénei előtt, s elnevezte ezt a
helyet Kísértésnek és Perelésnek, mert itt kísértették meg
az Urat, mondván: Velünk van-e az Isten vagy sem?

Rálidím: a Hóreb-hegy alján feküdt. - Vedd magad mellé Izrael
véneit: azért parancsolta ezt az Isten, hogy lássák a csodát és így
tanúi legyenek annak. - Kísértés: héberül Mássza. - Perelés: hébe
rül Meriba.

HARC AZ ÁMÁLEKITÁKKAL. Jött Amálek és har
colt Izrael ellen Ráfidímben. Mózes így szólt Józsuéhoz:
"Válaszd ki a harcosokat s menjetek harcba Ámálek
ellen. Holnap a domb tetején állok s kezemben tartom
az Isten vesszejét." Józsue megtette azt, ami mondott
neki Mózes és harcolt Ámálek ellen. Mózes pedig Áron-
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nal és Hurral a domb tetejére ment. Ha Mózes felemelve
tartotta a karját, akkor Izrael győzött, ha pedig egy
kevéssé is leeresztette, aikkor Amálek volt felül. Mózes
karja elfáradt. Ezért követ hoztak és aláje tették, hogy
leüljön. Áron és Hur két oldalról tartották a karját. Es
így nem fáradt el egészen a nap nyugtáig. Józsue meg
szalasztotta Amáleket és népét a ikard élével.

Amálek: ámálekiták helyett áll, akik a Sinai-félsziget északi
részén laktak sátrak alatt s nagyjából rablásból éltek. - Józsue:
Efraim törzséból származott. - Hur: Mózes sógora. A zsidó hagyo
mányok szerint Mária férje volt, bár egyes egyházatyák szerint
Máriának nem volt férje, hanem 'szüzi életet élt élete végéig.

MÓZES BIRÁKAT VÁLASZT. Mikor Jetró meghal
lotta, hogy mit cselekedett az Isten Mózes által, felkereste
Mózest. S mídőn látta, hogy Mózes reggeltől egészen estig
azzal van elfoglalva, hogy a nép ügyében ítélkezik, így
szólt hozzá: "Miért cselekszel így? Miért mondsz egyedül
ítéletet s tűröd, hogy a nép körülötted tolongjon?" Mózes
így válaszolt: "A nép hozzám jön s kéri az Isten ítéletét."
Apósa erre ezt felelte: "Nem csinálod jól a dolgot. Fölös
leges munkával emészted magadat és a népet is. Erőidet
ez felülmúlja, egyedül ezt nem bírod. Hallgasd meg ezért
szavaimat. Te csak. azokkal törődjél, amik az Istenre
vonatkoznak: mutasd meg a népnek ez istentisztelet szer
tartásait és szabályait, az utat, melyen járnia kell és azt,
amit tennie kell. A nép ügyeiről pedig úgy gondoskodjál,
hogy tekintélyes, istenfélő, ígezságszerető. nem kapzsi
férfiakat állíts .a: nép élére, mint ezredeseket, századoso
kat, ötvenedeseket és tizedeseket. akik a népet minden
időben ítéljék. Ami azonban fontos dolog, azt hozzák
eléd, ök csak. a kisebb ügyekben ítélkezzenek." Mózes
megtett mindent úgy, amint ezt apósa tanácsolta neki.
Ezután pedig Jetró visszatért földjére.

Felkereste Mózest: ez a látogatás udvariassági látogatás volt,
amivel tartozott Mózesnek a keleti szokás szerínt, mivel Mózes
Mádián földje közelében járt a néppel. A mádiániták igy lesznek
az izraeliták első barátaivá.

AZ úR BEJELENTI MEGJELENEsET. Izrael nai
Egyiptomból való kijövetelük. harmadík hónapjában el-
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jutottak a Sínai-pusztába. Ráfidímből elindulva a Sínai
pusztában, a hegy lábánál ütötték fel a sátrakat. Mózes
felment ekkor a hegyre. Az Isten hívta fel őt a hegyre,
ahol a következőket adta tudtára: "Mondd ezt Jákob
házának s add hírül Izrael fiainak: Ti magatok' láttátok,
mit cselekedtem az egyiptomiakkal s mi módon hordoz
talak. titeket sasszárnyakon, míg idehoztalak titeket ma
gamnak. Ha tehát szavamat meghallgatjátok s megtart
játok szövetségemet, az én népem lesztek minden nép
közül. Ti lesztek az én papi királyságom és szent népem."
Mózes egybehívta a nép véneit s eléjük adta az Isten
szavait. Együttesen válaszolt erre az egész nép: "Mindent
megteszünk, amit mondott az Úr." Miután Mózes ezt az
Úrnak jelentette, az így szólt hozzá: "Most majd eljövök
hozzád a felhő homályában, hogy hallja a nép, amikor
veled beszélek és higgyen neked örökre. Menj a nép
hez, szenteld meg őket ma és holnap és ruháikat mossák
ki. Készüljön el mindenki harmadnapra, mert ezen a
napon száll le az Úr az egész nép előtt a Sínai-hegyre.
Köröskörül határt adj a népnek s mondd meg: Vigyázza
tok, ne menjetek a hegyre, ne érintsétek határait, mert
mindenki, aki érinti a hegyet, halállal hal meg." Mózes
lejött a hegyről a néphez, és megszentelte azt.

Hordoztalak sasszárnyakon: a régiek hite szerint a sas kicsi
nyeit maga viszi fel szárnyain a levegőbe, Az Isten gondosan védte
a népet minden ellenségtől, veszélytél. Ezt akarja ez a hasonlat
kifejezni. - Papi királyságom: elére való jelzése annak, hogy Izrael
országában Isten lesz a tulajdonképeni király (teokrácia). - Szen
teld meg őket: az Isten látogatására úgy készült elé az ószövetségi
ember, hogy megszabadult minden testi és törvény által szerzett
tisztátalanságtól, hogy ezáltal is jelezze a lélek tisztaságát. - Körös
körül határt adj a népnek: Mózesnek ki kellett jelölnie. talán kerí
téssel, hogy mennyire közelítheti meg a nép a hegyet.

AZ ÚR MEGJELENbSE. Eljött a harmadik nap, haj
nalodni kezdett és íme, égdörgés hallatszott, villámok
cikáztak és sűrű felhő boritotta el a hegyet s egyre erő
sebben szóló harsonaszó hallatszott. Nagyon félt a tábor
ban élő nép. Ekkor Mózes kivezette a népet a táborból
az Isten elé, s megállt aJ nép a hegy lábánál. Az egész
Sinai-hegy füstölgött, mivel leszállt oda az Úr tűzben, s
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füst szállt fel belőle, mínt a kohóból. Rettenetes volt az
egész hegy. Mózes beszélt és az Úr válaszolt neki. Le
szállt az Úr a Sinai-hegy csúcsára és felhívta Mózest a
hegytetőre.

Harmadik nap: a kivonulást követő ötvenedik nap pünkösd
volt, az Úr megjelenésének a napja.

A TIZPARANCSOLAT. Ekkor így szólt az Isten
Mózeshez:

"En vagyok a te Urad és Istened, aki kihozott téged
Egyiptom földjéről, ,a, rabszolgaság házából. Ne legyenek
idegen istenek előtted. Ne készíts magadnak faragott
képet, se más hasonmást arról, ami fent van az égen,
vagy lent a földön, vagy ami a, föld alatt, a vízben van.
Ne imádd és tiszteld azt, én vagyok a te Urad Istened,
az erös, a féltékeny, aki megtorlom az atyák bűneit fiaik
ban a harmadik és negyedik. nemzedékben, akik. gyűlöl
nek. engem, és irgalmasságot gyakorlok ezeriziglen azo
kon, akik szerétnek engem és megtartják parancsaimat.

Ne vedd a te Urad Istened nevét hiába. Nem marad
büntetlen az Úr előtt, aki hiába veszi az Úr Isten nevét.

Megemlékezzél, hogyaszombatnapot megszenteld.
Hat napon munkálkodjál és végezd el minden munkádat.
A hetedik nap a te Urad Istenedé: ne dolgozzál ekkor
semmit sem, sem te, sem fiad, sem leányod, sem szolgád,
sem szolgálód, sem barmod, sem a házadban élő idegen.
Hat nap alatt teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert
és mindazt, ami azokban van. Megnyugodott a hetedik.
napon, azért megáldotta az Úr a szombat napját és meg
szentelte ezt,

Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy
a földön, amelyet a te Urad Istened ad neked.

Ne ölj.
Ne paráználkodjál.
~e lopj.
Ne szólj felebarátod ellen hamis tanúságot.
Ne kívánd felebarátod házát, ne kívánd felebarátod

feleségét, se rabszolgáját, se ökrét, se szamarát és semmi
nemű jószágát."
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Az egész nép látta a villámokat és a füstölgő hegyet,
hallotta a mennydörgést és a harsonazengést. Igen meg
ijedtek és megrettentek, jóllehet távol álltak s mondot
ták Mózesnek.: "Te szólj hozzánk. és meghallgatunk. Ne
szóljon hozzánk az Úr, nehogy meghaljunk." Mózes így
szólt a néphez: "Ne féljetek. Azért jött az Isten, hogy
próbára tegyen titeket, hogy félelme legyen bennetek, és
ne vétkezzetek." Mózes pedig odament a homályhoz, ahol
az Isten volt, aki közölte vele további lörvényeit és
parancsait.

Ne paráználkodjól: a héberben igy van: ne kövess el házasság
törést. - További törvényeit: ezek a törvények tulajdonképen a tíz
parancsolat kiegészítói és a családi, állami, vallási, társadalmi életre
vonatkoznak.

A SZOVETSÉG MEGKOTÉSE. Mózes elmondta a
népnek az Isten igéit, és erre a nép egyhangúlag vála
szolt: "Az Úrnak minden igéjét, amit szólt, megtesszük."
Mózes leírta ez Úr minden beszédét. Reggel a hegy tövé
ben oltárt és kőből 12 emlékoszlopot emelt a 12 törzsnek
megfelelően. Izrael fiaiból ifjakat küldött, akik égő áldo
zatokat mutattak be és feláldoztak békeáldozatul fiatal
bikákat. Mózes a vér felét edényekbe tette, ·a megmaradt
részt pedig az oltárra öntötte. Kezébe fogta ekkor a szö
vetség könyvét, felolvasta a népnek, amely erre így vála
szolt: "Az Úrnak minden igéjét, amit szólt, megtesszük
és engedelmesek leszünk." O pedig a vérrel meghintette
a népet és mondotta: "Ez a szövetség vére, amelyet az
Úr veletek kötött mindezen igék alapján."

Leírta az Úrnak minden beszédét: az Istentől kapott törvénye
ket Mózes irásba foglalja. - Vérrel meghintelle: itt köti meg az
Isten a zsidó néppel a szövetséget, melyet ószövetségnek nevezünk.

A KŰTÁBLÁK. Mondotta azután az Úr Mózesnek:
"Jöjj fel hozzám a hegyre. Kőtáblákat adok át neked,
melyekre törvényemet és parancsaimat írtam, hogy tanitsd
a népet." Fölment Mózes az Isten hegyére, de előbb a
véneknek mondotta: Itt van Áron és Hur veletek, ha
valami elintéznivalótok akad, menjetek hozzájuk." Mózes
a hegyen tartózkodott negyven nap és negyven éjjel.
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AZ ARANYBORJÚ. Midőn .;l nép látta, hogy Mózes
késik a hegyről való lejövetellel, összegyűlt Áron ellen,
s mondotta: "Csinálj nekünk isteneket, hogy előttünk jár
janak. Nem tudjuk ugyanis, hogy Mózessel mi történt."
Erre Áron így szólt hozzájuk: "Hozzátok el feleségtek,
fiaitok. és leányaitok fülbevalóit hozzám." A nép megtette
ezt és a fülbevalókat Áronhoz hozta, aki ezekből arany
borjút öntetett. A nép erre azt mondotta: "Itt vannak a
te isteneid, Izrael, akik kihoztak téged Egyiptomból."
Áron ekkor oltárt épített előtte és hírnökökkel kihirdet
tette: "Holnap lesz az Úr ünnepe." Felkeltek reggel, hoz
tak égő áldozatokat, békeáldozatokat s a nép leült enni
és felkelt játszani.

Csinálj nekünk Isteneket: a héber szövegben csak egyesszám
van: csinálj nekünk Istent. - Hozzátok el fülbevaJóit: Áron nem
mert egyenesen szembeszállni a néppel, s ezért olyat kért a néptől,
amiről azt hitte, hogy nem csinálják meg. - Aranyborjút öntetett:
a héberben olyan kifejezés áll, mely azt sejteti, hogy a borjú fából
készült, melyet aztán bevontak aranylemezzeI. - Itt vannak a te
isteneid: valószínű, hogya nép nem bálványt akart látni a borjúban,
hanem csak az Istent akarta megjeleníteni látható formában. Ezt
pedig az Isten a tízparancsolatban megtiltotta. - Játszani: táncolni;
nagyon sok népnél a táncnak vallásos jellege volt és ístentiszte
letre szolgált.

MÚZES HARAGJA. Az Úr ekkor így szólt Mózes
hez: "Siess le. Vétkezett néped, melyet kihoztál Egyip
tomból. Igen gyorsan letért az útról, amelyet mutattál
neki. Ontött borjút készítettek maguknak és imádják azt,
áldozatokat mutatnak be neki. Látom, hogyeza nép
keménynyakú. Bocsáss el, hogy haragom tomboljon
ellenük, elpusztítsam őket, s téged tegyelek. nagy néppé."
Mózes azonban könyörgött az Úristenhez: "Uram, miért
haragszol néped ellen, melyet kihoztál Egyiptomból? Ne
mondják kérlek az egyiptomiak: Álnok módon kihozta
őket, hogy a hegyek közt pusztítsa el öket a föld színé
ről. Csillapodjék le haragod s engesztelődjél meg a nép
bűne miatt. EmJékezzél szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és
Jákobra, akiknek tenmagad tettél esküt: Megsokasítom
ivadéktokat, mint az ég csillagait, és ezt a földet teljes
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egészében nektek adom." Megenyhült az Úr haragja
ezekre a szavakra.

Mózes visszatért a hegyről, kezében vitte a két kő
táblát, melynek minda két oldalát 'az Isten teleírta. Midőn
a táborhoz közeledett, látta a borjút és a táncolókat,
nagyon megharagudott, a táblákat levágta, s darabokra
tört a hegy tövénél. Megragadte a borjút, elégette, porrá
őrölte s inni adott belőle Izrael fiainak. Mózes megállt
ezután a tábor bejáratánál, és mondotta: "Aki az Úré,
álljon mellém." Lévi fiai mind összesereglettek. Fegyvert
adott ,a' kezükbe, hogy öljenek meg mindenkit. Lévi fiai
Mózes szavai szerint cselekedtek s aznap mintegy 23,000
embert megöltek.

Vétkezett néped: Isten nem nevezi a népet sajátjának az arany
borjú imádása miatt, hanem Mózesének. - Inni adott belőle: azért,
hogy lássák az általuk készitett istenszobor tehetetlenségét. Nem
képes nekik ártani, mert kézzel készitett emberi munka csupán. 
23,000 embert megöltek: a Vulgátát kivéve a többi szentirási szöveg
csak 3000 ember elpusztitásáról tud.

AZ Új KÖTABLAK. Mózes az Isten elé járult a szö
vetség sátrában, és az Isten szemtől-szembebeszélt vele
úgy, amint a barát szokott barátjával: "Megmutatom
neked minden jóságomat s könyörülök azon, akin akarok
s kegyes vagyok azzal szemben, akivel ez tetszik nekem.
Vágj két kőtáblát, hasonlót az előzőkhöz, hogy újra fel
írjam. rá azt, ami az összetört táblán volt. Légy készen
reggel, hogy azonnal jöjj fel a Sínai-hegyre. Ne jöjjön
fel veled senki sem." Mózes az elsőkhöz hasonló kőtáb
lákat készített. Még az éjjel elindult a Sínai-hegyre és
magával vitte a kőtáblákat. Mózes leborult a felhőben
megjelenő Isten előtt és így szólt hozzá: "Ha kegyelmet
találtam előtted, Uram, kérlek, járj velünk, a nép ugyan
keménynyakú nép. Bocsásd meg gonoszságainkat és vét
keinket és tégy mínket a te tulajdonoddá." Az Isten
újra megismételte parancsait és megújította szövetségét.
Mózes pedig negyven nap és negyven éjjel volt ott az
úrral, miközben kenyeret nem evett, vizet nem ivott és a
táblákra írta a szövetség tíz szarvát. Midőn Mózes lejött
a Sínai-hegyről kezében a szövetség két táblájával, nem
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tudta, hogy az arca fénylik az Istennel való beszélgetés
következtében. Mózes fénylő arcát látták Aron és Izrael
fiai és féltek közelébe jönni. De Mózes hivására közelebb
jöttek, hogy közölje velük Isten parancsait. Ettől kezdve
befedte fátyollal az arcát, valahányszor Izrael fiaival
beszélt, s csak az Isten előtt vette le a fátyolt.

Szövetség sátrában: nem azonos az Istentől rendelt szent sátor
ral. Itt valószinűleg a régi szent sátorra kell gondolnunk, melyet
Mózes az aranyborjú imádása után kivitt a tábor területéről. 
Megújítja szövetségét: erre azért volt szükség, mivel az aranyborjú
imádása megszüntette a szövetséget, amit az Isten előzőleg kötött a
néppel. - Arca fénylik: a latin forditás "szarvval" adja vissza ezt
a kifejezést, mintha sugárból szarva lenne Mózesnek, s ezért ábrázol
ják a művészek Mózest szarvakkal.

A SINAI TORVENYHOZAS lES SZOVETSEGKOTEs.
Nemcsak. a zsidó nép szempontjából. hanem az egész
emberiség szempontjából nagyjelentőségű események
azok, amik a Sínai-hegy lábánél történtek.. Itt történik
meg az emberek szívébe írt törvényeknek. írásba fogla
lása Isten részéről, itt adja Isten népének azokat a tör
vényeket, melyek alapján a zsidó nép tulajdonképeni ura
és királya maga az Isten. Ezek a törvények szabályozzák
a zsidó nép életét minden vonatkozásban: egyéni, családi,
társadalmi, gazdasági, politíkaí és vallási téren. Méltán
nevezhetjük ezért a zsidó népet az Isten választott népé
nek. Ezt a kiválasztottságot megerősíti aztán az Isten
azzal is, hogy a népet szent szövetséggel magához köti.
Annyira szoros lesz ez a szövetség, hogy maga az Isten
a házassághoz hasonlítja ezt. Minden ellene elkövetett
bűn olyan, mint amit a házassági hűség ellen követnek.
el. Ezért a Szentírás nyelvén bálványimádás, paráznaság,
házasságtörés egyértelmű kifejezések, Ebben a szövet
ségben az Isten azt követeli, hogy ,a nép féltékenyen
őrizze meg az egyistenhitet annyira, hogy még az ábrá
zolását is tilossá teszi, sőt szigorúan bünteti. A zsidó népet
pedig oltalmába veszi minden veszély, ellenség ellen. Ez
annyira valóra vált a zsidó nép története folyamán, hogy
a nép politikai állapota és a vallási állapota szoros össze
függésben vannak egymással, az egyik emelkedettségé-
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ből következtethetünk a másik emelkedettségére és
viszont.

Itt felvetődik. a kérdés: miétt éppen a zsidó népet,
ezt a keménynyakú népet választotta ki az Isten és miért
nem más népet? Erre a válasz csak az lehet, ami a szen
vedés problémájának felvetésénél: az Isten tudja. Abszo
lút, míndenkitől független úr, azt teszi, amit akar, úgy
tesz, ahogy akar, ezért felelősségre vonni 'Öt nem lehet.
Az Isten a zsidó népet választotta ki eszköznek, hogya
Megváltó eljövetelére előkészítse az emberiséget. A zsidó
nép kiválasztása nem a zsidó nép érdeme, - hisz már az
első napokban is keményen ellenállnak az Istennek 
hanem az Isten kegyelme. Ez a kiválasztás különleges,
felelősségteljes küldetést és feladatot jelentett a zsidó
nép számára. Neki kellett a pap szerepét betöltenie a
pogányok között, megőrizni és hirdetni az egy igatz
Istenben való hitet. A Sínai-hegy lábánál kötött szövetség
szertartása hasonlóságot mutat a főpap felszentelésének
a szertartásával, és sokan ebben látják a zsidó nép pappá
szentelését. A zsidó népet kiválasztotta az Isten, hogya
neki adott törvény által nevelőnk legyen Krisztusra.
(Gal. 3, 24.)

A TORTÉNELEM Es A SINAI TARTOZKODÁS. Itt
megint csak azt kell mondanunk, hogy nem rendelkezünk
profán bizonyitékokkal a Síneí-félszigeten való tartóz
kodást illetőleg.

A Sinai-iéleziqet volt a zsidó nép tartózkodási helye
negyven esztendőn keresztül, míg Palesztinába nem értek
és azt el nem foglalták. A Sínai-félsziget háromszögalakú
félsziget, melynek két oldalát a Szuezi- vagy az Akabai
vagy Eláni-öblök határolják, és csupán északon függ össze
a kontinenssel. Területe a tulajdonképeni félszigetnek
25,000 km", míg ha határait észak felé kitágítjuk, akkor
56,000 km", Hegyei párhuzamosan futnak a partokkal és
a sziget déli részén 2600 m magasra nyúlnak fel. A két
hegylánc között van a Fárán-pusztának nevezett rnészkő

fennsík, melynek Egyiptom felőli része a Sur-puszta nevet
viselte. A Szuezi-öböl és a hegység közt feküdt a Sin
puszta. Itt a puszta elnevezés olyan értelemben veendő,
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mint a magyar nyelvben, vagyis növényzettel borított
terület. Csupán az északi részen volt a pusztának sivatag
jellege. Tehát az ittartózk.odás ideje alatt a nyájakat
legeltetni is lehetett. A félsziget déli részén találjuk. a
Sínai-hegyet Voagy Hórebet. A legrégibb hagyomány
szerint az Isten megjelenése a Sinai-hegy (59) Dzsebel
Musza nevű csúcsán történt. Ennek magassága 2244 m.
E hegycsúcs környéke felel meg a legjobban annak a
leírásnak., amit a Szentírás ad. Az alatta elterülő síkságon
helyet foglalhatott a nép, és innét ,a csúcshoz feljutni nem
jelentett nagyobb nehézséget. Ezt az utat kétszer is meg
tehette Mózes napjában. Míg ,a többi hegy nem felel meg
ezeknek a körülményeknek. Igy nem felel meg ezeknek
a körülményeknek a Sínai-hegytől északnyugatra fekvő
SzerbáJ, annak ellenére, hogy Szent Jeromosezt a hegyet
tartja a kinyilatkoztatás helyének Kozmasz Indikopleusz
tesz nyomán. Semmiesetre sem lehet keresni az Eláni
öböl mellett, annak. ellenére, hogy itt található egy
Mádíán nevű helység, és kialudt vulkán is van erre. Nincs
arra semmi szükség, hogy az Isten megjelenését vulka
nikus jelenségekkel hozzuk kapcsolatba, hisz az Isten
megjelenés sokkal inkább viharjelenségekhez hasonlít
ható, mint vulkanikus jelenségekhez.

A fürjek megjelenésében az Isten természetes eszkö
zöket használt fel, hogy a zsidók húshoz jussanak. A für
jek minden esztendőben óriási tömegben jelennek meg,
amikor Afrika belsejéből Egyiptom és a Sínai-félszigeten
keresztül Európa felé húznak tavasszal és ősszel, amikor
visszefelé teszik meg ezt az utat. Estefelé ennyire el
fáradnak. a madarak, hogy kézzel is lehet fogdosni őket.

A zsidók negyven esztendeig a mannával táplálkoz
tak.. A manna nevének magyarázatát kereshetjük d' már
említett két magyarázat mellett az egyiptomiaktól és így
a zsidóktól is ismert man nevezetű termékben. E szerint
a kérdés így hangzott volna: Man ez? Ez jobban is meg
felel a zsidó nyelv szellemének, mint az előbbi két magya
rázat, mely inkább népies magyarázat. Ezt a mant a
Tamarix manniferán tartózkodó két pajzstetű (Trabutina
mannipara és Naiacoccus serpentinus minor) izzadja ki
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a jeruzsálemi zsidó egyetemtől 1927-ben vezetett expe
díció megállapítása szerint. Az izzadmány vízszínű.
Néhány nap alatt megkeményedik s tejfehér vagy sárgás
barna színű lesz. A levelekre, ágakra elhelyezett cseppek
lehullnak a földre. Mézcukor íze míett az arabok édesí
tésre használják. Csak május és június hónapokban for
dul elő, de ez is csak akkor, ha megfelelő mennyiségű
csapadék volt. A hangyák nagyon szeretík. A Sínai
félsziget egész évi termése nemigen haladja meg a
300 kg-ot. Ebből is látható, hogy a bibliai manna nem
azonos ezzel. Ez a manna minden reggel szállt le negyven
éven keresztül, szombat kivételével. Többet nem lehetett
belőle gyüjteni, mert megromlott, a napon elolvadt. Lehe
tett tömi, öröini a koriendrum (60) magvához hasonló
mannát és tésztát is lehetett belőle készíteni. Az Isten
mindennap adta a mannát, de ez nem zárja ki azt, hogy
a zsidók 'mással nem táplálkoztak volna, sőt a hosszú
tartózkodás valószínűvé teszi még azt is, hogy a pusztá
ban eltöltött évek alatt földműveléssel is foglalkoztak.

A Sínai-hegy lábánál való tartózkodás legnagyohb
emléke a két kőtáblára írt tízparancsolat. A kőtáblák
nagyságát a frigyláda nagysága szabja meg. Ebben őriz

ték a két kőtáblát, azért nem lehetett nagyobb ennél.
A frigyláda nagysága pedig 125 cm hosszú és 75 cm széles
volt (2.5 könyök és 1.5 könyök). A betúk. nagysága olyan
volt, hogy elférjen mind a tízparancsolat a két kőtáblán.
Ennek megvalósítása nem okoz nehézséget. ismerünk
olyan babiloni ékírást kőanyagra vésve, hogy nagyítóval
kell olvasnunk azt. A tízparancsolat mai beosztása Szent
Ágostontól származik, aki az utolsó parancsolatot két
részre bontotta fel. Nem tudjuk megállapítani, hogy hány
parancsolat volt az egyik táblán és mennyi a másikon.
De valószínű, hogy az első táblán három parancs volt és
a másikon a többi hét, nem csupán azért, mert az első
három Istenre vonatkozott és az utóbbi hét pedig az
emberekre, hanem azért is, mert így minden nehézség
nélkül majdnem egyforma számban kerülhettek a szavak
a táblára. E szerint a beosztás szerint az első táblára
76 szó, a másodikra pedig 96 szó került a héber szöveg
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alapján. Azonban hogy milyen írással rögzítette a kő
tábla a tízparancsolatot, nem tudjuk.

A tízparancsolaton kívül az Isten egyéb parancso
kat is adott. Most vizsgálat alá vesszük azokat a törvé
nyeket, melyek nem vonatkoznak az Isten tiszteletére.
Ezt azért szükséges megtenni, mivel vannak, akik a zsidó
törvényeket más népek törvénykönyvétöl teszik függővé.
Itt számba jöhető törvénykönyvek a következők:
a) Hanunurabi-kódex (61). Ezt az akkád nyelvű törvény
könyvet 1902-ben ásták ki Szuzában, és jelenleg Párizs
ban, a Louvreban őrzik. 2.25 ID magas diorit oszlop. Kerü
lete fent 1.65 m és lent 1.90 m. Felső részén kép ábrázolja
Hammurabit. amint Samas isten előtt imádkozik, aki
átnyujtja neki a törvénykönyvet. Az oszlopon ékírással
írt 51 oszlopban 282 §-ban adja a babiloni birodalom tör
vényeit. b) Az asszír törvények (62) a Kr. e. XV. század
körül valók. 59 §-ban az asszonyokra vonatkozó jogot és
21 §-ban a vagyonjogot rögzítik. A gyüjteménynek többi
része hiányzik. c) Sumer törvények töredékeit találták
meg Nippurban. d) Újbabiloni törvények. e) Hetita tör
vénykönyvet találtak Bogazkőíben. Ez Kr. e. 1350-ból
való s Szubbiluliuma vagy ennek na, Murszil uralkodása
alatt lépett életbe. 200 §-ból áll. Ha ezeket a törvényeket
összehasonIítjuk a Szentírás törvényeivel, akkor meg
lehet állapítani főleg a Hammurabi-kódex törvényeinek
hasonlóságát bizonyos vonásokban, de nem mindenben.
Ez magyarázható azzal, hogy hasonló esetekben az emberi
eljárás is hasonló szekott lenni. Magyarázható a szárma
zás és az együttélés hatásaiból. A hasonlóság mellett
azonban mélyreható ellentétek is vannak. A Mózestől
kihirdetett törvény szerzője maga az Isten, aki jóvá
hagyott sok régi szokást és hagyományt (pl. vértől való
tartózkodás, go el intézménye és a forbátjog. Goelnek
(vérbosszuló, megváltó) nevezik a meggyilkolt legköze
lebbi hozzátartozójét. akinek. kötelessége volt végrehaj
tani a vérbosszút, vagy elszegényedett rokona eladott
birtokát az idegentől visszaváltani. Forbátjognak (jus
talíonís) nevezzük azt a jogi intézkedést, mely bizonyos
véteknek ugyanazon büntetéssel való sujtását írja: elő:
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szemet szemért. Az embereknek Isten előtti felelőssége
sokkal jobiban kihangsúlyozott a Szentírésban, mínt pl. a
Hammurabi-kódexben, ahol csupán a törvény előtti fele
lősséget veszik tekintetbe. A világi törvénykönyvek
nem büntetik a kívánságot, a jogon felül nem hangoz
tatják. a szeretetet, nem szorítják. korlátok közé a' vagyon
szerzést, kevesebbre becsülik az embert és az emberi
életet. A Hammurabi-kódex 34 olyan esetben ír elő
halálbüntetést, ahol mai felfogásunk. szerint mellőzni
lehetne azt. A polgári élet törvényeit a Szeritírásban tel
jesen átjárja a vallásos életnek a kiemelése, és ez a
kettő szinte egymásba keveredik, ami a teokratikus állam
fonna következménye. Igaz, hogy 'a Sínai-hegy törvény
hozása sem tökéletes, megmarad a többnejűség és a
válás lehetősége, a rabszolgaság, azonban nem szabad
felejteni, hogy az akkori viszonyok közt nagyon is
magas erkölcsiséget jelentett a többi nép törvényével
szemben, és egyszerre tökéletes tőrvénykönyvvel úgy
sem lehetett volna a keménynyakú nép elé állani. Talán
nem lesz érdektelen, ha közlünk itt összehasonlitásképen
egy-két törvényt:

II Móz. 21, 24.
Szemet szemért, fo

gat fogért, kezet kéz
ért, lábat lábért, ége
tést égetésért, sebet
sebért, sérülést sérü
lésért.

Hammurabi-k. 196,
197. §§.

Ha valaki másnak a
szemét kioltja: szemét
oltsák ki. Ha másnak
csontját töri el: csont
ját törjék el.

Hetita t. 7, 11. §§.
Ha valaki megvakH

egy szabad embert,
vagy kiüti néhány fo
gát, ezelőtt 1 ezüst
manát fizetett, most
20 ezüst sékelt fog
fizetni, és mentesül
büntetésétől.Ha valaki
szabad ember kezét
vagy lábát eltöri, ak
kor fizessen 20 sékelt
és mentesül bünteté
sétől, lA mana a ta
lentum 60-ad része.)

II Móz. 21, 15.
Ha valaki atyját vagy anyját

megüti, haljon meg.

Hammurabi-k. 195. §.
Ha a gyermek atyját megüti:

kezét vágják le.
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II Móz. 22, 3.
Ha éjtszaka a tolvajt házbe

törésen vagyaláásáson érik
rajta, s olyan sebet kap, hogy
meghal: aki megölte, nem felelős
a véréért.

II Móz. 21, 26.
Ha valaki elrabol embert és

eladja azt, vagy rábizonyul a
vétek: halállal haljon meg.

V Móz. 25, 5---6.
Ha fivérek együtt laknak s

egyik közülük gyermek nélkül
hal el, a megholtnak felesége ne
menjen nőül máshoz, hanem
vegye el őt férjének fivére és
támasszon ivadékot testvérének,
s a nőtől származó elsőszülöttet
fivéréről nevezze, hogy annak
neve ne töröltessék ki Izraelből.

21. §.
Ha valaki a házba betör: ma

gának a betörés helyének szine
előtt öljék meg és kaparják be.

14. §.
Ha valaki más szabad ember

nek kiskorú gyermekét ellopta:
ölessék meg.

Hetita t. 193. §.
Ha egy férfi elvesz egy nőt és

a férfi meghal, fitestvére vegye
el a nőt; azután (ha nincs nőtlen
fitestvér) atyja (a férj atyja)
vegye el; ha az atyja is meghal,
akkor bátyja, ha házasságban is
él, vegye el; ez nem bűntett.

A törvényhozás legjelentősebb alkotása az Isten
tiszteletének. a rendezése volt, melynek leglényegesebb
része, hogy az Isten az egyedüli abszolút úr, akit képek
ben, szobrokban nem szabad tisztelni. Eza képnélküliség
oly mélyreható szakadék a zsidók vallása és más nép 
egyiptomiak, kánániták. - vallása. közt, hogy ezt mással,
mint határozott isteni kinyilatkoztatással magyarázni nem
lehet. A palesztinai ásatások. sem tudnak felmutatni
Jahve-szobrokat, képeket. Az összes ókori népek képek
kel és jelképekkel fejezik ki ~ istenséget. Ezt a kép
né1k.üliséget maguk a zsidók sem értik, és ezért próbálkoz
nak meg Mózes távollétében ellene szegülni az isteni
parancsnak, és ezért állítják fel az aranyborjút. (63) Az
egyiptomiak a napistentaz Apisz bikában (64) személye
sítették meg, részesítették isteni tiszteletben. Gesszen
földjén megismerhették ezt a zsidók is. Nem tudja a nép
elképzelni a szellemi Istent, kell neki a megszemélyesítése
még akkor is, ha nem gondol bálványimádásra. Ezt látta
mindenütt, miért lenne egyedül ő kivétel, miért lenne
egyedül ő látható Isten nélkül. A Szeritírás ezt a látható
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Istent gúnyból nem bikának, hanem borjúnak. nevezi. Az
aranyborjút nem kell bálványnak tekinteni, hanem csak
az isteni erő megszemélyesítésének. Áron szavaiból: "Hol
nap lesz az Úr ünnepe", erre következtethetünk.. Talán
erre megy vissza Jeroboám király rendelete is, amikor
felállítja Dánban és Bételben az Istent jelképező arany
borjút. Az aranyborjú előtt bemutatott áldozatokat és
táncokat az istentisztelet rendes velejárójának kell tar
tanunk.

TANITÁS. A Sínai-hegy alatti tartózkodásban az
Isten úgy mutatkozik be népe előtt, mint abszolút úr, aki
népének törvényeket ad kőtáblán, hogy ez figyelmeztesse
a szívbe írt törvényekre. Az Isten végtelenül szent, csak
háromnapos előkészület után járulhatott eléje a nép.
Szentségét annyira védi, hogy a tisztelet a nevének is
kijár. Nem engedi, hogy szellemiségét akár jelképben is
kifejezzék. Az Istennek látása nem földi emberek célja;
nekünk hinni kell Benne, a nélkül, hogy látnók öt. Ha
mégis megengedi valakinek, hogy láthassa az Isten
fényességét, ez Istennek különleges kegyelme.

ELÖK:E;P. A keserű forrásba bemártott fa a keresztfa
előképe, megédesítette a bűnökbe merült emberiség
életét. A sivatagi vándorlás a földi élet előképe. Vándor
lunk addig, míg az Isten lábához nem érünk. A sziklából
fakadó víz a kegyelem előképe, a szíkla pedig magáé
Krisztusé.

A manna az Oltáriszentség előképe: ez a mi égből
szállott kenyerünk, ez az angyali eledel, mellyel a földi
vándorlásunk ideje alatt táplálkozunk. A mannából
aranyedényben kellett eltenni a frigyláda számára, mi is
az aranyozott cibóriumban őrizzük az élet kenyerét az
oltárszekrényben, hogy innét vegyük magunkhoz ezt az
édes eledelt.

Mózes az Isten előtt mint a zsidó nép közbenjárója
szerepel, akinek kérését meghallgatja az Úr; kitárt karok
kal imádkozik, hogy ellenségeit a zsidók legyőzzék. Tör
vényt ad népének a Sínai-hegyről. Krísztus a mi törvény
hozónk és közbenjárónk, aki a Golgotán kitárt karokkal
járt közben a mennyei Atyánál, hogy megszabaduljunk
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lelkünk ellenségeitől. A sínai törvényhozásban az Isten
félelmetesnek mutatkozva hirdette ki a törvényt; a hegyi
beszédben az Úr Jézus mint szeretetreméltó hírnök hir
dette meg a nyolc boldogságot.

Az ószövetséget áldozati állatok vérével pecsételi
meg Mózes, az újszövetséget az Úr Jézus saját vérével
köti meg, mikor mondja: "Ez az én vérem, az új szövet
ségé." (Mt. 26, 28.) Ezzel a vérrel szerezte meg a mennyei
Atya bocsánatát minden bűnért, mert Szerit Pál szerínt
"vérontás nélkül nincs bűnbocsánat". (Zsid. 9, 22.)

Aron félelmével előképe Pilátusnak, aki szintén meg
ijedt a nép zúgásától. A leviták buzgóságukban a tábort
megtisztitják. az aranyborjú imádóitól, az Úr Jézus is meg
tisztítja a templomot a kereskedőktől.

ALKAIMAZÁS. Az imának hatalmas erejét látjuk
Mózes cselekedeteiben. Nincs megvalósíthatatlan, ha
tudunk imádkozni. Az Isten elvárja mindenkítől ezt a
rettenthetetlen imát, és teljesíti kérésünket még akkor
is, ha a kérés teljesülhetőségének minden ellenszegül.
Még inkább hatalmasabbak leszünk lelkileg, ha lelkünket
földi vándorlásunk alatt a "zarándokok ételével" és az
"angyalok kenyerével" tápláljuk, mert ebben az "elrej
tett mannában" az Úr Jézust vesszük, magunkhoz, és így
az Istennek leszünk a hordozóivá.

A liturgiában a törvényhozásról szóló szentírási részt
a nagybőjt harmadik hetének szerdáján, a negyvennapos
Sínai-hegyi tartózkodást pedig a tavaszi kántorbőjt szer
dáján olvassa fel az Anyaszentegyház a szentmisében,
A Lauda Sion a mennyből szállott kenyérről énekel.

A művészetben legmegkapóbban Michelangelo mu
tatta be Mózest szobrában. Mózest akkor állítja elénk,
amikor szent haragra gerjed azaranyborjú előtt táncoló
nép láttára.

IMA.
Könyörögjünk. Islen, akit a bűn megbánt és a bűnbánat kíen

gesztei: hal1gasd meg kegyesen könyörgö népednek imáit és hara
god ostorát. amit büneinkkel kíérdemeltünk, fordítsd el. Amen. (Szent
mise utáni hálaadó íma.]
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61. zsoltár.
IstenI Mikor néped előtt jártál!
Mikor átvonultál a sivatagon,
megrendült a föld, még az egek is olvadoztak az Isten előtti
megremegett Sinai Isten előtt, Izrael Isten előtti
Felülről adományodnak egész esőjét hullattad,
s örökséged, ha ellankadt, újra megerősitettedl
Nyájad letelepitetted azon a földön,
s jóságodban szegényedről gondoskodtál, Isteni (8--11.)

77. zsoltár.
Kettéhasított sziklát a sivatagban,
és abból adott italt nekik, bőven, mint mély habokból.
S a sziklából forrást fakasztott,
s vizet fakasztott, bőséges folyamként.
S azok pedig tovább vétkeztek Ellene,
s haragra ingerelték a pusztában a Magasságbelit.
És lelkükben megkísértették az Istent,
mikor kedvükre valót kértek enni.
És gonoszul szóltak az Isten ellen:
"Tud-e az Isten nekünk a sivatagban asztalt teríteni?
Mert íme, bár megütötte a sziklát,
és víz fakadt és a patakok bőségesen adták a vizet ...
de tud-e majd kenyeret adni,
vagy húst tud-e felszolgálni népének?"

Meghallotta ezt Jahve,
és ezért haragra gerjedt.
És tűz gyulladt Jákob ellen,
és fellobbant haragja Izrael ellen.
Mert nem hittek Istenben,
és segítését nem remélték.
De ezért parancsolt odafönn a felhőknek,
és megnyitotta az egek ajtait,
és hullatott nekik mannát, hogy jóllakjanak,
égi kenyeret adott nekik.
Az erősek kenyerét ette az ember,
bőségben küldött nekik eledelt.
Keleti szelet indított az égből,
és hatalmával irányította a délit.
Es úgy hullatott rájuk húst, mint a sívatag porát,
és meglett szárnyasokat mint a tenger fövényét.
Es ezek lehullottak tábora közepén, sátrai körül.
És ettek és egészen jóllaktak;
s étvágyukat kielégítette.

Még nem állottak el torkosságuktól,
s még szájukban ott volt a jó falat,
mikor Isten haragja feltámadt ellenük,
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a hatalmasaik közü1 sokat megölt,
s Izrael válogatott ifjait leterítette.
Es mindezek után - még mindíg vétkeztek,
s nem hittek csodáinak.
S napjaik hiábavalóságban múltak el,
éveik meg rettegésben.

S mikor pusztította öket, akkor felkeresték újra,
visszatértek hozzá és az Istent keresték.
Es visszagondoltak arra, hogy Isten váruk,
és hogy a magasságbeli Isten a védöjük,
S hízelgett Neki szájuk,
de nyelvükkel hazudtak Neki;
de szívük nem volt öszinte hozzá,
s nem voltak hú ek szövetségéhez,
O mégis megkönyörült rajtuk,
kegyelmes volt vétkeikkel szemben,
és nem szórta szét öket.
S gyakran elfordította róluk haragját,
s nem engedte felgerjedni egészen dühét.
Es nem feledte, hogy emberek ök is,
tovaszáll6 szellő, mely vissza nem tér... (16---39.)

14. Istennek külsó tisztelete
II Móz. 25, l-31, 11; 35, 4--40, 36; III Móz. 1, 1-9,24;

16, 1-34; 23, l-24, 9; 25, 1-55.

Mózes Istentől parancsot kapott, hogy ez istentiszte
letet szervezze meg úgy, amint azt neki elmondta és
megmutatta. Istennek parancsai vonatkoztak. az isten
tisztelet helyére, az istentiszteletet végző személyekre,
az istentiszteleti cselekményekre és az istentisztelet
idejére.

AZ ISTENTISZTELET HELYE. Isten Mózesnek azt a
parancsot adta, hogyaszentsátor és a hozzátartozó beren
dezés közadakozásból készüljön el. A nép adományait:
aranyat, ezüstöt, rezet, finom szöveteket, drágaköveket
és bőröket olyan mennyiségben hordta össze, hogy az
adakozást meg kellett szüntetni. Mózes az Istentől utasí
tást kapott, hogy míkép készíttessen el mindent hozzáértő
emberekkel. Ezek hozzá is fogtak a szentsátor és beren
dezésének elkészítéséhez.

A szemsátor (65) (66) két részből állott: a tulajdon
képeni szentsátorból és az ezt körülvevő udvarból. Az

190



előzőbe a papság mehetett be csak, míg az utóbbiba a
nép is és ez volt az istentiszteletek alatt a nép rendes
helye.

A szentsátor szétimfából készült. (A szétirnfa (67)
- héberül sittim - a valódi akácfélékhez tartozó fa, mely
könnyűsége mellett elegendő keménységgel is rendeLke
zett. E miatt szerették használni hajóépítésnél, szobor
faragásnál, bútorkészítésnél.) A szentsátor hossza 30 kö
nyök, (68) szélessége és magassága 10-10 könyök volt.
A sátor 48 deszkából készült: 20-20 két hosszabbik
oldalát képezte s 8 deszka a nyugati oldalt alkotta, míg
a keleti oldalt kárpit zárta be, mely ajtóul szolgált. A
deszkák ezüsttalapzaton nyugodtak saranykarikákba
dugott rudak. fogták egybe. A szentsátrat belülről egy
kárpit két részre osztotta: szentélyre és szentek szentjére.
A szentély hossza 20 könyök, a szentek szentjének hossza
10 könyök volt. Az elválasztó színes kárpitba kerubok
voltak beleszöve. A szentsátor tetején négyszeres takaró
volt, melyek. vagy laposan vagy nyeregszerűenképezték
a tetőt. A legbelső takaró ugyanolyan anyagból készült,
mint az elválasztó kárpit, s ennek a takarónak két vége
befelé lógott majdnem a földig, úgyhogy a szentsátor ki
volt bélelve vele. E fölött kecskeszőrből szőtt takaró volt.
A harmadik takaró vörösre festett kosbőrből készült, míg
a negyedik táchásbőrből (fóka). E két utóbbi bőrt kötelek
segítségével kicövek.elték, s mivel hosszabbak voltak, ez
a hosszúság lebernyeget alkotva, a szentsátor mellett
fedett folyosót eredményezett.

A szentsátor körül volt az udvar, melynek hossza
100 könyök, szélessége 50 könyök volt. Két hosszabbik
oldalán 20-20, két rövidebbik oldalán 10-10 oszlop volt
elhelyezve. Az oszlopok fából készültek, felső végük
ezüstbe, alsó végük rézbe volt foglalva; magasságuk
5 könyök volt. Az oszlopok sodrott bisszusból készült
függönyöket tartottak és így bekerítették teljesen a szent
sátor körüli udvart. A keleti oldalon volt a 20 könyök
szélességű bejárat, melyet színes, valószínűleg csíkos
vagy kockás függöny zárt el. A vándorlás alatt a szent
sátrat a tábor közepén helyezték el, úgyhogy az udvar
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nyugati részéhez közelebb foglalt helyet a tulajdonképeni
szentsátor.

Az udvarban, a szentsátor bejárata előtt állt az égő
áldozatok oltára. (69) Hossza és szélessége 5 könyök,
magessága 3 könyök volt. A föld- vagy kőmagra rézzel
bevont deszkaburkolat került. Ennek négy sarkán négy
fából való, de rézzel bevont szarv emelkedett ki. Ez az
oltárnak lényeges része. Az oltár oldalán rézkarikák vol
tak, melyekbe rudakat fűztek be, hogy szállítani lehes
sen. Az oltárhoz lejtős, földből készült feljáró vezetett.
Az oltáron állandóan égett a tűz. Ebből a tűzből vittek
a szentsátorban álló illatáldozat oltárára is. Az oltárt
csak a papoknak volt szabad megérinteni. Ha valaki
véletlenül embert ölt, akkor joga volt ide menekülni és
megfogni az oltár szarvát és így megmenteni életét. Az
égő áldozatok oltárához tartozó szerelvények közt
találjuk az áldozati állat vérének felfogására szolgáló
csészéket, az áldozati húsok forgatására szolgáló villákat,
a faggyú eltávolítására szolgáló üstöket, a lapátokat és
a parázstartókat. Az oltár és a szentsátor bejárata közt
helyezték el a rézből készült medencét, melyben a szol
gálatot végző papok végezték el az előírt mosakodást,
mikor abban kezüket és lábukat megmosták.

A szentélyben a kárpit előtt középen állott a szétim
fából készült illatáldozat oltára. (70) Magassága 2 könyök,
szélessége és hosszúsága 1 könyök volt. Az oltár kivül
ről arannyal volt bevonva. Az oltár négy sarkán
arannyal bevont szarvak emelkedtek ki. Az oltár oldalán
középtájt aranykarikák szolgáltak a szállítórudak befo
gadására. Az égő áldozatok oltáráról hozta be a tüzet a
szolgálatos pap reggel és este, melyre aztán füstölőszert
hintett áldozat gyanánt. A füstölőszer storax (amberfa,
Liquidambax orientalis balzsama vagy a Styrax officinalis
gyantája), ónix (jóillatú tengeri kagylóhéj), galbán (Fe
rula galbaniflua gyantája) és tömjén (71) (Boswellia Car
teri gyantája) egyenlő keverékéből állott, melyhez mint
minden áldozathoz sót is tettek. Ezt a füstölőszert halál
büntetés terhe mellett nem volt szabad profán célra hasz
nálni. A szentély északi falánál állt a színkenyerek asz-
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tala. (72) Aranylemezekkel bevont szétimfából csinált
asztal volt ez; hossza 2 könyök, szélessége 1 könyök,
magassága 1.5 könyök volt. A lábak felső részénél arany
karikák voltak a hordozásra szolgáló rudak behelyezé
sére. A kenyereket aranytálakon vitték be szombaton
ként, és hogy egymást a kenyerek ne nyomják, arany
pálcikákat helyeztek közéjük. Az Isten színe elé kitett
kenyereknek áldozati jellegét az mutatja, hogy tömjén
szemeket is helyeztek közéjük. A régi kenyereket
12 volt a 12 törzs jelképzésére - csak a papok ehették
meg. Az italáldozat bemutatásáraaranykannák és arany
poharak szolgáltak.. A színkenyerek asztalával szemben
volt a déli fal mellett a színaranyból készült hétágú
lámpa. (13) Súlya 1 talentum (60 kg) volt, magassága a
zsidó hagyományok szerint 3 könyök, szélessége 2 kö
nyök. A lámpatartóra helyezték el magát a mécsest,
melyben a legtisztább faolajnak kellett égnie. Reggel vit
ték be az olajat és készítették el a mécsest és este gyuj
tották meg őket. Éjjel mind a hét világított, Josephus
Flavius szerint nappal is égett három. Alámpatartóhoz
tartoztak még a hamuvevők, az elégett belek. számára
szolgáló csészék és az olajos edények. A lámpa számára
a belek az elhasznált templomi fehérneműekbőlkészültek.

A szentek szentjében állt a frigyláda (14). Szétím
fából készült. Hossza 2.5 könyök, magassága és szélessége
1.5 könyök volt. Mínd külsejét, mind belsejét aranylemez
borította. Oldalán aranykarikák voltak a hordozórudak
számára. Ezeket állandóan bent tartották akarikákban.
A frigyládát úgy helyezték el a szentek szentjében, hogy
a belépő főpap a hosszabbik oldalát látta a ládának. A
frigyláda födelét aranyból készült tábla alkotta, melynek
neve kegyelemtábla (kappóreth). A kegyelemtáblán egy
másfelé forduló, arccal a kegyelemtáblára néző két arany
kerub (15) volt. Valószínű, hogy ezek térdelő alakok
voltak. Szárnyaikkal befödték a kegyelemtáblát. Az Isten
a kegyelemtábláról szólt Mózesnek és itt volt jelen felhő
alakjában a pusztai tartózkodás ideje alatt. Mózes a frigy
ládába helyezte a két kőtáblát. A frigyládában volt ezen
kívül a mannával teli edény, Aron kivirágzott vesszeje.
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A frigyláda mellett jobboldalt volt a törvénykönyv. Az
engesztelés napján a frigyládára helyezte el a főpap az
many/üstölőt is. Ide, a szentek szentjébe csak egyszer
egy évben, engesztelő napkor léphetett be a főpap. Más
nak tilos volt belépnie.

SZENT SZEMf:LYEK. Isten a szövetség megkötése
kor Lévi tőrzsét választotta ki, hogy neki szolgáljon. Fő
pappá, vagyis az istentisztelet vezetőjévé Áront, illetőleg
ennek elsőszülött fiát tette meg, és ez a tisztség mindíg
az elsőszülöttre szállt Áron családjában, hacsak valami
nem akadályozta ezt meg. Áron többi fia, illetőleg ezek
nek leszármazottjai alkották a papságot, núg Lévi
törzsének férfitagjai képezték az istentisztelet segéd
személyzetét. Mózes leszármazói is a leviták csoportjába
tartoztak.

A főpap állott a papság élén. Kötelessége volt: az
engesztelő nap szertartásait végezni, fontos kérdésben
megkérdezni Jahvét az urim és turnmim által, felügyelni
a papságra, az istentiszteletre, a királyokat felkenni, val
lási kérdéseket eldönteni. Az Isten díszes ruhát írt elő
számára. (76) Istentiszteletnél felvette legelőször a lábra
valót. Ez rövid nadrág volt. Ezután magára vette a bokáig
érő gyolcskőntöst, melyet övvel kötött meg. Ujja szűk
volt s a kézfejig ért; a ruhának felső része szorosan a
testhez tapadt. Az öv négyszínű fonálból készült (fehér,
kék, sötétvörös és világosvörös), 3-4 ujjnyi széles s igen
hosszú volt, úgyhogy többször csavarták körül a testen.
A lelógó végeket vállra dobták, ha szolgálatot végeztek.
Hivatali jelvény volt, ezért csak a szorosan vett tényke
déseknél lehetett hordani. A köntös fölé felsóköntöst
vett fel a főpap. Ez sötétkék színű bíborszövetbőlkészült;
ujjatlan, térdig érő ruhadarab volt. Alul szegélyén
gránátalmák és aranycsengők egymással váltakozva lóg
tak.. A felsőköntösre került a vállravaló (efod). Arannyal
átszőtt négyszínű ruhadarab volt. Két részből állott; a
csípökig érő mellső és hátsó lapot a vállon egy-egy
aranyba foglalt drágakő fogta egybe. A két kövön a
12 t?rzs neve volt bevésve. Derékon egy öv szorította a
ruhat a testhez. A vállravalóhoz hasonló anyagból készült
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a tudakoló, mely a kehely felszereléséhez tartozó bur
zához hasonló táska volt. Mindegyik oldala egy arasz
volt. Elöl három oszlopban és négy sorban 12 drágakő
helyezkedett el, mindegyiken egy-egy törzs nevével. A
tudakoló négy sarkán egy-egyaranykarika. A két felső
karikába aranyláncot illesztettek, melynek végét aztán
a vállravaló drágakő pántjához kapcsolták.. Az alsó két
karikába kék zsinórt fűztek, melynek segítségével a
vállravaló öve felett elhelyezett aranykarikához kötöt
ték. A tudakolóba tették az urimot és tummimot. Mi volt
az, nem tudjuk.. Talán valami jellel ellátott két kő vagy
más tárgy volt. Arra szolgált az urim és tummim, hogy a
főpap fontos ügyben általa tudja meg az Isten akaratát.
A főpap fejét turbánszerű vászonsüveg födte be. A süveg
előrészén kétujjnyi széles aranylemez volt kék zsinórral
felerősítve. Az aranylemezen ezek a szavak voltak be
vésve: Szentség az Úrnak.

A főpap vezetése mellett a papság végezte az isten
tiszteletet. A papság feladata volt: illatáldozatot be
mutatni, a hétágú lámpát gondozni, a színkenyeret szom
baton kicserélni, az oltár tüzét gondozni, naponta reggel
és este az égő áldozatot bemutatni, a népet oktatni, bírás
kodni bizonyos ügyekben. A papok ruhája a lábravaló
ból, a gyolcsköntösből, az övből és a turbánszerű süveg
ből állott. (17)

A leviták segédkeztek az istentiszteletnél, őrizték a
szentsátrat s a vándorlás ideje alatt ők szállították azt,
oktatták a népet a törvényekre, gondoskodtak az isten
tiszteletnél az énekről és a zenéről. Ruhájuk hasonló a
papokéhoz. csak egyszerűbb anyagból készült.

Mózes Áront és fiait a nép előtt ünnepélyesen be
öltöztette a ruhákba, utána olajjal felkente őket. Az olaj
jal való felkenés adta nekik a hatalmat a szent cselek
mények végzésére. A felszentelés után áldozatokat mu
tattak be. A felszentelés hét napon keresztül tartott, s ez
idő alatt állandóan a szentsátor közelében kellett tartóz
kodniok. A főpapok egymásutánját, valamint a papság
leszármazását nyilvántartották. Árontól egészen Jeruzsá
lem elpusztulásáig 81 főpap neve maradt ránk.
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ISTENTISZTELETI CSELEKMÉNYEK. Istennek leg
fóbb tisztelete az áldozat bemutatásával történik. Áldozat
lehet véres és vétnélkiili. Véres áldozatnak állatokat,
vérnélkülieknek növényi termékeket mutattak be. Véres
áldozatul bemutatni szarvasanarhát, juhot, kecskét, gerlét
és galambot lehetett. Az állatnak. legalább nyolcnaposnek
és hibátlannak kellett lennie. Vérnélküli áldozatul búza-,
árpatermékeket. olajat, bort, tömjént és sót (egyedüli
ásványi eredetű áldozat) lehetett bemutatni.

Véres áldozat lehetett: 1. Egő áldozat. Itt egészen
elégették az állatot, hogy az Istent imádják. 2. Engesztelő
áldozat, melyet az elkövetett bűnökért, vétkekért mutat
tak be. Ennél a vérrel való meghintés a lényeg. 3. Béke
áldozatot hálából mutatták be, s itt az áldozati lakomán
van a hangsúly. A véres áldozat bemutatásánál a fel
ajánló elővezette az állatot személyesen, kezét az állat
fejére helyezte és leölte az állatot. A pap az állat vérét
az oltárra szórta, s vagy az egész állatot vagy csupán
bizonyos részeit égette el. Az állat húsa a papokat illette,
kivéve a békeáldozatul bemutatott állatok húsát, mely
a bemutatóé maradt a papi részt kivéve.

A vérnélküli áldozatokból az eledeláldozatok egy
részét elégették, míg a többi a bemutató papé maradt. Az
itaJáldozatnál a bort, mégpedig vörös és újbort az oltár
ra, illetőleg ennek tövébe öntötték.

SZENT IDOK. Az idő is az Isten adománya és teremt
ménye, ezért az Istent megilleti a hála és az imádás. Ennek
kifejezésére szolgált a míndennap bemutatott áldozat,
melynek neve az oltártűz állandó égése míatt, állandó
áldozat. Reggel és este egy-egy bárányt mutattak be,
ezenfelül lisztböl és olajból készült ételáldozatot és bor
ból álló italáldozatot s ezenfelül illatáldozatot. Ezt ki
vétel nélkül mindennap be kellett mutatní még akkor is,
ha más áldozatokat írt elő a törvény.

Hetenként ismétlődő ünnep volt a szombat. Péntek
esti csillagfeljöveteltól szombat esti csillagfeljövetelig
tartott. A legszigorúbb nyugalmat írta elő az Isten szom
batra. Ezért nem volt szabad megkezdeni pénteken olyan
munkát, melyról előrelátható volt, hogy nem lehet be-
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fejezni aznap. Az ételt is az előző nap kellett elkészíteni;
a tábort szombaton nem volt szabad elhagyni. Szombaton
a nép ősszegyűlt imára, törvényolvasásra és buzdító
beszéd hallgatására. Szombaton a napi áldozatokat meg
kettőzték.

Minden hónap első napját, vagyis azt a napot, amikor
az újholdat megpillantották, külön áldozattal ülték meg,
mely alatt a papság ezüstharsonákat fújt. Különös ünne
pélyességgel ülték meg a hetedik hó (szeptember
október) újhold-napját, melyen nem ezüstharsonákat, ha
nem erősen hangzó kosszarvakat használtak kürt gya
nánt. Az ünnepet ezért kürtszó ünnepének is nevezték.
Különben ez a nap volt a polgári év első napja.

Évenként ismétlődő ünnep volt a húsvét, az Egyip
tomból való kiszabadulás emlékünnepe, melyet báránnyal
és kovásztalan kenyérrel ültek meg. Az ünneplés nyolc
napon át tartott és kovásztalanok ünnepe nevet is viselte,
mert ekkor nem volt szabad kovászos ételt a házban
tartani. Mindennap külön áldozatot mutattak be.

Húsvétra következő ötvenedik napon tartották az
aratási hálaadás ünnepét, görög néven a pünkősdőt.
Héber neve sabua (hetek ünnepe), mivel hétszer hét nap
telt el húsvét után. A zsidók a sínai törvény kihirdetése
emlékünnepét is ezen a napon tartották a Kr. u. II. szá
zad óta.

Sátoros ünnep ősszel volt. Lombsátrat állítottak fel
s itt laktak egy hétig. Ez az ünnep a tennésért végzett
hálaadás ünnepe volt. Ilyenkor a zsidók kezükben gyü
mölcsöket, pálmaágakat, sűrű lombú fák gallyait s fűzfa
ágakat hordtak (lúlab). Az ünnep alatt nagyszámú állat
áldozatot mutattak be. Ez az ünnep emlékeztette a zsidó
kat a Sínai-pusztában töltött negyven évre, amikor sátor
alatt laktak.

• A hetedik. hó í O-ík napján tartották az engesztelő
napot vagy a hosszúnapot. E napon rninden munkától
tartózkodní kellett s szigorú bőjt volt előírva. A szer
tartásokat maga a főpap végezte. Először teljes főpapi
díszben kellett bemutatnia a reggeli áldozatot. Utána
csak a papok számára előírt ruhában felajánlott áldo-
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zatul a maga nevében egy fiatal bikát és egy kost; a nép
pedig felajánlott két kecskebakot és egy kost. A két kos
egészen elégő áldozatul szolgált. A fiatal bikát a maga
es a papság bűneiért mutatta be; vérével bekente a frigy
láda elejét és a többit előtte a földre hintette. Sorsvetés
sel az egyik. bakot a nép bűnéért áldozta fel. A másik
kecskebakot pedig elővezették s a főpap mind a két
kezét rátette a kecskebak fejére s ráolvasta a nép bűneit.
Ekkor a kecskét egy ember a pusztába vezette s ott
sorsára bízta (bűnbak). Az esti áldozatot is a főpap
mutatta be.

Minden hetedik év neve szombatév. Ebben az esz
tendőben parlagon kellett hagyni a földeket. Ami ter
mett, az a szegényeké volt.

Hét szombatév után következő esztendő, vagyis az
ötvenedik esztendő volt a jóbel-év. A nevét onnét kapta,
hogyanegyvenkilencedik év engesztelő napján kostülkö
ket fújtak meg s erről a harsonázásról nevezték el az
évet jubileumi évnek. Ekkor is szünetelt minden mezei
munka; minden zsidó származású rabszolga visszanyerte
szabadságát; a más kézre került birtok visszakerült az
eredeti tulajdonos kezére.

A MOZES-FELE ISTENTISZTELET. Az Isten egysé
gesen rendezi a zsidó nép vallását. Eddig csupán az atyai
hagyományok irányították az Istennek a tiszteletét, most
az Isten mindenre kiterjedő előírást, törvényt ad. Ebben
a vallásra vonatkozó törvényben erősen kidomborodik
az Isten abszolút urasága, akit képek nélkül kell tisz
telni. A szellemi Istennek szellemi tisztelet jár ki. Az
abszolút uraság kidomborodását abban kell látnunk, hogy
az Istent csak egy helyen lehet tisztelni. Isten ezzel elejét
akarja venni minden letérésnek, nehogy helyette az idők
folyamán kis helyi isteneket imádjanak. Az imádás for
máját is maga az Isten szabja meg és az egész istentisz
teleti felügyeletet a főpap alá rendeli, akinek ellenőrzése
lehetővé teszi az előírt törvények maradéktalan meg
tartását.

A szentsátor felállításával az Istennek célja: ural
mának, a teokrácíának kiemelése: "Csináljanak nekem
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szentélyt, hogy közöttük lakhassam," (II Móz. 25, 8.)
A király népe között akar Iakní és így vigyázni arra a
szövetségre, melyet a néppel kötött. Más népnél az
istenek csak szobrok, bálványok alakjában voltak jelen,
Izraelnél pedig valóságban. Tudatában van ennek a nép
is, ezért mondja Mózes: "Van-e még oly nagy nép, amely
hez az Isten oly közel lenne, mint a mi Urunk Istenünk?"
(V Móz. 4, 1.)

Az Istennek lelkiekben helyettese a főpap. Ezért a
főpapnak különösképen kellett vigyáznía magára, hogy
mindíg tiszta maradjon. Ez a tisztaság sokkal szigorúbb
volt, mint a papság számára előírt tisztaság vagy a nép
től megkövetelt tisztaság. Minden izraelitának tisztának
kellett lennie a törvény szerint. Tartózkodnia kellett
bizonyos cselekedetektől,ételek élvezésétől.mert az Isten
népe ezzel mutatta meg, hogy különb, mint a többi nép.
A főpapra ezek az előírások még körülhatároltebbak
voltak. Ezek vonatkoztak főkép a házastárs megválasz
tására és a gyász ideje alatti viselkedésre, hogy ezáltal
is távoltartsa tőle a pogány szokások kialakulásának a
lehetőségét. Ezért mondja az Isten: "En, az Úr szentséget
kívánok tőletek." (III Móz. 22, 32.) Isten papságának,
elsősorban a főpapnak kiválóbbnak és többnek kell
lennie az átlagembernél.

Az áldozatok bemutatása is azt szolgálja, hogy Isten
népének minden tagja különb legyen, mint más ember.
Ezért kellett imádni, engesztelni az Istent és hálát adni
a kapott jókért. Az áldozatnál csak szép, egészséges
állatot volt szabad használni. Isten a legnagyobb Úr, aki
mindennek az Ura és ezért csak a legszebb és a legjobb
illeti meg őt. Minden állat vére, ahol a keleti felfogás
szerint a lélek, az élet székel, kizárólag az Istent illeti
meg. Az áldozatokkal lehetett visszaszerezni az elvesz
tett törvényes tisztaságot, az áldozat tette megigazulttá
a törvény előtt a bemutatót, s ezáltal figyelmeztette, hogy
belsőleg is ilyen legyen.

Mivel az idő is az Isten teremtménye, azt ís lefog
lalta magának. Ezt a gondolatot juttatja kifejezésre a
reggel és az este bemutatott állandó áldozat. Ezért nem

199



lehetett soha elhagyni ezt az áldozatot. Az idő részletei
ben is az Istené: napok, hetek, ünnepek. De a: maga egé
szében is az Istené. Ez jut kifejezésre a szombat- és a
jóbel-évben.

IDEGEN HATÁSOK AZ ISTENTISZTELETBEN.
Aranyszájú Szent János így ír: "Az Isten a tévelygők
üdvéért megengedte, hogy őt hívei azon szertartásokkal
tiszteljék, melyekkel a pogányok bálványaikat tisztelték,
azokat csupán kissé kijavítván, hogy így gyermekeit régi
szokásaikból a magasabb eszmék körébe felemelje." (In.
Matth. Hom. VI. 3.) Amikor azTsten rendezi saját tisz
teletét, akkor tekintetbe vette az emberi természetet, és
ezért nem ad teljesen idegen és szokatlan istentiszteletet,
hanem a régi meggyökeresedett szokásokat, az emberiség
általánosan kialakult gyakorlatát is tekintetbe veszi. Nem
vet el mindent, ami pogány, ha e mellett alkalmas arra,
hogy kifejezésre juttassa az Isten legfőbb uraságát. Ezért
látjuk, hogy sok régi szemita szokást megtartott, átvett
az egyiptomiak vallásából is több dolgot. Bár itt ezzel
kapcsolatban mindjárt megjegyezhetjük, hogy ezek az
átvételek inkább Iparművészeti dolgokra vonatkoznak,
ami megint erős bizonyíték Mózes és a nép egyiptomi
tartózkodása mellett.

A hosszú egyiptomi tartózkodás alatt a zsidók sok
olyan szokással ismerkedhettek meg, ami nem fért össze
az Isten helyes tiszteletével. Ezért vonatkoznak a tör
vényben található tilalmak lényegében az egyíptomiak
vallása ellen. A hasonlóság sok tekintetben fennáll, sőt
a Szentírás egyes leírásai csakis akkor érthetők, ha
ismerjük a megfelelő egyiptomi illusztrációkat hozzá.
A szentsátornak a beosztása nagyjából az egyiptomi
templomok beosztásához hasonló. Ezeknek is van udva
ruk, melyben téglalapalakú épület foglalt helyet, és
ehhez csatlakozott az a cella, melyben a templom legszen
tebb dolgát, a fából vagy kőből készült naoszt (78) őriz
ték. Ebben látják sokan a frigyláda ősét, Ez kis, templom
alakú, gondosan lezárt láda volt. Az ebben elhelyezett
istenszobrot csak a királyok vagy a főpap nézhették
meg. - A naosznak kicsinyített alakját bárkaalakú ala-
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pon hordozni is szokták a körmenetekben. A naoszon
géniuszoknak a rajza volt. A papság ruhái is egyiptomi
mintákat tartanak szem előtt. Mózes a ruhák leírásában
olyan kifejezéseket használ, amelyek látott dolgokra
vonatkoznak és bővebb magyarázatra nem szorulnak.
Az egyiptomi képeken feltalálhatjuk több ruhának az
alakját, így pl. az efoddal találkozunk istenek, királyok,
főpapok ábrázolásánál; ugyanígy a tudakolót is megtalál
juk az egyiptomi ábrázolásokon. Azonban teljesen más
az oltár és az áldozat. Az oltár mindíg földből, faragatlan
kőből készült, melyen elégették az áldozatot. Az elége
tésseI kifejezésre akarták juttatni azt, hogy amint a
földnek terméke és a földből élő állat a tűzben megsem
misül anyagilag és felfelé szálló füst alakjában járul
mintegy Isten elé, úgy jussanak a bemutatók az Isten
színe elé, és mentse meg őket az áldozat az Isten harag
jától. Ezekből is látható, hogy az egyiptomiak vallásával
való hasonlóság csupán külsőleges és nem a lényegre
vonatkozó.

A Kr. e. IV. századból való kartágói vallási előírá
sokban találkozunk több olyan előírással, mely vonatko
zásba hozható a zsidó áldozatokkal. A kartágóiak föní
ciai telepesek és így a kapcsolat köztük és az izraeliták
közt fennállhatott még az ősi hazában. A kartágói áldo
zati előírások ismerik az "egészen elégő áldozatot", a
"békeáldozatot" és az "ételáldozatot". Az áldozatokban
valló részesedés azonban már máskép történt. Míg a zsidó
papok természetben részesültek az áldozati állatból vagy
ételből, addig a kartágói papságnál kialakult taksa
rendszerrel találkozunk. A hasonlóság még nem azonos
ság, sőt talán fordított hatásról is beszélhetnénk, mivel
Kartágó föníciai eredetű 'lakói a Kr. e. VII. században
alapították a várost. De feltételezve is ez átvételt, hivat
kozhatunk Aranyszájú Szent Jánosnak fentebb idézett
mondására és semmi kivetnivalót sem találnánk ebben az
esetben.

ELOK:eP. A Mózes-féle istentiszteletnek a maga egé
szében előkészítő jellege volt és így előképe az az Új
szövetség megfelelő előírásainak. A szemsátor előképe
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a mennyországnak, az Anyaszentegyháznak és a katoli
kus templomoknak. A frigyláda a rajta felhő alakjában
jelenlevő Istennel éli tabernákulum előképe, ahol maga
az Isten van elrejtőzve kenyérszínben. A frigyládában
lévő kőtábla az evangéliumnak előképe. A színkenyér
asztal a rajta lévő kenyerekkel az oltárnak és a rajta
lévő Oltáriszentségnek az előképe. A hétágú lámpa az
Isten felvilágosító kegyelmének, valamint a hét szentség
nek az előképe, és jelzi a Szeritlélek hét ajándékát is.
emlékeztet az örökmécsre és a gyertyákra. Az oltár, ahol
az áldozatokat bemutatták, előre jelzi a kereszt oltárát.
A rézmedence, ahol a papság megtisztult, a keresztkút
előképe.

Az áldozatot bemutató pap, elsősorban a főpap az
Úr Jézus előképe, aki a rrri legfőbb papunk, aki közben
járónk és legtisztább áldozatunk bemutatója. Olajjal
kenték fel Áront, ezért felkentnek is nevezték; ez az Úr
Jézus hivatalos neve is, mert őt a Szentlélek felkentjé
nek is nevezik. Urim és tUIDIDim segítségével megtudta
az Isten akaratát; az Úr Jézus öröktől fogva tudja az
Isten akaratát, mert Ö az örökkévaló Ige.

Az áldozatok, főkép a véres áldozatok az Úr Jézus
keresztáldozatának előképei; míg a vérnélküli áldozatok
a szentmise előképei. Az áldozat annyira szent volt, hogy
az oltárt életmentővé tette abban az esetben, ha valaki
véletlen gyilkosságot követett el és érintette az oltár
szarvát; így menti meg életünket az Úr Jézus áldozata is.
A békeáldozat különösképen jelzi a szentáldozást. Az
áldozatok engesztelték ki az Istent az elkövetett bűnö
kért; az Úr Jézus halálla engesztelte ki a mennyei Atyát
az elkövetett bűnökért. Az, hogyahosszúnapi engesz
telő áldozat húsát a táboron kívül égették el, Szent Pál
nak azt juttatja az eszébe, hogy az úr Jézus is Jeruzsá
lem kapuin kívül halt meg. (Zsid. 13, 12.)

Szombat vasárnapnak, húsvét a mi húsvétunknak,
pünkösd a mi pünkösdünknek és a hosszúnap nagy
pénteknek az előképe.

TANITÁS. A legtisztább monoteizmus jut kifejezésre
a zsidó istentiszteletben; egy Isten, egy templom, egy
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főpap, egy tanítás, egy törvény. Az Istennek a tisztelete
nélkülözi ábrázolását, hogy így is kifejezésre jusson
szellemi volta és a nép elkerülje a bálványimádást.
Csakis isteni kinyilatkoztatással magyarázható az, hogy
a minden oldalról bálványokkal körülvett zsidó nép,
mely pedig maga is nagyon hajlamos volt a bálvány
imádásra, elkerülte a kezdet-kezdetén Istennek jelvény
ben vagy képben való ábrázolását is. Istennek titokzatos,
emberek által nem látható jelenlétét köztünk a szentek
szentjének sötétsége akarja kifejezésre juttatni. Az Isten
végnélküli szentségét emeli ki a törvény előtti tisztaság
és az, hogya főpap csak egyszer mehetett eléje, valamint
a szent szerek gondozására egy külön törzs volt kijelölve.

ALKALMAZÁS. Istennek előírásai saját tiszteletére
megmutatják, hogy milyen tiszta lélekkel kell eléje járul
nunk. Meg kellett az ószövetségi papságnak testét mos
nia, mielőtt a szolgálatot megkezdte volna. Erre figyel
meztet bennünket a szenteltvíztartó, mikor templomba
menet meghintjük vele magunkat, úgyszintén az ünnepé
lyes mise előtti Asperges, Isten elé tiszta szívvel és lélek
kel lehet csak járulni. Van közös istentisztelet és azon
részt kell vennünk, nem elég csupán magánájtatossággal
tisztelni az Istent. Ha ez elég lenne, akkor nem követelné
meg a zsidó néptől oly aprólékos pontossággall körülírt
nyilvános és közös tiszteletét.

Törődjünk azzal, hogy templomunk mindíg szép
legyen, járuljunk hozzá az istentisztelet végzéséhez
anyagi erőinkhez mérten.

Tiszteljük lsten szolgáit, a papokat és imádkozzunk
azért is, hogy Isten jó papokat adjon nekünk, mert ők
Szent Pál apostol szavai szerint: "Isten szolgái és az isteni
titkok kiszolgáltatói". (I Kor. 4, 1.)

Imádkozzuk a loretói litániában áhitattal azt a címet,
hogy a Szent Szűz "Foederis Arca", mert ő volt az Isten
nek a trónja a földön, amikor az Úr Jézus a földre szál
lott, hasonlóan a frigyládához.

IMA.
Könyörögjünk. Kérünk, Uram, mutasd meg hatalmadat és jöjj

nagy erőddel segítségünkre, hogy amít bűneink megakadályoznak,
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azt kegyelmed segitségével könyörületed irgalma gyorsan véghez
vigye. Amen. (Advent IV. vasárnapjának könyörgése.)

11. zsoltár.
Szeretlek Téged, Jahve, erósségem,
Jahve, sziklám s váram és megmentóm Te vagyi
Istenem az én sziklaváram,
ahová menekülök;
pajzsom, megmentó erósségem,
és az én védelmemI
"Dicsértessék Jahvel" - kiáltom,
mert megszabadultam minden eIlenemtóI.

Körülörvénylettek a halál hullámai,
a gonoszság patakjai megrettentettek.
Az alvílág kötelei körülfontak,
amikor nem is sejtettem, elért a halál töre.
Inségemben Jahvét kiáltottam,
Istenemhez szállott kiáltásom ...
Es meghallotta templomából kiáltó szavam
és könyörgésem elébe, füléig hatolt. (1-7.)

25. Zsoltár.
Védd meg igazamat, Jahve,
mert mindíg ártatlanul jártam utaimi
s mert Jahvéban bizom, nem ingadozoml
Vizsgálj meg, Jahve, és így tégy próbára engem,
vizsgáld meg túzzel vesém és szívemI
Hogy jóságodat szemem elótt tartottam mindíg,
s húséged az, miben gyönyörködtem.
Gonosz emberek tanácsához nem ültem én,
nem - barátkoztam azokkal, kik gonoszban törik a fejük.
A gonoszok hadát gyúlöltem,
s istentelenekkel én le nem ültem.
Artatlanságban mosom a kezem,
s körüljárom oltárodat, Jahve,
Hogy hangos szóval dicséretedet zengjem,
s minden csodás dolgodat hirdessem.
Jahve, szeretem házad lakóhelyét,
s ragyogó lakásod trónusátl

Engem a búnösökkel együtt ne veszíts el,
életemet a vérszomjasokévall
kiknek kezéhez tapad a gonosz,
s jobbjuk tele vesztegetó jutalmakkaI.
~n meg ártatlanul haladok utamon,
szabadíts meg s könyörülj meg rajtamI
Biztos az út, amelyen én áIlok:
a gyülekezetben Jahvét áldom I
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15. A negyven esztendős pusztai tartózkodás
IV Móz. 10, 11-17, 13; 20, l-24, 25; 27, 12-23;

V Móz, 1, l-34, 12.

A KJTh.1EK. A második esztendő második havának
20-ik napján felemelkedett a felhő a szentsátorról; ezzel
jelezte ugyanis az Isten az indulást. A nép ekkor elindult
s több állomás után elérkezett Fárán pusztába. Itt szólt
az Isten Mózeshez: "Küldj mindenegyes törzsből férfia
kat, hogy vegyék szernre Kánaán földjét." Mózes erre
kiválasztott minden törzsből egy-egy férfit s elküldte
őket, hogy tekintsék meg alaposan a földet. Felmentek
tehát a férfiak s kikémlelték a földet Szin pusztától
egészen Rohóbig. Eljutottak a Szőllőfürt völgyéig, ahol
egy szőllővesszőt levágtak a rajta levő fürttel együtt s
azt rúdon két férfi vitte. Szedtek még gránátalmát és
fügét is. Negyven nap mulva, miután bejárták az egész
vidéket, visszatértek Párán pusztába és elmondták. amit
tapasztaltak: "Megérkeztünk arra a földre, ahová min
ket küldtetek. Valóban tejjel és mézzel folyó a föld,
amint láthatjátok e gyümölcsökből is. De igen erős lakói
vannak és fallal körülvett városai." A nép erre zúgolódni
kezdett. Káleb, az egyik kém csillapítani kezdte a Mózes
ellen hangolt tömeget s mondotta: "Keljünk fel s vegyük
birtokba a földet, hisz van erőnk hozzá." Mások a kémek
közül így szóltak: "Semmi körülmény közt nem mehe
tünk fel e néphez, mert erősebb nálunk." És elkezdik a
bejárt földet gyalázni, hogy lakóit elemészti s népe igen
szálas termetű. A nép zúgolódni kezdett Mózes és Áron
ellen s mondotta: "Bárcsak Egyiptomban haltunk volna
meg, bárcsak itt a kietlen pusztában pusztulnánk el s ne
vinne be minket az Úr arra a földre, hogy kard által
pusztuljunk el s gyermekeinket fogságra vigyék. Nemde,
jobb lenne Egyiptomba visszafordulni? Válasszunk ve
zért és térjünk vissza Egyiptomba." Mózes és Áron
mikor ezt hallották, földre borultak Izrael fiainak soka
sága előtt. Józsue és Káleb megszaggatták ruháikat s a
sokasághoz szólottak: "A föld, melyet bejártunk, igen
jó. Ha kegyes lesz az Isten, bevezet oda s kezünkre adja
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ezt a tejjel és mézzel folyó földet. Ne lázongjatok az Isten
ellen. Ne féljetek a föld lakóitól, mert miként a kenyeret,
úgy emésztjük fel őket. Az Úr velünk van, ne féljetek."
Az egész sokaság kiabálni kezdet s kővel akarta elhall
gattatni őket. Ekkor azonban megjelent a sátor felett az
Úr fensége egész Izraelnek. Mózeshez szólott ekkor az
Úr: "Meddig szid engem ez a nép? Meddig maradnak
hitetlenek a jelek ellenére, melyeket pedig előttük tet
tem? Megverem őket döghalállal, téged pedig nagy néppé
teszlek és erősebbé, mint itt ez." Mózes azonban könyö
rőg a népért: "Azt mondják majd: Nem tudta bevezetni
a népet a földre, amire pedig megesküdött, ezért ölte
meg őket a pusztában. Kérlek, bocsásd meg ennek a nép
nek a bűnét irgalmasságod nagysága szerint, amint
könyörültél az Egyiptomból kijövőknek ezideig." Az Úr
így válaszolt: "Megbocsátottam szavad szerint. Azonban
azok az emberek, akik látták fenségemet s a véghezvitt
csodákat s mégis megkísértettek már tizedszer és nem
engedelmeskedtek szavamnak, nem látják meg e földet,
kivéve Kálebet, aki egészen más szellemmel töltekezett,
és követett engem. Holnap bontsatok tábort és térjetek
vissza a Vörös-tenger felé vezető úton. A népnek pedig
mondd meg: Elek én, úgymond az Úr: meghallgattam,
amit mondtatok, s e szerint cselekszem veletek. Ebben
a pusztában fognak holttesteitek nyugodni. A húsz éven
felüliek, akik ellenem lázadtak, nem mennek be a földre,
kivéve Kálebet és Józsuét. Gyermekeiteket pedig, akik
ről azt mondtátok, hogy az ellenség zsákmányai lesznek,
bevezetem, hogy lássák a földet, mely nektek nem tet
szett. Fiaitok negyven esztendeig vándorolni fognak a
pusztában annak a negyven napnak a száma szerint,
amely alatt kikémleltétek a földet: minden nap egy évnek
számít." A férfiak, akiket Mózes a föld kikémlelésére
küldött és akik visszatértük után fellázították a népet,
meghaltak az Úr színe előtt. A nép egyrésze nem akart
engedelmeskedni Mózesnek és visszamenni a pusztába,
hanem megtámadták az ámálekítákat és a kánáneusokat,
azonban ezek megverték öket és egészen Hormáig üldöz
ték a megverteket.
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Második havának huszadik napján: körülbelül májusban. 
Fárán-puszta: a Sínai-félsziget északkeleti részén volt és egészen
Kánaánig terjedt. - Szin puszta: Kánaán déli határánál feküdt;
nem azonos a már előfordult Sin pusztával. Rohób: Kánaán
északi részén volt. - Szóllófürt völgye: Hebron környékén kell
keresni. - Gránátalma: Punica granatum, alma nagyságú, ízes gyü
mölcs. - Káleb: Júda törzséból származott. - Lakóit elemészti:
rossz az éghajlata, nem termi meg földje a szükséges eleséget. 
Úr fönsége: a felhőoszlop fénye által lett láthatóvá mindenki számára
az úr fensége. - Vörös-tenger felé vezetó út: Kánaánból a Sínai
hegy felé vezető út neve. Nevezték ámorreusok hegye felé vezető

útnak is, ha Kánaán felé mentek rajta. - Meghaltak az Úr színe
eláll: valószínűleg hirtelen halállal. Haláluknak intőjel és büntető

jellege van. - Horma: Kánaán déli határánál volt; helyét pontosan
nem lehet megállapítani. Régebbi neve Szefáát.

KORE, DÁTÁN Es ÁBIRON LÁZADÁSA. A pusztai
tartózkodás évei alatt az Isten különböző törvényeket
adott Mózesnek, melyeket ez aztán közölt a néppel. De
ez egyeseknek nem tetszett. Igy Kóré, Dátán, Ábiron és
velük 250 előkelő férfi Mózes ellen támadt: "Miért tol
játok fel magatokat az Úr népe fölé?" Mózes ekkor így
felelt nekik: "Reggel majd kinyilvánítja az Úr, hogy kik
tartoznak hozzá. Ezért mindenki vegye kezébe a füstölőt,
te Kóré és egész gyülekezeted. Tegyetek aztán a tűzre
füstölőszert az Úr előtt. Aztán akit kiválaszt, az legyen
a szent. Azért engedte meg, hogy közeledjetek hozzá, te
és Lévi fiai, hogya papságot is magatoknak követelj é
tek, és egész társaságoddal az Úr ellen támadj? Micsoda
ugyanis Áron, hogy lázongtok ellene?" Másnap a 250
lázadó ott állott a szeritsátor előtt füstölőkkel oa kezük
ben. Ekkor megjelent az Úr dicsősége előttük. Az Úr így
szólt most Mózeshez és Áronhoz: "Parancsold meg az
egész népnek, hogy különüljenek el Kóré, Dátán és
Ábiron sátraitól." Mózes figyelmeztetésére a nép eltávo
lodott a sátraktól, a föld erre megnyilt, elnyelte azokat
családostul. minden jószágukkal egyetemben. Ugyancsak
tűz jött ki ekkor az Úrtól, és ez a 250 tömjénező embert
megölte. A füstölőket lemezekké kiverve Isten paran
csára az oltárra szögezték, hogyemlékeztetőjelülszolgál
jon Izrael fiainak a jövőben, hogy az Úr oltárához csak
Áron fiai járulhatnak.
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Kóré: a leviták közül származott. Valószinűleg valami okból
mellőzés érhette, mert születése szerint vezetónek kellett volna
lennie, s mégis csak mint egyszerü levita szerepel. - Dátán és
Abiron: Ruben leszármazói, akik hihetóleg nem nézték jószemmel,
hogy a politikai hatalom nem az elsőszülött törzsének a kezében
van, hanem a levita származású Mózes és Áron gyakorolják azt.
Ez állitotta szembe óket a törvényes vezetóséggel.

ÁRON KIVIRÁGZOTT VESSZEJE. Mózes mindegyik
törzstől vesszőt kér Isten parancsa szerint, Avesszókre
a nemzetségfők ráírják nevüket. A Lévi-törzs vesszejére
Áron nevét írják fel. Elhelyezi ekkor Mózes a vesszőket
(lj bizonyság sátrában az Úr színe elé. Másnap bemegy
a vesszőkért s látja, hogya Lévi házából való Áron vesz
szeje rügyeket hajtott, virágokat fakasztott és azok
mandulává értek. Megmutatja a vesszőket Izrael fiainak,
hogy lássák és visszavegyék törzsenként a vesszőket.
Áron vesszejére vonatkozólag ez az Úr parancsa: "Vidd
vissza Áron vesszejét a bizonyság sátrába, hogy ott
maradjon Izrael fiai lázadásának jeléűl." .

Aron nevét írják fel: Áron volt Lévi törzsének a feje. 
Izrael fiai lázadásának jeIéül: Isten a kivirágzott vesszóvel adja
tudtul, hogy Áront és törzsét választja, hogy az oltár körül szol
gáljanak. Ez volt az Isten válasza a Kóré-féle lázadásra.

MOZES Es ÁRON KISHITűSEGE. Izrael fiai az első
hónapban aztán eljutottak a Szin pusztába és a nép
Kádesben telepedett le. Itt meghalt Mária, Mózes nővére,
akit itt is temettek el. Mikor a népnek nem volt újból
ívóvíze. Mózes és Áron ellen lázadást szítottak. Mózes
és Áron bementek a szentsátorba, földre borultak az Úr
előtt és így imádkoztak a vízért. Az Úr válasza ez volt:
"Vedd' a vesszőt és gyüjtsd egybe a népet, te és Áron,
szóljatok előttük a sziklának és az majd vizet ad." Fogta
tehát Mózes a vesszőt, melyaz Úr színe előtt volt, össze
gyüjtötte a népet a szikla előtt és így szólt hozzájuk:
"Halljátok, lázadók és hitetlenek! Vajjon tudunk-e nek
tek vizet adni ebből a sziklából?" Felemelte Mózes a
kezét, kétszer ütött a szíklára s bőséges víz fakadt abból,
úgyhogy a nép és barmai ihattak. Mózeshez és Áronhoz
most így szólt az Úr: "Mivel nem hittetek nekem, nem
vezetitek be a népet a földre, melyet nekik adok,"
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Első hónap: itt már a legnagyobb vatószinúség szerínt II
negyvenedik év első hónapjáról van szó. - Kádes: Fárán pusztá
ban fekszik, mégpedig ennek Szin puszta nevezetű részén. Ez a
hely volt különben is a negyven évi vándorlás központja. E körül
volt szétszóródva a nép, míg Mózes újból össze nem gyüjtötte
öket ide. - Bőséges v/z fakadt: a helyet elnevezték Me-Meribá
nak, Pörölés vizének.

ÁRON HALÁLA. Miután a tábor elindult Kádesből.
elérkeztek Hor hegyéhez, mely Edom határánál van. Itt
szólt az Úr Mózeshez: "Térjen meg Áron népéhez, nem
megy be ugyanis a földre, melyet Izrael fiainak ígértem,
mivel nem hitt szavamnak. Vedd Áront és fiát, vezesd
fel Hor hegyére. Atyja ruháiba öltöztesd fel Eleazárt, a
fiát. Áron pedig haljon meg ott." Mózes az Úr parancsa
értelmében cselekedett. Áron ruháiba öltöztette Eleazárt.
Áron a hegyen meghalt, a nép harminc napig siratta
Áront.

Hor hegye: Edom nyugati határánál van, ma Dzsebel Harun
a neve; magassága 1329 m. - Atyja ruhá/ba: föpapi ruhákba. 
OJtöztesd fel Eleazárt: a főpapi tisztségbe való beiktatás a ruhákba
való felöltöztetés által történt.

A RÉZKIGYO. Izrael fiai elindultak Hor hegyétől az
úton, mely a Vörös-tengerhez vezet, hogy megkerüljék
Edom földjét. A nép unni kezdte az utat és a fáradságot.
E miatt lázadni kezdtek Isten és Mózes ellen: "Miért
hoztál ki minket Egyiptomból. hogy meghaljunk a pusz
tában? Nincs kenyerünk, vizünk. Ettől a könnyű eledel
től pedig undorodunk." Az Isten ezért a népre tüzes
kígyókat bocsátott. hogy halálra marják a népet. Ekkor
a nép Mózeshez jött: "Vétkeztünk, mivel az Úr ellen és
te ellened szóltunk. Imádkozzál. hogy elvegye rólunk a
kígyókat." Mózes imádkozott a népért. Az Isten az imára
így felelt: "Készíts rézkígyót s tedd azt jelül. Ha a meg
mart rátekint. életben marad." Mózes rézkígyót készí
tett és jelül felállította azt, hogyamegmartak rátekint
senek és meggyógyuljanak.

. Megkerüljék Edom földjét: Edom királya nem engedte meg,
hogy országán átvonuljanak, igy csupán a határ mentén mehettek
a zsidók. Fegyverrel az átvonulást nem kényszeríthették ki, mivel
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testvérnép volt Edom népe. Le kellett ezért vonulni a határ mentén
egészen az Eláni-öbölig. - Könnyű eledel: manna. - Tüzes kígyó:
héberben: száráfkígyó. Nevét onnét kapta, mivel harapása gyulla
dást okozott. - Rézkígyó: ezt a kigyót magukkal vitték az Igéret
földjére, ahol késóbb babonás tisztelettel vették körül. Ezért Ezekiás
király megsemmisítette azt.

BÁLAÁM JOVENDOLEsE. A nép ezután felkereke
dett, s győzelmet aratva az ámorreusokon, eljutott Moáb
mezőségére, Midőn ezt a moábiták királya, Bálák meg
hallotta, kőveteket küldött Bálaámhoz, hogy jöjjön el és
átkozza meg Izrael fiait. Bálaámot azonban nem tudják
magukkal vinni, mivel az Isten megtiltotta neki: "Ne
menj velük, ne átkozd meg a népet, mivel áldott az."
A király erre még előkelőbb küldöttséget küldött, hogy
Bálaámot rábírják az eljövetelre. Ekkor azonban az Isten
megengedi, hogy elmenjen, csupán ezt köti a lelkére,
hogy azt tegye, amit parancsol neki. Felkelt ezért Bálaám,
felnyergelte szamarát s elment a küldöttséggel. Az Úr
angyala azonban az úton megállt szemben Bálaámmal.
A szamár látta: a kivont kardú angyalt, letért az útról s
a szántóra lépett. Bálaám veréssel kényszeritette, hogy
az útra visszatérjen. Ekkor az angyal két szőllőkerítés

köztí közre állott .. A szamár látva az angyalt, a fal felé
tért le s odaszorította a rajtaülőnek a lábát. Erre ez meg
verte az állatot. Mikor azonban az angyal olyan szűk

helyre állt, hogy nem lehetett előle sem jobbra, sem
balrakitémí, a szamár a földre heveredett. Erre még
jobban verte az oldalát husánggal. Megnyitotta az Úr a
szamár száját s megszólalt: "Mit csináltam? Miért versz
engem immár harmadszor?" Bálaám válaszolt: "Mivel
megérdemelted s játszol velem. Bárcsak kardom lenne,
hogy megöljelek." A szamár így folytatta: "Nem
vagyok-e a te' állatodl, melyen mindíg szoktál ülni a mai
napig? Mondd, mikor cselekedtem ehhez hasonlót?" Erre
Bálaám felelé: "Sohasem." Ekkor megnyitotta az Úr
Bálaám szemét s látta a kivont karddal álló angyalt.
A földre borult előtte. Az angyal így szólította meg:
"Miért vered már harmadízben szamaradat? En álltam el
utadat, mivel gonosz a szándékod. Ha szamarad nem tér
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le az útról, téged' öltelek volna meg. Menj ezért most
ezekkel az emberekkel s vigyázz, hogy mást ne szólj,
mint amit parancsolok neked." Mikor Bálák meghallotta,
hogy Bálaám közeledik, eléje ment s együtt mentek a
városba, mely országának hatérainál volt. A íkirály haj
nalban kivezeti Bálaámot Baál magaslataira, ahonnét
láthatta a zsidó népet, hogy innét átkozza meg Izrael
fiait. Azonban átok helyett így szólt az Úr szava szerint:

"Hogyan átkozzam meg azt, akit az Isten nem átkozott meg?
Mily jogon átkozzam, akit az Úr nem vetett eH
A sziklák tetejéról látom öt,
A halmokról szemlélem ól.
Egyedül fog lakni e nép,
S a nemzetek közé nem fog tartozni.
Ki számlálhatná meg Izrael porát,
Ki ismerhetné Izrael törzseinek számát?
Bárcsak halnék meg az igazak halálával,
És végsó napom olyan lenne, mint az övék."

Ekkor Bálák még magasabb hegyre viszi őt, ahonnét még
jobban belátott az izraeliták táborába, hogy onnét átkozza
meg a népet. De itt is csak áldást mondott:

"Áldásra van megbizatásom,
Az áldást nem akadályozhatom meg."

Bálák erre egy harmadik hegycsúcsra viszi Bálaámot, aki
megint csak áldásra nyitja száját:

"Aki megáld téged, legyen áldott,
Aki megátkoz, legyen átkozott."

A király erre haragra gyúl, Bálaám azonban azt feleli,
hogy ő csak azt mondja, amit az Isten mond neki s más
kép nem beszélhet. Újra áldást mond Izraelre:

"Látom őt, de nem most:
SzemI él em őt, de nem közelről.

Csillag támad Jákobból,
~s királyi jogar kel fel Izraelből:
Megveri Moáb vezéreit,
Elpusztítja mind fiait Szetnek."

Felkelt ekkor Bálaám és visszatért lakóhelyére, ugyan
csak visszament Bálák. is oda, ahonnét jött.
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Amorreusok: a Jordánon túl fekvő északi és déli ámorreuso
kat legyőzik az izraeliták. - Moáb mezősége: a Jordán alsó folyá
sának keleti partja. Régebben itt laktak a moábiták, s innét kapta
a hely a nevét, jóllehet az ámorreusoké volt. - Gonosz a szándékod:
azért indult el, hogy az Isten parancsa ellenére is megátkozza Izraelt.
- Baál magaslatai: Baálnak a tisztelete magaslatokon történt. 
Csillag támad Jákobból: messiási jövendölés. - Elpusztítja mind
fiait Szetnek: elsősorban az ámmoniták és a moábiták értendők ez
alatt, másodsorban Isten országának ellenségei. - Bálaám visszatért
lakóhelyére: később a mádianiták harcba keverednek az izraeliták
kal, velük harcol Bálaám is, akit aztán a harcban karddal megölnek.

MÚZES HALÁLA. Az Isten így szólt Mózeshez:
"Menj fel Abarím hegyére s nézd meg a földet, melyet
Izrael fiainak adok. Miután megszemlélted azt, te is oda
mégy, ahová ment Aron bátyád, mivel megbántottatok
engem Szin pusztában." Mózes kéri az Istent, hogy adjon
a népnek vezetőt, hogy "ne legyen a nép olyan, mint
a juhok pásztor nélkül", Az Isten Józsuét jelöli ki Mózes
utódjául. Mózes Isten parancsa szerint Józsuét Eleazár
és az egész nép elé állítja, kezét ráhelyezi Józsue fejére,
hogy lássa a nép, ki lesz az Istentől rendelt vezetője.
Az Isten még közli Mózessel egyéb rendelkezéseit, köz
tük az Igéret földjének felosztására vonatkozókat is.
Mózes ezután a néphez két beszédet intéz, amelyben
figyelmezteti a népet Isten jótéteményeire, s felhívja
őket, hogy a parancsokat tartsák meg buzgón. Osszefog
lalja mégegyszer az Istentől kapott parancsokat a máso
dik beszédben, amelyben még a következőket is mondja:
"Prófétát támaszt nemzetségedből és testvéreid közül,
úgy mint engem, a te Urad Istened, őt hallgasd," Mózes
az elmondott törvényeket még leírta, odaadta a leírt tör
vényeket a papoknak, Lévi fiainak, hogy mínden hetedik
esztendőben olvassák fel ezt a népnek, különben pedig
a frigyláda mellett őrizzék. Ezután még egy harmadik
beszédet is intézett a néphez, melyben átadja a vezetést
Józsuénak. Ezután elbúcsúzik a néptől, mert az Isten fel
szólítja, hogy menjen fel Abárim-hegység Nébó hegyére,
onnét tekintse meg az Igéret földjét utoljára, mert ott fog
meghalni. Mózes búcsúzásul megáldja Izrael 12 törzsét
s ezután felmegy Nébó hegyére, ahonnét az Úr meg-
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mutatta neki az egész országot: "Ez az a föld, amelyet
esküvel ígértem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak,
mondván: Ivadékodnak adom ezt. Szemeddel láttad ezt,
de nem mész át rajta." Mózes meghalt ott, s Ö eltemette
őt, azonban sírját nem ismeri senki sem a jelen napig.
Mózes 120 éves volt, mikor meghalt, azonban szeme nem
volt homályos és fogai nem mozogtak. Izrael fiai 30 napig
siratták Moáb mezején.

Abár/m-hegy: a Holt-tenger keleti oldalán fekvó hegység. 
Prófétát' támaszt . . .: messiási jövendölés. - A törvényeket leírta:
mivel másodszor írja le könyve a törvényeket, könyvét Másod
törvénykönyvnek nevezik. - Nébó hegye: Abárim-hegység egyik
hegye vagy hegycsúcsa.

A PUSZTAI TARTOZKODÁS JELENTűSEGE. Izrael
fiai visszariadnak a hazug kémek jelentése következté
ben a harctól, és a büntetésük az, hogy negyven eszten
deig kell várniok, míg hazához jutnak. Ha Egyiptomot a
zsidó nép iskolájának szokás nevezni, ahol műveltségre
tesz szert, akkor a negyven esztendős tartózkodás alatt a
Sínai-félszigeten a zsidó nép megtanulta mindazt, ami az
Istenre és helyes tiszteletére vonatkozik. Itt tanulta meg
a hittant. Tanítója ennek a nyakas népnek Mózes volt,
akinek nagysága sehol sem mutatkozik annyira, mint a
nép vezetésében. Szíve mélyéből szereti a népet, hány
szor borul le a földre az Isten előtt és úgy könyörög
érte, de tud vele szemben kemény is lenni, de ez
a keménység is szeretetből fakad. A pusztai tartóz
kodás alatt a. nép szívébe vési, hogy ő az Isten választott
népe. Oritudatra kelti Izrael fiait, hogy vannak magasabb
indokok és értékek is, mínt Egyiptom húsos fazekai, ahol
gyomruk telt lehetett, de szívük üres volt. Mózes mint
próféta, csodatevő, törvényhozó és vezér állt népe élén,
aki hivatását és erejét az Isten különleges megbizatása
folytán kapja, aki barátságban él az Istennel. Átérzi ezért,
hogy mit jelent, ha egy népet kiválaszt magának az Isten.
Aki sorsát az Istenhez fűzi, az számoljon 'avval, hogy
sorsa attól függ oa jövőben, mennyire lesz tudatában
ennek a sorsközösségnek. Politikai sorsa is mindig attól
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függ, hogy milyen a viszonya az Istenhez, vagyis milyen
a vallási élete.

Mózes szerepe az volt, hogy megkösse az Istennel
és Izrael fiaival a szövetséget, rendezze az istentiszteletet,
adjon törvényeket, előkészítse a népet a jövendő Meg
váltóra. Mikor szerepét gyakorolta, sohasern felejtette
el, hogy a kiválasztás Istennek szabadakarati cselekvése.
Isten úgy választja ki eszközeit, ahogy akarja. Megadja
a lehetőséget, hogy működní tudhasson a kiválasztott. De
sohasem gyakorol vele szemben kényszert, mert az Isten
nélküle is meg tudja valósítani célkitűzéseit. Ezért hang
súlyozza mindig oly nagyon a hűséget az Istennel szem
ben, mert nem akarja, hogy Isten az ő népét elvesse.

A Messiásra való előkészítést aláhúzza az a két
jövendölés is, melyet Mózes, illetve Bálaám tett. A pró
féta Jézus Krísztus, Mózes csak előképe. A csillag és a
királyi pálca az Udvözítő kezében van, aki Szet fiainak
ura lesz. Szet minden embert jelent itt, nem csupán Izrael
ellenségeit, mert Szet fiai elpusztultak a vízözönben Noé
kivételével. Tehát Noé is Szet leszármazottja. Ha Noé
nak, akkor Izrael fiainak is ura lesz a Megváltó.

Mózes halálakor látta meg Izrael, hogy kit veszített
Mózesben. Ezért írja halálának feljegyzője: "Olyan
próféta nem támadt Izraelben, kit az Úr színről-színre
ismert volna és aki hasonló lett volna Mózeshez... a
hatalmas erő és csoda tekintetében, melyet Mózes egész
Izrael előtt véghezvitt." (V Móz. 34, 10-12.) Mózes sírja
ismeretlen, az Isten maga rejtette el Mózes holttestét
angyalok által a zsidók szeme elől, nehogy isteni tiszte
letben részesítsék halála után azt, akinek életében oly
sokszor mondottak ellen. (Jud. 9.)

TORTÉNETI HÁTTÉR. A vándorlás negyven eszten
dejének történetét nem ismerjük, legfeljebb egy-két adat
áll rendelkezésünkre, mellyel alá lehet támasztani Mózes
könyvének az adatait. Ma talán nem szükséges hangoz
tatni azt, hogy Mózes ismerte az írást, nem szükséges
azt mondani, hogy már törvénykönyvekkel is találkozunk
ebben a korban, mert ezek közismert tények. Pedig az
ellenvetések, egyrésze, amiket felhoznak Mózes ellen,
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még olyan korból szárrnaziJk., amikor ezeik. nem vol-
.tek ismeretesek. A kémek történetében szereplő stőllő
fürt nem tartozik ,a lehetetlenségek közé, hisz útleírások
ban ma is olvassuk, hogy Hebron környékén, ahonnét
a kémek hozták a szőllőfürtöt, ma is akadnak óriási
fürtők. 30-40 cm-es fürtök ma sem tartoznak a ritka
ságok közé és ilyen fürtöt, hogy össze ne törjék, rúdon
vihettek. Egy ilyen palesztinai leírásban szerepel
42 éves szőllőtőke, melynek földfeletti kerülete 2.30 m
és 1500 kg szőllőt adott az egyik esztendőben. - A réz
kigyó felállítása a paradicsomi kígyóra való utalással
történhetett és a bánat felkeltése volt aJ célja. Tehát nem
arra kell gondolni, hogy a kígyónak gyógyítóerőt tulaj
donított Mózes, mintha szeme előtt lebegett volna az
ókoriak Aeskuláp-kígyója. A Gezer melletti ásatásoknál
előkerültek amulettként használt kígyók Kr. 'e. 1000. év
tájáról. (79) - Bálám városának neve, ahol ez a pogány
próféta lakott, a Szentírás szerínt Pethor. Ezt az asszír
emlékek Pitru néven, az egyiptomi emlékek Pedru néven
ismerik. Az Eufrátes mellett feküdt és így Bálaám arám
lenne és nem ámmonita, amint a Szentírás jelzi. Ez a
nemzetségesere könnyen magyarázható elírásból, mely a
másolók hibájából került volna be. Talán egyedül a nagy
távolság mond csak ellen annak, hogy Bálaámor arám
származásúnak tartsuk.

ELŰKEp. Mózes az Úr Jézus előképe, mert sokszori
közbenjárásával megmentette a zsidó népet az Isten
haragjától, mint az Úr Jézus, aki közbenjárásával meg
mentett minket 'éli bűn halálától. Jézus, miként Mózes, a
mi törvényhozónk. Áron főpapségéban előképe az Úr
Jézus főpapságának.. Aron vesszeje a. keresztfának elő
képe, melynek gyümölcse maga Jézus Krisztus. A réz
kigyó a keresztre feszített Jézus előképe; aki hittel és
bánattal néz fel reá, megmenekül bűnétől. "Amint Mózes
felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell felemeltetnie az
Emberfiának, hogy mindenkí, aki benne hisz, el ne vesz
szék, hanem örök élete legyen." (Jn. 3, 14-15.) A jöven
dölő Mózes, a jövendölő Bálaám és a rézkígyó Jézusra,
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mint legfőbb prófétára, királyra és főpapra mutatnak
előre.

TANITÁS. A zúgolódás bűn az Isten ellen. A hazug
ságot az Isten súlyosan bünteti, mint a kémek történeté
ből látjuk.. Az oltárhoz nem mehet mindenki oda, csak
az Isten különös hívására, oda hivatás kell. Ezért gyűlö

lik talán sokan a papságot is és lázadoznak ellene, mint
Kóré és társai tették. Mózes kételkedese kis bűn volt, az
lsten mégis súlyosan bünteti és nem engedi meg Mózes
nek, hogy munkáját befejezze. A negyven évi vándorlás
főkép a hatalmas, a jóságos és az igazságos Istent állítja
szemünk elé.

ALKALMAZÁS. Kóré, Dátán és Abiron története fel
hívja figyelmünket arra, hogy minden hatalom az Isten
től van és ennek a lelki és világi hatalom hordozóinak
tisztelettel és engedelmességgel tartozunk. - Bálaám
jövendölése Krisztus Királyra mutat rá; ezért a két
Krisztus Király-ünnepet: virágvasárnapot és Krisztus
Király ünnepét hódolattal ünnepeljük meg. - A réz
kígyóra a beteg feltekintett bűnbánó szívvel és meg
gyógyult. Nyujtsuk a keresztet, melynek a rézkígyó volt
az előképe a haldoklóknek. hogy tekíntsenek rá és mene
küljenek meg a lelki haláltól a 'bánat és a hit által. Pün
kösd vigiliájának harmadik jövendölése Mózes ötödik
könyvéből való.

A PENTATEUCHUS SZERZOJE. Az eddig letárgyalt események
Mózes öt könyvében voltak találhatók, melyet ezért görög szóval
Pentateuchusnak is szoktunk nevezni. Azt lehet mondani, hogy a
mult századig szinte egyhangú volt a vélemény, még a nemkatoliku
sok közt is, hogy. a könyvnek szerzője Mózes.

Krisztus Urunk tanúbizonysága szerint Mózes a szerző: "Ne vél
jétek, hogy én foglak vádolni titeket az Atyánál; van. aki vádol tite
ket, ez Mózes, akiben ti reméltek. Ha hinnétek Mózesnek, bizonnyal
nekem is hinnétek: ő ugyanis irt rólam. Ha pedig betűinek nem
hisztek, hogyan hinnétek szavaimnak." (Jn. 5, 45---47.) Ezekben a
szavakban az Úr Jézus a saját véleményét fejezi ki. Más helyütt
meg igy beszél: "Nemde Mózes adta nektek a törvényt? Es senki
közületek nem teljesiti a törvényt." (Jn. 7, 19.) Krisztus Urunk még
más helyen is beszél kifejezetten Mózes szerzőségéröl.

Maga a Pentateuchus is leírja több helyen, hogy Mózes
Isten parancsára leírta az Isten szavait. Az ószövetségi szent könyvek
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is ezt tanítják. E mellett szól az egész Egyháznak egyhangú véle
ménye.

Megerósiti ezt a könyvekból vett bizonyítékok egész sora is.
A szerzó Egyiptomról és a Sinai-félszigeti vándorlásról úgy ir, mint
aki személyesen ismeri ezeket a helyeket és résztvett az elbeszélt
eseményekben; míg Palesztináról való megemlékezése nem a szem
tanú szava. A törvények nincsenek rendszerbe foglalva, hanem úgy
következnek egymásután, amint azt a szükség hozta magával.

Mégis akadtak, akik tagadták Mózes szerzőségét. Abból indul
nak ki, hogy minden fejlődésen megy keresztül. A zsidó vallás pedig,
amint a Pentateuchusban van, már a vallás legmagasabb fokát tün
teti fel. Ezért nem lehet Mózes a könyvek szerzője, A zsidó vallás
nak is végig kellett mennie az animizmus-totemizmus-fetisizmus
polyteizmus-mono teizmus fokozatokon s mivel erre idő kellett, csak
a próféták idejében juthatott ide el. - A másik ok, ami miatt nem
ismerik el egységes alkotásnak az, hogy az lsten különböző neveken
szerepel: Jahvé 1783 esetben fordul elő, Elohim 241 esetben és a
keUós Jahve-Elohim 21 esetben. Ez pedig csak úgy magyarázható,
ha feltesszük, hogy nem egy időben, hanem különbözó időben, külön
bözó eredetú források felhasználásával készült. - Hivatkoznak még
a slílusbell különbségekre, az Ú. n. duplikátumokra, melyek egyazon
eseményt két helyen más és más szavakkal beszélnének el és végül
azt hozzák fel, hogy Mózes halála is bent van a Pentateuchusban,
márpedig ezt ó maga nem írhatta le. Ennek az irányzatnak legfóbb
szószólója J. Wellhausen. Ezekután felállítja elméletét. mely szerint
a Pentateuchus, ill. ó még hozzáveszi Józsue könyvét is és ekkor
az Ú. n. Hexateuchus úgy keletkezett, hogy a Kr. e. IX. századból
való Jahvista- és a Kr. e. VIII. századból való Elohista-kódexet egy
ismeretlen szerzó egyesítette Kr. e. 622 előtt, melyhez aztán hozzá
járult a Kr. e. VII. századból való Deuteronomista-kódex és vége
zetül ehhez még a Kr. e. VI-V. századból való papi-kódex és igy
keletkezett a Kr. e. 400-330 évek között a Pentateuchus mai for
mája. Wellhausen egész iskolát alakított és nagy hatása volt fókép
a protestáns racionalista körökben.

A komoly kritika azonban kimutatta elméletének tarthatatlan
ságát, fókép az ásatások járultak nagyban hozzá, hogy sikerült elmé
lete alól elhúzni az alapot. Már a fejlődés elmélete téves kiindulási
alap. Az etnológia és az etnográfia ismer népeket, melyek alacsony
kultúrfokon élnek és mégis tiszta vallási fogalmakkal rendelkez
nek, és nem egy esetben be tudja igazolni azt, hogy nem fejlódésról
kell beszélnünk, hanem lecsúszásról. - Az istennevekből nem lehet
olyan sokra következtetni, ezt már maguk Wellhausen követói is
elismerik. A Szentírás az Elohim nevet ott használja elsősorban, ahol
a pogányokról van szó, míg Jahvét a zsidókkal kapcsolatban. De
lehet beszélni arról is, hogy stílusélénkítésról van szó. Az igazán
nehezen volna elhihető, hogy a Jahvista- és az Elohista-kódexek
összeállítója a mondat egyik felét az egyik és a másik felét a másik
kódexból vette volna. - A stílusbeli különbség könnyen megmagya-
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rázható abból, hogy más stílusa van a történetnek és más stílusa
a jognak. - A dupJikátumok csak elsó olvasásra látszanak ellent
mondani, mert a legtöbb esetben más történetról van szó a második
elbeszélésben, vagy ha ugyanarról, akkor más és más oldalát dom
borítja ki a szerzö. - Természetes azonban az, hogy Mózes halálát
maga Mózes nem írhatta meg.

Hogy mikép kell vélekedni a könyv szerzóségéról, útbaigazít
minket a Commisio de Re Biblica 1906 június 23-án kiadott dönt
vénye. E szerint:

l. Nincs olyan erős bizonyíték arra vonatkozólag, hogy a könyv
szerzójének ne Mózest fogadjuk el.

2. Nem kell feltételezni, hogy az egész könyvet Mózes maga
írta vagy diktálta. Másokat is megbízhatott, hogy írjanak le egyes
dolgokat, . de azért úgy, hogy a sugalmazás alá esnek ezek a leírt
részletek is, és Mózesnek olyan szerepe marad, hogy mégis ó nevez
hetó a könyv szerzójének.

3. Mózes használhatott szóbelí és írásbeli forrásokat is.
4. Megengedhetó, hogy évszázadok folyamán változások tör

téntek a könyvben, melyeket sugalmazott szerzók hajtottak végre.
Ilyen betoldott rész lenne Mózes halálának a leírása; régi szavakat
kicseréltek újabbakkal, így kerülhettek be arám kifejezések a
könyvbe; széljegyzetek, magyarázatok ís bejuthattak ilyen módon a
Pentateuchusba. Végeredményben az Egyház ítélete a döntő, és
ehhez kell irányítania katolikus embernek a felfogását, mert az Egy
ház csalatkozhatatlan a hit és erkölcs tanításában. Márpedig a Penta
teuchus-kérdés felvetése az Egyház tanítóhivatala elé tartozik. A
Commisio de Re Biblica döntvényei, ha nem is csalatkozhatatlanok,
mégis kötelező erejűek addig, míg az Egyház másként nem határoz.

IMA.
Könyörögjünk. Isten, aki a hívóknek dicsósége, az ígazaknak

élete vagy, aki bennünket Mózes szolgád által szent ének zengede
zésével tanítottál: minden nemzettel szemben mutasd. meg irgalma
dat, adj boldogságot, távolítsd el a félelmet, hogyamíkor elhangzik
az ítélet, az örök boldogságban részesüljünk. Amen. (Pünkösd
vigilia könyörgése.)

Mózes imája:
Halljátok egek, amit szólok, halljad föld szavát szájamnak.
Mint az eső essék tanításom, mint a harmat harmatozzék taní-

tásom,
Mint a harmat a fűre, és mint az esőcsepp a növényre.
Az Isten nevét hirdetem: adjatok Istenünknek dícséretet.
Isten múveí tökéletesek és utai igazak:
Az Isten hú és ment minden gonoszságtól, igazságos és egyenes

lelkú.
Vétkeztek ellene, és nem fiai a gyalázat miatt a gonosz, isten

telen nemzedék.
Ezt adod Uradnak, ostoba és esztelen nép?
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Vajjon nem ő atyád, aki téged birtokol, alkotott és teremtett
téged?

Emlékezzél vissza régi időkre, gondolj az egyes nemzedékekre:
Kérdezd meg atyádat és megmondja: őseidet és ők is meg

mondják.
Amikor a Felséges elosztotta a nemzeteket: amikor elválasz-

totta Ádám fiait,
Megállapitotta a nemzetek határait Izrael fiainak széme szerint.
Az Úr osztályrésze a népe: Jákob az ő öröksége.
Megtalálta őt a pusztának a földjén, a borzalom és a komor

sivatag helyén:
Átkarolta őt és tanította: és vigyázott rá, mint szemefényére.
Miként a sas fiait repülésre biztatva: felettük repdes,
Kiterjesztette szárnyát és felvette, és vállán hordozta.
Az Úr volt egyedüli vezérei, és nem volt vele idegen Isten.
Hegyes tájra helyezte, hogy a föld gyümölcsét egye,
Hogya kősziklából mézet szopjon és olajat a kemény kőből.
Egye a tehenek adta vajat, a juhok tejét, a bárányok és kosok

háját,
Melyeket Básán fiai nevelnek, a bakokat és búzát s igya a szőllő

tiszta vérét.
Meghízott a kedves, és rúgott: meghízott, elhájasodott, szétment,
Elhagyta teremtő Istenét, otthagyta üdvének Istenét.
Idegen istenekhez hívták, haragra ingerelték gyalázatosságokkal,
Es ők annak nevében ingerelték, aki nem Isten: és semmisé-

gekkel haragították:
En is ingerlem népnek nem nevezhető néppel és ostoba nem-

zettel haragítom.
Haragomban tüzet gyujtok és égni fog az alvilág aljáig,
Elnyeli a földet minden rajtalévővel és a hegyek alját elégeti.
Bajokat hozok föléjük, nyilaimat küldöm rájuk.
Éhség pusztitja és madarak fájdalmas mardosással falják őket:
Élesfogú vadállatokat küldök rájuk, és földön csúszó állatokat,

kígyókat.
Kívülről kard, bévülről félelem emészti őket,
Ifjút és szűzet, csecsszopót és öreget.
Mondom: Hol vannak? Emléküket megszüntetem az emberek

közt.
De ellenségeik haragja miatt nem teszem, nehogy dicsekedjenek,
as mondják: A mi erős kezünk cselekedte ezt és nem az Úr.
Tanács nélküli nemzet és okossága hiányzik.
Bárcsak észbekapnának és végükről gondoskodnának.
Hogyan üldözhetne egy ezret és kettő tízezret?
Nemde úgy, hogy az Isten eladta őket, és az Úr elzárta őket?
A mi Istenünk nem olyan, mint az ő isteneik: ellenségeink

lehetnek a bírák.
Szőllejük Szodoma szőlleje, és Gomorra alól származó:
Szőllejük epeízű és fürt jei igen keserűek.

Sárkányepe boruk és viperák gyógyíthatatlan mérge.
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Nemde, ezek elrejtve vannak nálam és lepecsételve kincs-
táramban?

Enyém a bosszúállás, én fizetek időben, amikor lábuk meginog:
Közel van a pusztulás napja, és siet az ideje.
Megitéli az Úr a népét és szolgáin megkönyörül:
Látja, hogy gyenge a kezük, elfáradtak a bezártak, és a többi

is elerőtlenedett,

Es majd mondja: Hol vannak isteneik, akikben biztak?
Akiknek áldozataiból ettek és itták az italáldozat borát:
Keljenek fel, segítsenek nektek és szükségtekben mellettetek

legyenek.
Lássátok be, hogy én vagyok az egyedüli és nincs rajtam kivül

Isten:
En ölök és én éltetek, sebzek és gyógyítok, és nincs, aki kezem

ból nieneküljön.
Kezemet égre emelem és mondom: örökké élek én.
Ha élesitem kardom, mint a villámot és itélethez látok

kezemmel:
Bosszút állok ellenségeimen és gyülölóimnek megfizetek.
Nyilaimat vérrel részegítem és kardom hússal táplálkozik,
A megöltek és foglyok vérével, a borotváltfejü eleségével.
Dicsérjétek nemzetek népét, mivel szolgáinak vérét megbosz-

szulja:
Es ellenségein bosszút áll és megkegyelmez népe országának.

(V Móz. 32, 1-43.)



IV. JÓZSUE ÉS BIRÁK KORA
Kr. e. 1407-1051.

16. Az Igéret 'öldjének elfoglalósa
Józsue könyve

ISTEN PARANCSA JOZSUÉHOZ. Mózes halála után
szólott az Úr Józsuéhoz: "Mózes, az én szolgám meghalt.
Kelj fel és menj át a Jordánon, te és veled az egész nép
a földre, melyet Izrael fiainak. adok. Minden helyet,
melyet lábatok érint, nektek adok, miként Mózesnek meg
mondottam. A pusztától és a Libenontól egészen az Eufrá
tesig, a heteusok egész földje a nyugati nagy tengerig
a tietek lesz. Senki nem állhat nektek ellen életedben.
Amiként Mózessel voltam, úgy leszek veled is. Nem
bocsátlak el, nem hagylak. el. Légy erős és bátor: te sor
solod ki a földet e népnek. Légy erős és bátor: hogy
vigyázz a törvényre, s tartsd meg, melyet Mózes szolgám
adott át neked. Ne hajolj se jobbra, se balra attól. Ne
távozzék e törvénykönyv a szádtól, hanem elmélkedjé!
rajta nappal és éjjel, őrizd meg és tedd meg mindazt,
ami bent van a könyvben, akkor utad sikeres lesz s bol
dogulsz. Ime, megparancsolom neked, légy erős és bátor.
Ne félj, ne rettegj, mivel veled van minden utadon a te
Urad Istened." Józsue az Úr beszéde után kiadja a
parancsot a népnek, hogy készüljön fel a Jordánon való
átkelésre. Józsue ugyanekkor két kémet küld Jerikóba,
ahol egy Ráháb nevú asszony mentette meg életüket;
elrejtette őket házában - mely a város falához támasz
kodott - a király emberei elől. Ezért a kémek. megígérik
Ráhábnek. hogyha a várost az Isten a kezükbe adja, élet
ben hagyják őt és hozzátartozóit. A kémek visszatérésük
után mindenről beszámoltak Józsuének.
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Puszta: Szin-puszta lesz, az Igéret földjének déli határa. 
Libanon: az északi határ. - Eufrátes: a keleti határ. - Heteusok
egész földje: Kánaán. - Nyugati nagy tenger: Földközi-tenger. 
Ne távozzék a törvénykönyv a szádtól: minden gondod az legyen,
hogy a törvényt megtartsák. - Jerikó: Jordántól nyugatra és a Holt
tengertól északra fekszik, mindegyiktól kb. 10 km távolságra. 
Ráháb: háza fogadó lehetett. - Józsue: Efráim törzséból származott.
Atyja Nun volt. Eredetileg Hoseának (szabadító) hívták, késöbb
kapta a Józsue, Jehosua (Jahve, a szabadítóm) nevet.

ÁTKELEs A JORDÁNON. Józsue elindítja a tábort
s elérnek a Jordánhoz. Itt meghagyja, hogy a papok a
frigyládát előre vigyék s álljanak. be vele 'a Jordánba,
a nép pedig menjen a frigylládla után. Amint a frigy
ládával a Jordánba lépnek, a folyó vize feltornyosult,
mint a fal, s így száraz lábbal tudtak átkelni amedrén.
Az átkelés emlékére 12 követ hoznak. ki a Jordán med
réből s azt emlékjelként állitják fel a parton. Utána a
frigylládával is kijöttek a partra, mire a víz visszatért a
medrébe s úgy folyt, mint azelőtt. Józsue a néppel Gal
galába, Jerikótól keletre fekvő helységbe ment, ott ütött
tábort. Mikor meghallották az árnorreusok királyai, akik
a Jordán nyugati vidékén laktak és Kánaán királyai, akik
a nagy tenger vidékét bírták, hogy az Úr a Jordán med
rét kiszorította Izrael fiai előtt, igen megrémültek. Az
átkelés után megszünt a manna hullása, és Izrael fiai 'a
föld terményeiből éltek ezután.

Vize feltornyosult: ugyanúgy, mint a Vörös-tengeren történt
átkelésnél. - Galgala: Jerikótól keletre 2 km-re feküdt.

JERIKO ELFOGLALÁSA. Jerikó félt Izrael fiaitól,
ezért bezárkózott és megerősítette magát. Az úr akkor
így szólt Józsuéhoz: "Ime, a te kezedbe adom Jerikót,
királyát és minden erős férfiát. Járjátok körül a várost
katonákkal napjában egyszer s tegyétek ezt hat napon
keresztül. A hetedik napon a papok vegyenek hét har
sonát, amelyet használni szoktak a jubileumkor s men
jenek a frigyláda előtt. Hétszer járjátok körül a várost
és a papok fújják a harsonákat. Amikor a harsona hangja
hosszan és szaggatottan szól, törjön ki az egész nép nagy
rivalgásba. A város falai földig leomlanak, és mindenki

222



hatoljon be ezon a helyen, amellyel szemben áll." Józsue
végrehajtotta Isten parancsát. Hat napon keresztül ment
a nép a frigyládával a város körül csendben, csupán a
hét harsona hangja szólt, A hetedik napon hajnalban
felkeltek, körüljárták a várost hétszer a parancs" értel
mében. A hetedik körüljáráskor Józsue így szólt Izrael
hez: "Lármáz:zatok, az Úr ugyanis kezetekbe adta a
várost. Ez a város és minden, ami benne van, az Úré.
Egyedül Ráháb éljen egész házával, mivel elrejtette a
kémeket házában. Vigyázzatok, hogy semmit se érint
setek, nehogy bűnösök legyetek. Ami arany- és ezüst-,
réz- és vasedény van, az az Úr kincstárába kerüljön."
A nép lármájaJkor, a harsona zengésekor a falak. egyszerre
a földig omlottak. Mindenki ott hatolt-be a falon, ahol
éppen szemben állt a fallal. Megöltek mindenkit: férfit
és nőt, gyereket és öreget. Karddal pusztították el az
ökröket, juhokat és sza.rruarakat. A két kém Józsue paran
csára Ráhábot megmentette, kivezette a városból és
Izrael táborába vitte. A várost IZMel fiai pedig felgyuj
tották és Józsue szigorúan megtiltotta, hogya várost
felépítsék.

Minden, ami benne van, az Úré: a várost chéremmé tették,
vagyis egyedül és kizárólagosan az Úrnak szentelték. A chérem
magával hozta azt, hogy életben nem szabad hagyni sem embert,
sem állatot, és zsákmányt nem volt szabad szerezni, hanem mindent
meg kellett semmisíteni. - Ráháb: hozzátartozóival együtt beolvad
a zsidóságba. Késóbb Szálmonhoz ment feleségül és így az Úr Jézus
ósanyjává lesz. - Józsue Bzigorúan megtillja: átok alá helyezi azt,
aki a várost felépíti. Az építési tilalom csak a vár felépítésére vonat
kozott és ezt századokon keresztül meg is tartják a zsidók.

JOZSUE HARCA AZ IG~RET FOLDJ~~RT. Józsue
először a délvidék királyai ellen fordult s azoika:t verte
meg, városaikat elfoglalta. Itt az Isten segítségére sietett,
csodálatos módon. Az ámorreusokkal vívott harcban az
Istenhez fordult és így szólt ekkor a naphoz Istentől
sugalmazvee "Nap, ne mozdulj Gábaon felé és hold, Ajálon
völgye felél" Erre megállt a nap és a hold, míg a nemzet
bosszút nem állott ellenségein. Nem volt sem azelőtt,
sem azután olyan hosszú nap, mint mikor az Úr engedett
az ember szavának. és harcolt Izraelért. Utána aJZ északi
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vidék királyait győzi le s foglalja el országukat Izrael
fiai számára. Hosszú ideig harcolt Józsue ezek. ellen a
királyok ellen. Nem volt város, mely megadta volna.
magát Izrael fiainak, kivéve a heveusok Gábaonját. Min
dent harcolva foglaltak el. Az volt ugyanis az Úr ítélete,
hogy a kánáneusok keményítsék meg szívüket, harcol
janak Izrael ellen, elessenek, ne kapjanak kegyelmet és
elpusztuljanak, miként megparancsolta Isten ezt Mózes
nek. A harcoikban az ízraelíták összesen 31 királyt győz

tek le.

Gábaon: Jeruzsálemtől északnyugatra 8 km-re feküdt. Lakói
csellel szövetséget kötnek Izraellel: azt állították magukról ugyanis,
hogy ők nagyon messze területen laknak, nem arról a vidékről valók,
amit az Isten az izraelitáknak szánt. Mikor Józsue megtudja, hogy
rászedték, megkíméli ugyan őket az esküvel erősített szövetség miatt
és nem dúlja fel a várost, azonban arra kötelezi a gábaonitákat,
hogy az Úr oltára számára a fát ők vágják és a vizet ők hordják.
- Ajálon: Gábaontól nyugatra feküdt 18 km-re.

PALESZTINA FELOSZTÁSA. Igéret földjének elfog
lalása után Józsue sorshúzással dönti el, hogy melyik
terület melyik törzsé legyen. A Jordánon túl kaptak
részt: Ruben, Gád és Mánássze fél törzse; Jordánon innen:
Simeon, Júda, Dán, Benjámin, Efráim, Mánássze törzsé
nek másik fele, Isszak.ár, Zábulon, Áser és Neftáli. Utána
kijelöli a menedékvárosokat: hármat a Jordánon innen
és hármat a Jordánon túl. A leviták nem kapnak külön
törzsi területet, hanem 48 várost jelöl ki számukra Józsue,
ahol aztán letelepednek.

Menedékvárosok: ide menekülhetett az, aki véletlenül követett
el gyilkosságot. A Jordánon innen is és túl is úgy voltak elhelyezve
ezek a városok, hogy egy-egy volt északon, egy középen és egy-egy
délen. - Leviták városai: a törzsi terület helyett tizedet kaptak,
hogy megélhessenek.

JÚZSUE HALÁLA. Mikor Józsue igen megöregedett,
magához hívatta Izrael vezetőit és így szólt hozzájuk:
"Ti magatok láttátok, hogy mit cselekedett az Isten a
titeket környező népekkel, hogyan harcolt érettetek.
Sorshúzással kiosztotta ezt a földet, de még maradtak itt
idegen nemzetek. Az Úr Isten ezeket is elveszejti és

224



30'

~jJLISZlr nill ~
felosztása

a·12·tör zs ·között.
e le 2e 30 40 km.

8. Palesztina felosztása a 12 törzs között.

3&0

..... 32"



eltörli. Csak legyetek éberek, hogy gondosan megtart
sátok míndazokat, amik Mózes törvényének könyvében
írva vannak s ne hajoljatok el attól sem jobbra, sem.
balra. Nehogy mikor bejuttok a köztetek lakó nemzetek
közé, isteneik nevére esküdjetek, nehogy isteneiknek.
szelgáljatok és őket imádjátok, hanem ragaszkodjatok a
ti Uratokhoz Istenetekhez, mint eddig is tettétek. Ekkor
ez Isten nagy és hatalmas nemzeteket távolít el előttetek,
és senki sem tud nektek ellenállni, mert a ti Uratok Iste
netek fog harcolni értetek. Csak arra ügyelj etek igen
nagy gonddal, hogy szeressétek az úr Istent. Ha azonban
csatlakoztok a nemzetekhez, összeházasodtok velük,
akkor atz Úr Isten nem törli el őket, hanem vermetekké
és szemeteiket bántó tüskékké lesznek addig, míg titeket
el nem távolít erről -a jó földről. Ha tehát megszegitek aJZ

Uratok Istenetekkel kötött szövetséget és idegen istenek
nek szolgáltok és azokat imádjátok, gyorsan és hirtelen
feltámad ellenetek a haragja és elvisz titeket a nektek
adott igen jó földről." A Szichem.ben összegyűlt elő
kelőkkel Józsue megújította az isteni szövetséget, akik
aztán így tettek vallomást az Isten mellett: "A mi Urunk
nak Istenünknek. fogunk szolgálni és engedelmeskedünk
parancsainak.' Ezután az összegyűlteket hazabocsátotta.
Józsue 110 éves korában halt meg.

Maradtak még itt idegen nemzetek: nem sikerült megtisztltani
Palesztinát teljesen. Csak Dávid királynak sikerült az utolsó ellen
séget leverni, mikor Jeruzsálemet elfoglalta a jebuzeusoktól. 
Józsue meghalt: Józsuét birtokán, Támnátszáréban, Efraim hegysé
gében temették el. Józsue könyve az utolsó sorokban megemlíti még,
hogy József csontjait Szichemben helyezték örök nyugalomra. Ugyan
csak Szichem közelében helyezték sirba Áron fiát, Eleázárt is.

JÓZSUE SZEREPE AZ UDVTORTINETBEN. Az
Isten Mózes halála után Józsuére bízza népének vezeté
sét. Kipróbált ember volt Józsue. Egész fiatalon kerűlt
Mózes mellé, akinek. kedvence volt, hisz még a Sínai
hegyre is magával viszi. Ott áll mindenkor Mózes mellett
és magáévá teszi mesterének nagy hitét és bizaimát az
Istenben. Nem riad vissza semmitől sem, amikor az Isten
ügyéről van szó. Bátran küzd az ámálekiták ellen még a
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pusztában, a vándorlás elején, s itt mutatja meg had
vezetöi képességeit. Szembefordul a tömeggel akkor,
míkor a kémek hazug jelentése a népet Mózes ellen
lázítja. Látja Mózes negyven esztendős küzdelmét a nép
anyagiasságával és hitetlenségével, és mégis zúgolódás
nélkül veszi át a nép vezetését. Kettős feladat hárult
reá. Az első: meghódítani az Igéret földjét és megtisz
títani az ellenségtől. Ez az ellenség nem csupán fizikai
ellenség, mely félti országát és megélhetését, hanem első
sorban lelki ellenség, mely Izrael hitét veszélyezteti.
Ez:ért kell chéremmé tennie a kánáneusokat, hogy min
den közvetlen veszély megszünjék Izrael hite ellen. Nem
vérszomj, gyilkolási vágy vezeti Józsuét, mikor a káná
neusorkat és minden vagyonukat megsemmisíti, hanem
magasabb érdek, az Istennek. igaz tisztelete lebeg szeme
előtt. A másik feladat az volt, hogy megoldja a törzsek
IeteIepítését. Már Mózes megadja az irányvonalakat,
melyek értelmében cselekednie kell, sőt már Mózes kezdi
meg a Jordánon túli részek telepítését, de a kérdés vég
leges e1intézése Józsuéra várt, amit sikerrel meg is oldott.
Szereplése az Istennek is és a népnek is megelégedését
vívta ki, mert az Isten sehol sem feddi meg és a nép
nem lázadozott ellene.

TORTf:NETI HÁTTf:R. Józsuéról kímondottan meg
emlékezik az egyik EI-Amamából származó levél Jesuía
néven. Ha hinni lehet a gázai Prokopius: De belle vanda
lico c. könyvének (Kr, u. VI. sz.), akkor a numídíaí Tigé
zíszben két stélét találtak. föníciai írással, mely azt
mondta: "Mi vagyunk azok, akik Nun fia, Józsue, a zsi
vány elől menekültünk." Több profán emlékkel nem
találkozunk. Józsue működését 14ü7-1367-ig terjedő

évekbe helyezhetjük.
Arról a korról, melyben Józsue élt, elég sokat tudunk

az EI-AmarnábóI (teljes nevén: Tell el-Amarna) származó
IeveIekbőI. Tudnunk kell, hogy Egyiptom III. Tutmesz
(Tutmózisz) alatt kiterjesztette uralmát Palesztinára is.
Utódai alatt azonban egyre gyengült a befolyása. s telje
sen árnyékhatalommá vált itt IV. Amenofisz (Kr. e. 1375
1358) alatt. Az egyiptomi helytartókat állandóan támad-
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ják nomád törzsek, főleg a habirik, akik ellen segítséget
kémek. az egyiptomi uralkodóktól. Ezekből a segélykérő

levelekből maradt meg az el-amarnai levelekben. (80) Hét
levelet az urusálemí (jeruzsálemi) Abd-Hiba, más néven
Ebed-Hepe írt. Itt hozzuk lcivonatosan egyik levelét:

"A királyhoz, az én uramhoz szólok a következökben: Ebed
Hepa, a szolgád - uram, királyom lába előtt hétszer és hétszer
leborulok. Mit csináltam én a királynak, uram? A király előtt meg
rágalmaznak és vádolnak, hogy: Ebed-Hepe hűtelen a királyhoz, az
urához. Ime, sem atyám, sem anyám nem helyezett engem erre a
helyre. A hatalmas király karja vezetett be atyám házába. Miért
követnék el lázadást a király ellen, uram? Oly igaz, hogy a király
él, uram, azt mondtam a király kormányzójának, uram: "Miért szere
ted a habiriket és gyúlölöd a helytartókat?" Ezért rágalmazott meg
engem a királyelött, uram ... A habirik pusztítják a király minden
tartományát. Ha zsoldos csapatok jönnek ebben az esztendőben,
akkor minden tartomány megmarad a királynak, uram. Ha nem jön
nek zsoldosok, akkor a király elvesztett minden tartományt."

Ez ez Ebed-Hepe IV. Amenofisz vazallusa volt és
leveleiben állandóan panaszkodik a délről betörő habirik
ellen. Ebben a névben sokan a hébereket látják, sokan
tagadják, hogy azok lennének. Bárhogy is áll a dolog,
annyi tény, hogy Palesztinában olyanok az állapotok,
hogy az általános felfordulásban az izraeliták. minden
nagyobb nehézség nélkül birtokukba tudják venni az
országot, mert csupán helyi erőkkel kell megküzdeniök,
városkirályságokat kell meghóditaniok és nem állanak
szemben erős nagyhatalommal.

Palesztina őslakói ekkor már majdnem mind meg
semmisültek, helyüket a III. évezredtől kezdve a káná
neusok foglalják el. A hetiták már csak északon talál
hatók. Az ámorreusok legnagyobb része a Jordánon túl
lakik. Az országgal szomszédos népek az edomiták, a
moábiták, az izmaeliták és a mádianiták. A kánáneusok
apró törzsekre oszlanak. Ezek szellemi kultúrájukat Kál
deából, művészetüketEgyiptomból hozták, míg az edény
készítést az égei szigetvilág népeitől sajátitották el. A
kánáneusok vallása durva naturalizmus volt. Isteneiket
magaslatokon emberáldozatokkal és paráznasággal tisz
telték. Ezért kellett ezeket kiirtani a zsidóknak.

Palesztina kulcsvárosa volt Jerikó. Jerikóra Sellin
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9. Jerikó vára az ásatások nyomán.
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ásatésai (1908-1911), később Garstang ásatésai világí
tottak rá. Vára kisterjedelmű volt ugyan, de kettős fal
lal volt körülvéve. A külső fal vastagsága 1.60 m, a belsőé
3.60 m, magassága pedig 6-8 m. A falhoz szorosan házak
tapadtak, olyanok, amilyenekről a Szentírás megemlék
szik, mikor megemlíti Ráháb házát. Sellin ásetásaí meg
állapítotték. hogy a bronzkor harmadik korszakában
alapított város (Kr. e. 1600) falai még a vas behozatala
előtt (Kr. e. 1200) omlottak. össze és Garstang ezt az össze
omlást az 1400-as éveik tájára helyezi, tehát Józsue
korába. Az ásatások megállapítják még azt is, hogy egé
szen a Kr. e. IX. század közepéig a falak felállításával
még csak nem is kísérleteztek, hanem a döngölt földet,
mely a fal egy részét-képezte, felszántották és így tar
tották meg Józsue parancsát, hogy a várost ne építsék fel.

A Jordánon való átkelést és a nap megállását csoda
nélkül magyerázní nem lehet. Ha nem is beszélünk arról,
hogy a nap ténylegesen megállt, de az a feltevés, hogy
a nap a magasban lévő jégkristályokban visszaverődött

és így hosszabbodott meg a nap az izraeliták számára,
szintén csodának számít, hisz az Isten a természet tör
vényeit irányította úgy, hogy ez a jelenség létre jöjjön.

ELŰ!<.E:P. Józsue előképe az Úr Jézusnak nevével,
mert élJ Jézus név ugyanaz, mint a Józsue, csak annak
görög alakja. A Jordánon való átkelés vezette be a zsidó
kat az Igéret földjére; minket is a keresztség vezet
be az Anyaszentegyházba és a mennyországba, mely a
mi ígéretföldünk. Jerikó falainak összeomlása a pogány
világ összeomlását jelenti az Úr Jézus előtt. Józsue meg
újítja a szövetséget az Istennel ugyanúgy, mint az első
áldozás előtt meg szoktuk újítani a keresztségi ígéretet.

TANITAS. Józsue úgy állítja a zsidók elé az Istent,
mint aki hű szavához és megtartja ígéretét. Igéretének
megtartásához van elég hatalma. Csodákat is tesz, ha ez
szükséges és úgy tudja a történet fonalát szőní, hogy ez
népének kedvező legyen. A hűség velejárója a minden
hetóság is. A hit tisztaságára nagyon kell ügyelni és min
den áldozatot meg kell hozni ezért. Tilos az Isten
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szemében a vegyesházasság, mert ez ellanyhuláshoz,
közömbösséghez és hitetlenséghez vezet.

ALKALMAZÁS. Józsue előttünk áll példaként hité
vel. Nem ismert lehetetlent. Minden mesterséges eszköz
segítsége nélkül, egyedül az Istenben bizakodva kel át a
Jordánon és foglalja el Jerikót. Hogy gúnyolhatták nem
csupán Jerikó lakói, mikor látták a körmenetet a város
falai alatt, hanem talán még saját nemzetbeliei is. Nem
kell tehát félni hitünk megvallásától, körmeneteken
örömmel vegyünk részt, mert ezzel hítünkről teszünk
tanúbizonyságot. - A zsidók átkeltek. minden nehézség
nélkül a Jordánon és csak utána kezdődött meg küzdel
mük, először a legerősebb vár ellen, utána a többi ellen.
A keresztség után kötelező küzdenünk elsősorban fő
hibánk ellen, s ha ezt siJkerült kiírtenunk. akkor a többi
könnyebben megy. - A zsidóknak. nem volt szabad
együtt élniök kánáneusokkal, mert ez bűnre vivő alkalom.
Hányszor járunk mi pedig olyan társaságba, ahol bűnt
szoktuntk elkövetni! Az Istentől kapott jóért tudunk-e
hálát adni, mint tette ezt Józsue? - Ráháb hitt abban,
hogy az Isten kiválasztott népe Izrael fiainak. társasága,
ezért menti meg a kémek életét, sőt a jutalma olyan
nagy, hogy még az Udvözitő családjéba is bekerül idegen
és bűnös létére. Legyen ezért a mi hitünk is igazi, mély
séges hit, melynek végső koronája maga az Isten lesz.

IMA.
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, akinek kezében van min

den hatalom és minden ország feletti jog: siess a keresztények segit
ségére, hogyavadságukban bízó pogányok jobbod által megszeIí
düljenek. Amen. (Könyörgés a pogányok elleni misébóI.)

113. zsoltár.
Jahve, dicsóséget adj, de ne nekünk, ne nekünk,
hanem sajátmagad nevénekl
Mert jóságos és hűséges vagy;
nehogy pogányok azt mondhassák: "Hát merre van Istenünk?"
Mert Istenünk a mennyben fenn lakik
és megvalósit mindent, amit akar.
A pogányok bálványai meg arany és ezüst, 
emberek csinálmányai.
Van szájuk, de szólní nem szélnek,
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szemük is van, de nem látnak.
Van fül ük, de nem hallanak,
orruk is van, de nem éreznek.
Kezük is van, de nem fognak vele,
lábuk is van, de nem járnak azon,
hang se jó ki az ó torkukon.
Igy járnak azok is, kik készítették ezeket,
mind, kik bizalmukat ezekbe vetik I
Izrael családja pedig Jahvéban bízzék I
Paizsuk O és oltalmazójukl
Áron háza Jahvéban bízzék,
paízsuk O és oltalmazójukl

Kik félik Jahvét, bízzanak Jahvéban,
paizsuk O és oltalmazójuk I
Gondoljon velünk Jahve
és áldjon meg minket I
Áldja meg Izrael házát,
Áldja meg Áronnak családját!
Áldjon meg mindenkit, ki féli Jahvét,
apraját és nagyját!
... Sokasítson meg benneteket Jahve,
gyarapítson titeket s fiaitokat!
Áldjon meg benneteket Jahve,
ki az eget és földet alkotta!
Az ég Jahvénak az ege,
de a földet az embereknek adta.
Nem halottak dicsűítenek, Jahve, Téged,
azok közül senki, kik az alviIágra szállnak,
hanem mi, kik élünk, mi áldjuk Jahvét,
mostantól mindörökre I Allelujal

117. zsoltár.
Minden pogány nép körülzárja utam;
Jahve nevében biztosan végzek velük!
Legyen bár körülöttem pogány, ember ember hátán ...
Jahve nevében bizonnyal végzek velük I
Bár köröttern rajzanak, mint méhek, -
de kialusznak, csak úgy, mint a rózseláng,
Jahve nevében biztosan végzek velük I
Meglöktek s megtaszitottak, hogy essem el,
de felfogott engem Jahve. (10-13.)

JOZSUE KONYVENEK SZERZOJE. Felvetődik a kérdés, hogy
ki írta meg Józsue történetét: Józsue, vagy pedig más valaki. Elég
egyhangú volt a vélemény. hogya könyv irója maga Józsue volt.
csupán halálát írta be más kéz. Vannak a könyvben első személyben
elmondott események, melyek feltételezik. hogy Józsue irta a köny
vet. Elénk leirások vannak benne, melyek feltételezik, hogy szem-
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tanú volt az írójuk. Azonban nem kerül szembe az Egyházzal az sem,
aki azt véli, hogy a könyvet más írta, csak Józsuéról nevezte el.
De ebben az esetben is a könyvet Dávid király előtt kellett irnia
a szerzónek, mert a könyv irója korában Jeruzsálem a jebuzeusoké,
akiktól a várost Dávid király elfoglalja. Föniciának még Szidon a
székhelye, Gázer lakói kánáneusok; ezek is feltételezik, hogy a
könyvet Dávid király elótt irta meg valaki, aki használhatta esetleg
Józsue feljegyzéseit is. A könyv a Pentateuchushoz szorosan hozzá
csatlakozik, azonban nem annyira szorosan, mint Wellhausen isko
lája véli. Csupán folytatja a történetet, ahol a Pentateuchus abba
hagyta. Körülbelül 40 esztendónek a történetét adja.

17. A bírák
Kr. e. 1367-1051.
Birák könyve 1-16.

A BIRAK FELADATA. Józsue halála után az Úr meg
hagyta ·a törzseknek. hogy a lakóhelynek kijelölt terüle
teket tisztítsák meg a kánáneusoktól. Azonban nem tette
ezt meg minden törzs s e miatt igen nagy nyomorúságba
jutottak. Idegen népek uralkodtak rajtuk. Ekkor az Isten
hez fohászkodtak és az Isten bírákat támasztott, hogy
az ellenségtőlmegszabaduljanak. A szabadrulás után ismét
megfeledkeztek az Istenről, elpártoltak. tőle, idegenekkel
kötöttek házasságot, bálványoknak szolgáltak. Erre újból
az ellenség kezébe adta őket az Úr. - Az idegen népek
sanyargatták az izraelitákat. Ekkor újból könyörögtek
Istenhez szabaditóért. Az Istentől alkalomszerűentámasz
tott szabadítókat bíráknak nevezzük. Osszesen 16 bíró
volt: Otoniel, Aod, Sámgár, Debbóra, Bárák, Gedeon,
Abimelek, Tóla, Jáir, Jefte, Abeszán, Ahjálon, Abdon,
Sámson, Héli, Sámuel.

Bíráknak nevezzük: az időről-időre támasztott szabaditókat,
akik nemcsak bíráskodtak, hanem az ellenségtól is megszabaditot
ták a népet. Nem voltak a népnek állandó vezetói. Mindig az Isten
től kaptak hivást. - Otoniel: Káleb öccsének volt a fia, Júda törzsé
hez tartozott; 40 esztendeig biráskodott. - Aod: Benjámin törzséból
származott s a moábitáktól szabadítja meg népét és B esztendőre sze
rez nyugalmat. - Sámgár: a filiszteusokkal szemben küzd. - Debbóra
és Bárák: Debbóra prófétanó volt, aki Bárákot felszólitja, hogy
Izrael fiait az Eszakkánaánban lakó népektól szabaditsa meg. Gyó
zelmük után hálaénekben mondanak Istennek köszönetet. 40 évig
nyugalom van a gyózelem után. - Abimelek: Gedeon fia, aki test-
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véreit egy elrejtőzött kivételévellegyilkoltatja és Szichem királya
lesz. Nemsokára fellázadtak ellene alattvalói, és várostromnál ma
lomkővel megsebesíti ót egy asszony s ekkor fegyverhordozójával
megöleti magát. - Tóla: Isszakár törzséból származott, 23 évig volt
bíró. - Jáit : Gálaádból való volt, 23 évig bíráskodott. - Jefte: szin
tén Gálaádból való. Testvérei törvénytelen származása miatt kizár
ják az örökségból, ezért szegény emberekból csapatot szervez és
útonállásból éJ. Az ámmonitáktól menti meg népét. Fogadalmat tesz
az ütközet előtt, hogy a legel sót, akivel otthon találkozik, Istennek
áldozza feJ. S ez a leánya volt. 6 esztendeig bíráskodott. - Abe
szán: héberben Ibszán, Betlehemból származott és 7 esztendeig volt
bíró. - Ahjálon: héberben Elón, Zabulon törzséből. 10 évig állt népe
élén. - Abdon: Efráimból származott és 8 esztendeig bíráskodott.

GEDEON. Izrael HaJi gonoszat cselekedtek az úr
színe előtt, ezért a mádiániták kezébe kerültek, akik na
gyon megsanyargatták őket. Miután már nagyon aláza
tos lett Izrael a mádiániták sanyargatása következtében,
az Úrtól kértek segítséget. Ekkor az Úr angyala elment
Efrába, ahol Gedeon sajtóban csépelte a gabonát. Éjjel
és rejtett helyeken csépeltek ekkor ugyanis ez izraeli
ták a mádiániták miatt, mert féltek, hogy elviszik e, ga
bonát. Az úr angyala így szólt Gedeonhoz: "Az úr ve
led, férHaik. legerősebbje.' Erre Gedeon így válaszolt:
"Kérlek, Uram, ha az úr velünk van, miért történnek ve
lÜI1Jk ilyenek? Hol vannak csodái, melyről atyáink beszél
nek? Elhagyott minket az Úr és Mádián kezére juttatott."
Ránézett az Úr és mondotta: "Menj és szabadítsd meg
Izraelt a mádiánitáktól. En veled leszek és megvered Má
dliánt úgy, mintha egy ember lenne," - Gedeon így vá
lasz.olt: "Ha előtted kegyelmet találtam, adj jelt nekem,
hogy tudjam, tényleg te beszélsz velem." Az Úr angyala
a Gedeontól bemutatott áldozatnál adta meg a jelt. Vesz
szejével felgyujtotta az áldozatot és ezután eltúnik. Ge
deon Isten parancsára lerontja atyja Baál-oltárát és a kö
rülötte lévő berket kivágta. Gedeon összetoborozta Iz
rael négy törzsét, miután meghallotta, hogy a mádiániták
és az árnálekiták átkeltek. a Jordánon. De még további
jelt kért az Istentől, hogy megtudlja, vajjon Ő~ a válasz
tott vezér: "Kiteszem ezt a gyapjút a szérűre, Ha a harrnat
csak. a gyapjút éri és körülötte a föld száraz marad, ki
választottságom jelének veszem", Es így történt. Reggel
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a gyapjút kicsavarta és abból egy csészére való harmat
gyűlt össze. Újból szólt az Istenhez: "Ne haragudjál, ha
mégegyszer jelt kérek. A gyapjú maradjon száraz s a
körülötte lévö föld legyen nedves." Igy történt. A gyapjú
száraz maradt és harmatos lett körülötte a föld.

Gedeon ekkor felkelt és a vele lévö néppel együtt
elindult a mádiáruták tábora felé. Az Úr így szólt Ge
deonhoz: "Sok nép van veled, nem adom kezükbe
Médiánt, nehogy Izrael velem szemben dicsekedjék. és
mondja: Saját erőimből szabadultam meg. Mondd meg
tehát a népnek: Aki fél, forduljon vissza." A népből
22,000 fordult vissza és csak 10,000 maradt vele. Az Úr
újból szólt Gedeonhoz: "Még mindíg sok a nép. Vezesd
a vízhez öket. Akiről megmondom, hogy mehet, csupán
az menjen. Aki tehát a vizet csak a nyelvével nyalja fel,
mint a kutya, válaszd külön a többitől." Ilyen csak 300
volt, a többi letérdelt s úgy itta a vizet. Az Úr újból szólt
Gedeonhoz: "Ezzel a 300 férfival szabadítlak meg titeket.
A többi menjen lakóhelyére." Gedeon végrehajtotta az
Úr parancsát. Éjtszaka felkelti 300 emberét. Három cso
portra osztja öket, mindegyik kezébe üres korsót ad. És
ezt mondja nekik: "Amit én csinálok, azt csináljátok ti
is. A táborhoz megyek s ti követtek engem. Amikor meg
harsan kürtöm, ti is fújjátok a kürtöket a tábor körül
éskiáltsátok: az Úrért és Gedeonért!" Éjfélkor elindult
Gedeon az ellenséges tábor köré, miután ott az őröket
már feváltották. Megharsantak oa harsonák s egymás
hoz verték a korsókat. Három helyen cselekedték ezt a
tábor körül. Megzavarodott az egész tábor, s egymásnak
estek, egymást gyilkolva és futva kezdettek menekülni.
Gedeon összehíva az izraelitákat, üldözőbe vette az el
lenséget s hatalmas vereséget rnért arra. Megalázkodott
Mádián Izrael fiai előtt és többet nem tudta nyakát fel
emelni. Az ország negyven esztendeig, míg Gedeon volt
az élen, nyugalmat élvezett.

Elra: nem tudjuk, hol feküdt, valószínúleg Mánásszes törzsének
területén. mert Gedeon ebből a törzsbél származott. - Gonoszat cse
lekedtek: bálványokat imádtak. - Sajtóban csépelte a gabonát:
présházban. - Lerontja atyja Baál-oltárát: ekkor Jerobaál nevet
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kapja melléknévül, ami annyit jelent: álljon bosszút Baál. Ez a név
azt akarja kifejezésre juttatni, hogy Baál teljesen tehetetlen s nem
tud ellenségein bosszút állni. - Nyelvével nyalja fel: a vizet ke
zével viszi szájához és úgy nyalja fel.

SÁMSON. Izrael fiai később ismét gonoszat csele
kedtek az Úr színe előtt, aki átadta őket negyven eszten
dőre a filiszteusoknak. Ekkor az Úr angyala egy Dán
törzséből való ember feleségének hírül adta, hogy fia fog
születni, aki bort és részegítő italt nem fog inni és fejét
nem érintheti olló, mivel Istennek názirja lesz. Az angyal
szavai beteljesedtek. Megszületett a fiú, akinek szülei
a Sámson nevet adták.. Felnőtt a fiú és megáldotta őt az
Isten igen nagy erővel.

Egyszer Sámson Támnátába ment, ahol meglátott egy
filiszteus leányt. Megtetszett ez neki és feleségül akarta
venni. Ezért így szólt atyjához és anyjához: "Láttam
Témnátában egy filiszteus leányt. Kérlek titeket, sze
rézzétek meg nekem feleségül." Szülei így feleltek:
"Vajjon nincsen leány népedben, hogya filiszteusok kö
zül akarsz feleséget venni?" Sámson így válaszolt: "Ezt
szerezd meg, mivel tetszik nekem," A szülők ugyanis nem
tudták, hogy ez az Úrtól van. Sámson szüleível együtt
Tárnnátába ment. Útközben egy oroszlánkölyök támadt
neki. Isten ereje Sámsonra szállt s úgyelbánt az orosz
lánnal, mintha gödölye lett volna. Mikor később újból
visszatért, hogy megtartsa a lakodalmat, látta, hogy az
oroszlán szájában a méhek lépet készítettek és abba hord
ták a mézet. Kivette a lépesmézet, elfogyasztotta. Atyja is
fiával ment és lakomát rendezett Sámson számára. Amint
ezt a város lakói látták, 30 társat adtak melléje. Ezekhez
így szólt Sámson: "Rejtvényt adok fel nektele ha a la
koma hét napja alatt megold!játok, mindegyiteknek adok
egy rend ruhát; ha pedig nem fejtitek meg, mindegyitek
től én kapok egy rend ruhát." ElfogadtáJk. az ajánlatot.
Erre Sámson feladta a rejtvényt: "Az evőből étel jött ki
és az erősből édesség távozott," Nem tudták. a rejtvényt
megfejteni. A hetedik napon odamentek Sámson feleségé
hez s mondották. neki: "Hízelegj férjednek s kérd meg,
hogy mondja meg neked a rejtvényt, ha nem akarod, hogy
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rádgyujtsuk a házat. Talán azért hívtatok a lakodalomra
minket, hogy kifosszatok?" Az asszony Sám:sonhoz ment
s ott síránkozott előtte addíg, míg meg nem mondta a
megfejtést. Erre rögtön kiszaladt polgártársaihoz s meg
mondta nekik. Ezek aztán naplemente előtt azt mondot
ták Sámsonnak: "Mi édesebb a méznél és mi erősebb az
oroszlánnél." Sámson így válaszolt nekik: "Ha az én
üszőmön nem szántottatok volna, feladatomast. nem fej
tettétek volna meg." Megszállotta az Úr Lelke Sámsont,
Aszkalonba ment, s ott megölt 30 férfit, hogy ruhájukat
a vőfélyeknek adhassa. O maga pedig igen megharagu
dott és atyja házába ment. Ezalatt feleségét odaadták
egyik vőfélyének feleségül.

Röviddel ezután, az aratás közeledtekor feleségé
hez ment. Ekkor azonban apósa azt mondta: "Máshoz
adtam őt feleségül". Sámson ekkor összefogdosott 300
rókát, farkuknál fogva összekötözte őket s fáklyákat erő
sített ,éli farkukhoz. Meggyujtotta a fáklyákat és a rókák.
berohantak. a filiszteusok vetéseíbe, felgyujtották. azt,
úgyhogy az egész határ leégett. A filiszteusok emiatt se
reggel támadják meg Júda földjét, azonban Sámson egy
szarnárálkapoccsal 1000 embert ölt meg.

Egy a:lkaJlommal GázáJba megy. Mikor ezt a filisz
teusok megtudják, a város kapuit bezárják, hogy reggel
ne menekülhessen meg. Sámson azonban éjfélkor felkelt,
kiemelte a két ajtószárnyat mindenestül, vállára tette s
egy hegy tetejére vitte fel.

Ezután megszeretett egy Dalila nevű nőt. Ehhez el
menteik a filiszteusok fejedelmei s mondották neki:
"Szedd rá őt s tudd meg, hogy miben rejlik nagy ereje,
mikép győzhetjük le őt, hogy megkinozzuk. Ha megte
szed, rnindegyíkünk 1100 ezüstöt ad neked." Dalida ekkor
így szólt Sámsonhoz: " Mondd meg nekem, miben rejlik
erőd s milyen kötelékkel kell megkötözni téged, hogy
ne bírd azt szétszakítani?" Sámson így felelt: "Ha hét,
még kí nem száradt ínnal kötöznek meg engem, akkor
olyan leszek, mint a többi ember." Ekkor a filiszteusok
fejedelmei vittek hét köteléket, hogy Dalila kötőzze meg
Sámsont, ők meg elrejtőztek a szobában s várták a dolog
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végét. Mikor meg volt kötözve, Dalila elkiáltja magát:
"Sámson, rajtad vannak a filiszteusok!" Sámson erre úgy
elszakítottaa kötelékeket, mint elszakítják a tűztől meg
perzselt fonalat, s nem tudták. meg, miben van az ereje.
Ekkor újból szólt hozzá Dalila: .Részedtél engem és nem
mondtál igazat. Mondd meg igazán, mível kell téged
megkötözni." Erre Sámson igy válaszolt: "Ha vadonatúj
kötelekkel kötöznek meg, elerőtlenedem s olyan leszek,
mint más ember." Dalila ekkor újból megkötözte őt álmá
ban. Sámson azonban úgy széjjeltépte a kötelet, mint a
cérnaszálat. Dalíla újból könyörgött, hogy árulja el erejé
nek okát. Sámson ekkor ezt mondotta: "Ha hajamnak hét
fonatát egybefonodJ a nyüstfonállal, azt szögre erősíted és
igy vered be a szöget a földbe, elerőtlenedern." Mikor
Sámson elaludt, Dalila ezt megcsinálta, de az álmából fel
riasztott Sámson a szöget kirántotta a hajával és a nyüst
fonállal. Dalila ekkor napokon keresztül kínozta Sám
sont és nem hagyott neki nyugtot, mig végre Sámson el
árulta erejének titkát: "Vas még nem érintette a fejem,
mivel názir vagyok életemnek legelső pillanatától kezdve.
Ha levágják. hajarnat: elveszik az erőm, elerőtlenedemés
olyan leszek, mint ,a többi ember." Mikor Dalila látta,
hogy kitárta előtte lelkét teljesen, a filiszteusok fejedel
meiért küldött. Ezek eljöttek s magukkal hozták. a meg
ígért pénzt is. Mikor Sámson elaludt, elküldött a nyíró
ért, aki levágta hajának hét fonátát. Erre eltávozott az
ereje Sámsonnak. A filiszteusok most megfogták, kiszúr
ták a szemét és elvitték Gázába láncra verve és ott őröl
tettek vele. (81)

Midőn haja újból növekedni kezdett, a filiszteusok
fejedelmei összejöttek, hogy áldozzanak Dágon istenük
nek. és lakomát tartsanaik. A lakomán jól érezté:k. magu
tak, A végén előparancsolták. Sámsont, hogy előttük
játszéje Elővezették, játszott is előttük. Két oszlop közé
állították.. Erre így szólt az őt vezető szolgának: "Engedd
meg, hogy érintsem az oszlopokat, melyeken az egész
ház nyugszik, hogy nekitámaszkodjam és egy kevéssé
megpihenjek." A ház tele volt férfiakkal, asszonyokkai
és ott voltak a filiszteusok fejedelmei is mind. A tetőn
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és a napozón mintegy 3000 férfi és nő nézte Sámson já
tékát. Ekkor segitségül hivta az Urat: "Úristen, emíé
kezzél meg rólam és add vissza, Istenem, régi erőmet,
hogy megbosszuljam magam ellenségeimen és szemern
elvesztéséért elégtételt kapjak," Megfogta mindkét osz
lopot, egyiket jobbjával, másikat baljával és mondotta:
"Haljak meg a filiszteusokkal," Erősen megrántotta az
oszlopokat. A ház rászakadt az összes fejedelemre- és ez
egész sokaságra, mely ott volt. Többet ölt meg halálával,
mint amennyit életében elpusztított. Rokonai eljöttek
testéért s atyja sirjában temették el. Izraelen húsz évig
biráskodott.

Názir: Istennek szentelt ember. - Támnáta: Dán törzsének te
rületén feküdt. - 30 társat adtak meJJéje: véfélyek voltak. - Az
én üszőmön szántottatok: feleségem segitségével tudtátok meg. 
Aszkalon: a Földközi-tenger partján fekszik. - Gáza: szintén a
Földközi-tenger partján volt ez a filiszteus város. - 1100 ezüst:
kb. 18.5 kg. ezüst. Mivel öt filiszteus fejedelem volt s mindegyik
1100 ezüstöt ígért Dalilának, az egész összeg 92.5 kg ezüstöt jelent.
- Nyüsl/onál: a fonást kezdé hosszanti fonalak, melyeket cövekkel
szoktak a szővőszéken túl a földhöz erősíteni. - Vas: olló. - Oröl
tettek vele: kézimalmot hajtattak vele. - Dágon: emberfejű hal
isten. - Lakoma: az áldozat szerves kiegészitéje az áldozati lakoma.
- Előttük játsszék: vagy táncoljon vagy pedig kigúnyolják.

BIRÁK KORA. Ennek a kb. 300 esztendőnek a tör
ténete úgy állitja elénk az Istent, mínt aki szereti népét
s ha ez hű hozzá, mindig tud gondoskodni arról, hogy
békében és nyugalomban éljen. Ellenkező esetben ellen
ségeket támaszt, akik nem hagyják nyugton, hanem sa
nyargatják és igy igyekszik Isten észretériteni népét.
Az Igéret földjének elfoglalésaval nagyon kedvezők vol
tak a kilátások, hogy a nép politikailag és vallásilag is
a fejlődés útjára lépjen. Azonban az újabb generáció
megfeledkezett az Istenről, bálványokat imádott, vegyes
házasságokat kötött, az egyes törzsek. önálIóságra töre
kedtek és igy szembefordultak Istenükkel. Az Isten bün
tetéssel akarja népét magához fordítani, Az észheztért
népnek alkalmas férfiakat támaszt, aikik az ő nevében
szabaditják meg. Még mindig az Isten a népnek a királya,
csakhogy erről gyakran feledkezik meg a nép. Ezért
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nincs is állandó vezére, esek aLk,ailmi vezetője akad, egy
szerre esetleg több helyen is, hogya népet kírályukra és
Istenükre figyelmeztessék. A bírák történetének. legjel
lemzőbb vonása: a törvényt teljesítő népet -nem hagyja
el az Isten, míg a törvényekről megfeledkező népet bün
teti az Isten.

TORTÉNETI HÁITÉR. A bírák története abban az
időben játszódik le, amikor a nép az egységes vezetést
nélkülözi. A könyv így jellemzi ezeket az időket: "Azok
bam a napokban nem volt király Izraelben, hanem kiki
azt cselekedte, amit jónak látott." (21, 24.) És ezekben a
zivataros és zavaros években alkalmi vezérek támadtak,
akik rövidebb-hosszabb ideig vagy az egész nép vagy
egy-egy törzs vezetői voltak. Palesztina elfoglalásakor a
törzsek a hegyes vidékeket szállták. meg, mert a síkság
már foglalt volt. Ezektől kellett volna a népnek megtisztí
tania törzsi teIiiletét. Azonkívül a Jordánon inneni rész
még két idegen beszögeléssel is tagozódott, a tenger part
ján idegen nép volt. Minden ok meg lett volna, hogy egy
séges országot alakítsanak ki és kialakuljon az egészsé
ges nemzeti élet és ezzel kapcsolatban a vallási élet. Ezt
azonban az erős törzsi öntudat még megakadályozta.
Talén Abimelek. tett kisérletet egységes ország kialekí
táséra. de kísérlete kudarcba fulladt. Atyja még azon az
állásponton vot: "Ne uralkodjam sem én, sem naim raj
tatok, hanem Jahve urelkodjék.' (8, 23.) Az anya.gi fel
fogású nép ezt még nem érti és ezért küzd örökösen az
Isten ellen. Ez alatt az idő alatta zsidó nép talán egy
kézzelfogható eredményt ért el, hogy megtanulta a föl
det művelniés így a vándorló népből földművelőnép lett.

Mennyi ideig tartott a bírák kora, nehéz megállapí
tani. Ha az Exodust Kr. e. 1447-re helyezzük, akkor Mózes
Kr. e. 1447-1407-ig működött, mint a nép vezetője,

Józsue 1407-ben foglalja el az Igéret földjét és kb. 40 évig
él még. Másik kiindulópont Salamon király uralkodása
neik negyedik éve: 967, mikor a templomot elkezdi építeni.
Saul, Dávid uralkodásainak 40-40 évét hozzászámítva
eljutottunk Kr. e. 10SI-hez, amíkor Sault kirá1lyá
választották. Igy a bírák kora Kr. e. 1447-10S1-ig, a
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kivonulástól egészen Saul megváiasztásáig, illetve
1367-1051-ig, Józsue halálától Saul megválasztásáig ter
jed. Igy 396, ill. 316 esztendőt kapunk eredményül.
Azonban ezt pontosan nem tudjuk. megállapítani, mivel
a bírák. egyidejűleg is élhettek, egyeseknek évei (a 40
éves bíráskodások] kerekszámoknak látszenak.

A könyv kiragadott történetekkel akarj-a népének
bemutatni az Isten gondoskodását. A könyvnek történeti
jellegét nem lehet letagadni. A történet egyszerű, egy
séges szerkezete mellett tanúskodik.. Még Sámson törté
netében sem lehet semmi olyast találni, amí őt naphős
höz, Herak.léshez tenné hasonlóvá. Az, hogy halálát a
ház oszlopaínek kidöntése okozza, még jobban megerő

síti a történeti jelleget. A filiszteusok. (82) ugyanis a
legnagyobb valószínűség szerint Kréta szígetéről jönnek
a tengerpartra. A filiszteusok krétai származását megerő
síti egy Kr. e. 1600 körüli időkből származó krétai lelet,
mely eddig még meg nem fejtett képírást ábrázol és ezen
ugyanúgy tolldíszes fejjel vannak ábrázolva ez ember
fejek, mint az egyiptomi domborműveken.Egyiptomba a
filiszteusok III. Ramzes alatt (Kr. e. 1198-1167) próbálnak
behatolni és miután ez nem sikerül nekik, akkor teleped
nek meg a palesztinai tengerparton. Krétának a kultúrája
az égei (kréta-míkéneí) kultúrkörhöz tartozott. A Sámson
történetében szereplő ház az Ú. n. megaronnak (férfilak.
osztály) épülhetett. Ennek a háznak a földszinti terméhez
előreugró tetőt készítettek, melyet kettős faoszlop tartott,
nagyon sokszor vályogból épültek e házak. A kettős
oszlopnak kőalzata volt. Sámson ezt a kettős oszlopot
rántotta meg és ezzel döntötte romba a házat. - A rókák
kal (sakálokkal) elpusztított vetés szintén nem nélkülözi
a történeti alapot. A rómaiak cirkuszi mutatványai közé
tartozott az ilyen jellegű bemutatás; a mamelukok har
caikban használták ezt a harceszközt is. - A filiszteusok
századokon át lesznek a zsidó nép ellenségei, és inkább
lassú beszivárgásaikkal és vallásukkal ártanak nekik,
mint erőszakosan.

A nyugati sémiták istenét Baálnak (83) (Úr) nevezik
és a nap megszemélyesítése. Szimboluma a napsugár alak-
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ját utánzó kőoszlop, melyet az oltár körül állítanak fe!..
Emberáldozatokkal tisztelték. Nöi párja Astarte (84).
a hold megszemélyesítője.Jelvénye a zöldelő fa vagy a
cölöp az oltár mellett. Üjabb ásatások nem egy Ilyen
istentiszteleti helyet hoztak napvilágra. (85)

A bírák korában a népnek először a honfoglalással
felzaklatott népekkel kellett megküzdenie, másodszor
pedig a későbbi időkben a fílíszteusok és az ámmon:iták
terjeszkedését kellett meggátolniok. Láthatjuk, hogy a
bírák. korában ezek a harcok foglalják le a nép erejét,
s ezeket a történeteket a világtörténeti adatok csak meg
erősíteni tudják.

ELŰKbP. Gedeon aJlacsonyszármazású; ifjú éveit rej
tekben tölti, nagy ellenséget kevés erővel elűz és így
megmenti népét: az Úr Jézus is, mint szegényember
születik, ifjú éveit nem a nagy nyilvánosság előtt éli és
hatalméval nem külső erővel győzi le a sátán országát.
Gedeon gyapjában az Anyaszentegyház az Úr Jézus szü
letésének előképét látja, mert újévkor ezt rnondja a
breviáriumban: "Amikor kimondhatatlan módon szület
tél a Szűztől, akkor beteljesedtek az írások: miként a
gyapjúra az eső, szálltál le, hogy az emberi nemet üdvö
zítsd: téged dicsérünk, Istenünk." A gyapjúban láthatjuk
a: zsidó népet, ez volt egyedül kiválasztve, miként csak.
a gyapjú volt egyedül nedves és láthatjuk a zsidó nép
elvetését, a többi pogány nemzet kiválasztását és meg
hívását, mikor a környék volt nedves és a gyapjú száraz.

Sámson születését angyal adje hírül, mint az Úr
Jézusét is. Sámson hívetásában. bátorságában, erejében
előképe az Úr Jézusnak.. Gáza város kapuinak kiemelésé
vel előképe Krisztus Urunknak, aki a pokol kapuit emelte
ki sarkaiból. Amint Sámson halálával a filiszteusok házát
döntötte romba, ugyanúgy döntötte Krisztus Urunk is
halálával romba a gonoszlélek bírodalmát.

TANITÁS. A bírák történetében szemléletes példá
ját látjuk az Isten végnélküli türelmének és irgalmának.
Tűrí a bűnösöket, hogy megjavuljanak és mihelyt meg
van bennük a bánat, rögtön elfeled mindent és megbocsát
nekik. - Az Isten a fogadalmat szívesen veszi és különös
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kegyelmével ruházza fel a fogadalomtévőt és lelkileg
megerősíti.

ALKALMAZÁS. Gedeon az Istentől nyert megbíza
táséban annyira hisz az Istenben, hogy nem fél semmitől
sem és emberileg nézve még a teljesen lehetetlenre is
vállalkozik, mikor 300 emberével a mádiániták ezreit futa
mítja meg. Az Isten a bérmálásban különösképen kato
náívá fogadott bennünket, mi se riadjunk vissza. semmi
féle lelki harctól és nehézségtől, mert elég hatalmas az
Isten, hogy bennünket megsegítsen. - Sámson, bár az
Istennek az embere volt, nem vígyázott magára, nem
tudott érzékiségének parancsolni és elesett. Példája intő

jel számunkra: "Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék."
(I Kor. ID, 12.)

IMA.

Könyörögjünk. Mindenható Isten, ne vesd meg sanyarúságában
hozzád kiáltó népedet, hanem neved dicsöségére kiengesztelödve
siess a szenvedök segítségére. Amen. (13. oráció ad diversa a Mise
könyvböl.)

105. zsoltár.
Dicsérjétek Jahvét, mert ö jó,
mert kegyessége örökkévaló.
Atyáink
Nem irtották ki a pogányokat se (mind),
kikre Jahvétól parancsolatuk volt.
S elkeveredtek a pogányok közé,
s eltanulták tetteiket.
S szolgáltak még bálványaiknak is,
és ez lett azután avesztük.
S feláldozták fiaikat
s leányaikat az "ördögöknek".
es ártatlan vért ontottak,
fiaiknak és leányaiknak vérét,
kiket feláldoztak Kánaán bálványainak.
es vérbún fertözte meg országukat,
mely tisztátalanná lett tetteik miatt,
és hitszegés volt az ö cselekedetük.

Erre heves haragra lobbant népe ellen Jahve
s megútálta örökségét.
A pogányok kezére engedte öket
és gyúlölöik lettek úrrá felettük.
S ellenségeik sanyargatták öket
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és hatalmuk alá nagyon megalázták.
Hányszor szabadította meg őket,
de csak keserítették szándékukkal
s gonoszságukba merültek I
Mégis meglátta sanyarúságukat
s meghallotta kérésüket.
S újra visszagondolt szövetségére,
s mert jósága igen nagy, megszánta őket.
S végül is megkönyörült rajtuk
mindazok szemeláttára, kik foglyul tartották őket.

Jahve, Istenünk, szabadíts meg minket,
és gyüjts bennünket össze a nemzetek közül,
hogy magasztaljuk szent nevedet,
ígéreteddel dicsekedjünk I
Legyen áldott Jahvel Istene Izraelnek,
öröktől fogva, mindörökkön átl
Es mondja rá az egész nép:
"Úgy legyen, úgy legyen."
Allelujal (34-48.)

82. zsol/ár.
Isteni Ne légy tovább csendben,
ne hallgass, tovább ne türtőztesd magad, Isteni

Mert íme! Hangossá lettek ellenségeid,
és magasan hordják fejüket, kik Téged gyúlölnekl
Alattomos tervet eszelnek ki néped ellen,
védettjeid ellen terveket koholnakl
"Rajta" - mondják - "pusztítsuk ki őket, hogy megszúnjék

e nép
és Izrael nevét ne emlegessék többél"

Ragadd meg őket, Istenem, mint a szél a kórót,
tégy velük, mint száraz pelyvával a széll
S mint a tűz, mely erdőket leperzsel,
mint a hegyeket felgyujtó villámok,
úgy légy nyomukban zivataroddal,
zavard meg őket haragos viharoddall
Rajzold le arcukra a megszégyenülést,
hogy keressék nevedet, Jahvel
Szégyenüljenek meg és legyenek zavarban mindig,
törjenek le s pusztuljanak ell
Es tudják meg, hogy "Jahve" a neved,
hogy Te egyedül vagy fölséges az egész világ feletti

BIRÁK KONYVE. A könyv a nevét a benne szereplő, Istentől
küldött férfiaktól kapta. Szerzője a hagyomány szerint Sámuel
próféta. Irásbeli és szóbeli hagyományokat használt fel könyvének
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megírásánál. A források, melyek írásban maradtak fenn, az esemé
nyekkel egykorúak. A könyvnek egy szerzöje van, aki munkáját
tanítói célzattal irta meg.

18. Rúth
Rúth könyve

RÚTI-I IZRAEL FOLDJeRE KOLTOZIK. Egy bíró
napjaiban,am~dJőn a bírák. voltak az elöljárók, éhínség
tört ki az országban. Egy Betlehemből való ember felesé
gével és két fiával Moáb földjére vándorolt. Öt Elírnélek
nek, feleségét Noéminek hívták. Moáb földjén leteleped
tek.. Elimelek. itt meg is halt és Noémi naival magára
maradt. Fiai moábita származású feleségeket vettek el:
Orfát és Rúthot. Tíz év mulva mind a két fiú meghalt.
Noémi egyedülmaredt. Ezért felkelt, hogy hazájába men
jen, mivel meghallotta, hogy az Isten népére tekintett s
élelmet adott neki. Otthagyta tehát tartózkodása helyét
s két menyével elindult Júda földjére. Útközben mondotta
nekik: "Térjetek vissza anyátok házába s cselekedjék
veletek irgalmasságot ez Úr, mint ti is cselekedtetek az
elhunytakkal és velem. Adja, hogy nyugalmat találjatok
majd jövendő férjetek házában." es megcsókolta öket,
mire hangosan sírni kezdtek s mondották: "Veled .rne
gyünk. népedhez," Erre így válaszolt nekik: "Leányaim,
térjetek vissza, miért jönnétek velem? Nincs már fiam,
hogy az titeket elvegyen. Térjetek, leányaim, vissza. en
már megöregedtem, s nem is remélhetem. hogy férjhez
mehessek s számotokra férjet neveljek." Újra sírni kezd
tek. Orfa megcsókolta anyósát és visszatért, Rúth pedig
anyósához csatlakozott s így szólt: "Ne űzz el magadtól
engem; bárhová is mész, én veled megyek. A te néped
az én népem, a te Istened az én Istenem. Ahol majd meg
halsz, ott akarok én is meghalni. Csak a halál választhat
el minket egymástól." Noémi, mikor látta ezt a ragesz
kodást, nem ellenkezett s együtt mentek Betlehembe. Itt
gyorsan elterjedt a hír, és az asszonyok ezt mondogatták
egymásnak: "Ez az a Noémi," Ezekhez így szólt: "Ne
hívjatok engem Noéminek (szépnek), hanem inkább hív
jatok Márának (keserűnek), mível keserűséggel töltött el
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engem a Mindenható.' Igy tért vissza Noémi Rúthtal,
moábita származású rnenyével az árpa aratásának kez
detén.

Egy bíró napjaiban: nem tudjuk, hogy melyik bíró idejében
történt. - Ehínség: ennek sem tudjuk sem az idejét, sem a tartamát.
- Betlehem: Jeruzsálemtől délre 10 km-re. - Nincs már fiam: célzás
a levirátus törvényére. Nem is remélheti, hogy fia legyen, aki el
vehesse menyeit. - Az árpa aratásának kezdetén: kora tavasszal,
áprilisban.

RÚTH KALÁSZOKAT GYUJT. Volt ott egy férfi,
Elimelek rokona, tekintélyes és gazdag ember, a neve
Boóz volt. Rúth igy szólt anyósához: "Ha akarod, ki
megyek ,a határba, hogy kalászokat gyüjtsek az aratók
után." Igy válaszolt neki anyósa: "Menj, leányom," El
ment s kalászokat szedegetett az aratók mögött. A föld
pedig történetesen Boózé volt, Elimelek rokonáé. S ime,
ő maga is kijött Betlehemből. Majd így köszöntötte az
aratóít: ,,~ Úr legyen veletek!" És megkérdezte az
aratokra felugyelő legényt: "Kinek a leánya ez?" A válasz
ez volt: "Ez a moábita nő, aki Noémival jött s kérte, hogy
a hátrahagyott kalászokat az aratók után szedegethesse.
Reggeltőlkezdve itt van és egy pillanatra sem tért haza."
Ekkor Boóz így szólt Rúthhoz: "Figyelj ide, leányom. Ne
menj más földjére gyüjteni, ne távozzál el innét, hanem
csatlakozzél szolgálóímhoz, s arra járj, ahol aratnak.
Megparancsoltam ugyanis szolgáimnak, hogy senki se
bántson. Sőt ha szomjazol, menj azokhoz akorsókhoz
vizet inni, melyeket szolgáím használnak." Rúth megkér
dezte ekkor: "Honnan van az, uram, hogy kegyelmet
találtam előtted s ismersz engem, idegen asszonyt?"
"Megmondtak nekem rníndent", - válaszolta Boóz 
"hogy mikép bánsz anyósoddail férjed halála után. El
hagytad szüleidet, szülőföldedet s olyan néphez jöttél,
melyet eddig nem ismertél. Fizessen meg az Úr cseleke
deteidért. Ha eljön az étkezés ideje, jöjj ide, itt egyél
kenyeret s mártsd falatodat ecetbe." Az aratók oldalán
ült, kapott enni árpadarát, jóllakott s a maradékot félre
tette. Aztán felkelt s tovább szedegette éli kalászokat. Boóz
megparancsolta szolgáinak: "Még ha veletek akarna
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aratni is, ne tiltsátok. meg neki. Sőt kévéitekből szándé
kosan hagyjatok hátra, hogy szégyeDJkezés nélkül szede
gessen, és senki meg ne feddje." Egész estélig szedege
tett. Amit összeszedett, vesszővel kícsépelte, össze is
gyüjtött egy éfára való árpát, azaz három vékát. Mikor
hazament, megmutatta anyósánaik. és a megmaradt ételt
is átadta neki. Anyósa így szólt hozzá: "Hol szedegettél
ma? Legyen áldott, aki megkönyörült rajtad." Meg
mondta neki, hogy Boóz földjén dolgozott. Noémi így
folytatta: "Áldja meg őt az úr. Rokonunk az az ember."
Rúth ezután Boóz szolgálóihoz csatlakozott az egész
eratás ideje alatt, míg mínden árpát és búzát be nem
hordottak. a csűrökbe.

Rúthot ezután Boóz feleségül veszi. Tőle született
Obed, akinek ita volt Izáj, Dávid király atyja.

Kalászokat gyüjtsek: a törvény értelmében a tarlón hátra
hagyott kalászokat a szegényeknek szabad volt összeszedniök. 
Mártsd falatodat ecetbe: az ecetes víz hűsítőül szolgált. - Arpa
darát: pörkölt gabonát. - Efa: kb. 36 liter, 30 kg. - Rúthot Boóz
feleségül veszi: Noémi tanácsára Rúth Boózt figyelmezteti arra, hogy
ó a go el. Ezzel kötelességévé vált, hogy E1imelek eladott birtokát
visszaváltsa és a levirátus törvényét teljesitse. Miután a közelebb
álló rokon csak a vagyon visszavételére vállalkozott, de Rúthot
nem akarta feleségül venni, Boózra várt mind a két feladat telje
sítése, amit ez meg is tesz.

RÚTH SZEREPE AZ UDVTIJRnNETBEN. Rúth
könyvével az a célja az Istennek, hogy megmutassa a
zsidó népnek a hűtlenségek idején, hogy ha a pogányok
tisztaszívűek,akkor azokat is beveszi a választottak közé,
sőt még a Megváltó ősei közé is. A könyv másik célja az
volt, hogy kimutassa Dávid királynak. családfáját Júdá
tól kezdve, mely a következő: Júda - Fáresz - Eszron
- Arám - Áminásáb - Náhásson - Szálmon - Boóz
- Obed - Izáj - Dávid.

RÚTH TIJRTINETENEK TORTENETI JELLEGE. Tel
jesen elvetendő a racionalisták mítosz-elmélete, mely
szerint Rúth Istar-Tamart, míg Boóz Tarnmuz-Mardukot
személyesítené meg. Aki a könyvet elolvassa, azt az első
elolvasás meggyőzi ennek történeti jellegéről, s még a
legnagyobb erőlködéssel sem lehet felfedezni benne a
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mítosz-jelleget. Apró, kis események vannak a könyvben
megemlítve, melyek megerősítik annek történeti jellegét.
Ilyen, hogy a bírák idejében még megengedett dolog volt
a moábitákkal kötött házasság, míg a későbbi korban
erősen kárhoztatott dolog volt; a jogátengedés szokása
a saru átadásával színtén a régi'ség bizonyítéka.

E~ÖKEp. Noémi nevében, melyet gyászában vett
fel, a Szent Szűz előképe, aki valóban a keserves enya,
mert szívét a nagy szomorúságegészen elfogta. Rúth elő
képe a kezdődő Anyaszentegyháznak, mely a pogányok
ból toborozta tagjait.

TANITÁS. A gondviselő Istent állítja elénk a könyv,
aki különleges úton gondoskodík arról, hogy a Messiás
családjába idegen származású nő kerüljön be annak
erősítésére, hogya megváltás minden népre kiterjed. Az
Isten nem személyválogató (Ap. csel. 10, 34.), hanem a
szívet nézi, ezért választotta ki Rúthot is, pogány létére,
a Megváltó előkészítésére. A rokoni szeretet, a hűség, a
szorgalom, a jótékonyság erények, melyeket az Isten
mindíg megjutalmaz.

ALKALMAZÁS. Rúth szép példáját adja, hogyan
kell a szülöket szeretni, dolgozni értük. Rúthról is el
mondhatjuk az Úr Jézus szavait, amit a kafarnaumi száza
dosról mondott: "Ilyen hitet nem találtam Izraelben."
(Mt. 8, 10.) Példája a konvertitáknak., akik komolyan
veszik a katolikus vallást, sokkal komolyabban, mint akik
beszülette:k vallásukba. Noémi gondosan megőrizte hitét
idegenben; gondoskodjunk idegenbe szakadt hitsorso
sainkról a Szent László Társulat révén. - Itt fordul elő
először a Szentírásban az a köszöntés, amit a szentmisé
ben használunk: Dominus vobíscum, az Úr legyen vele
tek. A breviárium olvasmányai közt Rúth könyve nem
szerepel, ez az egyetlen könyv, amelyből nem került be
részlet a breviáriumba.

IMA.

124. zsoltár.

Aki Jahvéra épít, - olyan. mint Sion hegye:
nem rendül meg soha. örökre szilárdan áll.
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Jeruzsálemet hegyek övezik:
népét igy veszi körül Jahve.
most és mindörökké.

Mert nem engedi meg Jahve,
hogyabúnösök pálcája ránehezedjék a jámborokra,
nehogy az igazak is
kezüket a gonoszság felé kinyujtsák.

Jahve, mutasd meg jóságodat a jóknak
és az igaz szivúeknekl
Akik pedig ferde utakra hajlanak,
Jahve pusztítsa el, mint gonosztevőkett
Béke legyen Izrael feletti

126. zsoltár.

Hacsak Jahve nem építi a házat,
hiába fáradoznak, kik dolgoznak azon.
Ha Jahve nem órzi a várost,
hiába vigyáz rá az őr.

Fölösleges nektek hajnal előtt felkelni s késni a pihenéssel,
kik verejtékes kenyeret esztek;
hiszen, míg álmodtok, megad O (mindent)
azoknak, kiket O szereti ...

Imel Jahve jutalma: a gyermek,
az O ajándéka: a méhnek gyümölcsei ...
Amik a harcos kezében a nyilak,
olyanok a fiatal erőben nemzett fiak.
Boldog,
ki ilyen nyilakkal tölti tegezét,
nem éri szégyen,
ha elleneivel törvénybe száll a kapukban.

127. zsoltár.

Boldog az, ki féli Jahvét,
ki az O utain halad I
Igeni Mit kezed munkált, élvezni is fogod,
boldog vagy és szerencsés a sorod I
Feleséged, mint dúsan megterhelt szőllőtő,

házadnak belsejében;
gyermekeid meg, mint fiatal olajfaágak
veszik körül asztalodat.

Csakugyan ily áldás száll arra,
aki Jahvét félil ...
Áldjon meg, Jahve, téged Sionból,
s míg csak élsz, virágzónak lásd Jeruzsálemet!
Es lásd meg fiadnak a fiait isi
Békesség veled, Izrael I
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RÚTH KONYVE. A könyv függelékként szerepelhet, melyet a
Bírák könyvéhez készitett szerzóje. Szerzójeként Sámuelt nevezi
meg a hagyomány. Sámuel akkor készíthette, amikor Dávid már
király lett. Mások későbbi időkre helyezik a könyveredetét, de
ennek ellentmond a tény, hogy Dávid király őseí közt nem lehetett
volna egy idegent dicsőíteni akkor, amikor az idegen házasságot a
legerósebben tiltották.

19. Sámuel története
I Sá.m.. 1, l-7. 17.

SÁMUEL SZULETISE. Volt egy Elkána nevű ember,
kinek felesége Anna volt. Annának nem volt gyermeke.
Minden esztendőben felmentek Silóba, hogy áldozatot
mutassanek be az Úrnak s ott könyörgött Anna, hogy
adjon neki az Isten gyenneket: "Seregek Ura, ha szolgá
lódnak nyomorúságát megtekinted s megemlékezel rólam,
ne feledkezzél meg szolgáJódIról és adj neki fiúgyenne
ket: életének mínden napját az Úrnak adom és borotva
nem érinti a fejét." Mikor Héli, a főpap látta nagy buzgó
ságát, így szólt hozzá: "Menj békével, Izrael Istene tel
jesítse kérésedet." Az Úr meghallgatta Anna kérését.
Gyenneke született, kit Sámuelnek nevezett: mivel az
Istentől kérte. Mikor a gyereket elválasztotta, a gyerek
kel együtt felment Silóba s ott áldozatot mutatott be az
Istennek, a kís gyermeket pedig átadta Héli főpapnak,
hogy fogadalmát teljesítse. A gyennek pedig Héli fel
ügyelete mellett szolgált az Úrnak

Elkána: Lévi törzséból származott. - Anna: jelentése annyí,
mint kegyelem. - Siló: a szentsátrat Józsue állította ítt fel. Siló az
Igéret földjének közepetáján feküdt, Jeruzsálemtól mintegy 30 km-re
északfelé. - Borotva nem érinti fejét: názir lesz. - Sámuel: Isten
meghallgatottja vagy Isten az ó neve. - Mikor elválasztotta: a keleti
anyák gyermekeiket 2-3 évig. sokszor tovább is maguk táplálták.

HELI FIAINAK BONE. Héli fiai, Ofni és Fineesz nem
törődtek az Úrral, sem <ll papokkal, hogy mikép teljesítik
ezek a néppel szembeni kötelességüket. Amikor ugyanis
valaki áldozatot mutatott be, odament a pap szolgája a
háromágú villával s kiemelte az áldozati húst az edény
ből, (86) melyben főtt. Igy cselekedtek egész Izraellel,
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mikor Silóba jöttek. Nagyon nagy volt a bűnük az Isten
előtt, mivel visszariasztották iez embereket az Úr áldo
zatától. Héli pedig igen öreg volt, s mikor meghallotta,
hogy fiad így cselekszenek, így szólt: "Miért csináltok
ilyen borzasztó dolgokat a nép előtt? Ha férfi férfit bánt
meg, ki lehet engesztelni az Istent, de ha Istent bántja
meg az ember, ki fog érte imádkozni?" De ezek nem hall
gattak atyjuk. szavára. Sámuel növekedett és egyre ked
vesebb lett Isten és emberek előtt. Héli nem mert fellépni
fiai ellen, azért az Isten elküldte prófétáját, aki ezt
mondta neki: "Miért becsülöd többre fiaidat, mint engem?
Ezért nem lesz öregkorú ember házadban. Látni fogod
vetélytársadat a templomban. Nem távoIítom el teljesen
az oltártól családodat, de házad nagy része meghal, mikor
férfikorba jut. Ez lesz pedig a jel: mindkét fiad, Ofni és
Fineesz egy napon halnak meg. En majd támasztok ma
gamnak hű papot, aki szívem és lelkem szerint fog csele
kedni."

Kiemelte az áldozati húst: nem a papok részét, hanem olyan
húst, mely a bemutatót illette, hogy az áldozati lakomát meg tudja
tartani.

SÁMUELHEZ SZOL AZ ISTEN. Egy nap, mikor Héli
a helyén pihent, - szeme elhomályosodott és már nem
látott - a mécsest még nem oltották el, Sámuel az Úr
templomában aludt, hol a frigyláda volt. Es szólította az
Úr Sámuelt, ki így felelt: "Itt vagyok." Es odasietett
Hélihez és mondotta: "Itt vagyok, hívtál engem." Héli
ezt mondotta: "Nem hívtalak, térj vissza és aludjál."
Elment és elaludt. Újból szólította az Úr Sámuelt. Sámuel
megint Hélihez szaladt s mondotta: "Itt vagyok, hívtál
engem." Héli újból azt felelte, hogy nem hívta s térjen
vissza aludni. Az Úr harmadszor is szólította Sámuelt.
Újból odasietett Hélihez és mondja neki: "Itt vagyok,
hívtál engem." Megértette Héli, hogy azÚr hívta a gyer
meket s ezt mondta neki: "Menj aludni. Ha újból hallod
a hivást, rnondd: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád."
Elment Sámuel s elaludt a helyén. Az Úr most újból nevén
szólította kétszer. Sámuel így felelt: "Szólj, Uram, rnert
hallja a te szolgád." Az Úr ekkor ezt mondta Sámuelnek:
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"Ime, teljesítem szavamat Izraelben. Azon a napon Héli
vel megteszem mindazt, amit házáról rnondottam. Meg
mondtam nek.i, hogy elítélem házát míndörökre a gonosz
ság míatt, melyet fiai az ő tudtával cselekedtek és még
sem feddte meg őket:' Sámuel nem merte látomását Héli
vel közölni. Héli hívta Sámuelt és kérdezte: "Mit mondott
neked! az Úr? Kérlek, ne titkold el előttem:' Sámuel el
mondott mindent és semmit sem titkolt el előtte. Erre
aztán így szólt Héli: "Ű az Úr, tegye azt, amit jónak lát:'
Sámuel növekedett és az Úr vele volt. Tudta egész Izrael,
hogy Sámuel az Úr hű prófétája.

A mécsest még nem oltották el: éjtszaka volt még. a hétágú
lámpatartón a mécsesek még égtek.

HELI HALÁLA. Ama napokban a filiszteusok hadra
keltek. Izrael fiai is kivonultak a filiszteusok ellen. Az
első ütközetben Izrael hátat fordított a filiszteusoknak
és elesett 4000 ember. A táborban a visszatért vezérek
így szóltak: "Miért vert meg rnínket az Úr a filiszteusok
előtt? Hozzuk el Silóból ez Úr ládáját és jöjjön közérik.
hogy ellenségeinktől mentsen meg minket." Elküldtek
Silóba és elhozták a frigyládát. A frigyládával voltak
Ofni és Fineesz is. Amikor a táborba érkezett a frigy
láda, nagy üdvrivalgásba tört ki egész Izrael, úgyhogy
a föld beleremegett. Amikor a filiszteusok hallották a
na,gy zajongást, mondották: "Milyen nagy lárma ez a
héberek táborában?" Es megtudták, hogy az Úr ládája
érkezett meg a táborba. Megijedtek la filiszteusok és mon
dották: "Istentől jött a táborba. Jaj nekünkl Ki szabadít
meg minket ezeknek a felséges isteneknek a kezéből?
Ezek azok az istenek, akik Egyiptomot csapásokkal suj
tották a pusztában. Legyetek bátrak és legyetek férfiak:
ne szolgáljatok a hébereknek. miként ők szolgáltak nek
tek.. Legyetek bátrak és harcoljatok l" Másodszor is ütkö
zetbe bocsátkoztak Izraellel és megverték azt: 30,000
gyalogos esett el. Az Isten ládáját is elfogták. Héli két
fia:, Ofni és Fineesz is meghalt. A csatából egy Benjámin
törzséből való ember még aznap megszaggatott ruhában
Silóba futott. Midőn megérkezett, Héli székében ült az
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út felé fordulva. Remegett a szíve az Úr ládájáért. A férfi
hírül adta a városnak, mi történt és jajgatott az egész
város. Míkor Héli hallotta a síránkozást, kérdezte:
"Micsoda siránkozás ez?" A követ sietve jött Hélihez s
megmondta neki a gyászos hírt. Héli 98 esztendős volt
akkor és már nem látott. A hírnök így szólt Hélihez: "f:n
vagyok, aki a csatából idejöttem. Izrael megszaladt a
filiszteusok elől. Két Had, Ofni és Fineesz is elesett és
az Úr ládáját elfogták." Midőn az Isten ládáját említette
a hírnök, Héli hátraesett a székből, nyakát szegte és
meghalt. Negyven esztendeig bíráskodott a népen.

Istenek: a filiszteusok nem voltak tisztában a zsidók egyisten
hitével. - Egyiptomot csapásokkal sujtotta a pusztában: a filiszteu
sok összezavarják az egyiptomi csapásokat a pusztai eseményekkel;
tévedésból.

A FRIGYLÁDA SORSA. A filiszteusok az Úr ládá
ját Azótusba vitték s elhelyezték Dágon templomában,
Dágon (87) szobra mellé. Másnap Dágont az Úr ládája
előtt a földön heverve találták. Ekkor felemelték s újból
visszatették helyére. A következő nap ismét a földön
találták meg, de ekkor a feje és a két keze is letört. Ezen
felül ez Úr keze ránehezedett Azótusra és lakóira. Beteg
ség pusztította öket, amiben nagyon sokan belehaltak, és
ugyanekkor a földeket egerek özönlötték el. A halálezé
sok míatt nagy volt a városban a zavar, Ezért mondották:
"Ne maradjon Izrael Istenének ládája nálunk, mivel
kemény kézzel bánik velünk. és Dágon istenünkkel." A
filiszteusok erre körülhordozták az Isten ládáját váro
saikban. De rnindenütt, amerre a frigyládát vitték, az Úr
keze nagy öldöklést vitt végbe. Erre elhatározták, hogy
a frigyládát visszaküldík. Hét hónapig volt a frigyláda a
filiszteusok országában. Készítettek új szekereket, melybe
szoptatós tehenet fogtak be. Ráhelyezték a szekérre az
Istennek ládáját. A tehenek innen vezető nélkül maguk
tól elindultak egyenesen azon az úton, mely Betsámes
felé vezet, jóllehet a tehenek borjadt elzárták. A betsá
mesi emberek éppen búzát arattek. Mikor megpillantot
ták a frigyládát, igen megörültek. A szekér egy Józsue
nevű betsámesi ember földjén állott meg. Nagy kő volt
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ott, melyen aztán égő áldozatul mutatták he az Úrnak a
két tehenet. A tűzhöz való fát a szekér adta. A betsámesi
férfiak megtekintették a frigyládát, e miatt az Isten halál
lal büntette őket. Ezért Káriát járimba értesítést küldtek,
hogy a frigyládát vigyék el ők. Ezek el is jöttek. a frigy
Iádáért és bevitték Abinádáb házába. Örzésével Eleazárt
bízták meg.

Az6tus: Asdod, a filiszteusok egyik városa a Földközi-tenger
partján. - Szoptat6s tehenet: azért választanak ki szoptatós tehenet,
hogy megtudják, vajjon a halálozás és a járvány Isten büntetése,
vagy pedig természetes következménye az egér- (patkány-) járásnak.
A befogott teheneket borjaik bögésükkel ugyanis hívni fogják, s
ha nem Isten büntetéséről van szó, akkor a tehenek borjaikhoz men
nek, míg ellenkezö esetben Izrael földje felé fognak elindulni. Az
istenítéletnek egyik fajtája ez az eljárásmód. - Betsámes: Levita
város volt Júda törzsi területének északi határán. - Megtekintették:
vaIószínüleg kíváncsiságból felnyitották, megnézték bévülról is, amit
nem lett volna szabad cselekedniök. Ezért éri öket el az Isten súlyos
büntetése. - Káriátjárim: Jeruzsálemtől 12 km-re nyugati irány
ban. - Abinádáb: lévita volt. - Eleazár: Abinádáb fia volt.

sAMUEL BIRAsKODAsA. Az Úr ládája Káriátjárim
ban volt már huszadik. esztendeje és Izrael egész háza
az Úr mögött kereste nyugalmát. Sámuel ekkor így szólt
Izrael házához: "Ha teljes szívvel akartok az Úrhoz for
dulni, akkor távolítsátok el magatok köréből a bálványo
kat, és egyedül neki szolgáljatok, és megment titeket a
filiszteusok kezéből." Erre Izrael eltávolította a bálványo
kat és egyedül az Úrnak szolgált. Sámuel Mászfátba
gyűjti össze a népet, hogy ott imádkozzék értük. Amikor
a filiszteusok meghallották, hogy Izrael fiai Mászfátban
összegyűltek, haddal mentek ellene. Sámuel égő áldoza
tot mutatott be s könyörgött az Úrhoz. Az Úr meghall
gatta őt. A csatában a filiszteusok megszaladtak. Az
izraeliták üldözőbe vették öket s megalázták a filiszteu
sokat. Sámuel napjai alatt az Úr keze volt rajtuk. Vissza
kerültek ekkor azok a városok is, melyeket a filiszteusok
Izrael fiaitól elvettek.

Mász/ót: Jeruzsálemtöl északra feküdt, Benjámin törzsi terüle
tén. Sámuel alatt a vallásí élet középpontja volt. - Sámuel napja/
alatt: míg Sámuelt meg nem választották királynak.
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SÁMUEL UDVTORTÉNETI SZEREPE. Sámuel törté
netében megint CSaJk. azt látjuk, hogy ha a nép az Isten
nek. igazán szolgál, akkor az Úr vele van, míg ha nem
szolgálja az Istent, akkor az Isten ellenségei kezébe adja
népét. A bírák korában, Héli alatt süllyedt a legmé
lyebbre a zsidó nép, ernikor a papság vezetőrétege is
elfelejti hivatását és a kapzsiság meg a paráznaság
bűnébe esik. Ennek a büntetése a legsúlyosabb: a frigy
láda elvesztése. Ebből a mély állapotból Sámuel vezeti
ki Isten népét. Osszefogja a népet az évenkinti össze
jövetelkor és amikor a bíráskodás céljából bejárja az
országot. Erős vallási öntudatot ad nekik, mely a nemzeti
érzést is erőssé teszi és így megmenekülnek az Isten
közbelépésével a filiszteusoktól, és ezekután nyugtot
hagynak a népnek bíráskodásaalatt. A bálványok ki
irtásának volt ez a jutalma. A vallásos megújulás Sámuel
műve volt. Ezzel együtt járt a filiszteusok legyőzése és
a törzsek egymáshoz való szorosabb kapcsolata.

A TORTÉNETI HÁTTÉR. Héli személyében a bírói
tisztséget a főpap veszi át. Bíráskodásának ideje Kr. e.
1131-1091. esztendőkre esik. Utána Sámuel Kr. e.
1091-1071-ig vezeti a népet. A filiszteusok Kelet felé
akarnak terjeszkedni és az idő is kedvezett nekik, mert
a gyengekezű és korban igen előhaladottHélivel találják
magukat szemben. Azután a népben sem volt meg a kellő
hangulat a filiszteusok elleni harcra, mível igen sokak
ban rossz vért szült Héli fiainak a viselkedése. Igy
könnyű győzelmet aratnak az izraeliták felett. Amikor
a filiszteusok a frigyládát Dágon istenük. előtt elhelyezik,
akkor úgy cselekszenek, mint ez általában a keleti népek
nél szokás volt. Az asszir feliratok megemlékeznek arról,
hogy az idegen népek isteneit az ország istene elé vitték.
Érmekkel is találkozunk, melyeken idegen, zsákmányolt
istenek vannak a nemzeti istenek előtt. Különben erre a
korra vonatkozólag nem találunk másutt adatot.

ELÖKÉP. Héli előképe a családi nevelést elhanya
goló szülőnek, aki nem fogja erős kézzel fiait. Ofni és
Fineesz a szüleinek nem engedelmeskedő,istentelen gyer
mekek előképei. Anna és Elkána a keresztény házasok
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előképe vallásos kötelességeik. pontos elvégzésével és
gyermekeik istenes nevelésével. Sámuel előképe szem
ifjúságával, engedelmességével az Úr Jézus ifjúságának
és engedelmességének. Sámuel názir volt és népének
megmentője, Istenhez vezetője: az Úr Jézus teljesen
Istennek szentelt volt, az egész emberiség megmentőjeés
Istenhez vezetője. Sámuel előképe az istenfélő gyer
meknek.

TANITÁS. Sámuel története elénk. állítja az igazsá
gos, szent, irgalmas, ígéretéhez hú Istent, aki jutalmaz,
megbocsát, megtartja ígéretét s nem túri a megbántását.
Héli és Anna a szülők kötelességeit hangsúlyozzák, mely
a nevelésre és a feddésre, a rossztól való visszatartásra
terjed ki. A megbotránkoztatás igen nagy bún az Isten
előtt és a. jámborságnak nagy hatása van az emberek
életében. Idegen bűnnel vétkezett Héli, mikor fiai bűnét

elnézte, mivel másoknak. adott alkalmat a vétkezésre fiai
cselekedetei révén.

ALKALMAZÁS. A gyermekek nevelésére ad ösztön
zést Sámuel története. Látjuk, ha a szülők elnézők gyer
mekeikkel szemben, hová jutnak. Ofni és Fineesz az
elnevelt gyermekek példája, Hallgassunk mindíg a szülői

szóra. Sámuel az első szóra felugrik és úgy siet Hélihez,
hogy teljesítse esetleges kötelességét. Példát, ad nekünk
Sámuel, hogy míkép viselkedjünk a templomban, milyen
legyen a rendes ministráns. Míg Héli fiai a rossz mi
nístránst állítják szemünk elé, és azt a gyereket, aki a
templomban nem megfelelő módon viselkedik, sőt talán
szentségtörést követ el. Legyen meg bennünk mindig a
készség Isten igéjének. a meghallgatására és Sámuellel
mondjuk: "Szólj, UI1am, mert hallja a te szolgád." Tud
junk hálát adni az Istentől vett kegyelmekért, mint tette
ezt Anna hálaénekében és tudjuk ígéretünket, fogadal
munkat megtartani, melyet az Istennek teszünk. Héli és
Sámuel történetét a pünkösd utáni I. és II. héten olvassák
a papok a breviáriumban.
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IMA.
Könyörögjünk. Isten, aki a búnösnek nem a halálát, hanem a

búnbánatát kívánod: tekints le kegyesen hozzád térő népedre, hogy
amíg ájtatosan szolgál neked, távolítsd el róla kegyesen haragod
ostorát. Amen. (Köny.örgés a Missa pro vitanda mortalítatéból.)

Anna hálaéneke:
Szívem az Úrban örvendett,
Felemelkedett a szarvam az Úrban,
Megnyílt a szám ellenségeimmel szemben,
Mivel örvendezek segítségeden.
Nincs olyan szent, mint az Úr: nincs is rajtad kívül más,
es nincs olyan erős, mint a mí Istenünk.

Ne fecsegjetek hiábavalókat dicsekedve,
Távozzék szátoktól a sokat hallott beszéd,
Mert mindentudó az Úr Isten,
es a gondolatok is elébe jutnak.
Az erős íját meggyengítette,
es a gyengét megerósítette.
A jóllakottak kenyeret kérnek,
es az éhezók jóllaknak.
A meddó gyerekek anyjává lesz,
Míg elerótlenedik a sokgyermekú

Az Úr kezében a halál és az élet,
Ű vezet le és hoz fel az alvilágból.
Az Úr tesz szegénnyé és gazdaggá,
Megaláz és felmagasztal,
Feltámasztja a nyomorgót a porból
es felemeli a szemétból a szegényt,
Hogy együtt üljön a fejedelmekkel
es a dicsóség trónját foglalja el.
Az Úré a föld sarkai,
es Ű helyezte reájuk a világot.

Szentjeinek lábát megórzi,
es az istentelenek a sötétben elnémulnak,
Mert nem a saját erejéból lesz erőssé az ember.
Féljenek majdan az Úr ellenségei,
Az ég dörögni fog felettük,
Az Úr fogja megítélni a földkerekséget,
es uralmát királyának adja,
es felemeli felkentjének szarvát.

137. zsoltár.
Teljes szívemból magasztallak, Jahve,
más istenek előtt Terólad zengek én.
Leborulok szent templomod felé
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s magasztalom neved jóságodért és hűségedért ...
s hogy szent nevedet felségessé tetted mindenekfelett.
Amikor Hozzád kiáltottam, meghallgattál
és megnövelted lelkem erejét.

Jahve I Téged magasztaljanak a föld királyai mind,
mikor meghallják ajkaid igéit.
S daloljanak Jahve útjairól,
hogy "nagy Jahve dicsőségel"
Mert fölséges Jahve, de rátekint a kicsinyre ls,
de a büszkét is messziről meglátja.

Ha balsors közepette vezet el utam, Te tartasz életben engem,
kezed kitárod elleneim haragja ellen,
s jobbod megoltalmaz.
Jahve majd elintéz mindent érettem I
Jahvel Jóságod örökkévaló:
ne hagyd el azt, mit tenkezed alkotolt!
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31. Gudea, sumer királyt ábrázoló diorit szoborfej. 24 cm

magas. Fején báránybőr süveg van. Tello-Lagsból.
Kr. e. 2500. Louvre.

32. Ur mozaikzászlaja. A felső képen Ur királya országának
nagyjaival lakomát tart. Alul a meghódított népek
adójukat hozzák. Figyelemreméltó az öltözetük: bárány
bőr suba és kezükben fokos. Lapislasulival berakott
dombormű. 22 X 9. in. Kr. e. 2600. British Museum.

33. Sub-ad királynő aranyedényei. Kr. e. 3500-3200. Woolley
ásatásai.

34. Arany és mozaik díszítésű hárfa. Kr. e. 3506-3200. Woo1
ley ásatásai.

35. Ábrahám korabeli ház rekonstrukciója Urban. Woolley
után.

36. Egyiptomba bebocsátást kérő retenuk ajándékot adnak át.
37. Szemita bevándorlók Egyiptomba jönnek. Beni-Haszánban

levő sírban.
38. Terafimok.
39. Kévekötés. Falfestmény egyiptomi sírkamrából.
40. Szüret. Festmény.
41. Pékműhely. Wilkinson után.
42. Gazdasági udvar öt magtárral. Az új birodalom idejéből.
43. Hetita kémek vallatása.
44. Hatsepszut királynő kivésett képe. Férje és riválisa,

III. Tutmesz vésette ki felesége halála után. Der el
Bahari templomban levő dombormű. Kr. e. XV. sz.

45. El-amarnai kúria a XVIII. dinasztia ídejéből. Hátul van
az út és az előkert. Balról kert, főkapu toronnyal, tó
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és lugas. Középen a lakóház. Jobbról és az előtérben
gazdasági épületek. A berlini állami Múzeum rekon
strukciója.

46. Menefta fáraó nyakláncot adományoz egy egyiptomi elő-
kelőségnek. Dombormű egy stélén. Louvre.

47. Aratás. Dombormű Ti sirjából.
48. Határerőd a közép birodalomból. Rekonstrukció.
49. Múmia koporsófedél az új birodalom idejéből. Ozirisz

alakjában ábrázolja a megholt papot. Festett fa. Leiden.
50. Halottsirató nők. Ramoze, magasrangú tisztviselő Téba

melletti sírjának falfestménye. Kr. e. XIV. sz.
51. Foglyok téglát vetnek a tébai Amon-templom számára.
52. Botozás. Beni-hasszáni sirból.
53. Sínai félszigetről való feliratok őssémi írással. Templom

szobor. Kr. e. XV. sz.
54. III. Tutmesz. Karnakból való mészkőszobor. Felsőegyip

tom koronája van a király fején. A szobor magassága
2 m. Kr. e. 1500. Kairó.

55. II. Amenofisz. Ureuszkígyó fej dísszel. Allán az isteni ere-
detet jelző álszakáll.

56. II. Ramszesz múmiájának feje. Kairó.
57. Menefta múmiája. Kairó.
58. Menefta stéléje. Az írás felett kettős kép. A szárnyas

napkorong alatt áll Amon isten. Jobbjával sarlóalakú
kardot nyujt a királynak, baljában jogart tart. A király
hadi sisakban van, jobbjával fogja az átnyujtott kardot,
baljában hajlított botot tart. A király mögött a sólyom
fejű Horus isten áll, míg balról Téba istennője és Amon
felesége, Mut. Egyik kezüket üdvözlőleg felemelik, míg
a másikban rovásos bot van. A tébai halotti templomból.

59. Sínai-hegy. Balra van Dzsebel Muza, jobbra Rasz-esz-Szaf-
fáfeh.

60. Korinadrum. (Coriandrum sativum.) Termése és alsó levelei.
61. Hammurabi törvénykönyve. Louvre.
62. Asszír törvénykönyv. A tábla a házasságjogra vonatkozó

1-35. §-a tartalmazza. Kr. e. XIV. sz. Berlin. Előázsiai
Múzeum,

63. Aranyöntök. Tébai sírfestmény nyomán.
64. Apiszbika. Homlokán a háromszögalakú jellel. British

Museum.
65. A szentsátor alaprajza. A) szentek szentje, B) szentély.

1. Frigyláda, 2. függöny, 3. Illatáldozatok oltára, 4. szín
kenyerek asztala, 5. hétágú lámpa, 6. bejárat, 7. réz
medence, 8. égő áldozatok oltára.
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66. A. szentsátor rekonstrukciója.
67. Szétimfa.
68. Egyiptomi könyök.
69. í:gő áldozatok oltára.
70. Illatáldozat oltára.
71. Tömjén.
72. Színkenyerek asztala.
73. A hétágú lámpa. Titus diadalívéről. Róma.
74. Frigyláda.
15. Kerubok. A dendrai állatövből.

76. Zsidó főpap.
77. Zsidó pap.
78. Naosz szent bárkára helyezve.
79. Rézkígyó a gézeri ásatásokból.
80. Abd-hiba jeruzsálemi király levele IV. Amenofiszhez. EI

Amarnából. Kr. e. XIV. sz. Berlin. Előázsiai Múzeum.
81. Kézimalom. Két bazaltkőből áll. Alsó része kivájt. közé

pen kis fatengellyel. A felső rész közepén kis tölcsér
van a gabona beöntésére. Fafogantyúval két asszony
hajtja. A lisztet az alatta lévő kendőbe gyüjtik össze.

82. Filiszteusok ökrös szekerekkel. Egyiptomiak és filiszteu
sok harcát ábrázolja a kép. Az egyiptomiak megtá
madják a szekereken hurcolkodó, tollfejdíszű filiszteuso
kat. Falfestmény.

83. Baál. Föníciai pénzen.
84. Astarti. Bá lványszobrocska.
85. Föníciai istentiszteleti hely. Jól láthatók az oltár körül

a masszébák. Giserben ásták ki.
86. Húsfőzés üstben. Egyiptomi emlékmű nyomán.
87. Dágon isten.
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1. Pentateuchus-tekercs. 

3. II. Plolemaus Philadelphos és 
Arsinoe. 
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9. Káldi György: Szent Biblia. 



10. Sinai-kódex . 
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11. Vatikáni-kódex. 

\ " . .. ~ .. 
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12. Alexandriai-kódex. 

14. Chester Beatty papiru sz. 

6 

II. .. 
... 
'r .. 
ti ., ,. 
.' .. 

13. Chester Beatty papirusz. 

15. Nash-féle papirusz. 



16. Enuma-elis eposz első táblája. 

17. Marduk és Tiamal harca. 

I 
_.~J 

7 



18. Knum isten embert formál korongon . 

19. Életfája számyas istenalakokkal. 

8 



20. Bűnbeesés babiloni pecséthengeren. 

21. Asszír kerub. 22. H etita kerub . 

9 



23. Ein is/en. 

24. Fes/eit cserépedények a uizőzőn elölti korból. 

10 



25. Hasziszadra (Noé) és 1zdubar (Nimrud) pecséthengeren. 

26. Gilgames-eposz Xl. táblája. 

11 



27. Lépcsőzetes templom babiloni domborművőn. 

28. Etemenanki. A bábeli torony rekonstrukciója. 

12 



2. 3 m. 
A 

1 

2 3 4 5m. 

29. Palesztinai sírok: 1. a kánáneusok korából (kútsír) , 2. a hasmoneusok korából. 

13 



30. H etila király. 31 . Gudea. 

32. Ur mozaik zászlaja. 

14 



33. Sub-ad királynő aranyedényei. 

34. Arany- és mozaikdíszilésű hárfa. 

15 



35. Ábrahám korabeli ház rekonstrukciója Urban. 

36. Egyiptomba bebocsátást kérő retenuk ajándékot adnak át. 

16 



37. Szemita bevándorlók Egyiptomba jönnek. 

38. Terafimok. 

17 



39. Kévekötés. 

40. Szüret. 

41. P ékmühely. 

t8 



42. Gazdasági udvar öt magtárral. 

43. Hetita kémek vallatása. 

19 



44. Hatsepszut királynő kivésett képe. 

45. El-amarnai kúria a XVIII. dinasztia idejéből . 

20 



46. Menefta fáraó nyakláncot adományoz egy egyiptomi előkelőségnek . 

•• 

47. Aratás. 

21 
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50. HalaItsirató nők. 

r-
! 

51. Foglyok téglát vetnek a tébai Amon-templom számára. 

23 



52. Botozás. 

53. Sinai-félszigetről való feliratok őssémi írással. 



54. III. Tutmesz. 55. Il. Amenofisz. 

56. Il. Ramszesz múmiájának feje . 57. Menefta múmiája. 

25 



58. Menef/a s/é/éje. 

59. Sinai-hegy. 

26 



60. Korinadrum. (Coriandrum sativum.) 

61 . Hammurabi törvénykönyve. 
27 



62. Asszír törvénykönyv. 

64 . Apiszbika. 

28 

63. Aranyön/ök. 
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65. A szen/sátor alaprajza. 



66. A szen/sátor rekonstrukciója. 

67. Szélimfa . 
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68. Egyip/omi könyök. 
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69. Égö áldoza/ok oltára. 
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70. Illatáldozat oltára. 71 . Tömjén. 72. Szin kenyerek asztala. 

-
73. A hétágú lámpa . Titus diada/ivéről. Róma. 

31 



74. Frigyláda. 

75. Kerubok. A dendrai állafövből. 

32 



76. Zsidó f, .. opap. 77 Zs·d · . I o pap. 

33 



78. Naosz szentbárkára helyezve. 

79. Rézkígyó a glizeri ásatásokból. 

34 



80. Abd-hiba jeruzsálemi király levele IV. Amenofiszhez. 

81. Kézimalom. 

35 



82. Filiszteusok ökrös szekerekkel. 

83. Baál. 84. A star/e. 

36 



85. Föníciai istentiszteleti hely. 

86. Húsfözés üstben. 87. Dágon isten. 
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18. Egyiptom. Gesszen földje. 
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17. Mezopotámia. 1. Ninive. 2. Babilon. 
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