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ÓSZÖVETSÉG

A teremtés
1. A

világ teremtése (Ter l )

Amikor Isten az ég és föld teremtéshez fo9ott, a föld még
alaktalan és üres volt. Mindent víz és sötétseg borÍtott.
Isten szólt: "Legyen világosság"; és világosság lett. A világosságot "nappal"-nak és a sötétséget "éjszaká"-nak nevezte
el Isten. Ez történt az első napon.
,
Isten újra szólt: "Legyen boltozat" . Es lett. Ezt lsten égbolt nak, "ég" -nek nevezte el. Ez történt a második napon.
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lsten ismét szólt: "Minden víz gyűljön össze egy helyre, és
jelenjen meg a szárazföld." A szárazat lsten "föld"-nek nevezte el, a vizeket "tenger"-nek. Akkor megint szólt lsten:
"Nőjjön fű, fa és növényzet a földön". Ez történt a harmadik
napon.
Akkor megint szólt az lsten: "Legyen világo::ság az égen".
lsten megteremtette a N apot, a Holdat és a csillagokat. Ez
történt a negyedik napon.
lsten szólt: "A vizek teljenek meg élőlények sokJ!Ságával,
az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak." Igy lett a
sokfajta hal és madár. Ez történt az ötödik napon.
lsten újra szólt: "Hozzon létre a föld élőlényeket fajuk szerint ... ". Es így is lett.
Aztán szólt az lsten: "Teremtsünk embert a magunk képmására, hozzánk hasonlóvá, és ő uralkodjon a tenger halai,
az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog.
lsten saját képmására teremtette az embert. Magához hasonlónak: férfinek és nőnek teremtette. lsten megáldotta
őket, és így szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, es vonjátok uralmatok alá.
Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog."
Aztán ezt mondta az lsten: "Nektek adom a föld minden
magtermő növ~nyét és minden gyümölcstermő fát. Ez lesz a
táplálékotok Ugy is történt. lsten látta, hogy nagyon jó
mindaz, amit alkotott.". Ez történt a hatodik napon. A hetedik napon lsten megpihent munkája után; megáldotta és
megszemelte a hetedik napot.

2. lsten angyalokat is teremtett
Igen sok an~yalt teremtett. Mind jók voltak és boldogok.
De többen vetkeztek. Gőgösek lettek. lsten megbüntette
őket. Ezek a gonosz szellemek vagy ördögök, akik minket
bűnre csábítanak. A jó angyalok lsten mellett vannak az égben. Vigyáznak testünkre és lelkünkre. Közbenjárnak értünk Istennél, és a jóra intenek.
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Az els& emberek
3. A második teremtéstörténet (Ter 2-3)
lsten a föld porából f9rmázta meg az embert, és az or;ába
lehelte az élet leheletét. Igy lett az ember élőlénnyé. Az Uristen fogta az embert, akit alk9tott, és elvitte az Edenkertbe,
hogy művelje és őrizze . Az Uristen parancsot adott az embernek: "A kert minden fájáról ehetsz, de ne egyél a kert közepén lévő fa gyümölcséből, mert ha abból eszel, meghalsz
még azon a napon.
Azután Így szólt lsten: "Nem jó az embernek egyedülle_nnie. Alkotok neki segítőtársat, aki hasonló hozzá." Az Ur
mély álmot bocsátott az emberre, kivette egyik bordáját, és
abból alkotta meg az asszonyr. lsten odavezette a férfihez .
Amikor ez meglátta a nőt, Igy kiáltott föl : "H asonló hozzám. Nevezzük asszonynak.". Ezért a férfi és a nő elhagyja
szüleit,,hogy együtt éljenek.
Az Uristen teremtményei közül a kígyó volt a legravaszabb állat. Megkérdezte az asszonyt: "Csakugyan azt mondta nektek az Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájának a gyümölcséből?" Az asszony így válaszolt: "Egyet kivé-
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ve, a kert minden fájának a gyümölcséből ehetünk, mert ha a·
tiltott fa gyümölcséből eszünk, meghalunk.". Akkor a kígyó
azt mondta az asszonynak: "Ez nem igaz; ellenkezőleg, ha
esztek abból a gyümölcsből, minden titok tudóivá lesztek és
olyanná váltok, mint maga az Isten".
Az asszony ránézett a tiltott fa gyümölcsére, és látta, hogy
a gyümölcs szép, biztosan jóízű, és csábít a tudás megszerzésére. Leszakította a gyümölcsöt, megette, majd adott a férjének. 6 is megízlelte. Ezután a férfi és az asszony elrejtőztek a
kert fái között, hogy Isten ne lássa őket .
De Isten így szólította meg a férfit: "Hol vagy?" 6 pedig
válaszolt: "Meghallottam a hangodat, és megijedtem".
Isten megkérdezte a férfit: "Ettél a tiltott fa gyümölcséből?" Ó így válaszolt: "Az asszony adott nekem a gyümölcséből, és ezért ettem belőle . " Akkor Isten kérdőre vonta az
asszonyt: "Mit tettél?" Az asszony pedig így válaszolt: "A kígyó vezetett félre, azért ettem belőle."
Az Isten így szólt a kígyóhoz: "Mivel ezt tetted, átkozott
leszel. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé ... "
Az asszonyhoz pedig így szólt: "Nagy fájdalommal hozod
világra a gyermekeidet, és a (érjed uralkodni fog rajtad."
A férfinek ezt mondta: "Atkozott lesz a föld temiattad.
Tövist és bojtorjánt terem számodra. Kemény munkával keresed meg kenyeredet addig a napig, amíg vissza nem térsz a
földbe, amiből lettél."
Isten az állatok bőréből ruhát készített a férfinek és feleségének, felöltöztette őket, Aztán Őröket állított azt Éden bejáratához, és kiűzte őket a kertből.

4. Káin megöli öccsét , Ábelt {Ter 4)
, A férfinek és feleségének két gyermeke lett: Káin és Ábel.
,
Abel pásztor volt, Káin földműves.
Egy nappn áldozatot mutattak be az Urnak. Káin a föld
t~rmését, Abel néhány állatot hozott. Isten szívesen fogadta
Abel áldozatát, de nem látta szívesen Káint, és nem fogadta el
áldozatát. Káin nagyon elszomorodott, és h~ragra gerjedt.
Egy napon Káin azt mondta öccsének, Abelnek: "Menjünk ki a mezőr~" . Amikor egy távoli mezőre értek, Káin
megölte öccsét, Abelt.
6

Az Úr megkérdezte Káint: "Hol van az öcséd, Ábel?" Káin
azt válaszolta: "Nem tudom. Vajon örzője vagyo~-e én az
öcsémnek?" lsten megkérdezte Káint: "Mit tettél? Ocséd vére fölkiált hozzám a földről! Légy átkozott! H a megműveled
a földedet, nem ad neked termést. Sose leljél nyu_palmat!" Káin ekkor elment, és egyik vidékről a másikra vandorolt.

5. Isten vízözönnel sújtja az embereket (Ter

6~9)

Az Úristen látta, hogy milyen gonoszak és lelketlenek az
emberek, és szívűk állandóan a rosszra irányul.
Nagyon elszomorodott, és megbánta, hogy embert teremtett a földön.
Így szólt az Úr: "Eltörlöm a föld színéről az embereket és
az állatokat, a halakat, a madarakat és a vadállatokat, mivel
megbántam, hogy megteremtettem őket." Élt a földön azonban egy jó ember, akit lsten szeretett: Noénak hívták.
lsten fölszólította Noét: "Csinálj magadnak egy nagyon
nagy bárkát, ugyanis vízözönt bocsátok a földre és elpusztul
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minden élőlény a földön. Te a családoddal szállj be a bárkába,
és minden létező állatból vigyél oda kettőt." Noé szót foga~
dott Istennek.
Röviddel ezután Isten esőt bocsátott a földre, 40 napon és
40 éjszakán keresztül esett szüntelenül. A víz egyre magasabbra emelkedett, és végül már a legmagasabb hegyek csúcsát is meghaladta 7 méterrel. A bárka a vízen Úszott. Minden ember és állat odaveszett. Csak Noé és a bárkában lévők
menekültek meg.
150 napig borította még víz a földet. Aztán lassacskán elkezdett apadni. Egy szép napon Nóé bárkája egy magas dombon fennakadt.
Amikor a föld ismét kiszáradt, azt mondta Isten Noénak:
"Szállj ki a bárkából egész családoddal és az összes
állatokkal!" Noé úgy tett, ahogy Isten pa.r:,ancsolta. Aztán oltárt épített, és áldozatot mutatott be az Urnak.
Isten nagyon örült az áldozatnak, és megáldotta Noét és
egész családját. Azt mondta nekik: "Nem lesz többé vízözön, amely elpusztítja az élőket. Mcstantól fogva, amíg élet
van a földön, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a nyár és a
tél. A szivárvány emlékeztessen benneteket ígéretemre."
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Ábrahám
6. Isten meghívja Ábrahámot (Ter 12,1-8)
Élt egyszer egy Ábrahám nevű ember. Egy napon így szólt
hozzá lsten: "Vonulj ki földedről és atyád házából arra földre, amelyet majd mutatok neked."
"Nagy néppé teszlek, és veled maradok. Nevedet híressé
teszem. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Rajtad keresztül áldom
meg a föld minden nemzetségét. "
Abrahám szót fogadott Istennek, és Útnak indult. Egész
családjával együtt Kánaánba érkezett. Végigvonult az országon, és egy Szichem nevű helyre é,rt.
Szichemben így sz91t hozzá az Ur: "Ezt a földet neked és
utódaidnak adom". Abrahám oltárt épített, és áldozatot Il)U·
tatott be Istennek. Később egy Bétel nevű helyre ment. Igy
költözött egész életén át egyik helyről a másikra.

7. Melkizedek kenyeret és bort áldoz (Ter 14)
Egyszer néhány idegen király támadta meg ~z országot.
Felégették a városokat, és sok foglyot ejtettek. Abrahám ül-
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dözőbe vette ezeket az ellenséges királyokat, harcban legyőz
őket, és visszaszerezte mindazt, amit elraboltak.

te

Midőn Ábrahám hazatért a csatából, Melkizedek király
felkereste, és Szálern város papjaként kenyeret és bort áldozott lsten tiszteletére. Azutan a következő szavakkal áldotta
meg Ábra~ámot: "Mingenható lsten, ég és föld teremtője,
áldd meg Abrahámot!" Abrahám Melkizedeknek sok ajándék?t adott abból, amit az ellenségtől zsákmányként szerzett
VISSZa.

8. Izsák feláldozása (Ter 22,1-10)
lsten gyermekkel ajándékozta meg Ábrahámot és feleségét, Sárát. A fiúnak az Izsák }levet adták.
Egy napon lsten így szólt Abrahámhoz: "Vidd el egyetlen
szeretett fiadat a hegyre, amelyet megmutatok neked, és áldozd fel tiszteletemre."
Másnap Ábrahám nagyon korán felkelt, fát hasogatott, és
és a fát föltette egy szamár hátára. Magával vitte két szolgáját
és fiát, és eli9dult az Útra. A harmadik napon eljutottak a
hegyhez. Itt Abrahám azt mondta a szolgáinak: "Maradjatok
itt a szamárral, és várjatok ránk, amíg visszatérünk." Fogta a
fát, és fiának a hátára rakta. Amikor folytatták útjukat, Izsák
megkérdezte a~ apját: "Itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égő
áldozathoz?" Abrahám így válaszolt neki: "Fiam, az lsten
majd gondoskodik, hogy bárány is legyen az égő, áldozathoz." Mikor megérkeztek a helyre oltárt építettek. Abrahám
szétrakta a fát az oltáron, és rátette fiát a farakásra. Akkor elővette a kését, hogy fiát feláldozza.

9. Isten megmenti Izsák életét (Ter 22,11-19)
Ab,ban a pillanatban odakiáltott neki az Úr angyala: "Megállj, Abraham! ~e bántsd fiadat. Most már tudom, hogy istenfélő vagy." Abrahám körülnézett, és meglátott egy kost,
amely a szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Megfogta a
kost, és azt áldozta fel fia helyett.
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Az Úr angyala másodszor is szólt Ábrahámhoz: "Most Isten üzenetét hozom neked, mert habozás nélkül föláldoztad
volna a fiadat . Megáldalak, és megsokasítom utódaidat. Általuk nyer ál,dást a föld minden népe.
Ezután Abrahám és Izsák Útnak indultak és hazamentek.

József
10. József, akit bátyjai

gyűlöltek

(Ter 37,1-11}

Isten Izsákot fiúgyermekkel ajándékozta meg. Jákobnak
nevezte el.
Jákobnak 12 fia lett. József és Benjámin voltak a le;;fiatalabbak. József volt Jákob kedvence. Egyszer gyönyöru könll

tössel ajándékozta meg Józsefet. Bátyjai irigykedtek Józsefre,
meggyűlölték, és nem tudtak vele barátságosan szót váltani.
Józsefnek egyszer álma volt, és ezt elmondta testvéreinek:
"Hallgassatok ide, milyen álmot láttam. Kévét kötöttünk a
mezőn. Az én kévém fölegyenesedett, és állva maradt, a ti kévéitek pedig körülvették, és meghajoltak az én kévém előtt.
Testvérei megkérd,ezték Józseftől: "Csak nem akarsz fölöttünk uralkodni?" Es attól a naptól fogva még jobban gyűlöl
ték Őt álma miatt.
ll. Józsefet eladják testvérei (Ter 37, 12-35)

Amikor Jákob juhai messze földön legeltek, Jákob így
szólt Józsefhez: "Menj el, fiam, és nézd meg, hogy vannak bátyáid." József Útnak indult. Amikor a testvérei meglátták,
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összebeszéltek: "Nézzétek, ott jön az álomlátó. Öljük meg!
Majd azt mondjuk, hogy egy vadállat ette meg." De az egyik
testvér, Ruben, azt tanácsolta a többi testvérnek: "Ne öljétek
meg, hanem dobjátok bele ebbe a kútba." Mihelyt József
odaért testvéreihez, letépték róla köntösét, Őt magát pedig

bedobták a kútba. Ezután a testvérek leültek, és falatozni
kezdtek.
Nemsokára idegen kereskedők közeledtek.
Juda ekkor így szólt testvéreihez: "Semmi hasznunk sincs
öcsénk halálából, 9Yertek, adjuk inkább el."
A testvérek kihuzták Józsefet a kútból, és eladták 20 ezüst
pénzért. Aztán megöltek egy kecskét, és a vérébe mártották
József köntösét. Ezt a köntöst elküldték apjuknak, és azt
üzenték: "Ezt találtuk. Nézd meg, vajon fiad ruhája-e?" Amikor Jákob meglátta, felkiáltott: "Ez a fiamé . Vadállat ette
meg. " Jákob hosszú ideig siratta fiát.
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12. József a börtönben (Ter 39,1-20)
Amikor a kereskedők Józsefet elvitték Egyiptomba, Putifárnak, a király főemberének adták el. lsten Józseffel volt, és
így minden sikerült neki, ezért Putifár házának gondnokává
tette.
József tetszetős volt. Megtetszett Putifár feleségének, aki el
akarta csábítani. De József vonakodott, és azt mondta: "Nem
csaihatom meg gazdámat, és nem vétkezhetem lsten ellen."
Az asszony azonban tovább üldözte szerelmével. Amikor
egyszer József bement a házba, megragadta ruhájánál fogva.
József elmenekült, de ruhája Putifárné kezében maradt.
Az asszony dühbe gurult, és így szólt férjéhez: ,József el
akart csábítani, és meg akart csalni téged . Amikor kiáltozni
kezdtem, elfutott, de ruhája nálam maradt." Putifár Józsefet
börtönbe vettette.

13. József a börtönben ~lmokat fejt (Ter 40)
lsten a tömlöcben sem hagyta el Józsefet. A börtön igazgatója megkedvelte Őt, és az összes rab felüpelőjévé tette.
Nemsokára a király börtönbe vetette fopohárnokát és fő
sütőmesterét is, mert vétettek ellene. Egy reggel JÓzsef látta,
hogy a két főember különösen bánatos. M~kérdezte tőlük:
"Miért vagytok ma olyan szomorúak?" "Almot láttunk felelték- és nincs itt senki, aki megfejtené." József így szólt
hozzájuk: "Mondjátok el á!motokat."
A főpohárnok kezdte: "Almomban egy szőlőtőkét láttam
magam előtt. A tőkén három vessző volt, és a vesszőkön
érett szőlő termett. Belefacsartarn a szőlőszemek levét a király poharába, és átnyújtottam neki." József így felelt: "A három vessző három napot jelent. Három nap múlva megbocsát neked a király. Ha a király visszahelyez majd szolgálatába, gondolj rám is, és szabadíts ki a börtönből, ahol igazságta,
lanul tartanak fogva."
A fősütőmester is elmo.!ldta álmát: "Almomban három kosarat vittem a fejemen. A legfelső kosárban volt a király kalácsa, és a madarak megették az egészet." József ezt az álmot is
megmagyarázta: "A három kosár három napot jelent. A ki14

rály három nap múlva halálra ítél, és felakasztanak egy fára .
A madarak odaszállnak, és lecsípkedik húsodat."
Harmadnap a király születésnapját ünnepelték. A lakomán
a királynak eszébe jutott a főpohárnok és a fősütőmester. A
főpoharnokot visszahelyezte régi méltóságába, a fősütőmes
tert viszont fölakasztatta. A főpohárnok azonban megfeledkezett Józsefről.
14. József megjutalmazása (Ter 41)
Két esztendő múltán a király is álmot látott: hét szép, fényes szőrű és kövér tehén jött elő a Nílus f<;>lyóból. Utánuk
azonban hét csúnya és sovány tehén következett. A sovány
tehenek felfalták a kövéreket. ~rre a király felébredt. Mikor
újra elaludt, másik álma volt. Almában hét szép kövér búzakalász növekedett egy száron. Utána hét vékony és üres kalász hajtott ki, és elnyelte a hét szép, teli kalászt.
Nem akadt senki, aki a király álmát meg tudta volna fejteni. Ekkor a főpohárnoknak eszébe jutott JÓzsef, és így szólt a
királyhoz: "Amikor a börtönben voltam, egy fiatalember
megtejtette a fősütőmester álmát és az enyémet is." A király
kihozatta Józsefet a börtönből, és elmondta neki álmát. József a következőképpen fejtette meg: "A hét kövér tehén és a
hét teli búzakalász hét bőven termő esztendőt jelent. A hét
sovány tehén és a hét üres kalász hét ínséges esztendőt . Elő
ször hét évig bőség lesz egész Egyiptomban, azután hét évig
ínség következik. Válassz ki egy tapasztalt és bölcs férfit, aki
a bőség évei alatt. a felesleget az Ínség éveire félreteszi." A királynak tetszett Jószef tanácsa, és így szólt hozzá: "Nem taWnék nálad bölcsebbet, ezért te leszel Eg_yiptomban a főkor
m." 'lyzó." Lehúzta az ujjáról ,Pecsétgyűrujet, és József ujjára
húzta. Szép ruhával és aranylanccal is megajándékozta. Majd
Józsefet vegigvitette a királyi díszhintón az egész országon.
Mindenkinek meg kellett hajolnia József előtt.
József szava szerint Egyiptomban beköszöntött a bőség,
majd az ínség 7 esztendeje. József a felesleget összegyűjtette,
majd az ínséges esztendőkben, valahányszor az emberek a királytól kenyeret kértek, azt mondta nekik: "Menjetek Józsefhez." József akkor megnyitotta a magtárakat. A népek mindenhonnan Egyiptomba mentek gabonát vásárolni.
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15. József testvérei Egyiptomba mennek (Ter 42)
Kánaánban is nagy éhinség volt. Jákob ezért Egyiptomba
küldte fiait gabonát venni. Csak Benjámint nem engedte elmenni, mert féltette, hogy valami baja esik. József testvérei
baj nélkül érkeztek meg Egyiptomba. A testvérek József elé
kerültek, aki ~ögtön felismerte őket, de azok nem ismerték
meg Józsefet. I9,y szólt hozzájuk: "Honnan jöttetek?" "Kánaánból-, feleltek- hogy gabonát vásároljunk." józsef ekkor
azt mondta nekik: "Kémek vagytok, és csak kémkedni jöttetek Egyiptomba." Azok így válaszoltak: "Nem, becsületes
em berek vagyunk. Tizenketten vagyunk testvérek, a legfiatalabb otthon maradt atyánkkal, egyik öcsénk pedig már nem
él." József nem tágított: "Mégis úgy van, ahogy mondtam:
kémek vagytok." Azután tömlöcbe vettette őket.
Három nap múlva magához rendelte őket, és így szólt:
"Egyik testveretek itt marad a tömlöcben. A többiek elmehetnek, és hazavihetik a gabonát, de el kell hoznotok hozzám legfiatalabb öcséteket. Akkor állításotok igazolódik."
A testvérek maguk közt beismerték a vétküket: "Megérdemeljük ezt a bánásmódot, mert vétkeztünk öcsénk, József ellen". józsef a szemük láttára bilincseltette meg Simeont.
Azután parancsot adott szolgáinak: "Töltsétek meg zsákjaikat gabonával, pén~üket adjátok vissza és te9Yétek takarmányos zsákjaikba." Utravalóvallátta el őket es így búcsúzott
tőlük: "Menjetek haza, és hozzátok el hozzám legfiatalabb
testvéreteket".
József testvérei hazamentek és beszámoltak apjuknak mindenről, ami Egyiptomban történt velük. Zsákjaikat kiürítették, és pénzüket is ott találták benne.

16. József testvérei visszatérnek Egyiptomba (Ter 43)
Amikor fogytán volt az élelem, Jákob így szólt fiaihoz:
"Menjetek el mégegyszer Egyiftomba, és vegyetek gabonát.
Juda ekkor azt ~ondta: "El kel vinnünk magunkkallegfiatalabb öcsénket. En magam kezeskedem érte, ho~y visszajön
velünk." Jákob így válaszolt: "Ha meg kell törtennie, akkor
vigyétek magatokkal."
16

József testvérei Benjáminnal együtt visszatértek Egyiptomba. Mikor József meglátta, hogy közelednek, megparancsolta
a házgondnoknak: "Vezesd azokat a férfiakat házamba és készíts nekik jó ebédet, megvendégelem őket." A gondnok szót
fogadott. Ezután József Simeont is hivatta, hogy a testvérek
együtt lehessenek.
Józsefet a testvérek ~agy tisztelettel köszöntötték. József
megkérdezte tőlük : "Eletben van-e még idős atyátok, és
egészséges-e?" A testvérek így feleltek : "Atyánk él még és
egészsé~s . " József azután Benjáminra pillantott, majd így
szólt: "O a legfiatalabb öcsétek? lsten áldjon meg, fiam." Az
asztalnál a testvéreket életkoruk szerint helyeztette el József.
A testvérek csodálkoztak ezen, majd ettek és ittak, s jól érezték magukat.
17. József próbának veti alá testvéreit (Ter 44)
Ebéd után József megparancsolta gondnokának: "Töltsd
meg e férfiak zsákjait gabonával, és tedd pénzüket legfelülre.
Ezüst poharamat pedig tedd a legfiatalabb fiú zsákjába." A
gondnok szót fo9adott.
A testvérek masnap Útnak indultak. Alig hagyták el azonban a várost, amikor József így szólt a gondnokhoz: "Siess
gyorsan a férfiak után, és mondd nekik: "Nagy bűnt követtetek el, mert elloptátok gazdám ezüst poharát." A pondnok
utolérte a testvéreket, és átadta nekik József üzenetet. Azok
így válaszoltak: "Azzal vádolsz, hogy aranyat és ezüstöt loptunk gazdádtóL Akinek a. zsákjában megtalálod a poharat,
halállal lakoljon, s mi mindnyájan szolgáid leszünk."
A gondnok egymás után átkutatta a testvérek zsákjait, és
megtalálta a poharat Benjámin zsákjában. Ezért mindnyájan
visszatértek a városba. Leborultak József előtt. Ez így szólt
hozzájuk: "Mit tettetek?" Juda így felelt : "lsten bűnösnek talált ben~ünket, ezért szolgálni fogunk téged ." De József így
szólt: "En máskép;> akarom. Csak az legyen szolgám, akinél
a poharat megtaláltátok. Ti többiek visszatérhettek atyátokhoz." Juda könyörögni kezdett Józsefnek: "Atyánk belehal
bánatába, ha a kis Benjámin nélkül térünk haza. Fogadj el en&em helyette, hadd maradjak itt és szolgáljalak, és engedd el
ot, hogy testvéreimmel hazatérjen."
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18. József megismerteti magát (Ter 45)
Most már József sem t~1dta magát tovább türtőztetni, sírva
fakadt, és ezt,mondta: "En vagyok József, a testvéretek, akit
ti eladtatok. El-e még atyám?" De testvérei nem tudtak felelni neki, annyira megrémültek. Ezért József barátságosan
szólt: "Ne féljetek. Isten Egyiptomba vezetett engem, és ennek az országnak a fejévé tett. Siessetek atyámhoz, és hozzátok hozzám. Gondotokat fogom viselni a még hátralévő öt
évi Ínség alatt." Megölelte Benjámint és a többieket. Testvérei csak most mertek beszélgetni vele.
Amikor testvérei hazamentek, József sok ajándékot küldött velük apjának.

19. Jákob Egyiptomba megy (Ter 45-50)
József testvérei visszamentek atyjukhoz, és azt mondták
neki: "Fiad, József, életben van és uralkodik Egyiptom földjén." Jákob először nem hitt nekik, csak amikor meglátta a
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József által küldött ajándékokat, kiáltott föl: "Látni akarom
őt, mielőtt meghalok."
Jákob összeszedte mindenét, és elindult Egyiptomba. József az apja elé sietett. Amikor meglátta ő~, a nyakába borult
és zokogott. Jákob így szólt hozzá: "Most már meghalhatok,
mert újra láttalak."
József a királyhoz vezette atyját és testvéreit. A király a
legjobb földjeit adta nekik.
Amikor Jákob meghalt, a testvérek attól féltek, hogy József majd bosszút áll rajtuk gonoszságukért. Bocsánatot kértek tőle. 6 így szólt hozzájuk: "Ne féljetek. Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította. Gondoskodom rólatok és gyermekeitekról."
Amikor József érezte, hogy nemsokára meghal, magához
hívatta a testvéreit, és Így szólt hozzájuk: "lsten visszavezet
benneteket Kánaánba. Akkor vigyétek magatokkal csontjaimat."

Mózes
20. Mózes megmenekülése (Kiv 1-2)
Jákobnak nagyon sok leszármazottja volt, és nagy nemzettség9,é lettek Egyiptomban. Ók magukat "Izrael fiainak"
neveztek, mások pedig "izraelitáknak" vagy "hébereknek"
hívták őket.
Akkor már új király uralkodott E~iptomban, a fáraó, aki
már nem hallotta József hírét és dicso tetteit. A fáraó sok bánatot okozott az izraelitáknak. Nehéz munkával sanyargatta
őket. Ók végezték a legnehezebb munkát az épitkezéseken és
a földeken. Egy napon a fáraó kiadta a para9csot: "Dobjatok
be minden újszülött zsidó fiút a Nílusba.". Eppen ekkor született egy izraelita asszonynak fia, akit három hónapig rejtegetett. Mikor az anya már nem tudta a 9Yermeket tovább rejtegetn i, beletette egy gyékénykosárba, es a kosarat a sás közé
rejtette a folyó szélén. A gyermek nővére a közelben maradt,
hogy lássa mi történik vele.
Nemsokára ezután arra haladt a fáraó leánya, és meglátta a
nád között a kosarat. A szolgálóleányával kihozatta a kosa19

rat, és amikor kinyitotta, meglátta a benne nyöszörgő gyermeket. A fáraó leánya megsajnálta a síró kisbabát, és így
szólt: "Bizonyára héber csecsemő." A kicsi nővére, e jelenet
tanúja, megkérdezte: "Akarod, hogy elmenjek egy héber
asszony~rt, aki majd szoptatja?" "Eredj" - mondta a fáraó
leánya. Igy hát a lányka elfutott, és elhozta a gyermek anyját,
hogy gondját viselje.
Amikor a gyermek nagyobb lett, a fáraó lánya magához
vette, és saját fiaként bánt vele. Mázesnek nevezte el.

21. Isten Mózest küldi Izrael népének kiszabadítására
Amikor Mózes férfiúvá serdült, elhagyta a fáraó palotáját
és Izrael népéhez költözött. Részt vett munkájukban, és megvédte őket az egyiptomiak kegyetlenkedéseitőL Ennek híre a
fáraóhoz is eljutott, ezért meg akarta Őt öletni. De Mózes idegen prszágba menekült, ahol pásztorkodással foglalkozott.
Történt, hogy Mózes a nyáját legelten~e messzire kalandozott a pusztában. Itt megjelent neki az Ur egy csipkebokor-
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ban. A bokor lángolt, de nem égett el. Ahogy Mózes közeledett a bokorhoz, lsten megszólította: "Mózes, ne közelÍts a
bokorhoz! Vedd le sarudat, mert a hely, amelye.n állsz,
szent." _Mózes nem mert odamenni, és behúnyta a szemét.
Az Ur pedig így szólt Mózeshez: "Látom népem nagy
nyomorúsa~át. Kiszabadítom és elvezetem őket egy gazdag
és gyönyöru országba. Te fogod népemet Egyiptomból kivezetni, és én ll!egsegítelek téged:" Mózes, visszatért Egyiptomba, hogy az Ur r,arancsát végrehajtsa. Aron Mózes elé ment
és Mózes elmeselte bátyjának a történteket.
22. Mózes kivezeti Izrael népét Egyiptomból
Mózes és Áron felkeresték a fáraót, és így szóltak hozzá:
"Izrael Istene küldött hozzád, és azt üzeni neked: Bocsásd el
népemet!" De a fáraó nem teljesítette a kérést, és még keményebben dolgoztatta Izrael népét, mint azelőtt . lsten megbüntette a fáraót, aki ennek ellenére sem egyezett bele, ho9y
elhagyják E~iptomot. Akkor Mózes és Aron összehívtak
Izrael fiait, es így szóltak hozzájuk: "E hónap 14-én minden
c alád vágjon le egy bárányt úgy, hogy ne törje össze csontja21

it. A megölt bárány vérével kenjétek meg házatok ajtófélfáját
és szemöldökfáját. A bárány húsát tűzön süssétek meg, egyétek kovásztalan kenyérrel. Mé~ aznap este lsten átvonul Egyiptom földjén, megöli az egyiptomiak minden elsőszülött
j~t, de benneteke! nem bánt." Izrael népe lsten parancsa szenm cselekedett. Ejfélkor az lsten angyala minden elsőszülöt
tet megölt E9Yiptomban. Egyetlen családpt sem kímélt meg.
A fáraó me9 az éjjel hivatta Mózest és Aront. Rájuk parancsolt: "Hagyjatok el Egyiptomot, és imádkozzatok értem."
Izrael fiai azonnal összeszedték mindenüket, és kivonultak
Egyiptomból. Mózes így szólt a népéhez: "Ezt a napot minden évben ünnepeljétek meg, és szemeljetek lstennek minden elsőszülöttet."

23. Izrael népe

legyőzi

az egyiptomiakat

Az Úr pedig vezette Izrael népét, nappal felhőoszloppal,
éjjel tűzoszloppal mutatta nekik az utat. A Vörös-tenger
partjára vitte őket, ahol tábort ütöttek.
A fáraó azonban hamar megbánta, hogy kiengedte a zsidókat az országból, és sere9e üldözőbe vette Izrael fiait . A sereg
a Vörös-tenger partján erte őket utol.
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Mikor Izrael fiai látták az egyipto!J1iak közeledését, Mózes
így szólt a néphez: "Ne féljetek. Az Ur veletek van." A felhő
oszlop elhagyta a tábort, és Izrael fiai és az egyiptomiak között helyezkedett el. Az lsten akkor így szólt Mózeshez:
"Emeld a botodat a tenger fölé." Amikor botjával megérintette a tenger vizét, kettévált a tenger, és Izrael népe száraz
lábbal kelt át rajta.
Másnap reggel az egyiptomiak üldözőbe vették az izraelitákat. Amikor az egyiptomiak félúton voltak, lsten így szólt
Mózeshez: "Emeld a botodat a tenger fölé." Amikor Mózes a
botját a tenger fölé emelte, a tenger visszatért a régi helyére,
és elárasztotta a fáraó ~eregét. Egyetlen egyiptomi s.em menekült meg onnét élve. Igy mentette meg lsten Izrael népét az
egyiptomiak kezéből. Izrael fiai bíztak Istenben, és hálát adtak neki.

24. lsten ételt és vizet ad az izraelitáknak a pusztában
Nemsokára a pusztába jutottak Izrael fiai. Az ennivalójuk
elfogyott, és zúgolódni kezdtek. Isten így szólt hozzájuk:
"Ma este húst fogtok enni, és holnap reggel jóllakhattok kenyérrel. Erről fogjátok megismerni, hogy én vagyok a ti Istenetek." Valóban estére fürjcsapat jelent meg, és ellepte a tábort. Másnap reggel a talajt valami finom, szemcsés anyag borította. Izrael fiai egymást kérdezték: "Mi ez?" Mózes így válaszolt: "Ez a kenyér, amit Isten adott nektek." Mannának
nevezték el, kissé édeskés íze volt. Izrael fiai 40 éven keresztül ették a mannát, amíg csak el nem jutottak Kánaánba.
Máskor JJ;leg, amikor kifogyott a vízük, Isten azt mondta
Mózesnek: "Fogd !l botodat, és üss a sziklára, és a sziklából
víz fog fakadni. " Ugy is történt.

25. lsten szövetséget köt Izrael népével

~

Sinai hegyen

Három hónap múlva a Sinai hegyhez érkeztek. Ott letáboroztak. Mózes fölment a hegyre. Akkor Isten így szólt hozzá: "Szólj embereidnek, hogy mossák ki ruháikat, és készüljenek el holnaputánra. Ha meghalljátok a kürt hangját, akkor jöjjetek mind a hegyre."
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Mózes úgy tett, ahogy lsten me9parancsolta neki. A harmadik napon mennydörgés és villamlás tört ki. Sötét felhő
telepedett a hegyre, és hatalmas harsonazú9ás hangzott fel.
Az emberek nagyon féltek. Mózes Izrael nepét,a hegy lábá~oz vezette, és akkor lsten így szólt a néphez: "En vagyok az
Ur, a ti Istenetek, aki kiszabadítottalak benneteket az elnyomók fogságából.
e legyen nektek más lstenetek rajtam kívül!
- Ne ejtsd ki hiába az Jsten nevét!.
-Emlékezzél meg az Ur napjáról, és szenteld meg!
- Tiszteld apádat és anyádat!
e ölj!
e paráználkodjál!
e lopj!
- Ne hazudj, ne tégy felebarátod ellen hamis tanúságot!
- Ne kívánd meg felebarátod házát!
e kívánd me9 felebarátod feleségét, se szolgáját, se
szolgálólányát, es semmit se, ami felebarátodé!"
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Ai izraeliták nagyon megrémültek, és így szóltak: "Isten
minden par ancsát meg fo9j uk tartani." Mózes ismét fölment
a hegyre, negyven napot es negyven éjszakát töltött ott. Utána Isten átadott neki két hatalmas kőtáblát . A kőtáblára Isten
saját kezűleg Írta fel e parancsolatokat.

26. Mózes szavai a Kánaánba való érkezés

előtt

(MTörv 6)
Miután Izrael népe átvonult a pusztán, és eljutoq az ígéret
földjére, Mózes így szólt hozzájuk: "Izrael fiai, az Ur ami Istenünk. Szeressétek Istent teljes szívetek ből ! Soha ne felejtsétek el a parancsolatokat, amelr..eket átadtam nektek! Tanítsátok meg rá gyermekeiteket is. Irjátok fel a házak ajtófélfájára
és a város kapujára!
lsten, a ti U,ratok elvezérel arra a földre, amelyet megígért
atyáitoknak: Abrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Olyan hatalmas és gazdag földre vezet benneteket, amelyet más nép
épített, olyan házakba, amelyet más rendezett be, és olyan
szőlőskerte k be és olajligetekbe, amelyeket más ültetett. Akkor meg ne feledkezzetek arról, hogy lsten szabadított meg
az elnyomóktóL Ezért szeressétek Istent, és szolgáljátok Őt.
Igazságosan és becsületesen éljetek, hogy boldogo~ lehessetek azon a földön, amelyet lsten ígért atyáitoknak : Abrahámnak, Izsáknak és Jákobnak."
Izrael népe így jutott el Kánaánba, és ott telepedett le azon
a földön.

Dávid és Salamon király
27. Dávid és Góliát
Amikor az izraeliták Kánaánba érkeztek, sokféle más népet találtak ott.
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Izrael nér,e sokat harcolt az ott élő népekkel, és legyőzé
kiralyra volt szüksége.
Eit egyszer Betlehem városában egy Jessze nevű ember,
akinek legfiatalabb fiát Dávidnak hívták. Dávid apja juhait
őrizte, és gyönyörűen játszott hárfán. Ebben az időben Izrael
fiai harcban voltak a filiszteusokkal. Dávid testvérei is részt
vettek ebben a harcban. Egy napon apja elküldte Dávidot,
hogy tudakozódjék bátyjai sorsa felől. Amikor Dávid a zsidók táborába érkezett, ott látott egy filiszteust. Ez óriási termetű volt, és állig fel volt fegyverkezve. Az óriást Góliátnak
hívták. Ez így szólt a zsidókhoz: "Válasszatok magatok közül egy embert, aki megvív velem. Ha ő 9YŐz, mi, filiszteusok fogunk szolgálni benneteket, ha én gyozök, akkor ti lesztek a mi szolgáink." De senki sem vállalkozott arra, hogy
megvívjon az óriással, mert mindnyájan nagyon féltek tőle.
sü~höz

Ekkor Dávid előállott, és így szólt: "Majd én megvívok vele". Fogta a botját és öt követ, amelyeket a folyóból szedett
föl. A köveket beletette pásztortarisznyájába, és a parittyával
a kezében a filiszteushoz közeledett.
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Mikor Góliát meglátta Dávidot, így kiáltott fel: "Vajon
kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem?"
Dávid így felelt: "Te fegyvere kkel jössz ellenem, én pedig
Isten nevében harcolok ellened."
Dávid kivett egy követ a tarisznyájából, kilőtte parittyájával, és homlokon találta a filiszteust . Góliát elesett. D ávid
odaszaladt, elvette a filiszteus kardját, és levágta a fejét .

28. Dávid története
Dávid lett Izrael királya. Azelőtt katona volt, egy maroknyi csapat vezére, de lassan az egész nép királyának ismerte
el. Elfoglalta Jeruzsálem városát, és az ország fővárosává tette. Elhatározta, hogy templomot építtet, de az örökös háborúzás miatt nem volt rá ideje. Isten frigyládáját azonban Jeruzsálembe hozatta, és egy gyönyörű sátorban helyezte el. A
frigyláda elhely~zésekor na!P' ünnepséget tartottak, és a király táncolt az Ur frigyJácláp előtt, amit annyira szeretett.
A királyság egyre hatalmasabb lett, és Dávid meghódított
minden szomszédos népet. Uralkodása végén azonban sok
baj támadt. Dávid mindegyik fia arra készült, hogy majd ő le9Yen apja halála után a király. Ezért Dávid életenek utolsó
eveiben sok gonddal küszködött.

29. Salamon felépíti a jeruzsálemi templomot
Végül Dávid egyik fia, Salamon örökölte apja trónját. Salamon ügyes és bölcs volt, sokáig élt Istennek tetsző életet.
Hírnevét annak köszönhette, hogy templomot építtetett Izrael Istenének tiszteletére. Ez a templom gyönyörű volt. Salamon a templom felszentelésének napján szép imádság során
ezeket mondotta: "Uram, hallgasd meg a te szolgád, Salamon
király és Izrael népének imáját, ezen a napon, ebben a templomban. Ha pedig néha nem úgy teszünk, ahogr neked tetszik, bocsáss meg nekünk, Urunk, és ne hagyj e bennünket
sohasem."
Izrael népe azt remélte, hogy a király sepíti őket, hogy boldogan éljenek és Istent szeressék, de csalodniuk kellett.
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Ennek a korszaknak a folyamán oly férfiak léptek fel, akiket
a nép prófétáknak nevezett. Ezek megmondták a királyoknak, hogy miben vétkeztek, és hogyan kell lstennel és a többi
emberrel szemben viselkedniük. De Izrael népe nem hallgatott rájuk.
Néhány évszázaddal Dávid király halála után az izraeliták
ellenségei elfoglalták Jeruzsálem városát, felgyújtották a
templomot, és lerombolták a város falait. Izrael fiai közül sokat megöltek, másokat fogságba hurcoltak egy távoli országba, Babilonba. A foglyok sorsa nagyon nehéz volt.
, Több mint negyven év múltán visszatérhettek országukba.
Ujjáépítették a templomot, és nagy szegénységben kezdtek
új életet. Többé nem volt királyuk, és egyre ritkábban léptek
föl közöttük próféták. Az egész nép olyan férfiúra várt, akit
lsten küld nekik, hogy kiszabadítsa őket ellenségeik elnyomása alól. Megváltó eljövetelére vártak. Ebben az időben Izrael népét, mint ma is, zsidóknak nevezték.
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ÚJSZÖVETSÉG
Jézus születése és gyermekkora
l. Isten angyala megjelenik Máriának (Lk l)

Isten hírnököt küldött Máriához, aki egy József nevű férfi
hí~rök, Gábor angyal, fölkereste Máriát, és
így szólt hozzá: ,JUdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes! Az
Ur van teveled. Aidott vagy az asszonyok között".

jegyese volt. A
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E szavak hallatára Mária meghökkent, és gondolkozni
kezdett, miféle köszöntés ez? Gábor folytatta: "Ne félj Mária, kegyelmet találtál Istennél. Fiút sz ülsz, és Jézusnak fogod
nevezqi. Fiad hatalmas lesz, és lsten Fiának fogják hívni."
Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan lehetséges ez,
amikor férfit nem ismerek?" Gábor erre ezt mondotta neki:
"A Szemlélek száll rád, hiszen lstennél semmi sem lehetetlen." Mária így válaszolt: "Az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek be rajtam szavaid." Erre az angyal eltávozott.
2. Mária meglátogatja Erzsébetet (Lk l)

Juda hegyvidékén élt egy Zakariás nevű öreg pap feleségével, Erzsébettel. Mindketten nagyon vallásosak voltak.
Mária meglátogatta rokonát, Erzsé~etet. Mikor Mária benyitott Z~kariás házába, Erzsébet az Ur sugallatára így kiáltott föl: "Aldott vagy az asszonyok között, és áldott a méhed
gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el
hozzám?" Mária erre így felelt: "Dicsérem az Urat, mert csodálatos dolgokat cselekedett velem." Mária három hónapig
maradt ErzsébetnéL Mikor Erzsébetnek fia született, a gyermeket Jánosnak nevezték el. Mária ezután hazatért Názáretbe.
3. Jézus születése Betlehemben. (Lk 2)

Ebben az időben történt, hogy Augusztus, a római császár,
rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze.
Mindenki elment abba a városba, ahol született, hogy összeírják.
József Dávid leszármazottja volt. Ezért feleségével, Máriával - aki áldott állapotban volt - Betlehembe kellett mennie. Nem találtak a fogadóban szobát, így kénytelenek voltak
egy istállóban éjszakázni. Mária ott az istállóban hozta világra elsőszülött gyermekét: bepólyázta, és jászolba fektette Őt.
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4. A pásztorok rátalálnak Jézusra

(~k

2)

Pásztorok tanyáztak a vidéken a szabad ég alatt, és éjnek
idején őrizték nyájukat. Egyszercsak lsten angyala jelent meg
előttük. Remegtek a félelemtől, de az an~al így szólt hozzájuk: "Ne féljetek tőlem, mert nagyon jó h1rt mondok nektek.
~a született Betlehemben a várva várt Megváltó, Krisztus, az
Ur. Majd rátaláltok, mint gyermekre, ahogy pólyába takarva
fekszik a jászolban."
Egyszeribe mennyei seregek sokasága jelent meg, és dicsőí
tette Istent: "Dicsőség a magasságban lstennek és békesség a
földön az embereknek, akiket úgy szeret az lsten." Mihelyt
lsten angyalai eltávoztak, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk, mi történt."
Gyorsan Útnak indultak. Megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután meglátták őket, etbeszélték mindazt Máriának és Józsefnek, amit az égi küldöttek a
9yermek felől mondtak nekik. Majd visszatértek nyájukhoz,
enekeltek, és dicsőítették Istent mindazért, amit láttak és hallottak.
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Amikor eltelt a nyolc nap, a gyermeknek a Jézus nevet adták, mert így nevezte Őt az angyal.
5. Jézus bemutatása a templomban (Lk 2)
egyven nap múlva Mária és József fölvitte a ki~ Jézust a
jeruzsálemi templomba, hogy ott bemutassák az, Urnak, és
két galambot áldozva megköszönjék születését. Eit Jeruzsá·
lemben egy Simeon nevű, igaz és istenfélő ember. Kinyilatkoztatást kapott a SzentJélektő!, ho9Y addi9, nem hal meg,
amíg meg nem látja az Ur Fölkentjet. A Lelek indítására a
templomba ment. Karjába vette a kis Jézust, és áldotta Istent
e szavakkal: "Most mar békésen halok meg, Uram, mert láttall) a Megváltót."
Eit Jeruzsálemben egy idős, nagyon vallásos asszony. Már
régóta özvegy volt. Annának hívták. 6 is elment a templomba, meglátta Jézust, és hálát adott Istennek.
6. Napkeleti bölcsek látogatják meg Jézust (Mt 2)
Miután megszületett Jézus, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és kérdezősködtek: "Hol van a zsidók újszülött
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királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.
Heródes király megijedt Jézus születésének hírére, és megkérdezte a zsidó bölcseket, .hogy hol kell a Krisztusnak megszülemie? A bölcsek válaszolták: "Juda Betlehemében". Erre
Heródes elküldte a napkeletei bölcseket Betlehembe. "Menjetek -- mondta - szerezzetek pontos értesülést a gyermek
felől. Ha megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek hozzá."
A bölcsek el is indultak. A csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket további útjukon is. Végre me9állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Bementek a házba, es meglátták a
gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak előtte és hódoltak
neki. Majd felajánlották neki ajándékaikat: aranyat, tömjént
és mirhát.
Mivel a bölcseket álmukban lsten utasította, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más Úton tértek vissza hazájukba.
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7. Az egyiptomi menekülés (Mt 2)
Miután az i,degen bölcsek eltávoztak, Józsefnek álmában
megjelent az Ur angyala, és így szólt: "Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba, mert Heródes keresi Jézust, hogy megölje." József nyomban felkelt, és Egyiptomba menekült a gyermekkel és Máriával.
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant, és Betlehemben és környékén minden két éven
aluli fiúgyermeket megöletett. ,
Amikor Heródes meghalt, az Ur angyala megjelent álmában Józsefnek, és így szólt: "Most hagyd el Egyiptomot.
Fogd a gyermeket és anyját, és térj vissza Izrael földjére." József szót fogadott Istennek. Fogta a gyermeket és Máriát, és
ázáret városában telepedett le.
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8. A tizenkétéves Jézus a templomban
Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe húsvét
ünnepére. Amikor Jézus tizenkétéves lett, Őt is magukkal vitték. Az ünnepek után Mária és József hazaindultak, de Jézus
Jeruzsálemben maradt. Szülei nem gondoltak arra, hogy ottmaradt. Abban a hiszemben, hogy az útitársaságban van,
mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe,
hogy ott keressék.
Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók között, kérdezte őket, és figyelmesen hallgatta válaszukat. Azok igen csodálkoztak bölcsességén. Anyja ÍP, szólt
hozzá: "Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Apad és én
szomorúan kerestünk." Jézus ezt felelte: "Miért kerestetek?
Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaival kell törőd..
nom.
Jézus szüleivel visszatért Názáretbe, és engedelm~skedett
nekik. Gyarapodott bölcsességben és korban. Az Ur és az
emberek szeretete vette körül.

,"

35

Jézus nyilvános élete
9. Jézus megkeresztetkedése (Mt 3)
Míhelyt Jézus harmincéves lett, elhagyta Názáretet, elment a Jordán folyóhoz, ahol János prédikált azokhoz, akik
ott felkeresték. Sok zsidó követte tanításait, és ha megvallották vétkeiket, János megkeresztelte őket.
jézus kérte Jánost,,hogy keresztelje meg Őt, de János próbálta visszatartani: "Ugy kell, hogy te keresztelj meg engem
- mondta - s te kéred tőlem?" jézus így válaszolt: "Hadd,
hogy ÍpY tegyek!" -Erre János megkeresztelte. Megkeresztelkedese után jézus kijött a vízből. Ekkor széttárult az ég, és
a Szemlélek leszállt reá galamb képében. Az égből szózat hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik."
Megkeresztelkedése után Jézus Galileába ment. Amíkor
meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, egy jelentős vá36

rosba, a Tibériás tó partján fekvő Kafarnaumba költözött.
Ettől fogva kezdett tanítani, és hirdette mindenkinek: "Közel van a mennyek országa!"

10. A kánai menyegző On 2)
Egyszer menyegzőt tartottak Kánában. Jézus anyját, Jézust és tanítványait is meghívták. Jézus anyja észrevette,
hogy elfogyott a bor, és megjegyezte: "Nincs több boruk."
Jézus azt felelte: "Még nem jött el az én órám." Mária figyelmeztette a szolgákat: "Tegyetek meg mindent, amit mond
nektek."
Hat hatalmas kőkorsó volt a közelben. Jézus így szólt a
szol9,áknak: "Töltsétek meg a korsókat vízzel." Meg is töltöttek színültig. Majd ezt mondta nekik: "Most merítsetek
belőle, és vigyétek a násznagynak". A szolgák odavitték a
násznagynak, és az megkóstolta. Közben a víz borrá változott. Ez mindenkit bámulatba ejtett.
Ez volt az első jel, amellyel Jézus megmutatta isteni hatalmát. Tanítványai és barátai hittek benne.
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ll. Jézus kiűzi a templomból a kufárokat

Jézus tanítványaival fölment Jeruzsálembe, hogy részt vegyen a húsvéti ünnepeken. A templomban az árusok ökröt,
juhot, galambot árultak. Mások meg az adófizetők pénzét
váltották fel. Jézus ostort ra9adott, és kikergette valamennyit
a templomból. A pénzváltok pénzét szétszórta, asztalaikat
földöntötte. Majd így szólt az árusokhoz: "Vigyétek el innét
ezeket! Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!"
12. A csodálatos halfogás (Lk 5)
Egy másik napon Jézus kiment a Genezáret tavához. Igen
sokan vették körül, hogy meghallgassák. Jézus látta, hogy a
part mellett két bárka veszte~el . A halászok kiszálltak a bárkából, és hálóikat mosták. Jezus beszállt Péter bárkájába, és
onnan beszélt a néphez.
Amikor Jézus befejezte tanítását, így szólt Péterhez:
"Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálókat." "Mester, egész éjjel fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót" - válaszolta Péter. Kivetették a hálót, és ann yi
halat fogtak, hogy szakadozni kezdett. Segítségül hívták a
másik bárkában ülő társaikat. Végül megtelt hallal mind a
két bárka.
Ennek láttán Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: "Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok." De
Jézus bátorsápot öntött beléje: "Ne félj! Ezentúl emberhalász
leszel." Ezutan kivonták a bárkákat a partra, és mindenüket
elhagyva Jézus nyomába szegődtek.
13. Jézus meggyógyít egy bénát (Lk 5)
Egyszer Jézus Kafarnaumban tanított egy házban, és sok
ember volt körülötte. Négy férfi hordágyon egy bénát hozott, de a tömeg elálita útjukat, és nem tudtak bejutni a házba. Felmásztak a háztetőre, és egy saját maguk által készített
nyíláso~. át ágyastul becsátorták Jézus elé a bénát. Jézus így
szólt: "Orvendezzél ember, bűneid bocsánatot nyertek. " Es
még hozzátette: "Kelj föl és járj! Fogd ágyadat, és menj
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haza." Az rögtön felkelt, fogta ágyát, és Istent dícsőítve me nt
haza. Mindnyájukat ámulat fogta el, és magasztalták Istent.
Azt mondták: "Ma csodálatos dolgot láttunk."

14. Jézus meggyógyítja a római százados szolgáját
(Mt 8)
Történt, hogy Jézus Kafarnaumban járt. Ott az egyik római tisztnek a szolgája beteg volt. A katona fölkereste Jézust,
és kérlelte: "Uram, szolgám betegen fekszik otthon, béna, és
nagyon szenved." Jézus azt válaszolta: "Elmegyek veled, és
meggyógyítom ." De a római katona azt mondta: "Uram,
nem vagyok én méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem
csak egyszóval mondd, és meggyógyul az én szolgám."
Jézus erre így szólt: "Menj haza, és történjék hited
szerint." A szolga abban az órában meggyógyult.
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15. Jézus és a naimi ifjú (Lk 7)
Történt egyszer, hogy Jézus aim városába ment. Tanítványai és sokan mások is vele tartottak. Amikor a város kapujához közeledtek, egy özvegyasszony egyetlen fiának temetési menetével találkoztak. A halottat sokan kísérték a városból.
Amikor Jézus meglátta a halott fiú anyját, részvétre indult,
és így szólt hozzá: "Ne sírj !" Odalépett a koporsóhoz, és
megerintette. Akik vitték, megálltak. Jézus így szólt a fiúhoz: "Ifjú, fölszólítalak, kelj föl!" A halott felült, és elkezdett
beszélni. Ekkor Jézus "átengedte anyjának.
Mindnyájukat félelem fogta el, és magasztalták Istent,
mondván: "Nagy próféta támadt közöttünk".
16. Jézus lecsendesíti a tengert (Mt 8)
Egy napon Jézus bárkába szállt tanítványaival. Hirtelen
nagy vihar támadt a tavon, és a hullámok elborították a bárkát.
Jézus éppen aludt. Tanítványai fölébresztették, és kérték:
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"Uram, ments meg minket, elveszünk!" Jézus szemükre vetette: "Miért féltek, miért nem bíztok Istenben?" Azután fölkelt, és parancsolt a szélvésznek és a tengernek. Nagy nyugalom támadt.
Az emberek P.edig csodálkozva kérdezgették: "Ki lehet ez,
hogy még a szelvész és a tenger is engedelmeskedik neki?"

17. Jézus és Jairus leánya (Mk 5)
Amikor Jézus a bárkával átért a túlsó partra, napr tömep
várta már. Ekkor jött egy Jairus nevű férfi, a zsina~oga elöljarója. Mihelyt meglátta Jézust, lába elé borult, és 1gen kérte:
"Kislányom halálán van. Gyere el, tedd rá kezedet, hogy
meggyógyuljon." Jézus azonqal elment JairussaL Tanírvanyai és nagy tömeg kísérték. Utközben valaki Így szólt a leány apjához: "Leányod meghalt. Minek fárasztanád tovább a
Mestert?"
Jézus így bátorÍtotta Jairust:" e félj, csak higgy, és a gyermek élni fog."
Amikor Jairus házához értek, Jézus három tanítványával:
Péterrel, Jakabbal és Jánossal bement a házba. Jézus a szülők41

kel belépett a szobába, ahol a leányka feküdt. Mindnyájan siratták. Jézus így szólt hozzájuk: "Ne sírjatok, a kislány nem
halt meg, csak alszik.': Megfogta a kislány kezét, és így szólt:
"Kisleány, kelj föl." Es a lányka rögtön fölkelt, és elkezdett

járni. Tizenkét éves lehetett. Jézus pedig a lelkére kötötte a
szülőknek, hogy adjanak neki enni.

18. Jézus ötezer embernek ad kenyeret (Mk 6)
Jézus egyízben tanítványaival elhagyatott vidékre érkezett, és tanította az összegyűlt sokaságot. Közben beesteledett. Jézus ekkor Így szólt a tanítványokhoz: "Nézzetek körül, hogyan szerezhetnénk kenyeret, hogy enni adhassunk
mindenkinek." Az egyik tanítvány Így felelt: "Egy ifjúnak
van öt kenyere és két hala, de mit ér az.. ennyi embernek?"
.. Jézus ekkor így szólt a töme~hez: "Uljetek le a földre!"
Otezer férfi volt ott és rajtuk ktvül még számos asszony és
gyerek.
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Ezután Jézus fogta az öt kenyeret és a két halat, hálát adott
Istennek, megáldotta a kenyereket és a halakat, majd odaadta
tanítványainak, hogy osszák szét a jelenlevők között. Mindenki evett, és jól is lakott.
Ekkor Jézus így szólt tanítványaihoz: "Szedjétek ö.~sze a
maradékot, nehog;r valami is veszendőbe menjen." Osszeszedték, és tizenket kosár telt meg vele.

19. Jézus a vizen jár (Mk 6)
Jézus meghagyta tanítványainak, hogy szálljanak bárkába,
és keljenek át a túlsó partra, Betszaidába, miközben ő hazaküldi a tömeget. Majd elbúcsúzott tőlük, és fölment a he9Yre
imádkozni. Közben besötétedett. A bárka mélyen bent jart a
tavon. Jézus ott maradt egyedül a parton. Hirtelen nagyon
erős szél kerekedett. A tanítványok nehezen küszködtek az
evezéssel, mert ellenszeJük volt. Az éjszaka vége felé Jézus elindult feléjük a vizen járva, és úgy tett, mintha el akarná kerülni őket.
Amikor látták, hogy a vizen jár, azt vélték kísértet, és elkezdtek kiabálni.
Mikor Jézus látta, hogy a tanítványok mennyire mep va_nnak rémülve, odament hozzájuk, és így szólt: "Bátorsag! En
vagyok! Ne féljetek!" Beszállt a bárkába, és a szél elállt. A tanítványok az ámulattól nem tudtak hová lenni.
20. A mennyei kenyér On 6)
Másnap Jézus tanítványaival a kafarnaumi zsinagógába
ment. Ott azok fogadták, akiket előző nap csodálatos módon
jóllakatott kenyérrel. Az emberek me9kérdezték: "Mester,
mikor jöttél ide?" Jézus így szólt hozzajuk: "Csak azért kerestek, mert enni adtam nektek. De ne nyugtalankodjatok
olyan élelem miatt, amely elfogy, inkább fáradazzatok olyan
élelemért, amely maradandó, .a mennyei kenyérért, amit Atyám ad nektek." Ekkor kérle!ték,Jézust:"Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből." "En vagyok az éle.t kenyere - felelte Jézus - aki abból eszik, örökké él. A kenyér az
én testem, amelyet a világnak adok, hogy éljen."
43

Erre vita támadt a zsidók között: "Hogyan adhatja a testét
nekünk, hogy azt együk?" Jézus ezt válaszolta: "Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfia testét, és
nem isszátok vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én
testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és

feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos
étel, a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az
én véremet, az bennem marad, és én meg benne."
Tanítván/ai közül, akik ezt hallották, többen azt mondták: "Kemeny beszéd. Ki hallgathatja?" Ettől kezdve ezek
már nem követték Jézust. Jézus ekkor megkérdezte az apostolokat: "Ti is el akartok menni?" Péter felelt neki: "Uram,
kihez mennénk? A te szavaidból ismertük meg az örök életet. Hisszük, hogy valóban te vagy az lsten Szentje."
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21. Az Úr színeváltozása (Mk 9)
Rövid idő múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és
Jánost, s fölment velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük : az arca úgy ragyogott mint a nap, és a ruhája olyan fehér volt mint a hó. Egyszercsak megjelent nekik Illés meg
Mózes, és beszélgettek Jézussal haláláról. Péter akkor így
szólt Jézushoz: "Mester, olyan jó itt lenni! H add verjünk három sátrat, egyet neked, egyet Mázesnek és egyet Illésnek."
Hirtelen nagy felhő ereszkedett alá, és a felhőből százat
hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!" A tanítvánr.ok nagyon megijedtek. Jézus odament hozzájuk, és
így szolt: "Keljetek föl! Ne féljetek." Mikor felkeltek, és körülnéztek, senkit sem láttak, csak Jézust. Ezután lementek a
hegyről.

22. A legfontosabb: a szeretet (Lk 10)
Egy törvénytudó megkérdezte Jézust: "Mester, melyik Isten legfontosabb parancsa?" Jézus pedig így válaszolt neki:
"Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből és minden erőd
ből. Ez a lepontosabb parancsolat. Van azonban még egy
másik, szinten igen fontos parancsolat: Szeresd felebarátodat,
mint saját magadat."
Jézus folytatta: "Szeressétek ellenségeiteket. Szeressétek
azokat is, akik nem szeretnek titeket. Imádkozzatok azokért,
akik bántanak, üldöznek és. átkoznak titeket. Aki kér, annak
adjatok. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek,
azt ti is tegyétek velük."
23. Jézus megmagyarázza a felebaráti szeretet parancsát
Egyszer egy törvén,r,tudó megkérdezte Jézustól, hogy ki az
ő felebarátja. Jézus peldabesz~ddel válaszolt: "Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Utközben rablók kezébe került.

Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták.
Történetesen egy pap ment arra, észrevette az összevert embert, és elment mellette. Ugyanígy az arra haladó törvénytanító levita is elkerülte. Majd egy szamaritánusnak is arra vitt
az útja. Megsajnálta a sebesültet. Odament hozzá, olajat és
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bort öntött sebeire, és bekötözte, aztán szállásra vitte, hogy
ott maradjon, amíg meggyógyul. " Jézus végül megkérdezte a
törvénytudót: "Mit gondolsz, a három közül ki volt igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?" A törvénytudó
így válaszolt: "Aki irgalmasszívű volt hozzá." Jézus erre így
szólt: "Menj, és cselekedj te is hasonlóképpen!"

24. Jézus imádkozni tanítja az apostolokat (Lk 11)
A tanítván).'ok gyakran látták a Mestert imádkozni. Egyszer így kértek: ,;l)ram, taníts minket imádkozni!" Jézus azt
mondta nekik: "Igy imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a
mennyekben, szemeltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben,
azonképpen itt a földön is. Mindennafi kenyerünket add
meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vetkeinket,,miképpen
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek . Es ,ne vígy
minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen."
Azután így folytatta: "Kérjetek, és kaptok . Keressetek, és
találtok. Zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek."

46

25. Példabeszéd a tékozló fiúról (Lk 15)
'

Az adószedő vámosok és bűnösök pakran eljöttek Jézushoz, hogy hallgassák. A farizeusok es írástudók méltatlan-

kodtak: "Ez bűnösökkel áil szóba, és eszik is velük!" Jézus
ezt a példabeszédet mondotta nekik: "Egy embernek két fia
volt. A fiatalabbik e?Yszer így szólt apjához: Apám, add ki
nekem az örökség ram eső reszét! Erre szétosztotta köztük
vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba, ahol vagyonát eltékozolta. Kis idő múlva éhinség támadt az országban, és nélkülözni kezdett. Ezért elment disznópásztornak De még a
disznók eledeléből sem kapott enni.
Most m~gbánta tettét, és el9ondolkodott: Hazarnegyek
apámhoz! Es megindult hazafele.
Apja már messziről észrevette. Me9esett a szíve rajta, és eléje sietett. A fiú így szólt hozzá: Apam, vétkeztem az ég el-
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len és teellened. Már nem vagyok méltó, hogy fiadnak . n evezz. Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrá~ább ruhát, és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt és a
lábara szép sarut. Vágjátok le a hízlalt borjút, nagy ünnepet
ülünk, hiszen a fiam halott volt, és életre kelt, elveszett, és
megkerült. Erre vígadozni kezdtek.
Az idősebb fiú kint volt a mezőn. Amikor hazafelé a házhoz közeledett, meghallotta a zeneszót és a táncot. Megkérdezte az egyik szolgától, hogy mi történt? A szolga elmondta
neki: Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hízlalt borjút,
hogy egészségben előkerült. A nagyobbik fiú nagyon megharagudott, amikor ezt meghallotta, és nem akart bemenni a
házba. Az apja kijött, és kérlelte. De ő szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve ~zolgálok neked, és egyszer sem
sze9tem meg parancsodat. Es nekem még egy gödölyét sem
adta! soha, hogy mulathassak barátaimmal. Most meg, hogy
ez a fiad megjött, aki vagyonodat eltékozolta, hízlalt borjút
vágattál le neki. Az apja pedig csitította: Fiam, te mindig itt
vagy velem, és mindenem a tiéd. De neked is örülnöd és vígadnod kellene, hogy öcsédet, akit elveszettnek hittünk,
most megtaláltuk, mert halott volt, és föltámadt."

26. A farizeus és a vámszedő (Lk 18)
Voltak emberek akik elbizakodottan azt hitték, hogy jobbak, mint mások, és lenézték a többieket. Jézus példabeszédet mondott nekik: "Két ember ment föl a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus odaállt előre, és így imádkozott: "Isten, hálát adok neked, hogy
nem vagyok olyan mint a többi ember: rabló, igazságtalan,
házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer bőjtölök hetenként, mindenemből tizedet adok a templomnak. A vámos
megállt hátul, szemét se merte az égre emelni, inkább mellét
verte, és könyörgött: Uram, irgalmazz nekem, bűnösnek . "
Jézus így szólt az elbizakodottakhoz: "Isten a vámost szerette, nem pedig a farizeust."
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27. Jézus és a gyermekek (Mk 10)
Egyízben gyermekeket hoztak Jézushoz, hogy rájuk tegye
áldó kezét. A tanítványoknak ez nem tetszett, és elutasították őket. Jézus észrevette, és helytelenítette: "Hagyjátok, mondta - hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, hiszen ilyeneké a mennyek országa."
Azután rájuk tette kezét, és megáldotta őket.

28. A két fiú (Mt 21) .
Egy másik alkalommal Jézus így szólt hallgatóihoz: "Mi a
véleményerek erről? Egy embernek volt két fia. Odament az
elsőhöz, és szólt neki: Fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni.
Nem megyek - felelte -, de később meP,gondolta, és kiment. Odament a másikhoz, és annak is szolt. Megyek - felelte -, de mégsem ment ki. Melyik tett ele~et a kettő közül
·
L!
apJa
KJVansa~ana k"'
r " Az el son" -va'l aszo 1ta' . Erre J'ezus ezt
mondta: "B1zony mondom nektek, hogy a vámosok és a
megvetettek megelőznek benneteket lsten országában." Jézus hozzáfűzte: "Nem elég azt mondani: Uram, Uram! hogy
bejussatok lsten országába, hanem teljesíteni kell lsten akaratát. "
1

'

1
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Jézus szenvedése és halála
29. Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe (Mk ll)

Közeledett a húsvét ünnepe, és Jézus így szólt tanítványaihoz: "Fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott meg fognak ölni engem, de harmadnapra feltámadok."
Jeruzsálemhez közeledvén, két tanítványa egy szamarat
vezetett Jézushoz, és ő felült p. szamár hátára. A város és az
odavezető utak megteltek emberekkel az ünnepek miatt. Sokan lombokat, ág_akat szórtak az Útra, mások ruháikat terítették jézus elé. Igy kiáltoztak: "Áldott leg1,en, aki az Úr
nevében jön." Akkor jézus bement a jeruzsaterni templom·
ba. Mindent szemügyre vett, és mivel már későre járt, elindult tanítványaival e9Y közeli faluba.
Közvetlenül húsvet előtt a főpapok és a törvénytudók
összegyűltek, és azon tanakodtak, hogy mi módon tudnák
Jézust elfogni és megöletni. Titokban akarták ezt megtenni,
nehogy a nép tudomására jusson.
Akkor Judás, a 12 apostol egyike, elment hozzájuk és megkérdezte tőlük: "Mit adtok nekem, ha kezetekbe adom őt?"
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A főtanács tagjai nagyon megörültek és 30 ezüstpénzt ígértek
neki . Ettől kezdve Judás csak a kedvező alkalomra várt, hogy
Jézust kiszolgáltassa.

30. Az utolsó vacsora (Lk 22)
Jézus a halála előtti napon asztalhoz ült tanítványaival. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte,
és odanyújtotta nekik e szavakkal: "Ez az én testem, amelyet
értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre." Még a vacsora befejezte előtt vette a kelyhet, és azt mondta: "Ez a kehely az újszövetség az én véremben, amelyet értetek ontok."
Azt mondta a tanítványoknak: "Az, aki majd elárul engem, itt ül velünk együtt az asztalnál. Ki fog szolgáltatni az
ellenségnek, amint ezt régen megjövendölték. De jaj annak,
aki elárul engem." Erre kérdezgetni kezdték egymást, hogy
ki fogja közülük Jézust elárulni.
31. Jézus az Olajfák hegyén
Vacsora után Jézus elindult tanítványaival az Olajfák hegyére. Amikor a hegyen lévő kertbe értek, így szólt a tanítványokhoz: "Várjatok egy kevéssé, én tovább megyek, hogy imádkozzam."
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Ezután Péterrel, J akabbal és Jánossal tovább ment. Hirtelen szorongató félelem fogta el, és így szólt: "H alálosan szomorú a lelkem. Maradjatok itt, és virrasszatok velem." Valamivel odébb ment, és leborulva így imádkozott: "Atyám, ha
lehetséges, távoztasd el tőlem ezt a kelyhet. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd." Ekkor megjelent neki az égből Isten küldött)e, és megerősítette. H alálfélelem kerítette
hatalmába, és meg buzgóbban imádkozott. Verejtéke mint
megannyi vércsepp hullott a földre. Aztán visszament a tanítványokhoz akik mélyen aludtak. Rájuk szólt: "Miért
alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, nehogy kísértésbe
essetek!"

32. Jézus elfogatása (Mk 14)
Míg beszélt, odaért egy kardokkal és dorongokkal fölfegyverkezett csapat, amel~et a fő,Papok, írástudók és a vének
küldtek. Judás vezette oket. Mar előzőleg megbeszélte velük:
"Akit megcsókolok, ő az." Odaérve rögtön Jézushoz lépett:
"Mester"- szólt, és megcsókolta. Erre a többiek kezet vetettek rá, és elfogták. Jézus így szólt: "Kardokkal és dorongokkal jöttetek elfogni, mint egy rablót. Naponta ott voltam
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kö:t;tetek a templomban, tanítottam, és nem fogtatok el. D e
az Irásnak be kell teljesednie."
Akkor mind magára hagyták Őt, és elmenekültek. Egy ifjú
mégis követte, meztelen testét csak egy gyolcs fedte . Amikor
el akarták fogni, otthagyta a gyolcsleplet, és meztelenül elf)Jtott.

33. Jézust halálra ítéli a

Főtanács

A katonák Jézust Kaifás · főpaphoz kísérték. Itt gyűltek
össze a főpapok, vének és írástudók. Elkezdődött a kihallgatás. Hamis tanúkat állítottak elő, de a tanúk ellentmondásokba keveredtek. Ekkor a főpap középre állt, és megkérdezte
Jé,zust: "Te vagy a Messiás, az lsten Fia?" Jézus így válaszolt:
"En vagyok" A főpap megszaggatta ruháját, és fölkiáltott:
"Mi szükségünk van itt tanúkra. Hallottátok, hogy káromkodott. Mi a véleményetek?" Mindnyájan így kiáltottak:
"Halál reá!"
A főpap szol~ái egész éjszaka őrizték Jézust, és egyre csak
gúnyolódtak raJta. Némelyek le is köpdösték, bekötötték arcát, és ütlegelték. Azt mondták neki : "Ha tényleg próféta
vagy, találd el, hogy ki ütött meg!"
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34. Péter megtagadja Jézust

Péter, az egyik tanítvány, az udvaron a tűznél melegedett a
főpap szolgáival. Követte Jézust, hogy lássa, mi történik vele.
A fópap egyik szolgálója meP,látta Pétert, és megszólította:
"Te is a názáreti Jézussal voltál." De Péter tagadta: "Nem értem, mit beszélsz." Utána kiment egy kis időre. Valamivel
később a szolgáló me9ismételte: "Ez valóban azok közül való, akik Jézust követtek." Péter újra tagadta, mondván, hogy
nem is ismerte Jézust. Később az ott állók körülfogták Pétert, és bizonygatták: "De bizony közéjük tartozol te is, hiszen beszéded 1s elárul." Erre ő esküdözni és átkozódni kezdett: "Nem ismerem ezt az embert, sohasem hallottam róla."
Ekkor a kakas másodszor is megszólalt. Péternek eszébe jutottak Jézus szavai: "Mielőtt a kakas másodszor megszólal,
háromszor tagadsz meg." Kiszaladt, és keservesen zokogott.
Amikor Judás, az áruló látta, hogy Jézust elítélték, me_gbánta tettét, és visszavitte a 30 ezüstöt a főtanácsnak: "Vetkeztem - mondta- elárultam az igaz vért." "Mi közünk
hozzá?" - válaszolták. Erre Judás az ezüstöt beszórta a
templomba, és fölakasztotta magát.
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35. Jézust megkorbácsolják, fejére töviskoronát
tesznek, és halálra ítélik.
Másnap reggel a zsidók Jézust Judea római helytartó),a, Pilátus elé vezették.Azt kívánták a helytartótól, hogy írelje Jézust, halálra. De Pilátus megkérdezte: "Milyen bűnt követett
el? En nem találom bűnösnek ... Megkorbacsoltatom, és szabadon bocsájtom." De a zsidók hangosan kiáltoztak: "Nem!
Keresztre vele! Keresztre vele!" Pilátus ekkor megparancsolta a katonáknak, hogy korbácsolják meg Jézust.
A katonák bíborköpenr.t borítottak reá, töviskoronát fontak, és fejér.e tették. Jobb kezébe nádat adtak, és kiáltozni
kezdtek: "Udvözlégy, zsidók királya!" Majd náddal vert.~k,
leköpdösték, és gúnyból térdethajtva hódoltak előtte: "Ud,
vözlé?Y, zsidók királya!"
Pilatus a tömeg elé állott Jézussal·, és így szólt: "Ime az ember!" De a zsidók egyre erősebben kiáltoztak,: "Keresztre vele! Keresztre vele!" Pilátus megismételte: "En semmi bűnt
nem találok benne." A zsidók azonban ezt válaszolták: "Ha
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ezt az embert szabadon bocsájtod, nem vagy a császár barátja!" Pilátus megrémült e szavaktóL Halálra ítélte Jézust, és
átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.
36. Útban a Golgota felé
Katonák kísérték Jézust, hopr keres~tre feszítsék. Vele együtt két latrot is kisértek kivegzésre. Utban a Golgota (Koponyák hegye) felé találkoztak egy Simon nevú férfivel, aki
mezei munkája végeztével hazafelé tartott, és kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét.
Jézust nagy tömeg követte. Nők is voltak ebben a tömegben, akik megszánták, és siratták. Jézus azonban hozzájuk
fordult: ,Jeruzsálem leányai-mondotta-ne engem sirassatok, hanell) inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok!"
37. Jézust keresztre feszítik
Majd eljutottak a Koponyák he!V,e nevű helyre- a Golgotára -, hogy ott végrehajtsák az íteletet. A katonák keresztre
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feszítették Jézust a két latorral együtt, egyiket jobbfelől, a
másikat meg balfelől. Jézus így szólt: "Atyám, bocsáss meg
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek."
A katonák egymásközt szétosztották Jézus ruháit, varratlan köntösére pedig sorsot vetettek. Közben a kiváncsi töineg ottmaradt nézelődni. A főemberek csúfolódtak: "Másokat me9mentett, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az
lsten választottja." Gúnyt ~ztek belőle a katonák is.
Pilátus, a helytartó, feliratot készíttetett, és Jézus keresztjére szögeztette legfelül:" Názáreti Jézus, a zsidók királya"
Az egyik fölfeszített gonosztevő is sértegette, káromolta:
"Nem te vagy a Krisztus? Hát szabadítsd meg magad és minket is!" De a másik rászólt: "Nem félsz az Istentől? Mi tetteink méltó jutalmát ka,Pjuk. De ez ne~ csinált semmit." Azután hozzá fordult: "Jezus, emlékezzél meg rólam, amikor eljön uralmad." Jézus ezt válaszolta: "Bizony mondom neked,
ho!o/ még ma velem leszel a paradicsomban."
Jezus keresztje alatt ott állt anyja és János apostol. Jézus
így szólt anyjához: "Asszony, nézd Ő a te fiad." Aztán a tanttványhoz fordult: "Nézd, ő a te anyád!" Attól az órától
fogva házába fogadta Jézus anyját a tanítvány.
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38. Jézus halála
Délben sötétsé~ támadt, és egészen estig így maradt. Kis
múlva Jézus 1gy szólt: "Szomjazom." Az egyik katona,
egy ecetbe mártott szivacsot nádszálra tűzve, inni adott neki.
Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: "Beteljesedett."
Röviddel ezután hangosan fölkiáltott: "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!" E szavakkal kilehelte lelkét.
A római százados, aki a katonák élén ott volt, és látta, hogyan halt meg Jézus, így szólt: "Ez valóban lsten Fia volt."
Messziről több asszony figyelte, mi történik. Ezek Galileából elkísérték Jézust. Köztük volt Mária Magdolna, Mária, az
ifjú Jakab és József anyja, meg Salome.

idő

39. Jézus temetése

Amikor esteledett, eljött a zsidó Főtanács egyik előkelő
tagja, az Arimateából való József. Bátran bement Pilátushoz,
és elkérte Jézus holttestét. Pilátus csodálkozott, hogy már
meghalt. Magához hivatta a századost, és megkérdezte, vajon
elég idő telt-e el Jézus halála Óta. Amikor megbizonyosodott
erről, Józsefnek ajándékozta a holttestet. József levette Jézus
testét a keresztről , és gyolcsba göngyölte. Volt ott a kertben
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e9y új, sziklába vájt sírbolt, ahova még nem temettek senkit.
Jozsef ebbe helyezte Jézus testét, és a sír bejárata elé követ
hengerített. Mária Magdolna, Mária és József anyja figyelték,
hop hová temette. A zsidók lepecsételték a követ, és Őrséget
állitottak a sírhoz.
40. Angyali üzenet a sírnál (Lk)
A hét első napján az asszonyok kora hajnalban kimentek a
sírhoz, és az előkészített illatszereket is magukkal vitték. qtták, hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. Bementek, de az Ur
Jézus testét nem találták. Megrémültek, nem tudták, hogy
mitévők legyenek. Hirtelen két fehér ruhába öltözött férfit
pillantottak meg, akik így szóltak hozzájuk: "Miért keresitek
az élőt a halottak között? Nincs itt, föltámadt. Emlékezzetek
vissza, mit mondott nektek, amikor mé9 Galileában járt."
Ekkor eszükbe jutottak jézus szavai. A Sirtól visszatérve az
asszonyok mindent hírüf adtak a Tizenegynek és a többinek.
De azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik.
41. Jézus találkozik barátaival On)
A feltámadás napján a tanítványok egy jeruzsálemi házban, zárt ajtó mögött gyűltek össze, mert féltek . Jézus hirtelen megjelent nekik, és köszöntötte őket: "Békesség nektek!
Ne féljetek, én vagyok." E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Ur láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amiként engem
küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket!" Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket!
Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek
·
megtartjátok, az búnben marad.
42. Jézus Pétert az Egyház főpásztorává teszi
Egy napon Péter és a többi tanítvány halászni mentek. Jézus odament hozzájuk, és együtt ettek mindnyájan. Jézus ekkor megkérdezte Pétert: "Simon, J án os fia, jobban szeretsz
engem mint ezek?" "Igen Uram,- felelte- Te tudod, hogy
szeretlek." Erre így szólt hozzá: "Legeltesd bárányaimat!"
Másodszor is megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz
engem?" "Igen, Uram, - válaszolta - tudod, hogy szeretlek." Erre azt mondta neki: "Legeltesd juhaimat." Majd har-
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madszor is megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz?"
Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: "Sze-

retsz engem?" és így válaszolt: "Uram, te mindent tudsz, azt
is tudod, hogy szeretlek." Jézus ismét azt mondta: "Legeltesd
juhaimat."

43. Jézus mennybemenetele (ApCsel)
Egy másik napon, amikor Jézus velük evett, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére. " János csak vízzel keresztelt, de néhány nap múlva Szemlélekkel for,ok megkereszteltetni."
A tamtványok megkérdezték tole: "Uram, mostanában állítod helyre Izrael orszá9át?" "Nem tartozik rátok - felelte
- hogy ismerjétek az idopontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Judeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig."
E szavak után szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő
elfedte szemük elől. Ahogy merőn nézték, két férfi jelent
meg fehér ruhában, és megszólította őket: "Galileai férfiak!
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Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek
az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahoF szemetek láttára
a mennybe ment." A tanítványok visszatertek Jeruzsálembe.

44. Az apostolokra leszáll a Szentlélek (ApCsel)
Amikor elérkezett a zsidók pünkösdi ünnepe, a tanítványok mindn,r,ájan együtt voltak. Eg_r,szerre olyan zúgás támadt az égbol, minthacsak heves szelvész közeledett volna,
és egészen betöltötte a házat, ahol egybegyültek. Majd lángnyelvek lobbantak, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szent!élek, és különböző
~yelveken kezdtek beszélni, amint a Lélek szólásra indította
oket.
Ez idő tájt sok ember volt Jeruzsálemben, mert ünnep
volt. Különböző országokból jöttek: pártusok, médek, elamiták, mezopotámiaiak, egyiptomiak, rómaiak és még sokan
mások. Amikor meghallották a zajt, mindnyájan ahhoz a
házhoz siettek, ahol a tanÍtványok tartózkodtak. Egyesek
tanakodtak, "Mi történt, hogy ertik az idegenek beszedét?"
Mások gúnyolódtak: "Teleitták magukat édes borral."
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Akkor Péter előlépett, és így szólt az egybeg)'Űltekhez:
"Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan! Jól figyeljetek
szavaimra. Nem részegek ezek, amint egyesek mondják, hiszen még kora reggel van. Az valósult meg, amiről Joel próféta jövendölt: "Kiárasztom lelkemet minden emberre ... Még
szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet." Izraelita
férfiak! Halljátok meg szavamat. A názáreti Jézust lsten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket
végbevitt köztetek. Ezt az embert ti kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszíttettétek, de lsten kiszabadította a halál bilincseiből. Lehetetlen volt, hog; a halál fogva
tartsa! Igen, testvérek, ezt a Jézust Isten föltamasztotta: ennek mi tanúi vagyunk. Tudja hát me~ Izrael egész népe teljes
bizonyossággal: lsten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Urrá és Messiássá tettel"
E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a
többi apostolt: "Mit tegyünk hát, testvérek?" "Tartsatok
bűnbánatot-felelte Péter- és keresztelkedjék meg mindegyiktek, megvallván, hogy Jézus a Messiás, és bűneitek bocsánatot nyernek. Ti is megkapjátok a Szentlelket!" Sokan
hittek Péter szavára, és megkeresztelkedtek. Aznap mintegy
háromezren csatlakoztak a tanítványok csoportjához.
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