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l. IRASOS ÜZENET ~RKEZETT 

Az egyik hittanos örömmel újságolta, hogy szülei új könyvszek
rényt vettek, melynek legalsó polcán o tarthatja könyveit. Meg
ígértem, hogy gyíljteményéhez én is adok egy könyvet. Biztosan 
az lesz a legszebb és legértékesebb az összes között. 

Gyermekkoromban falusi szobánk mennyezete fagerendás volt. 
Fagerendák tartották a padlás t. Köztük az alsó, a meatergerenda 
volt a legfontosabb. Ez viselte a legtöbb terhet, amellett könyves
polc gyanánt is s zolgált. Kevéske könyvünk köztil egyre máig is 
ernléka zem. Kérésemre nagyapa gyakran le emelte és elém adta. 
Olvasni még nem tudtam, de szerencsémre kép volt minden ol
dalán. Ezt a könyvet egyszer Bibliának, másszor meg Szentírás
nak hívták. Jegyezztik meg, mind a két név ugyanazt jelenti. Mi
kor iskolába kerültem, hittanórákon a plébános úr sok történetet 
mondott el a Bibliából. Majd kiestünk a pad ból, úgy figyeltünk. 

A ti hittankönyvetekben is találunk bibliai történeteket. Ezek lé
nyegében gyermekek számára késztilt kivonatok a magyarra for
dított eredeti Szentírás -könyv boi. 

Ez a könyv az, amit kezemben tartok. Egészen új. Az eredetije 
azonban, amelyrol valamikor lemásolták, majd jóval késobb ma
gyarra fordították, az egyik legrégibb könyv lenne a világon. 

Ma ezzel a nagyon régi könyvvel, a Szentírással ismerkedünk. 
Mi a Szentírás? 
Feleletért eloször magát a Szentírás-könyvet kérdezztik meg. 

Mit ír magáról? A z egyik lapon e z olvasható: 
11 ÍRÁS, AMIT AZ ISTEN SUGALMAZOTT" (2. Tim. 16) 

A rövid és kissé nehezen érthető bemutatkozást pótoljuk ki: 
Az Isten azt akarta, hogy népe minden téren míívelt legyen. 

Egyes embereknek a lelkiismeretuk szavával ktilönleges utasítást 
adott: vallási igazságokat és történeteket kellett leírniok. Olyano
kat, amiket másoktól hallottak, egyikét-másikát pedig Isten segít
ségével maguk okoskodták ki. Az Istennek - mondhatjuk - szív
tigye volt, hogy ilyenfajta sugalmazott írások kés zUljenek. Felelos 
emberekkel arra .is vigyáztatott, hogy soha senki se hamisíthassa 
meg ezekben az írásokban közölt gondolatait és ti zenetét. 

Már Jézus aztiletése elott - az Ószövetség idején - sok ilyen
fajta írást ismertek és oriztek Isten népének közösségében. A ki
rályok és a templom könyvtárában volt a helyUk. Ha a sztikség 
úgy hozta, lemásolták a s zen t könyveket. 

A z istent is zteletnek is lényeges rés ze volt amikor e zek bo l a 
könyvekboi az ~mberek számára felolvastak, majd magyarázatot 
(ú ztek a hallottakhoz. 

Az Úr Jézus megparancsolta, hogy abban a vallásban, melyet 
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Ő ad ugyancsak fontos szerepe legyen a Szentírásnak. Példaadásul 
Őmaga is olvasott fel ebbol a könyvbol. Biztosan ez is esztikbe jut 
azoknak a fiúknak és lányoknak, akik vasárnaponként a felolvasó 

lektor - tisztét töltik be a s zentrnisén. 
Felállva hallgassunk meg egy tudósúást Jézus felolvasásáról: 
Luk: 4, 12-22. 
Sokan jártunk már múzeumban. Egyeseket kincsek, másokat régi 

használati tárgyak érdekelnek. Ezek nagy része sokáig a földben, 
vagy a lim-lomok között pihent. Mekkora volt az öröm, mikor a 
kutatók megtalálták a régi emlékeket! Legnagyobb értéktik, hogy 
arról tanúskodnak, hogyan éltek és gondolkodtak a régi emberek. 

Szent{rásunk értékesebb kincs, mint a múzeumok másfajta érté
kei. Ezt nem kezdte ki az ido. Olyan szép és újszertí, mint amikor 
elkésztilt. Isten {rásos Uzenetébol nem veszett el egyetlen mondat 
sem. Nem csoda, hiszen lényegében az Isten Lelke az orzoje. 
Ugyanaz, mint aki az {r ás idején sugallta a gondolatait. Az orzés
sel kapcsolatos gyakorlati teendoket vallási közösségtink, az Egy
ház látja el. 

A SzenHrás valóban megérdemli, hogy saját értékUnknek tartsuk. 
Rendszeres tanulmányozása amellett, hogy sok hasznos ismeretet 
nyújt, és nagyobbúja mílveltségilnket, még a legfontosabbra is 
megtanú. Arra, hogyan lehetlink igazában boldogok. - Kis ba
rátomnak, akinek könyvszekrényt vettek sztilei, én Szent{rást aján
dékozok. Ezt szeretnék mindegyiteknek adni. Sajnos, nincs annyi. 

Mégis van egy ötletem. Érdeklodjetek a nagys ztiloknél, ismero
söknél Szent{rás után. Padlás on, ládák mélyén, könyvszekrények 
eldugottabb részein sokan fogtok Szent{rásra bukkanni. Aki szeren
esés volt, porolja le, borús a be, hozza rendbe kincsét. Egyelore 
{gy mutathatja meg, hogy megbecsilli Isten {r ás os U zenetét. 

Kézikönyvlink ezévben tehát a Szent{rás. Ne kedvetlenedjék el 
senki, ha nem tudna ilyent szerezni. Figyeltink a magyarázatra és 
odahaza elolvassuk hittankönyvUnk megfelelo leckéjét. 

Befejezéstil elmondok egy imát. Figyeljetek minden szavára. Így 
a ti imátokká válik. 

Istenilnk, hálásak vagyunk, mert azt akarod, hogy megismerjUnk 
Téged és Fiadat, Jézus Krisztust. Hissztik, hogy a sz{vtigyed a 
mi boldogságunk. Azért is hálásak vagyunk, mert az ismeretre és 
a boldogságra a Te {rásos Uzeneted, a Szentírás tanú meg ben
nUnkeL - Köszönjilk, hogy Szent{rást tanulhatunk. Segús, hogy mi
nél többet tudjunk. 
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2. AZ OSZOVETS~GROL MEG A R~GI EMBEREKROL 

Az újságokban gyakran írják, hogy egy ország szerzodést, szö
vetséget köt egy másikkal, vagyis segítik, támogatják egymást. -

Őseink mielott ebbe a hazába jöttek, szintén szövetséget kötöttek. 
A hét törzs nevében vezéreik szövetkeztek: ez volt a vérszerzodés. 

Ma két másik szövetségrol lesz szó. Ezeket nem emberek kö
tBtték egymás között, hanem Isten szövetkezett az emberekkel. Az 
egyik szerzodést Ószövetségnek, a másikat Újszövetségnek hívjuk. 
Az elsüt régi szövetségnek is mondhatnánk, mert az c<Ó» öreget, 
régit jelent. Az idén elsosorban ezzel ismerkedilnk.- Röviden el
mondom a lényegét. 

Jézus szliletése elott kétezer évvel is sok nép, sok nemzet élt 
már a földön. Közöttük az egyik, az izraeliták népe kedvesebb 
volt az Istennek, mint a többiek. Ő rendelt számukra ve zet<Sket. 
Megígérte, hogy vellik lesz, vigyáz rájuk. Követei, a próféták ál
tal az igaz vallásra tanította oket. Minde zek fejében azt kérte, 
hogy a nép teljesítse akaratát, tartsa meg parancsait. A nép ezt 
megígérte. Ebben állott a s zövetség, melyet Unnepélyesen megpe
csételtek. Az esemény így olvasható a Bibliában: 2 Móz. 24, 3-8. 

EttÜl az eseménytol kezdve az Isten és az izraeliták tehát szö
vetségben voltak. Ezt nevezzUk mi ószövetségnek, amely több 
mint kétezer évig, egészen az Úr Jézus koráig volt érvényben. 
Jézus ezután egy új és soha meg nem szííno, örök szövetséget 
hozott létre az Isten és az emberek között. Idovel errol is tanu
lunk, de e lob b a régivel ismerkedünk. 

Minden nemzetnek vannak történelemtudósai, akik régi feljegy
zések ~s szájhagyományok alapján megírják népük történetéL Köl
tok is teremnek, akik szívlik vallásos érzéseit versekbe formál
ják. Okos emberek is akadnak, akik bölcsességliket foglalják írás
ba. Így volt az ószövetség népénél, az izraelitáknál is. Azonban 
az o kiválóságaik közill sokan még Isten klilönleges bíztatását, se
gítségét is érezhették a munkájuk közben. Hittanos kifejezéssel 
élve: sugalmazta ·oket az Isten. Ilyen segítségben rés zeslilt sok 
igen míívelt pap, amikor a régiek írásaiból hittankönyv-félét ál
lítottak ö ss ze az emberek számára. Isten s zen t emberei, a pró
féták pedig nyiltan kijelentették, hogy Isten tizenetét mondják el, 
illetole g írják le az embereknek. 

Foglaljuk ö ss ze: az Istentol sugalmazott tudósok, költ<Sk, hittan 
tanítók és próféták könyveit ószövetségi szentírásnak mondjuk. 
Gyakran ez a szó: ószövetség, szintén ezeket a könyveket jelenti. 
MegjegyezhetjUk a könyvek számát: negyvenöt. 

A Szentírás megismerésének feltétele, hogy ismerjlik meg azo
kat az embereket is, akik a könyvek keletkezésének idején, az 
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Ún. bibliai korban éltek. - Gondolkodásmódjukban a mai gyerekek
hez hasonlítottak. Inkább a szemüket használták ismeretszerzésre, 
mint az okoskodás t. A termés zet megismerésében s zórul-s zóra 
igaznak hitték, amit láttak. Nem jutott eszükbe, hogy ilymódon 
esetleg becsapódnak. - A Napot óriási lámpának tartották, me ly 
reggelt31 napestig járja az égboltot. Nem tudták, hogy földünk göm
bölfo és a Nap körül, de egyúttal saját tengelye körül is forog. 
Így hol az egyik, hol a másik oldala kap nappali megvilágúást. 

Órákba telnék felsorolni a régiek téves ismereteit az 3ket kö
rlilvev3 világról. Az Isten azonban komolyan vette ezeket az em
bereket ismereteikkel együtt. Tanítását és vallási igazságait a 
Biblia írói olyan keretben adják el3, olyan példákkal és hasonla
tokkal magyarázzák, amilyeneket a termés zettuoományi s zempont
ból képzetlen emberek megértettek, és mi is megértlink. - Nincs 
mosolyogni való azon, hogy a régiek azt kérték imáikban Istent31, 
nyitná meg az égboltozat csapjait, így a fels3 vizek hasznos es3 
formájában hulljanak a földre. Szárazság idején a természet Urá
hoz fordulunk mi is, hogy ha nem is a régiek elképzelte módon, 
mégis mindenható jóságával adja meg mindennapi kenyerlinket. 

Még egy másik tulajdonság is jellemzi a régieket. Ebben szin
tén hasonlúanak a gyermekekhez. 

Ha hallottak, vagy olvastak valamit, els3sorban nem az érde
kelte 3ket, hogy igaz-e, tényleg megtörtént-e a szóbanforgó ese
mény. A történeti igazság csak másodrendŰ kérdés számukra. Azt 
tartották fontosnak, hogy az olvasmány szép, megragadó és ta
nulságos legyen. Olyan, aminek hallatára elgondolkodnak és maguk 
is jobbá lesznek. Ezért van annyi legenda a Szentírásban. A gon
dolkodó ember ezekb31 is megérti Isten U zenetét. 

Nem lenne tehát helyes, ha valaki a Szentírásból akarná a csil
lagászatot, vagy az él3 világ ismeretét megtanulni. Nem ilyesmi
ért írták. A számtan könyvben nem keresUnk földrajzot. 

Az is érdekes, hogy az Ószövetség idején az Isten nem kívánt 
annyit az emberekt31, mint t31Unk Jézus az Újszövetségben. Az 
Isten lassanként vezette az embereket mindig nagyobb jóságra. 
Kezdetben megelégedett, ha az emberek elfogadták, hogy Istenlik 
nem test, hanem lélek. Nem kézzel készült szobor, hanem él3 
személy. ÖrUlt, ha sikerUH <Sk et a durva, súlyos bunökt31 v i ss za
tartania és sok mindent elnézett nekik. (Pl. a többnejuséget .) Mé
gis jobb most élnUnk. Az emberiség tudása igen sokat fejl3dött. 
Okosabbak, muveltebbek lehetUnk a régieknéL Isten Uzenetét szá
munkra leg(óképpen Jézus Krisztus közvetíti. Tanítása segít az 
Ószövetség teljesebb megértésében is. 

Az azonban elég nagy baj, ha valaki okos ugyan, de Istenr31 
és Jézus Krisztusról keveset tud. 
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3. OTTHONT KAPTUNK 

Az Isten nagyon szerette szBvetséges népét. Szeretetének egyik 
jele a Szentírás. Olyan igazságokat tudhattak meg belCSle, melyek 
ugyancsak érdekelték CSket, és amelyekre a maguk okoskodásából 
csak nehezen jBhettek volna rá, pedig sokat vitatkoztak felettUk. 

Az egyik ilyen, még ma is mindenkit érdekléS kérdés: honnét 
van ez a mérhetetlenUl nagy és csodálatosan szép világ, amelyben 
élUnk? Maga-magától lett, vagy valami véletlen mííve, esetleg -
mert ezt is sokan hitték - valami fBidöntúli gonosz erCS megnyil
vánulása? 

Hallgassuk meg, mi áll a Szentírásban! Zsolt. 8, 2-10. 
Mai tanításunk ehhez az Uzenethez kapcsolódik. 
Az els<S gondolat, amely a szavak hallatán eszUnkbe jut az, hogy 

a világ olyan számunkra mint egy kedves otthon, melyet szeretCS 
kéz rendezett be. Nem másért, jóságában teremtette az Isten. 

Érdekes! A Szentírás, csak igen kevés «világberendezési-tár
gyat» sorol fel. Csak azokat, amelyek hozzátartoztak a régi em
berek egys zeríí életmódjához. Az eget, a földet, meg a tengert. 
Napot, holdat, meg a csillagokat az égen. Madarakat, halakat, 
szárazföldi állatokat és végtil az embert. A Biblia írója csak eze
ket a dolgokat ismerte, s így csak ezeket sorolja fel mint Isten 
teremtményeit. Mi már tudjuk, hogy a fBldhBz hozzátartozik az 
uránium-atom, a leveg<ShBz a meteorit-por, a vizekhez az amCSbák 
és algák. Ezeket és minden mást, melyet csak talán századok 
multán fed e znek fel, s zintén az lsten teremtette. 

Ú gy olvastuk, hogy Isten kézzel, az ujjaival alkotott mindent. 
Idáig meg úgy mondtuk, hogy az Isten lélek, teste és következés
képp keze sincs. - A régi embereknek, ha sztikségUk volt vala
mire nem mehettek érte az ABC- be, vagy más Uzletbe. Sz inte 
minden házilag készlllt. Ki mit csinált, az övé volt. Azért olvas
hatunk a világot ujjaival teremt<S Istenr<Sl, hogy jól megértse min
denki: a világ az Istené! Ő mindennek az ura! 

E z kitÍÍnik abból, hogy még helyettest is állított a világ fBlé. 
Az Istenhez h::tsonló ember ez a helyettes. Ura megbízásából ural
kodik a világon. 

A Szentírás - noha csak kevés teremtményt emleget - mégis 
fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy minden ami csak van, az Ő 
teremtménye. Tudatosan teszi ezt.- Isten régi népe olyan népek 
s zoms zédságában élt, akik pogányok voltak. Akik az Istent látható 
valakinek, sokszor égitestnek, szobornak, esetleg állatnak tartot
ták. Az Isten azt akarta, hogy népe okos legyen, és ne imádjon 
bálványokat. A Szentírás azért hangsúlyozza, hogy minden, ami 
Istenen kívUl van csak teremtmény: nem szabad imádni. 
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Ha a választott nép tagjai Egyiptomban járva láttak embereket, 
akik az égen levíS napot imádták, tudniok kellett, hogy igen fontos 
a nap, de nem Isten, csak teremtmény. Ha meg a babiloniaiaknál 
azt figyelték meg, hogy óriáskígyókat imádtak, arra kellett gon
dolniok, hogy félelmetes a kígyó, de mégiscsak állat. Falvaik 
szomszédságában pogány faluk voltak. Lakóik a kézalkotta szobor
ról állították, hogy istenek. A választott népnek tudnia kellett, 
hogy a föld anyagából, emberi kéz munkájára sohasem lesz Isten. 

Aki sokat dolgozik, elfárad. Az Istenrí51 mégsem olvastuk, hogy 
elfáradt volna a teremtésben. Hogyan munkálkodott tehát az Isten? 
- A legközelebbi alkalommal, amikor ugyancsak a teremtésrí51 
tanulunk, ezeket a mondatokat olvassuk a Bibliából: 11 Mondotta 
Isten: legyen világosság! 11 Azután meg: 11 Mondotta Isten: legyenek 
világító testek az égen! 11 Ezek a kifejezések a teremtés lényegére 
mutatnak rá. Nincs itten szó fárasztó munkáról, sokkal inkább 
örömteli, könnyed elhatározásról: legyen, ami még nincs! 

A Szentírás könyveit leggyakrabban a királyok környezetében 
élíS mílvelt emberek állították össze. Látták, tapasztalták, milyen 
nagy valaki a király! Ha akar valamit, nem kell érte fáradságo
san megdolgoznia. Engedelmes s zolgái elvégeznek mindent. Az 
Isten-király pedig nagyobb, mint a földi királyok egyUttvéve. Mi
lyen eríSs a szava! Elhangzik, és ami nem volt, egyszeribe van. 
Még a csillagok is vigyázba vágják magukat, és szót fogadnak neki. 

Isten teremtéS munkája tehát egészen más természetíl, mint a 
miénk. NekUnk anyag és szerszám kell mindenhez. Sok gondolko
dásunk és erölködésUnk után se végzUnk mindig kifogástalan munkát. 

Ezeket a gondolatokat idézi fel bennUnk a tanítás elején felolva
sott zsoltár. Nagyon kevés lenne, ha a tudomásulvételen kívUl más 
nem jutna eszUnkbe. Gondolhatunk arra, hogy a teremtés se l össze
kötéS kapocs lettUnk Isten és világunk között. Így aki pl. jó fizikus 
és érdeklik a világ titkai az többet megismer Isten bölcsességé
bŐl is. A természet és virágkedvelo gyerekek az Ő szépségét kö
zelítik meg. A békesség-szeretÖk arra törekszenek, hogy valóban 
otthonunk legyen Isten szép világa. 

MindegyikUnknek tennUnk kell valamit, hogy szebb legyen a föld. 
Munkálkodásunk a legigazibb köszönet a teremtésért. 
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4. HAT NAP ALATT? 

Nagyon téved, aki azt gondolja, hogy a világ, melyet most olyan 
szépnek látunk, a teremtésekor is ilyen volt. Amennyire biztos, 
hogy a jó Isten teremtette a világot, annyira nem biztos, hogy 
milyen lehetett az akkoriban. - A gyUmölcsfákon nem volt se vi
rág, se termés, de még a madarak se fészkeltek lombjaik között. 
Egyszerílen azért, mert se fák, se madarak nem voltak. Nem 
volt tele s zénnel a hegyek belseje, me rt hegyek se voltak. - Egyéb
ként is gyermekes kérdés azt feszegetni, hogy az Isten a tyúkot, 
vagy a tojást teremtette- e el<Sbb. 

Az emberek tényleg sokáig abban a hitben éltek, hogy a világ 
teremtése óta teljesen kész és komplett. Ilyenformán olvashatjuk 
a Szentírásban is: l. Móz. l, 1-31; 2, 1-3. 

Mennyit beszéltek és írtak már ennek a szövegnek az értelmé
r31! Sokan meg lenézték a keresztényeket, hogy tudománnyal el
lenkez3 dolgokat hisznek. - Szerencsére már tudjuk, hogyan kell 
értenUnk a Szentírást. Mi az Üzenet lényege, és mi az az el<Sadá
si forma, me ly a lényeget tartalmazza. 

A lénye~ ez: a menny és a Ióld, tehát minden létez3 az Isten
t31 van. Igy mondja ezt 3sid3kt31 a keresztények hitvallása. A 
hosszúra nyúló részletezés pedig ugyancsak az Isten Uzenete, mely 
inkább csak az ószövetségi embereknek szólt. Természetesen szá
munkra is tanulságos. Nem is mílvelt keresztény, aki nem isme
ri a Szentírás e rés zé t. - Mi is a helyzet azzal a hat nappal? 

Gyakran nézhetjUk a tv-ben a János vitéz közvetítését, ezt a 
szép, ötfelvonásos daljátékot. - Vajon az öt felvonás azt jelenti, 
hogy Jancsi élete (feltételezve, hogy tényleg élt,) valóban öt fel
vonásban folyt le? A nyáj elszéledése után Jancsi kijelentette vol
na, hogy vége élete els3 felvonásának, jöhet a második? - A fel
vonások tehát csak id3keretek, melyekben a szerz3 a történéseket 
elbeszéli. 

A hat napot úgy fogjuk fel, mint egy s zínmíl hat felvonását. A 
Biblia írója hat napra elosztva írja le, hogy mi mindent teremtett 
lsten. Nagyon fontosnak tartja a teremtés sorrendjét is megjegyez
ni. Ezért a hét bizonyos napjaihoz rögzítették a teremtmények 
megjelenését. Így a növényekét a 3. naphoz, a halakét az 5 .-hez.
Egy példa talán még érthet<Sbbé teszi. A kisgyermekek régebben 
úgy tanulták meg a számokat sorban egyt31 tízig, hogy minden 
számhoz egy kis mondást (ú ztek. Így: egy, megérett a meggy, kettő, 
feneketlen tekn3 stb. Ilyformán segített a hat napra való felosztás 
annak megjegyzésében, mi mindent teremtett az Isten. 

Ősid<Sk óta - még a Biblia korát is megel3z3en - szokásban volt 
a hét napjai közlll az egyiken munkaszUnetet tartani. Az emberek 
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olyan természetesnek vették ezt, mint amire csakis maga az Is
ten adta a példát és a parancsot. E z ért írták bele a Bibliába is, 
hogy hat napon át teremtett az Isten és a hetediken Unnepet tar
tott, megpihent. Isten, aki az emberek életét védi, sugalmazott 
Üzenetével szentesítette a dolgozó emberek jogát a pihenéshez. 

Foglaljuk össze az eddigieket: A bibliai teremtés-történet nem 
természettudományos tanulmány, hanem néhány vallási igazság 
népszerű, közérthet<S leírása.- Mégis, mintha a Szentírás sejtet
ni akarna valamit a teremtés tudományos folyamataiból. 

Olvastuk: Isten parancsolt a földnek és a víznek, hogy hozzanak 
el<S növényeket és állatokat, azért, hogy bennUk lev<S anyagok kel
jenek életre, fejl<Sdjenek növényekké, majd állatokká. - Íme, oda 
érkezUnk, ahova a korunkbeli tudósok, amikor az élet eredetét az 
anyagban, els<Ssorban a vízben jelölik meg. 

Azonban igen hosszú volt a fejl<Sdés útja, amíg ezekhez az éle
tet kipattintó vizekig eljutott. Mi áll a fejl<Sdés legelején? Miben 
állott a teremtés? Talán abban, hogy az Isten akarata létrehozott 
egy atomot. Ebbe beleprogramozta fejl<Sdésének útját és törvénye
it, egész jöv<Sjét. Mindenesetre nagysze ru munka a teremtés! 
Mintha egy rendkívUli tehetségű vegyész olyan anyagot készítene, 
melyb<Sl egy rendkívUli finom óra fejl<Sdik ki. Saját áramforrás ával, 
kerekeivel, számlapjával, mutatókkal. Mennyivel felette állna ez 
a régi órásmeaterek tudományának, akik acélból, rézb<Sl, Uvegb<Sl 
stb. elkészítették óráikat. Az Isten a legfejlettebb technikát alkal
mazta a világ teremtésekor. 

El<Sbb a beprogramozást említettUk. Azonnal érthet<Své lesz ez 
a titokzatos sz ó is. - A falun él <Sk megfigyelhetik, hogyan Ultetik 
meg a tyúkot. Fészket készítenek és szép egyforma tojásokat 
tesznek bele. Ezek mozdulatlanok, semmi jele, hogy élnének. A 
kotlós rájuk telepszik és ezzel csodás dolgok kezd<Sdnek. A tojás
ban ugyanis van egy '3.lig milliméternyi vérerecske, a csíra, vagy 
a szik. A kotlós melegére a csfra n<Sni, fejl<Sdni kezd. Megfelel<S 
lámpával már egy hét múlva megfigyelhet<S a fejl<Sd<S állatka do
bogó szíve és feje. 3 hét múlva aranyos pelyhu kis jószág bújik ki 
a tojásból.- Ez benne volt a 3 hét el<Stti tojásban is. S<St az is, 
hogy kakas lesz-e, vagy jérce, vörös, avagy kendermagos. E tu
lajdonságok hosszú nemesít<S munka eredményei. - Isten progra
mozása egyetlen elhatározás: a világ szép és jó legyen. 

A teremtés még nem ért véget. A világ mind a mai napig nin
csen készen. Nem virágzik még a rózsa, melyet e nyáron neme
sítettek és nem terem a búza, melyet most Ul tetnek. Pedig mind
ez bent van a programban. - Bent vagyunk mi is. A tudás, melyet 
meg kell szereznUnk, a jóságszint, melyet el kell érnUnk. Milyen 
nagy dolog segíteni az Istennek abban, hogy szebb legyen a világ! 
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5. ISTEN GYERMEKEI 

Valamelyik iskola egyik felsCi osztályában verekedés tört ki az 
élCi-világ óra után. Fél osztály harcban állott. A verekedés abból 
a vitából kezd3dött, hogy az állatoktól származunk-e, vagy nem. 
- Ebben a kérdésben még világhíríí tudósok is verekszenek - bár 
nem kézzel és körömmel, mint kis barátaink, mert így semmit 
sem lehet elintézni. A tudósok könyveket írnak, fényképeket, csont
maradványokat tanulmányoznak. Így próbálják igazukat bizonyítani. 

BeszéljUnk mi is az ember származásáról! 
Aki hiszi Istent, meg, hogy a világ nem magától lett, hanem 

Ő teremtette, az könnyen elfogadja, hogy az embert is Ugyan3 
alkotta. Miért is teremtette, rendezte és díszítette fel olyan szépen 
a világot, ha nem azért, hogy valakinek lakásul odaadja? Jól meg
volt világ nélkUl is. Csak az állatokért kár lett volna teremteni. 
Nincs se okosságuk, hogy megértsék, se szeretetUk, hogy meg
kös zönjék, amit kaptak. - E z a Szentírás tanítása: 

l. Móz. l, 26-27; 2, 7. 
További részletek fel31 hiába kérdezzUk a Bibliát. Nem feladata 

válaszolni. A z t mégis kiérthetjUk szav aiból, hogy az Isten nem 
úgy gyúrta 3sUnket, mint az alsósok a gyurma-emberkéket. A ré
giek szerettek az Istenral úgy beszélni, mintha ember lenne, aki 
kezével formál, szájával lehel, s3t elfárad és megpihen. 

Nyilvánvaló, hogy testunk anyaga földb 31 való. Azok az anyagok 
vannak bennUnk, mint term3földben: víz, vas, foszfor stb. Napi 
táplálékunkat is a föld termi. - Az ember azonban sokkal több, 
mint a víz, més z, vas stb. e gylittvéve. A Biblia úgy mondja, hogy 
Isten lelket lehelt az ember testébe. Valami többletet adott 
neki. Ez mutatkozik meg abban, hogy gondolkodás után dönteni 
tudunk. ÉrtelmUnkkel és akaratunkkal úgy hasonlítunk Istenre, mint 
gyermek a szUleire. Az állatokra nem lehelt az Isten. 

A Szentírás ezek szerint inkább csak azt mondja el, hogy mi 
az ember (értelmes teremtmény), nem pedig azt, hogy miként 
lett az ember. Ezért tehát a tudomány szavát kell meghallgatnunk. 

Millió évekkel ezel3tt földUnk izzó tííz: teljesen lehetetlen rajta 
az élet. KihUlése után anyagából, pontosabban: egyszeru elemei
b31, mint a szén, oxigén, hidrogén és nitrogén, bonyolultabb 
szerves vegyllletek alakultak ki. Ezek azután a tenger langyos vi
zében fehérjékké fejl3dtek. Már csak az utolsó lépés: a fehérjék 
ismét más anyagokkal vegylllve, parányi önállóan mozgó, táplál
kozó és szaporodó, tehát él3 szervezeteket hoztak létre. Ezek to
vábbi fejl3déséb<Sl alakult ki a mai állatvilág. - A legCis ib b élŐ
lények teste csupán egyetlen sejt, mely a fejl3dés magasabb fokán 
soksejtíí s zervezet lett. 
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A fejlodés csodálatos útjának elején az egysejtű állatkát, a vé
gén pedig az emberi testet találjuk. - E zek s zerint, nem az Is
ten teremtette?! Dehogy nem! - Emlékezzünk csak a kiscsibe 
«leszármazására». Az egyetlen cs{rára a tojásban, melyhez meg
felelo me leg kellett, és három heti fejlodés után kikelt az állat. 

Az emberi test legelso sejtje talán egyszervetlen anyagból lét
rejött fehérje-vegyület volt. Ezt ori zte, gondozta az Isten. Egyre 
fejlodött, végtil is alkalmas lett arra, hogy Isten "rálehelje lel
két" és· mint ember éljen tovább. - Azonban azt a «léleklehelést» 
sem kell s zórul sz óra értenünk. Mintha az Isten izgul va leste 
volna, mikor érkezik el az erre alkalmas pillanat. Könnyen lehet
séges az is, hogy Ő már évmilliókkal eH5bb olyan törvényszeru
ség s zerint irányúotta egy bizonyos sejt fejlodését, hogy alkalmas 
idoben mint állat - «magától» váljék emberré. Az is lehet, 
hogy már a legelso osatomot is ilyen programozással indúotta 
útjára. - A z emberréválás nem pillanat muve, hanem igen sok 
nemzedéken át tartó fejlodés eredménye. Az sincs kizárva, hogy 
nemcsak egyetlen, hanem több esetben is megtörtént. 

Nincs abban semmi s zégyellnivaló, hogy os eink élete inkább 
hasonHtott a csapatokban élo majmokéhoz, mint a miénkhez, és 
hogy alakjuk sem volt valami bizalomgerjeszto. Olyan formák le
hettek, mint az Élo7ilág könyvUnkben az eloembereket rajzolják. 
Köszönet az Istennek, hogy kiemeit és magasan az állatvilág fölé 
helyezett bennlinket. 

Miben tér el a vallásos és a nem-vallásos tudósok felfogása a 
leszármazás kérdésében? Ez utóbbiak nehezen tudnak válaszolni 
egy-két igen izgató kérdésre. Tegyük <.:<lak fel ezeket a kérdéseket! 

Ha Isten nem teremtette, honnét van a világ, a földiink és egy
szeríl elemei: a szén, oxigén, hidrogén stb? Ha valaki nem rendeli 
el, hogy egyes szervetlen elemek másokat vonzzanak, hogyan ke
letkeznek a vegyületek? V életlen-e az, hogy am{g annyi állatfaj 
kipusztult, az ember elodei fennmaradtak? - Aki tagadja Istent, 
hogyan felel ezeknél még izgalmasabb kérdésekre? Miért értelmes 
az ember, és miért oktalan az állat, ha agyvelejük kb. ugyan
azon anyagokból áll? Hogyan jöhetnek okos gondolatok, szép ver
sek, biztos következtetések az agyvelo anyagaiból? 

A Biblia - természetéhez h{ven - mindezeket nem {gy, hanem, 
a következo szavakkal mondja el: "megteremtette Isten az embert 
a maga képére". Szebbet s többet aligha mondhatna az emberrol! 

Nagyon igazságtalan és megalázó, amikor az egyik gyermek 
állatnak nevezi a másikat: Mintha alacsonyabbrendűnek tartaná, 
letagadja Isten le gs ze bb alkotását. - Még s zomorúbb, ha valaki 
maga viselkedik úgy, mintha nem is ember lenne, nem az értelme, 
hanem az ösztönei irányúják, akár az állatokat. 
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6. A LEGELSO ESKÜVO 

Bizonyára jól megjegyeztük már, hogy a Szent{rást nagyon ré
gen {rták. Az eH5dökrol az utódokra áthagyományozott történetek, 
melyeket ez a könyv megori z, még régebbi korokból származnak. 
Azt is emll'tetttik, hogy akkoriban egészen másként éltek, és gon
dolkodtak az emberek, mint ma. Ezért az Isten ti zenetét is tudá
suknak és felfogásuknak megfelelo módon értették, illetőleg je
gyezték fel a Bibliában.- Ránk pedig sokszor vár az a nehéz 
feladat, hogy az Ü zen et eredeti értelmét kihámozzuk és tanuljunk 
belole. Ilyen a soron következo közlés az elso asszony teremté
séről! 

I. Móz, 2, 18-24. 
Az előbbiekben kétszeres elbeszélést, majd ugyancsak két hit

tani igazságot hallottunk. - Az elso elbeszélés az állatok szem
léjét mondja el. Az ember, a férfi érdeklodve figyeli az előtte 
felvonuló állatvilágot. Megismeri jellemzo tulajdonságaikat, fel
méri hasznukat. Ennek megfelelűen kapnak nevet. 

Kis átmenet: az állatok köztil egy sem akadt, mely partnere 
lehetne az embernek. Pedig az nagyon érzi, hogy nem jó egyedtil. 

A második elbeszélés az operáció lefrása. Úgy látszik, hogy a 
régiek is tudták, hogy mély álomban nem érezni a fájdalmat. A z 
Isten míítét útján eltávolítja a férfi testének egy részét, és egy 
másik embert alkot belole. Ez azonban már nem férfi, hanem no. 

Az elbeszéléseket a hittanilag jól képzett ember megjegyzései 
követik: mintegy az Isten igazságait mondja el. A férfi nem az 
állatvilágban, hanem sajátmagával azonos természetíí noben talál
ja csak meg a hozzáillo társát. Egyenrangúak, mindketten embe
rek. Származásukat tekintve nincs kl5ztuk kUll5nbség: mindkettö
jtiket ugyanazon céllal teremtette az Isten. - Ma, természetesnek 
tartjuk ezt az igazságot. A közfelfogás azonban nem mindig - (6-
leg nem az ószövetség kezdeti idején -tartották ezt. Isten népének 
szomszédságában, sot sokszor veltik egyiitt olyan népek éltek, me
lyek a nőket alig vették ernbera zárn ba, legfeljebb, mint ra bs zol
gákat. Veltik végeztették a legnehezebb munkákat: a földmíívelést, 
sot a gabonaorlést is. Piacon adták-vették oket. Az ilyenfajta fel
fogás ellen ktizd a Biblia az asszony teremtésének lefrásával. 

A Szent{rás a második igazságot ugyancsak a felébredés után 
eszmélodo férfi-ember ajkára adja. Ez az igazság egyben a há
zasság rövid hittana: A házasság Isten akaratából egységes és 
felbonthatatlan életszövetség. 

Ezen a jelzon: egységes, azt értjtik, hogy Isten akaratából egy 
férfinek egyidoben csak egyetlen asszonya, egy non ek ugyan{gy 
csak egyetlen férje lehet. 
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A házasságban a két ember egy s z{v egy lélekké válik. Élettiket 
egymás boldog{tására szentelik. SzeretetUk pedig olyan nagy, hogy 
még a szUleik iránti szeretetet is felUlmúlja. 

A Szent{rás említett keret-története példával is segft a házas
ságról szóló igazságot megértenünk. Az egységet például azzal, 
hogy a Teremto sok állatot mutatott meg az embernek, de csak 
egyetlen feleséget adott neki. Ugyanis az asszony ember-mivoltát 
és természetét alázná meg, ha a férje mást is szeretne. - Rövi
desen tanuljuk, hogy a választott nép férfiai idovel megfeledkeztek 
errol a törvényrol, és - akár a pogányoknál szokás, - több fele
séget vettek. Azt is tanuljuk, hogy a vallás úgy, ahogy elnézte 
ezt. Jézus korától kezdve azonban a többnejUség megengedhetetlen 
Isten népénél. Azt is tudnunk kell, hogy vallásunkban a templomi 
eskü vo alkalmával adja oda egymásnak az Isten a házastársakat. 
Ezért az Isten és a keresztény közösség szemében csak azok iga
zában házastársak, akik templomban esküdtek. 

A Szent{rás szövegében Ádámról és Éváról, tehát személyekral 
olvastunk. A magyarázatban pedig szándékosan nem említettUk ez
idáig nevUket. N em is (ókérdés az, hogy történelmi személyek 
voltak-e. Ugyanis ami róluk szól, az az emberre érvényes, tör
ténetuk az egész emberiséget jelképezi. (MegjegyezhetjUk, hogy 
Ádám és Éva név szószerinti értelme is ez: ádám-férfi; éva-asz
szony, v. anya). Az Isten teremtett mindannyiunkat, és az Isten 
akarata a mai emberek házassága is. A házasságra való elokész{
tést, és házastársatok kiválasztását azonban veletek közösen végzi 
el. 

A keresztény fiatalok imádkoznak jövendobelijükért talán már 
akkor, amikor még nem is ismerik. Azt kérik számára, hogy 
Isten akarata s zerinti élettársuk legyen. - A legjobb elokés z ül et 
pedig a keresztény életmód. Megszokjuk, hogy érett emberhez 
méltó módon tudjunk felelni mindenegyes szavunkért és tettunkért. 
Igazi örömünket kell lelnünk abban, ha másoknak is örömet szer
zünk. Tudnunk kell másokért is áldozatot hozni. Felelosség és 
áldozatos szeretet a boldog házasság két alapfeltétele. 

Sok házasságról hallunk, mely megromlott és válással végzo
dött. Mennyi emberi tragédia van a sok válás mögött! Az elvált 
felnotteké, de elsosorban ártatlan gyermekeiké. A végso ok majd
nem mindig ugyanaz: fiatalkorukban nem tanulták meg, vagy késobb 
felejtették el a felelosségtudatot és az áldozatos szeretetet. 
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7. MI AZ IGAZI BOLDOGSÁG? 

Üzemekben, gyárakban gyakran látható ez a felirat: 11 KUzdjUnk 
a selejt ellen!" Ha ugyanis sok a selejt, kevesebb árú kertilhet 
külföldi exportra, idehaza is bosszankodnak az emberek, végered
ményben a dolgozók zsebe is megérzi. 

Érdekes! Se lejtet csak az emberek tudnak csinálni. Amit a Jó
isten teremtett, a világ és berendezése, mind osztályon felüli ké
szúmény. A Szent{rás elbeszélésébíSl értesültünk a világmindenség 
és benne földünk teremtésérol, majd a föld urának, az embernek 
megalkotásáróL Ezután egy kisebb otthonnak, vagy inkább egy 
kert-félének e lk és zúéséríSl számol be a Biblia: 

I.Móz.2, 8-14. 
Szinte kivánkozik az ember ebbe a kertbe! Hazánkban is nagyon 

sok d{s zkertet, botanikus kertet, arborétumot láthatunk. Azt mond
ják, hogy a sivatagi oázis ok pálmaiigetei ugyancsak áloms zépek. 
- Hát még milyenek lehettek a függokertek a régi babiloni kirá
lyok palotái körül?! Azok az {rók, akik az elsíS emberek életéríSl 
sz ó ló mondákat {r ás ba foglalták, ugyancsak láthattak ilyen kerte
ket. Tudták, hogy a királ~· kertjébe nem akárki, hanem csak az 
juthatott be, aki kegyben állott. A hercegek, meg a király barátai. 
Aki itt lehetett, biztosan igen jól érezte magát. 

A választott nép hittantanúói úgy tudták, hogy az elsíS emberek
nek kezdetben még kis bílnük sem volt. A bílnt ugyanis az Isten 
nem teremtette bele az emberbe. Gyermekei és barátai voltak 
Isten-Atyjuknak. Igen jÓ volt közöttük a vis zon y. - A hittantan{tók 
azzal tették érthetobbé ezt a s zeretetet, hogy egy találó hasonla
tot használtak: Isten egy gyönyörílséges kertben együtt él az em
ber ekkel, mint király a legjobb barátaival. - Így s zóltak az elsí'í 
emberek boldogságáról más, <Ssrégi népek mondái is. 

Gondolkodjunk és feleljünk! Hiányozhat-e valami annak, aki Is
tent igazán szereti? Akinek Ő a sz{vében lakik, annak mindene 
megvan, még a fájdalmat is könnyebben viseli, a munka nem 
nyíl g és teher, nem fél talán még a haláltól sem. Így éreztek az 
elso emberek is. Bílnnélküli és boldog életük emlPke azután to
vább élt utódaikban. Legendák sztilettek a gyönyört! ség kertjé r 31, 
ahol zöldelt, virágzott és termett minden. Ahol szórakozás volt 
a munka, a fáradalmakat pedig nem is vették észre. A félelme
tes du vadak s zel{d háziállatok módjára s{multak gazdáik lábához. 
Egyszóval, öröm volt itt az élet! - Ilyenféle ábrázolás azután 
mind a régiekkel, mind velünk segít elképzelni az egykori bŰnnél
küliség boldogságát. Röviden: a nagyon ideális külsí'íség, a lakhely 
szépsége, a nagyon szép bels<St, az Istennel jóbarátságban álló, 
él o emberek lelkét jelentette. Felesleges lenne tehát s zámolgatni, 
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hogy milyenfajta fák voltak abban a bizonyos paradicsom kertben, 
ahol a mi régi hitoktat6nk szerint az áhl'tott narancs, banán és 
datolya csak férges almának számítottak. 

Azonban ha már a fáknál tartunk, a Szentírás a többieken kí
vtil ktilön megnevez két fát. A J 6 és Rossz Tudásának (ez volt a 
tilalomfa), és az Élet Fáját. Milyen fák lehettek ezek és mi
lyen gyümölcs termett rajtuk? Nincs olyan növénytan, mely felelni 
tudna! Nyilván nevük takar valamit. Azt pedig, hó gy az emberek 
nem ehetik ezeknek a gyümölcsét, szintén átvitt értelemben kell 
felfognunk. 

J6 és rossz. Csak ez van a világon. Aki ismer j6t és rosszat, 
az mindent ismer, mindent tud, és meg is tehet. Ilyen valaki 
csak egyetlen van: az Isten. (Mi tudjuk, hogy az Isten nem te
het rosszat, mert az ellenkeznék természetével.) - Az el<Sbbiek 
alapján most már gondolhatjuk, hogy mit értettek a régiek az 
emlékezetes tilalmon: a J6 és a Tossz Tudásának fájár61 nem 
szabad enni! Emberlétükre elégedjenek meg azzal, hogy övék az 
egész világ. Ne akarjanak Isten lenni, és mindent tudni. Ez nem 
vezethet j6ra. Jobb belátni, hogy még felettünk is van valaki, Ö, 
a Mindentud6. 

Nem lehet a növényhatároz6ban megtalálni a GyönyöríJség-kert 
másik híres fáját, az Élet-fáját sem. Amíg az elso tilalmat je
lentett, ez ígéretet tartogatott. A z oknak szánta termését, akik 
nem nyúlnak a másik fához, és engedelmeskednek Istennek, meg 
akarnak maradni szeretetében. - Ezek számára a földi életen kí
vtil álland6sult volna egy másik élet: Isten gyermekeinek élete. 
Olyan élet, melyet a boldogságkert jelentett. 

A következo alkalmak során látni fogjuk, hogy azok a lehetosé
gek, melyeket a gyönyöríJség-kert jelentett, számunkra már nem 
léteznek. Azt sem lehet azonban gondolni, hogy az Isten egy ki
csit is csökkentené szeretetét irántunk, ma éla emberek iránt. -
A j6 és rossz közötti választás, az engedelmesség és a tagadás 
lehetosége mindig adva van. 

Az az egyik nagyszeríJ dolog életünkben, hogy j6zan belátásunk 
alapján dönthetUnk: Őmellette kívánjuk megtalálni boldogságunkat, 
és az Isten még ebben is nagyon komolyan segl't. 
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8. IGY KEZDODOTI MINDEN BAJ 

Hittanos koromban egysze r arról tanúott a plébános úr, hogyan 
estek bfinbe az elso ernberek. Tanítás közben az isrnétl3sök, meg 
a magasabb osztályosok össze-összesúgtak és titokzatosan rnoso
lyogtak. Óra után a csoportokba ver~dött fiúktól ilyesmiket lehetett 
hallani: "Nem az volt ám a bfintik, hogy ettek a fáról! Egészen 
más! Csak nem rnerik nekiink elmondani. De rni tudjuk ám!" -
Még halkabbra fogva a szót azt vitatták, hogy az elso ernberek 
bűne igazában a szernérrnetlen, csúnya cselekedet volt.- Azok a 
fiúk pedig, akik úgy fogadták el a dolgot, ahogy tanulták, sajnál
ták az <Sssztiloket, rnert kis huntiknek nagy baj lett a vége. 

Az egyik félnek sem volt igaza. Az ismétlosöknek már csak 
azért sem, me rt férjrol és feleségről volt s zó, akiknek joguk 
volt úgy is s zeretniök egymást. - Hogy ne kelljen sokáig törni a 
fejeket, elmondjuk, rni volt az elso ernberek bűne igazában. 
Előbb azonban, ami a Szent{rásban áll: 
I. Móz. 3, l-6. 
A megértés kedvéért e lob b tudnunk kell a következoket. - A vi

lág legelso bunét - {gy olvasható ki a Szent{rásból - nem az ern
berek, hanern toltink egészen más természetű, értelmes lény kö
vette el. Megjelenési rnódja csupa titokzatosság. Okosságban és 
akarateraben könnyedén versenyezhet veliink. Elég ereje van ahhoz, 
hogy szinte megszállva tartsa az ernber gondolatvilágát és vágyait, 
arnint a hipnotizor tes zi a médiummal. Ez a titokzatos valaki egész 
erejével arra törekszik, hogy ellenkezzék az Istennel és tönkre
tegyen rninden igazi jót. A Szent{rás leginkább Sátánnak nevezi. 
Neve ellenfelet, riválist, k{sértot jelent. 

A Biblia tehát ennek a K{sért<Snek szerepeltetésével magyarázza 
meg a bunbeesést. A boldogságban élo ernbereknek azt a gondola
tot hipnotizálta, hogy akarjanak ok is olyanok lenni rnint az Isten. 
Zseniálisnak látszó gondolat! Az ernber rájött arra, hogy maga
san az állatvilág felett áll. Értelmes. Eléggé jól ismeri, sot ala
k{tja a körtilvevo világot. Ura és parancsolója rnindennek, amit 
lát. - De mégsem 3 a Mindenható. Van valaki, akinek az életét 
köszönheti, akinek hálával tartozik, aki nálánál is többet: rnindent 
tud, és ezért engedelmeskednie kell neki. - El lehet ezt viselni?! 
Nem megalázó ez a helyzet?! Milyen jó lenne Istennek lenni: tud
ni jót és rosszat, vagyis rnindent. Milyen nagy dolog a ftiggetlen
ség! Mindennek egyetlen feltétele van: nemet rnondani neki. Rob
bantak a k{sértés- bombák az ernber értelmében és s z{vében. 

Vajon, a bibliai idokben élt ernberek megértették volna-e azt, 
amit az imént a gondolatátvitelrol hallottunk? Hogy az ernberben 
egy más valaki lázadó gondolatokat kelthet? Aligha értették volna 
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meg! Ez~rt a hittantan{tás során másk~nt magyarázták számukra. 
Talál6 hasonlattal kellett meg~rtetni, hogy mi a kis~rt~s, ~s mi 
a bűn. 

Van egy állat, f~l tole mindenki, ~s utálja. Mi ~ppen úgy, mint 
a r~gi izraeliták, vagy a babil6niak. Nem olyan állat, mint a töb
bi. Sunyi ~s ravasz: minden rossz kitelik tole. A k{gy6 ez az ál
lat. A régiek nem igen tudtak olyan élalényt elképzelni, melynek 
ne lenne teste. (E z egyik mentségtik a bálványimádás bűn~re is.) 
- A z t vis zon t tudták, hogy van valaki, aki ellensége az Istennek 
is, meg az embernek is. A sok bűn és baj, ami a világon van 
aligha lehet mást61, csakis tole. - A k{gy6r61 gondolták tehát, hogy 
benne jelenik meg láthat 6 formában a gonos zs ág, o a foellenség. 

A Szent{rásb61 az imént olvastunk fel egy párbeszédet a k{gy6 
és az ass zon y között. A kérdések és feleletek során mindenki 
számára érdekes és ÍÓleg könnyen értheto megoldását találjuk 
meg a bűn problémájának.- A gonosz eloször csak érdeklodést 
kelt aziránt, ami tilos számunkra. Már is se g ú abban, hogy «fan
táziát>> is találjunk ebben. Me gs z6lal a lelkiismeretünk figyelmez
tetése: "nem szabad, baj lesz belole!" "Lényegtelen semmi az 
egész"- súgja amaz. Gátlástalan hazugsággal pr6bálja félrevezet
ni úéloképességtinket. A megkezdett párbeszéd már fél siker s zá
mára. Ezután már kevés van hátra: a megt~vesztett, összezavart 
embernek nincs ereje, hogy a parancsot és az Istent tovább is 
szeresse: beleegyezik a bűnbe. 

Ez a bűnbeesés «munkamenete» a Biblia elso embereinél, és 
ugyanilyen - sajnos - a mi eseteinkben is. 

Amikor az elobb arr61 beszéltünk, hogy mennyire ravasz és 
eros a gonosz, láttam, egyitek-másitok arcára az ijedtség tilt ki. 
Biztos arra gondoltatok, hogy nekUnk is könnyen kárt okozhat. Ha 
az elso embereket - akik pedig igen j6ban voltak az Istennel -
könnyedén rászedte, velünk mégkönnyebben elb{r. Kell félntink, 
vagy nem kell?! Alig merem emlúeni, hogy a Szent{rás egy he
lyen ord ú 6 oroszlánnak neve zi a sátánt, aki körtiljár, és úgy ke
resi kit nyeljen el. - A közmondás azt tartja, hogy jobb félni, 
mint megijedni. Jobb 6vatosnak lennünk, mint 6vatosság hiányában 
nagy bajba esnünk. - A Biblia s zomorú példájáb61 láthatjuk, hogy 
nem szabad a k{sértovel párbeszédet kezdeni, mert becsap. Inkább 
Jézus tanúása szerint kérjtik az Istent, hogy ne vigyen benntinket 
a k{sértésbe, és szabadúson meg a gonoszt61. 
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9. A BÜNTETES ES AZ IGERET 

Gyakori kérdések: miért kell meghalnunk?, miért szenvednek 
olyan sokan?, honnét az a sok baj? - Ezeket nemcsak manapság, 
hanem már a nagyon régi emberek is kérdezték. Ha a J6isten 
teremtette a világot és benne mindent, hogyan talált magának he
lyet a sok j6 és szép között a rossz is? Az egész emberiség 
nagy kérdésére eléggé kielégíto választ iratott be az Isten a Bib
liába. 

Elobbi kérdéseinkre így felel a Biblia: minden rossznak a bűn 

az oka. Ezt az igazságot azonban, egy mindenki által j61 megért
hető és megjegyezhető tanít6történet-félébol olvashatjuk ki. A tör
ténet címe: Az elso emberek megbüntetése: 

I. M6z. 3, 8-19. 
Az emberek bűnét kellett, hogy bűnhodésük kövesse. Ennek le

írása során mint ügyészt és bír 6 t ismerjük meg az Istent. Tudjuk, 
hogy minden bír6sági perben fontos szerepe van az ügyésznek és 
a bír6nak. Az elobbi a törvényt és az igazságot védelmezi, a má
sik a bŰnösség kérdésében dönt, és kis zab ja az ítéletet. A bibliai 
történet során az Isten kér sz ámon, Ő vádol és ítélkezik. A vád
lottak padján az egykor kedves gyermekek, és csábít6juk, a Go
nosz.- A vád- és védőbeszédekre j61 emlékezünk, nincs szükség 
arra, hogy újra idézzük. Inkább arr61 legyen sz6, hogyan lett 
ross zá az emberek élete a bűn következtében. 

Nagyon jegyezzlik meg, hogy a legnagyobb kár az emberek lel
kében esett. Azokéban, akik a bűnt elkövették, de még gyerme
keik, sot kései ut6daik lelkében is. Szinte alig j6váteheto bajok 
keletkeztek. Beteggé lett az emberek lelke, és a betegség mint 
fertőzés terjedt tovább emberről emberre. Elhidegültek Istentől, 
nem úgy ragaszkodtak hozzá, mint kedves gyermekek. Nem kérték 
egész szívvel, és nem is kaphatták meg teljes mértékben az Isten 
segítségét életukhöz. Röviden: nem éltek együtt az Istennel. A 
Biblia jelképes szavaival: elhagyták a gyönyörűség kertjét. 

Ehhez még más bajok is jöttek. Van betegség, mely azzal jár, 
hogy a láts z6lagos gy6gyulás ellenére valami kellemetlen követ
kezmény marad vissza. (Pl. a fejtifusz után butuska maradhat, 
az is, aki korábban igen okos volt.) A bűn második következ
ménye: nehéz lett az emberek élete. Úgy jártak mint aki elhagy
ja barátját és otthonát: egyik kellemetlenség a másik után éri. 
Az emberek számára pedig megérződött az élet nehéz oldala: a 
fárasz t 6 munka, a s zenved és és a halál. - Ha némely keveseknek 
nincs is bajuk az életben, a halál mindenkiért eljön, és ez eléggé 
elkeseríti az életet. Nem is sz6lva a végso elszámolásr61, amely 
nehéznek ígérkezik. 
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Ha nem lett volna brlnUk, nyilván akkor is távozniok kellett vol
na az életb31, de ez nyugodt és biztos hazatérés lenne az Istenhez. 

A brln elkövetése után odalett régi j 6 természetUk. A Sátánnal 
val6 egyszeri érintkezést31 szinte mágneses lett lelkUk: jobban 
vonz6dtak a rosszhoz, mint a j6hoz. Az els<S brlnt a többi követte: 
már könnyen ment. 

A brlnök éppen úgy, mint a stírfl erd3 fái a kivezet<S utat, ne
hézzé teszik a tájékoz6dást. Nem látunk, nem értünk miattuk vi
lágosan. Ezért kell sok embernek még az Isten létezését is bi
zony{tani, pedig az világos, mint a nap. - Régi hittanos kifejezés 
ezt {gy mondja: az emberek értelme elhomályosodott. 

Az eddigieket összefoglalva: A btín következménye nem annyira 
az életkörUlményeink megromlása, hanem inkább az, hogy szembe 
kertiltünk Istennel, és rosszabb lett hozzáállásunk a világhoz. Nem 
az Isten küldi ránk a rosszat, mi okozzuk azt saját magunknak. 

BeszéljUnk az ördög-k{gy6 btính<Sdésér<Sl is. - A régiek nem 
tanultak élettant, nem volt m6djuk a k{gy6 életének alapos meg
figyelésére sem. Biztos, hogy ennek az állatnak a btínbeesés el<Stt 
sem voltak lábai, különben gy1'k lett volna. A btính3désr31 s z616 
hagyomány, illet3leg bibliai megörökúése, valami fontosra figyel
meztet. Ha látjuk ezt a hasoncsúsz6 rút állatot, jusson eszUnkbe 
mindig j61 vigyázni a nálánál is rútabb sátánra. Ne feledjük el 
azt se, hogy Isten ákta, büntetése sújtja a gonoszt. Az Isten az 
erosebb! - EmlékezzUnk a szavakra, melyekkel az Isten-b{r6 {té
letet mond felette. Véget nem éro kUzdelemrol beszél, mely az 
elso emberek leszármazottai - ezek mi vagyunk - és az ördög
fajzat között végbemegy. Élet-halál harc ez! A Biblia k{gy6ban 
lak6 léleknek tartja a gonoszt, küzdelmük is olyan, mintha a k{
gy6 és egy ember verekednének. E z azon van, hogy s zéttiporja a 
k{gy6 fejét, amaz pedig, hogy halálosan megmarja az embert. -
Mit gondolhatnak az emberek, amikor olvassák ezt a küzdelmet? 
Az Isten nagyon szép és v{gaszta16 igazságot sugalmaz: Ne szomor
kodjatok, hanem v{gasztal6djatok emberek! Igaz, hogy gyűzött a 
sátán, de nem fog mindig gyozni. A j 6 emberek aratnak végleges 
gyozelmet a rossz felett! -Az {géreten gondolkoz6 emberek - az 
6szövetség vége felé - biztosan maga Isten világosúotta meg oket 
- még többet is megértettek. Világossá vált el<Sttük, hogy a sátán
gyoz<S j6 embereknek vezérük is lesz. A'l asszony ivadéka, vagyis 
fia. Egy igen nagy valaki, aki saját maga is teljes gyozelmet arat 
a Sátán felett. Gyozelme azonban sokba kerUl, mert a gonosz ten
gernyi fájdalmat okoz neki is. Id<Svel boven hallunk arr61, hogy 
ez a gyozelmes Ember: Mária gyermeke, Jézus a mi Megvált6nk. 
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10. AMIRE A SZIVARVANY EMLE:KEZTET 

Emlékaztink még a néhány év elötti árv{zre, a kiáradt folyó 
szörny{J puszt{tására? - Érdekes megfigyelni hogyan emlékeznek 
rá maguk a károsultak, íóleg idosebb je. Ha idegennel találkoznak, 
egy-két mondat után az árvízi élményekre terelik a beszédet. Ho
gyan emelkedett óráról-órára a v{z, hogyan er<Ss{tették a partokat, 
hogyan szakadtak át mégis, hogyan menektilt a lakosság, és mi 
minden veszett el, vagy me nt tönkre. Annyiszor feleleven{tik a 
nagy v{z történetét, ahányszor csak hallgató akad. - Aki több {z

ben hall ilyesféle elbeszélést, megfigyelheti, hogy az esemény 
jelentősége egyre n<S az emberek emlékezetében. Ahányszor csak 
elmondják, annyiszor nagyobb az elmult veszély és a kár. Szere
tik túlozni az elmult dolgokat. 

A Szent{rásban is olvashatunk egy árv{zr<Sl, s<St özönv{zrol. En
nél nagyobbat elképzelni sem lehet, mert az egész világot elpusz
tftotta. Az Isten azonban nem azért akarta ennek történetét bele
venni a Bibliába, hogy az embereknek legyen min csodálkozniok. 
Azt akarta, hogy ez az elbeszélés eszUnkbe idézze az igazságos 
Istent, aki megjutalmazza a jókat, és bUnteti a rosszakat.- Ol
vassuk el hát a Szent{rást! I. Móz. 6, 5-8; 13a, 14; 21, 22. 

I.Móz.7, 1-9; 16b, 17; 22, 23; I.Móz.8, 6.8-13; 18, 19. 
A tudósok szerint az emberiség el<Sször a mai Perzsia terUle

tén, a Tigris és az Eufrátes z folyók vidékén je lent meg a földön. 
Más sza vakkal: az eloemberek itt jutottak olyan fejlettségi fokra, 
hogy Isten értelmes lelke irányl'totta oket. Itt történt az emberré
válás, itt volt az í5shaza. Egy igen nagy katasztrófa érte itt az 
emberiséget, az özönv{z. A megmenektiltek és utódaik soha nem 
felejtették el. Bármerre széledtek a világon, magukkal vitték ern
lékét. A világ valamennyi népénél, a sárgáknál épp úgy, mint a 
rézborUeknél valamilyen formában tudnak a v{zözönrí51. Tehát nem 
mese. Legfeljebb meseszerílen beszéltek róla. A legérdekesebben 
éppen azok, akiknél történt: a babilóniak. 

A következ<Sk ~orán sokat hallunk majd egy szent emberrol: 
Ábrahámról. Most csak annyit, hogy családjával egytitt Babilóni
ából vándorolt át a mai Izrael terUletére. Ő is tudta a v{zözönr<Sl 
szó16 mondát. Azonban az Igaz Istenben hitt, és okos volt. A v-!7.
özöntörténetet családjában nem egészen úgy adták tovább, mint a 
babiloniak. - Hogyan is hihették volna azt, hogy a sok isten kö
zUl a legfí5bb, bosszúból tervelte ki az emberek ellen a v{zözönt, 
mert lármájukkal zavarták alvását. Meg azt, hogy terve ellenére 
akkora lett a pusztulás. Maguk az istenek is rettenetesen beijed
ve, hanyatt-homlok menektiltek. VégUl meg azon vesztek össze, 
hogy melyikUket terheli a felelosség. 
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Ábrahám nem hihette el ezeket a meséket. Mivel tudta, hogy 
egy az Isten és igazságos, rájött arra, hogy a vízözön igazában 
btintetés a hunökért. Családjában azután a Szentfrásból is hallott 
változatban terjedt el a vízözön mondája. E z távolról sem mese, 
hanem elgondolkodtató vallásos tanítás. 

Hallottuk Isten szavát: "bánom, hogy embert teremtettem a föld
re". Megbánhat Ő is valamit, amit tett? Ha látta rossz vége lesz, 
miért tette? Isten dolgaihoz nem érttink, szándékait nem ismerjtik. 
Biztos, hogy nem köteles minden emberi gonoszságot eltíírni. A 
vízözön elott i idokben is betelt a pohár. 

Csodálatos N o é hite és engedelmessége. Még semmi jele az ár
vízves zélynek, Isten szavára mégis nekilát a bárkaépítésnek. Míg 
a tömeg gunyolta hitét, kinevette hiábavalónak tííno munkáját és 
nyugodtan bunözött tovább. 

Mekkora volt a bárka, és mennyi az utasa, ki tudná azt ponto
san! Tény, hogy amikor elterjedt izgalmas története, megnott a 
nagysága is. A Biblia adatai csupán azt jelzik, hogy a hagyomány 
leírásakor mekkorának taksálták N o é mestermíívét. 

Az utolsó években szerte a világon voltak árvizek. Hosszabb 
esozés, hegycsuszamlások, a tornádó rövid ido alatt Óriási terU
leteket árasztottak el. - A vízözön pusztítása is nagy volt. Ha 
nem is az egész földet, csak az akkor élű emberek lakóhelyét 
pusztította el. A bárka utasainak kivételével megsemmistilt min
denki, minden bunével, ahogy azt Isten elhatározta. 

A történetboi ne csak azt tanuljuk meg, hogy az Isten bUntet, 
hanem azt is, hogy megjutalmazza a jókat. Akkor csak egy csa
lád volt erre méltó. Milyen s zereto gondoskodás olvasható ki ab
ból a megjegyzésbol, hogy Isten maga zárja rájuk biztonságosan, 
vízmentesen a bárka ajtaját. Kedves, ahogyan bejelenti nekik a 
tragédia végét, és az új élet kezdetét. Gondoljunk csak a hollókra, 
meg az olajágat hozó ~alambra. 

ElképzeljUk, hogyan állták körUl az oltárt a megmenekültek a 
hálaáldozat bemutatásakor. Örömmel hallották az ígéretet is: "töb
bé nem lesz vízözön". Ha eso után kistitött a nap, és örtiltek az 
égen feltüno szivárványnak, az Istennel való szövetség és béke 
jelét látták benne. - Mint régen az elso embereket, ezentúl Noét 
és családját segítette áldásával: Hadd növekedjék a jó emberek 
száma, és ezek uralkodjanak a földön. 

Az emberiség életét vízözön nem veszélyezteti többé. - Sajnos 
a sok gonoszság és bun, amely napjaink háborúit eloidézi, vér
özönt zúdit a földre. A z Isten azt sem akarja, hogy fegyverek ál
tal pusztuljunk el. "Ő nem a harc, de a béke, a szeretet Isten
sége." (Babits) Aki egy keveset is tes z, hogy s zlinjék a b un és 
a gonos zs ág, az Isten gondolatát, a békét segíti. 
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ll. ISTEN A KEYELVEKNEK ELLENÁLL 

Els3nek arról az igazságról hallunk, hogy minden n~p ~s a sok 
nemzet, mely ezen a sz~les világon ~l, testvére egymásnak. Majd 
pedig arról hallunk, hogy a világ n~pei egyszer összefogtak. Saj
nos, ekkor sem a jó, hanern a rossz c~l érdek~ben. 

A nernzetekr31 s zóló tanításhoz nem olvasunk fel s zent{rási s zö
veget. Kb. száz embernek ~s nemzetnek kellene meghallgatnunk a 
nev~t. Úgysem tudnánk megjegyezni. A sok név a v{zözönbol meg
menektilt Noé utódaiból évszázadok folyamán keletkezett n~peknek, 
vezet3iknek ~s városaiknak neve. - Az ernbereket mindig ~rdekel
te, hogy kik voltak és hogyan ~Itek 3seik. De az Isten akarata is 
volt, hogy az emberek a Szent{rásban olvashassanak ezekrol. Mint 
az Ő szav át úgy kell e !fogadnunk: mind egybetarto zunk, testv~rei 
vagyunk egymásnak, rnindannyian az Isten családja, házan~pe. Ez 
az alapja keres z t~ ny hittink tanításának is: az emberek, mint test
v~rek felel3sek egymás~rt. A z ért ~ltink, hogy egymást is boldo
g{tsuk. Ha valamelyik n~p gazdagabb, vagy tud6sabb, támogatnia, 
tanítania kell az elmaradottabbat. A testv~rek ne arra költsék 
p~nztiket, hogy fegyvert gyártsanak egymás ellen. Inkább, hogy 
kenyeret adjon, iskolát ~pítsen egyik a másiknak. Nagy ö ss zefo
gással kellene bizonyítani, hogy Isten t~nyleg értelmesnek terem
tett benntinket ~s j 6 ke zek be tette le a föld sorsát. - Sajnos, ma
napság is nnekkora az összevisszaság az emberek között! 

Egysze r azonban mégis ö ss ze fogtak. Meg akarták mutatni, hogy 
Isten nélkUl is tudnak nagyot, igazán ~rt~keset alkotni. - Errol 
s z61 a bábeli torony mondája. 

I. M6z. ll, 1-9. 
A gyermekek sokat versenye znek, melyiktik tud magasabb fát 

megmás zni. A p il ó ták magassági rekord~rt ktizdenek. Tudjuk mi 
is, tudták r~gen is, hogy igen izgalmas, j6 ~rz~s magasban len
ni. A r~gi babiloni királyok ~píttettek magas tornyokat. A turisták 
még a romjaikat is csodálják ezeknek az ~gbes zök3 alkotásoknak. 
- Van abban rossz, ha egy király tornyot emel, ha az ~pít~sz

tudomány remekművet állít? Nyilván nincs! Rossz volt azonban, 
a c~l, melyet a babi16niak maguk el~ tííztek. Nagyon okosnak hit
t~k magukat, ~s büszkék voltak isteneikre, melyek pedig sokszor 
csak állatok, vagy szobrok voltak. Azután divatba jött Babilonban 
a holdat is istennek tartani. A tornyok pedig arra szolgáltak, hogy 
tetejtikrCíl imádkozzanak és áldozatot mutassanak be a holdnak. 
Közben a választott népet len~zt~k, hogy csak egy Istene van, az 
is lélek. 

Visszatérve a tornyokhoz, e zek másként ~pültek, mint nálunk 
s zokás ~píteni. Babilonia két folyó közötti hatalmas alföld. A ko 
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hiánya miatt téglát égettek, a kötoanyag pedig mész helyett asz
falt volt. Ezt meg az olajkutak közelében lelték. 

Nagy dolog volt akkoriban magas épületeket emelni. Az ép{tok 
azonban mégsem lehettek volna olyan kevélyek, hogy szinte Isten
nek tartsák magukat! A Bibliában az áll, hogy maga az Isten is 
lejött az égbol ilyen csodát látni és frigykedve nézte, mire vitték 
az emberek. Ez persze, ú-ói tdlzás. Inkább azt érzékelteti, hogy 
a torony Istenhez hasonl{tva igen kicsi, szinte semmi. Ma talán 
dgy mondaná, hogy Istennek a leger<Ssebb nagy{tóját kell használ
nia, hogy valamit is lásson az emberek nagynak tartott míívébol. 

Az Isten ellenáll a kevélyeknek, megszégyeníti <Sket. A babilo
niak beszédének összezavarodása ugyanezt az igazságot példázza. 
- A régi hittankönyvek abban látták a zavar okát, hogy a meate
rek nem értették meg egymást. Aki téglát kért, habarcsot hoztak 
neki, a másiknak meg k<Sm{veskanál helyett falazólécet nydjtottak. 
Így azután nem lehetett dolgozni. 

Inkább dgy fogjuk fel az esetet, hogy nem annyira a babiloniak 
nyelve, hanem az azt irány{tó értelmlik forgott rosszúl. A kevély 
egy1fttal ostoba is: sokkal többnek tartja magát, mint ami. Azt 
his zi, el <St te nincs akadály. A kevélyek egyébként egymásközt sem 
férnek meg. - E z t érti a Biblia a nyelvzavaron. - Az építés ku
darcából távolról sem következik, mintha az Isten rossz szemmel 
nézné, hogy az emberek okosak, és tényleg nagyot alkotnak. 
Ellenkez<Sleg! 

Tudta ezt az Isten népe is. Az övé volt az emberi tudás világ
csoda épUlete, a jeruzsálemi templom, melyet az Isten is meg
becslilt. Jelen volt, ott lakott benne. Megazentelte az emberek 
alkotását. - Talán éppen a torony esetére gondolva énekelte a vá
lasztott nép: "Hogyha az Úr nem épúi a házat, hasztalan fárad, 
ki épúi azt. Hogyha az Úr nem orzi meg a várost, aki azt orzi, 
hasztalan virraszt." 

Milyen jó lenne, ha minden ember elgondolkodnék a babiloni 
torony mondáján. Minden olyan alkotás, me ly csak az emberi tu
dást akarja h{rdetni, az Istent pedig feleslegesnek tartja, olyan
féle, mint a bábeli torony. 

A z az igazi teljes{tmény, me ly Isten nagyságát is elismeri, 
emellett az emberiség nagy családjának egymáshoz való közele
dését és békességét is el<Ssegúi. 

Ezért, ha két marakodó gyerek megbékél, kezet fog, és barát
ságból közös er<Svel egy homokvárat épú, munkájuk többet ér Is
ten szem ében, mint Babilon tornyai. 
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12. A BIBLIA ORSZÁGA 

Többször sz6ba kertilt már, hogy az Istennek volt egy kedves 
népe, az izraeliták, másik nevén: zsid6 nép. Szerz<Sdést kötöttek 
egymással, az 6szövetséget. Ennek egyik megállapodása, hogy 
Isten álland6 hazába seg{ti népét, mely addig csak ide-oda ván
dorolt. - Err 31 sz 61 a következ() s zent{rási rés z: J 6zsue l, l- 6. 

Az Istennek nagy tervei voltak ezzel a néppel, nagy feladatot 
b{zott rá. Mint értékes örökségét kellett <Sriznie vallását. Ennek 
egyik f'6igazsága, hogy id<Svel az Isten személyesen jön el közé
jUk: ember lesz. Neve jelzi a feladatát is: Messiás, Megvált 6 
lesz. A régi zsid6ság hasonl6 megb{zást kapott, mint táborozáskor 
a szálláscsinálők. Mindent elo kellett kész{tenie, nagy {géretUk, 
a Messiás -király érkezésére. 

Ebben az évben lényegében arr 61 s z6lnak a bibliamagyarázatok, 
hogyan teljesttették feladatukat az őszövetség emberei. Ezt meg
el<SzíSen, ma azonban, mintha földrajz6rán lennénk, megismerjUk 
az országot, ahol a válas z tot t nép élete és története lejátsz6dott. 
Ma tehát a Biblia ors zágár61 hallunk. 

Jézusnak, a Messiásnak földi hazája ma is az emberek érdekl<S
désének központjában áll. Rádi6, TV, újságok foglalkoznak vele. 

Ma már nem s zámú nagy dolognak, ha valaki elkertil klilföldre. 
Régen csak a hadseregek, a keresked<Sk, meg a királyok követei 
jutottak el távolabbi országokba. J6 utak ugyanis ritkaságszámba 
mentek. Nagy dolog volt, ha egy is végigvezetett valamelyik or
szágon. Világ központjának számúott az az ország, melynek terti
letén több fontos útvonal is találkozott! A Biblia országa is ilyen 
volt. Ha valaki Eur6páb61 Ázsiába, Perzsia és India felé, vagy 
Afrikába Egyiptom felé akart eljutni, útja erre vitt. 

A Földközi-tenger legkeletibb partjainál, a mai Szuezi csatorna 
közelében tertil el. A keresztények Szentföldnek is nevezik, de 
ismeríSs neve Palesztina. EbbíSl régi gazdáinak a fil is zte u soknak 
a neve érezhet<S ki. Ha mai térképét nézzük, a több sz{n azt mu
tatja, hogy napjait:~kban több ország osztozkodik a régi Palesztina 
tertiletén. A zsid6k mai országa, Izrael, nem rég6ta szerepel a 
térképen. Bár Kr. e. 1200 évvel volt már országuk ezen a földön. 
Történelmlik folyamán azonban sokszor kertilt országuk eríSsebb 
szomszédaik hatalmába, néptik pedig rabságba. Legutoljára nem 
sokkal Jézus földi mííködése után jutottak erre a sorsra. Ennek 
már 1900 éve. A hazátlanul, szétsz6rtan él<S zsid6knak fájt, hogy 
minden népnek van hazája, csak nekik nincs. Századunk elsíS évei
tiSI kezdve úgy igyekeztek országot szerezni, hogy egyre többen 
vándoroltak ki és telepedtek le régi országuk tertiletén. A legtehe
tíSsebbek pedig földbirtokoka t, házhelyeket vásároltak itt. Világmoz-
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galmat alap{tottak azzal a céllal, hogy Palesztina ismét Zsidó
ország legyen. Törekvésüket siker koronázta: 1948-ban az ENSZ 
megalapúotta az önálló zsidó államot. Ismét Jeruzsálemet, os i 
országuk f'óvárosát tették hazájuk központjává. 

A mai Izrael igen kicsi, mint a Duna-Tisza köze. Földje nagy
részben alig termo sivatag. Azonban napról-napra növekszenek a 
korszerí1en míívelt terliletek. Európaszerte ismerik a déligyUmöl
csöt, amit második legnagyobb városukból Tel A vivból exportálnak. 

A régi zsidók annyira szerették hazájukat, hogy tejjel-mézzel 
folyó országnak nevezték, de Isten fgérete alapján Ígéret Földjé
nek is h{vták. N é ha Kánaánnak mondják, hagyományuk sze r int 
ugyanis, Noé három fiának egyike: Kán kapta meg a vfzözön után. 

A másik mai állam Palesztina tertiletén Jordánia. Nevét a Jor
dán folyótól kapta. Kisebb itthoni folyónál alig bovebb vizét mind 
Izrael, mind Jordánia a maga számára szeretné hasznosftani. Ez 
utóbbinak, de az egész vidéknek arab nemzetiségíí és mohamedán 
vallású a lakossága. A zsidókat betolakodóknak tekintik és halálos 
ellenségeiknek tartják. Gyakori köztük a háborúskodás. A Jézus 
életében is szereplo helységek Betlehem, Názáret, Jerikó és Je
ruzsálem az ern1ftett két országhoz tartoznak.- A Jordán folyó 
egy gyönyöríí szép tavon, a Genezáreti tavon, másik nevén a Tibé
riás tengeren folyik keresztül. A tó északi partja fel31 két szin
tén arab ország, Libanon és Sz{ria néznek gyíílölködo szemmel 
Izraelre.- A béke szempontjából délrol sem jobb a helyzet. A 
Jordán, miután elfolyik Jerikó városa mellett, egy óriási tóba, a 
Holt tengerbe ömlik. Ennek partja már a Sinai félszigethez tarto
zik. Innét ismét csak arab állam, Egyiptom, ellenségeskedik a 
zsidókkal. 

Kb. ennyi, amit tudnunk kell a Szentföldrol. A bibliai idokben 
természetesen más volt ennek a tertiletnek a képe. Akkoriban az 
arabok helyén más, ugyancsak Izraellel ellenséges pogány népek 
laktak. Közülük a filiszteusokat már ern1ftettük. - A zsidó honfog
lalás után (1200 Kr. e.) a törzsek maguk között osztották fel az 
országot. Az egyes vidékeket ezekrol nevezték el. Pl. Benjamin, 
vagy Juda földje. Idovel a tizenkét törzsboi két nagyobb nép lett. 
Délen Juda, északon Izrael országa. Ezek hol szövetségben, hol 
haragban éltek. -Jézus idejében ismét más volt az ország beosz
tása, errol az Újszövetség tanulásakor hallunk. 

Mit jegyezhetünk meg ma? Talán csak a sok nevet és ellensé
geskedést? Mily kár, ha a népek ennyire gyíílölik egymást. Pedig 
mind Isten gyermekei és egymás testvérei vagyunk. Földünk is 
mindenkié. - Ha a Szentföldrol, vagy máshonnét ellenségeskedést 
hallunk, fájjon ez nekünk is! 
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13. ABRAHAM, AZ ISTEN BARÁTJA 

Az ószövetségi választott nép nagyjai között Ábrahámot tartjuk 
a legnagyobb embernek. Maga a Szent{rás tünteti ki azzal a szép 
c{mmel, hogy 3 az Isten barátja. Az emberiség nagy családjában 
él<S választott nép Ábrahám leszármazottja. 

A Szent{rásban olvashat6 élettörténete érdekes kalandokkal van 
tele. Azonban nem a kalandok a fontosak. A nagy embereknek a 
lelklik nagy. Ami lelklikben történik, vagyis ahogy gondolkodnak 
és éreznek, az fontosabb minden érdekes élménynéL Ábrahámról 
is igaz ez! 

H{res és igen míívelt országb61, Babilóniáb61 származott. Itt 
már az emberek nagy része városokban lakott. A királyoknak ha
talmas könyvtárai voltak. Ép{tészeik pedig majd az égig ér<S tor
nyokat emelték. Ennek ellenére mégsem voltak nagyon okosak. A 
holdat, meg a csillagokat imádták, s<St még néhány állatot is. A 
n<Sket pedig nem vették emberszámba. - Ilyen emberek között élt 
Ábrahám családja. Ők azonban okosan gondolkodtak Istenr 31, em
berrol egyaránt. 

Ábrahámot igen nagy dolgokra választotta ki az Isten. Nemcsak 
arra, hogy az izraelitáknak, de arra is, hogy minden istenh{v() 
embernek, s<St még magának a Megváltónak is <Ss atyja legyen. -
Fél<S volt, hogy Babilonban Ábrahám elveszti hitét és nem tud 
megfelelni hivatásának. E z ért el kellett hagynia s zUlaföldjét. A z 
Isten akarta {gy, aki a lelkiismeret klilönleges sza ván keres ztlil 
mondta meg akaratát. 

Ábrahám tehát útnak indult. Egyik útja Babilóniából észak-nyu
gatra, Háránba, a másik pedig délre, Egyiptomba vezetett. A két 
út hossza közel kétezer kilométer. Könnyíí ezt megállapúani, de 
igen nehéz lehetett megtenni. Az egész familia apraja-nagyja úton, 
maguk el<Stt terelt állataikkaL - Életlik ezer veszéllyel teli nomád
élet. Mindenfelé idegenek, akik csavarg6knak nézik oket. Pedig 
volt otthonuk, csak az Isten kedvéért elhagyták. 

Ekkora áldozatért nem maradt hálátlan az Isten! Ábrahámnak 
többször volt az a biztos érzése, hogy találkozik, beszél az Isten
nel. Mint j6barátok szemtol-sz embe tárgyalnak. 

Közbevetve, Ábrahámnak igen megtetszett az az ország, mely
ben bolyongott. Az egyik találkozás során azt az {géretet kapta 
Isten tol, hogy övé, illet<Sleg útÓdaié les z ez a s zé p föld. - Még 
{géretnek is óriás! Mintha egy gyermeknek, akinek csak forintjai 
vannak, egy aut6t {gérnek. - Más aligha hitt volna az ilyen {gé
retben. Ábrahám azonban tudta, hogy az Isten hííséges és állja 
szavát. A dolgokat úgy irányúja, hogy Kánaán országa az o utó
daié legyen. 
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Utódai~?! - Ábrahám~knál, amikor az íg~ret elhangzott egyetlen 
gyerek sem volt. Emberileg szólva azután se lehetett, mert fele
s~g~vel e gylitt mindketten öregek voltak. Az ilyeneknek pedig, hiá
ba szeretn~k. nem lesz gyerektik. Nagy gond-bánat volt ez náluk. 
Mások sátra csak úgy hangzott a gyerekekt~l, az öv~k pedig csen
des volt. - Ábrahám ennek ellen~re hitt az íg~retben. Az Isten 
ugyanis esztend~re fiút, majd id~vel ennek is gyerekeket ~s uno
kákat {g~rt. Emberölt~k múlva pedig annyi utódot, hogy ben~pesiil 
veltik Kánaán. Ábrahám öriilt annak, hogy utódai Isten kedvelt n~
pe les znek, ~s köztUk les z a Megváltó is. 

Röviden összefoglalva: idáig arról volt szó, hogy milyen nagy 
hite volt Ábrahámnak. Besz~ljUnk err~l. - Ábrahám egy forró 
nyári napon sátra bejáratában Uldög~lt. Három f~rfit látott köze
ledni. Akkora tisztelettel ~s szeretettel h{vta ~ket ~s látta vend~
giil, hogy szinte csodálkozunk: hogyan lehet valaki ennyire jó em
ber?! Hallgassuk magát a Bibliát: 

I. Móz. 18, 1-8. 
A tört~netnek ez a tanulsága: Ábrahám az emberek iránt muta

tott szeretetet, de szeretet~b~l az Isten is kapott. Ez egy~bk~nt 
mind~g {gy van. Az embereknek tett szolgálat, szolgálat az Isten
nek is. 

Sokat besz~lnek manapság a b~k~ríSI. Olyanok is, akik a legkö
zelebb álló embertársukkal sem tudnak b~k~ben meglenni. - Áb
rahám egyszer sz~p tanúságát adta b~keszeretet~nek. 

Volt Ábrahámnak egy Lót nevíl unokaöccse, ~s egyben nevelt 
fia. Mindketten rengeteg nyáj ~s igen nagy szolgan~p felett paran
csoltak. Csak a legelíS volt kev~s. Ezen azután a k~t gazda pász
torai gyakran összetílztek. Ábrahámnak fájt a b~k~tlens~g: segíte
ni ak Prt. J o ga lett volna Lótnak azt parancsolni, hogy menjen onn~t 
jó messzire legeltetni. Magának tarthatta volna a jobb legelíSket is. 
Ehelyett nagyvonalúan választani engedte. - B~keszeretíS viselke
d~s~bíSl tanulhatnának azok, akik fill~res ját~kokon is össze ves z
nek. 

Lót iránt másk~ppen is megmutatta s zeretet~t. Egy alkalommal 
hadat viselt, hogy az ellens~gei kez~be kertilt öccs~t kiszabadít
sa. Nem f~ltette saját ~let~t. ha egy másik ~letet kellett megmen
teni. 

A választott n~p ~satyja az~rt lett nagy ~s h{res ember, mert 
az Isten kiválasztotta <St ~s nagy feladatot b{zott rá, íS vis zon t 
hitt ~s s zeretett. Minden valamirevaló gyermek s zeretne hú-es 
ember lenni ~s valami nagy dolgot tenni ~let~ben. Ehhe z a mi 
esetlinkben is hit ~s s zeretet kell. 
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14. VAROSOK A TENGER ALATT 

A z emberek képzeletét álland 6 an érdekli, hogy mi minden lehet 
a tenger mélyén. Mesés kincsek, szörnyű polipok, a háború alatt 
elsi.lllyedt hadihaj6k ágyúkamráiban us zkál6 csodás halak, egykori 
városok. A Biblia Ábrahám történetével kapcsolatban ilyen elsUly
lyedt városokr61 tesz emll1:ést. Romjaik ma még csendben pihen
nek a Holt tenger s6s vizében. Talán nemsokára hfr ét vess zUk, 
hogy rájuk bukkant egyik könnyűbúvár expedici6. - Pusztulásuk 
története igen s zomorú. 

Azzal a vendéglátással kezdodött, melynek során Ábrahám olyan 
s z{vesen látta három vendégét. Ebéd után - mivel tisztelettud 6, 
udvarias ember volt - egy darabig elk{sérte oket. Útközben fel
ttintek elottlik a tengerparti városok, Szodoma elsosorban. Az Is
ten azonban - Ő volt ugyanis az egyik vendég - nemcsak az eros 
falakat és magas tornyokat látta, hanem a lakosság szörnyű élet
m6dját is. BÍÍni.lk olyan volt Isten szemében, mint Kain RYilkossá
ga. A s zodomaiak azonban nem doronggal gyilkoltak. Ok a hitet, 
meg a j6ságot ölték meg a maguk és mások lelkében. 

A férjek nem saját feleségüket szerették, hanem a másokét k{
vánták. Tiltott viszonyokat tartottak fenn. Ami még szörnyílbb, a 
férfiak gyakran egymással is vétkeztek. Ezt tetézte, hogy ilyes
miket nem tartottak bÍÍnnek, nem szégyellték magukat. Akik {gy 
élnek, és álland6an tele a fejük dis zn6ságokkal, azok lelkéb ol ki
vés z a hit és a j6ság, meggyilkolja a bíln. - A továbbiakat lássuk 
a Szent{rásb61: 

I. M6z. 18, 20-32 
De még öt se, hanem összevissza csak négy igaz ember volt: 

L6t feleségestol és két lányuk. Értük már nem volt érdemes meg
kegyelmezni a városoknak, ezért csak oket mentette meg az Isten. 
Parancsára még idejében elhagyták lakásukat és meneki.lltek. Ez
zel megpecsételodött a városok sorsa. - A környéken olajforrások 
voltak, melyekbol földgáz is elotört. Isten akaratáb61 val6s z{núleg 
egy zivatar alkalmával a villámcsapás kigyújtotta a forrásokat. 
Földrengés is támadt, mely még fokozta a tüzet. Oltásra gondolni 
sem lehetett. Porrá égett minden él o és élettelen. V égi.! l, hogy az 
erkölcstelen városoknak nyomuk se maradjon, földrengés utols6 
lökéseitol a romok is a mélybe si.lllyedtek, helyüket a Holt tenger 
vize foglalta el. Így pusztult el a város, melynek neve, bílnei és 
szörnyíí pusztulása örökre hirdeti, hogy az Isten utálja a bunt, 
és megtoralja. 

Az Isten igazságossága azonban nemcsak a bun bi.lntetésében 
nyilvánul meg, hanem abban is, hogy a j6kat megjutalmazza. 
Ábrahám hite és szeretete elég gyorsan megkapta jutalmát. Még 
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pedig olyant, melyre az idCís szUlCík már szám{tani sem mertek: 
egy fiúgyereket. Izsáknak nevezték. Gondolhatjuk, szemefénye lett 
s zlileinek. A z édesapa még külön annak is örlilhetett, hogy nem 
hitt hiába. Most már lett ut6da, ezért könnyebben reménykedhetett 
abban, hogy utódaié lesz a tejjel-mézzel folyó ország. Annak pedig 
még jobban örült, hogy egyúttal az Ci leszármazottja lesz az a 
Valaki is, aki Isten áldását hozza az egész világra. 

Ahogy a fiú növekedett, vele nCítt szlilei boldogsága is. - Mint 
tavas zi fagy a zöldellCí veteményre, úgy jött boldogságukra a s zo
morúság. Képzeljük csak el: Az Isten égCí áldozat bemutatását k{
vánta Ábrahámtól, azonban nem állatot - mint az szokásban volt 
-hanem Izsákot k{vánta az oltáron meggyújtott tuzre. Azt a gyer
meket, akit szinte Ő maga adott ajándékba, és akihez éppen az 
Isten {gérete alapján (ú ztek olyan csillogó reményeket! Most azu
tán oda minden! 

Mit tettünk volna a szlilCík helyében? A lányok biztosan s{rásra 
fognák a dolgot, hogy változtassa meg akaratát az Isten. (Gondo
lom, Sára mama is {gy tett volna, de Ábrahám el sem mondta 
neki a s zörnyu h{rt .) A fiúk egy rés ze Ábrahám helyében talán 
s zökésen törn é a fejét, mások meg kereken szemére vetnék Isten
nek, hogy becsapja Cíket, mert visszakéri, amit adott. 

KépzeljUk el, mit tett Ábrahám? EgybCíl szót fogadott! TUzifá
val, parázzsal (akkoriban ugyanis még sem a gyufát, sem az ön
gyújt6t nem ismerték), egy éles karddal, meg a fia k{séretében 
elindult az IstentCíl kijelölt helyre. Mit érezhetett, amikor az ol
tárt és a fiút elCíkészúette - ki tudná azt elmondani?! -A továb
biakat hallgassuk meg a Bibliáb61: 

I. Móz. 22, 10-13. 
Így fordúott mindent j6ra az Isten. Örömmel erCísúette meg azo

kat az {géreteket is, miket már elCízCíleg tett Ábrahámnak. 
Foglaljuk ö ss ze, mirCíl volt ma sz ó. Két történetet hallottunk. 

Mind a kettCí azt mutatta, milyen nagy szeretet volt Ábrahám 
sz{vében. Szerette még a szadornai bunös embereket is. Az Istent 
pedig mindennél, egyetlen fiánál is jobban. Jó lenne, ha a mai 
tanú ás emlékére megerCísödnék bennUnk két s zé p tulajdonság. -
N e mondjunk ross za t senkirCíl, inkább védjUk azt, akir Ci l mások 
terjesztenek ilyesmiket. VédjUk még az olyan embert is, akinek 
komoly hibái vannak.- Az is igen nagy dolog, ha az IstentCíl sem
mit sem sajnálunk. Olyan nagyot, mint Ábrahámtól, tCílUnk úgy 
sem fog kérni. Néha az idCínkbCíl kér egy keveset, néha meg egy 
kis többlet munkát. 

Ugye, nagylelkilek leszünk?! 
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15. EGY LEÁNYKERES A BIBLIAI IDOKBEN 

Igen nagy baj, amikor az idí'ísebb sztilí'ík haragban élnek felní'ítt 
gyermekeikkel. A békétlenség gyakran onnét ered, hogy a fiú nem 
azt a lányt akarja, vagy a lány nem ahhoz a fiúhoz vonz6dik, akit 
a sztilíSk szemeltek ki. A fiatalok azt mondják, hogy saját Ugylik 
a párválasztás, a sztilíSk ne sz6ljanak bele.- Ezek pedig azt haj
togatják, hogy mennyire másként me nt az 3 fiatalkorukban. Akkor 
bizony nem volt annyi veszekedés és válas, mint manapság. 

Hát még a bibliai idí'íkben mennyire másként mentek az eféle 
dolgok! Biztos érdekes lesz megismernünk, hogyan jött létre egy 
házasság Ábrahám idejében. -

Ábrahámnak és Sárának fiúkban, Izsákban volt minden földi re
ménye. Igazi j 6 s zUlíSk voltak, akik gyermekliknek nemcsak tes
tével, vagyis az ennival6val és ruházattal töríSdtek, hanem a lel
kével is. Már akkor úgy volt, hogy még a rendesen nevelt, vallá
sos fiú is elzUllhet, ha vallástalan, vagy rossz lánnyal tart is
meretséget, és ilyent ves z feleségül. E zé rt a s ztilí'ík rendes és 
vallásos lányt akartak fiúknak. Sára közben meghalt, ezért még
jobban sUrgetett az idíS, hogy Ábrahám feleség után nézzen fia 
számára. Akkoriban ugyanis az ilyesmi teljesen a szlilíSkre tarto
zott. A fiatalok néha az eskliví'íig nem is látták egymást. 

Izsák számára nem akadt az egész környéken megfeleilS lány, 
mert - amint tudjuk - pogány lakosság között idegenként éltek 
Kánaánban. Annál jobb h(rUk volt a mezopotániai Háránban lak6, 
rokonsághoz tartoz 6 lányoknak. E z a város volt Ábrahám els lS ha
zája, miután rokonságával e gylitt Babil6niát elhagyta. 

A menyasszony megtalálásának és megkérésének kényes fela
datával a család huséges s zolgáj át, Eliezert b(zta meg Ábrahám. 
- A leánykéríSbe indul6 karaván megszervezésénél nem feledkez
tek meg a nászajándP.knak szánt ékszerekral sem. Elindultak és 
el is jutottak Háránba. 

Eliezer bölcs ember lévén, elíSbb az Isten segúségét kérte, 
majd egy okos tervet eszelt ki. Tudta ugyanis, milyen nagy aján
dék a .i 6 feleség,· e zé rt j 61 meg kell gondolni a dolgot. - A város 
határában volt egy kút. Idejártak v(zért estefelé a lakosok, itt 
itatták barmaikat is. Ennél a kútnál akarta Izsák jövendí'íbelijét 
megtalálni Eliezer. Úgy gondolta, hogy a lusta lányok nem segúe
nek otthon, v(zért se mennek el. Mint a maiak, másra t6lják a 
házimunkát. A j6 kislány pedig szolgálatkész. Eliezer nemcsak 
szorgalmat, hanem felebaráti szeretetet is keresett a lányoknáL 
Meg fogjuk látni, talált is. - Eliezer tehát imával kezdi: 

I. M6. 24, 12-27. 
Ezeket hallgatva, a régiekkel egylitt gondolkodhatunk azon, hogy 
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miért akarta Isten ezt a kis történetet a Bibliába beiratni. A z 
lizenet ugyanis nemcsak a fiúknak, a lányoknak is sz61. 

Amikor a fiúk és lányok egymással barátkoznak, lehet<Sleg val
lásos partnert keressenek. A barátkozásb61 udvarlás les z, majd 
jegyesség, végtil házasság.- Neklink is sz61 a Biblia: 11 ne a po
gányok köztil keressetek magatoknak házastársat!" A pogány házas
társ ugyanis nagyobb kárt tehet, mint a rossz barát. Eltér{theti 
a vallásos s z{vet az Istent<Sl és vele e gylitt más nagy értéktol: a 
becslilettol, áldozatosságt61. · 

Rebeka példája még mást is tanú. - Képzeljlik el, milyen mun
ka lehetett t{z teve számára elegendo vizet kimer{teni! Azután 
pedig a szállás kés zúés és vendéglátás gondja - munkája Eliezer 
és társai részére. Házastársnak olyant kell választani, aki nem 
fél a nagy áldozattól se, és sok fáradságot jelent<S munkát is tud 
vállalni másokért. Rebeka ilyen volt. J 61 kiállta Eliezer kemény 
pr6báját. Megérdemelte, hogy Isten kiválasztottjainak családjába 
kertiljön. 

Ha már a régiek házasságáról van sz6, beszéljünk még egy ke
veset a számunkra elég furcsa szokásr61, a többnejílségrol. Ezzel 
Ábrahámnak és leszármazottjainak az életében is találkozunk. -
A íófeleségen k{vül egy vagy két mellékfeleséget is vettek. Néha 
a feleség s zolgál6lánya töltötte be hivatalosan a mellékfeleség sze
repét. Az ilyen élet, foleg az asszonyok számára, nem lehetett 
szép. Megalázta oket, és álland6 családi békétlenség forrása lett. 

A többnejííség egyébként nem volt mindig s zokásban. Am{g az 
igaz Istent imádta az egész emberiség, megtartotta parancsát: egy 
férfinek csak egy felesége, egy nonek egy férje lehet! Amikor 
azonban az emberiség nagy része pogány lett, a többnejííség is 
szokásba jött. Ezek a noket nem vették egészen emberszámba. 
Felfogásuk szerint csak arra val6k, hogy a férfiak szolgál6i és 
szórakoztat6i legyenek. A választott nép több pogány szokással 
egylitt a többnejuséget is átvette. 

A Szent{rásban az áll, hogy az Isten az egész 6s zövetség idején 
elnézte ezt. Biztosan azért, hogy az egyistenh{vo nép is szaporod
jék, ne csak a körülöttük él o pogányok. Ugyanis több a lány, mint 
a fiú. A lányok tehát csak a többnejűség megengedésével kerUl
hették el a pártát és lehettek édesanyák. 

Számunkra, keresztények számára Jézus törvénye visszaállúja 
Isten akaratát, az egyneju házasságot. - Milyen szép az, amikor 
s zlileink hűségesen s zeretik egymást. Egymásért és érettlink élnek. 

Imádkozzunk szlileinkért! 
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16. EMBEREK ISTEN TERVEIBEN 

MegfigyelhetjUk édesanyánkat, amint el-elgondolkodik néha. Ha 
ilyenkor megkérdeznénk, mi jutott az eszébe, sok felelet hangza
nék ilyformán: "Éppen rád gondoltam kisfiam, hogy a nyolcadik 
után milyen iskolába adjunk, mi legyen bel<Sled." - Nemcsak szU
leinknek vannak tervei, elgondolásai vellink kapcsolatban, hanem 
az Istennek is. EgyikUnknek ilyen, másikunknak más feladatot s zán. 

Ábrahámról és Izsákról hallottuk, hogy velUk igen nagy tervei 
voltak az Istennek. A pogányság tévedései, babonái között élve, 
nekik kellett meg<Srizniök és továbbadni az Istenr<Sl s zóló igazsá
gokat. Ők kapták az {géretet is, hogy utódaik közlll származik a 
Megváltó.- Isten akarata szerint ezt az {géretet csak a család 
legid<Ssebb fiúgyerme ke, az els <Ss zUlött kapta meg. Izsák élete al
konyán nehézség merUlt fel azzal kapcsolatban, hogy kit illet az 
{géret. Ugyanis fiúikreik voltak. Az egyiket Ézsaunak, a másikat 
Jákobnak h{vták. Ha minden rendes kerékvágásban halad, Ézsaué 
az els<Sszlllöttség. Azonban nem {gy történt.- Az egyforma gye
rekekre azt szokták mondani, hogy mint az ikrek, hasonl{tanak 
egymásra. Nos, Izsákék két fiának teljesen eltér<S alakja és ter
més ze te volt • 

Ézsau nem szeretett otthon. Az errlot járta inkább és vadászott. 
Kissé vad természetu volt. Zsákmányát maga f'6zte meg, és csak 
apját k{nálta meg vele. Ő volt az «apjafia». - Jákob inkább oda
haza, az anyja közelében s zeretett lenni. Érdekl<Sdése legfeljebb 
csak a közeli nyájakig terjedt. Termés ze te s zel{dnek tU nt, de kis
sé ravasz volt. Őt meg az édesanyja szerette.- Az ikrek közötti 
els<S komoly nézeteltérést a Biblia {gy mondja el: 

I. Móz. 26, 29-34. 
Lássuk, mit tett Ézsau? A természet rendje szerint <S az els<S

szUlött, de lemondott jogairól. Pedig nagy dolog volt els<Sszlllött
nek lenni. A családok akkoriban nem szakadtak annyira szét, mint 
manapság: egyUtt éltek, közösen dolgoztak. Az els<Sszlllött paran
csolt az eg és z familiának. Ha háborúba keveredtek, <S lett a ve
zér, ha pereskedtE!k, <S b{ráskodott. Őt illette az örökség nagyob
bik fele, ezért <S lett a leggazdagabb. Ha mindehhez hozzávesszUk 
azt a kitUntetést, amit Ábrahám családjában élvezett az els<SszU
lött, be látjuk, hogy nagy veszteség érte Ézsaut. Dr ágán fizetett 
egy tál lencsef'6zelékért. - Mégsem kell klllönlegesebben sajnál
nunk. Tettét késobb sem bánta meg. Rövidesen látjuk, hogy meny
nyire testvérietlenlll llldözi s zerencsésebb öccsét. Még azzal is 
tetézte hibáit, hogy apja példáját nem követve, nem a rokonságból 
n<SsUlt, hanem pogány asszony kellett neki - egyszerre ketto! 

De még ennyi botlás ellenére is <S lehetett volna a ki válas z tot t. 

37 



Még nem veszett volna el számára minden. A lencséért eladott 
els <Ss zUlötti jog csak amolyan komoly {géret volt. A z {gé r et bevál
tása, vagyis az els<SszUlöttség átadása még az apa áldásához volt 
kötve. - Izsák öregkorára megvakult, és már halálát érezte, itt 
az ideje, hogy megáldja Ézsaut. Nem tudott ugyanis a fiúk közti 
egyességr<Sl. A fontos s zertartás el<Stt azonban az édesanya közbe
lépett. Ezzel újabb bonyodalom kezd<Sdött: 

I. Móz. 27, 8-46. 
Érdekes, elgondolkoztató történet. - A Biblia írói nem szépítet

ték a dolgokat: ami hiba volt, azt hibásnak írták, ami bun, azt 
hunnek. Milyen rossz olvasni, hogy egy anya igazságtalan, ha ked
venc gyermeke javáról van sz6. Nem is sz6lva a hazugsággal ösz
szekötött csalásr61, éppen szent dologgal kapcsolatban. - A Biblia 
ír6ja nem bélyegzi meg Jákobot hibái miatt. Talán mert <Smaga is 
Jákob leszármazottja, és nem akarta megbírálni azt, akit kivlÍ
las z t ott az Isten. 

Azt is megfigyelhetjUk, hogy mennyire nem volt lényeges Isten
nek, milyenféle emberekkel köt szövetséget. Az a fontos, hogy 
ígéretét tartsa, még ha kiválasztottjai nem is voltak az ígéretre 
mélt6k. Az Isten a jöv<St, az egész emberiséget nézte, amikor 
egy családot kUlönleges támogatásban kívánt részesíteni. Jákob és 
társai csak közvetú<Si az Isten jóságának. - A távirat hozhat jó 
h{rt akkor is, ha korhad6 oszlopokon és toldott-foldott vezetéken 
jön. Az Isten annyira jó, hogy Ü zenetét és a Megvált6t még ilyen 
utakon is el akarta ktildeni. 

Az Isten azonban nemcsak régen használta fel a rosszat a jó 
cél érdekében. Ma is e z t tes zi. 

Gyakori eset, hogy egyik-másik fiúnak részeges és igen dúrva 
az édesapja. Szenvednek ilyenkor az anyuka és a gyerekek! Sok 
gyermek ilyenkor fogadja meg, hogy soha nem iszik mértéken fe
IUl, édesanyja iránt pedig még kedvesebb és figyelmesebb lesz. 

Nem szabad tehát elkeserednUnk, ha rossz emberrel akad dol
gunk, vagy baj ér bennUnket. A ross z emberek, azok a korhad 6 
oszlopok, a baj meg az a toldott-foldott vezeték, melyen az Uze
net jön. az Isten mindent jóra fordíthat. A z Istent szeret<Sknek 
minden a javukra válik. 
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17. ISTENNEL VEGIG AZ ELETEN 

Jákob igen ravasz fiú volt. Anyjával szövetkezve agyafúrt m6don 
csalta el bátyját61 az els <Ss zUlöttséget. MindettíSl fUggetlenUl azon
ban mégiscsak istenfélíS ember lett belíSle. B{zott az Istenben 
és hálás volt mindenért, amit tíSle kapott. Egyébként alaposan 
btínhíSdött nevezetes csalásáért is. - K{sérjUk végig kalandokkal 
teli életén. 

Édesapjának és az Istennek áldása tényleg segúséget és védel
met biztos{tott számára. Ennek ellenére sem volt csupa boldog
ság és öröm az élete. - Üres kézzel kellett hazulr61 Ézsau harag
ja miatt menekUlnie. Ugyanis nem sok j6t olvashatott ki viselke
désébíSl. Csak az öreg s zUlíSkre tekintettel k{mélte öccse életét, 
a leszámolás t haláluk utánra tette. Jákob ezért szUlei k{vánságára 
az és z akon élíS rokonokhoz indult. Oltalmat, megélhetést, síSt ma
gához illíS feleséget is találhat. - A z otthonhoz sz ok ott fiúnak fé
lelmetes lehetett az elsíS, ismeretlen vidéken szabad ég alatt töl
tött éjszakája. Ez azonban nem bajt, hanem boldogságot hozott 
számára. Olvassuk el történet ét: 

I. M6z. 28, 10-22. 
Jákobot megv{gasztalta Isten {gérete. MegeríSsúette az atyai ál

dást, hogy ut6daié lesz ez az ország és közUlUk származik az 
emberek Megvált6ja is. Jákob egy szabadtéri oltár épftésével mu
tatta meg háláját. Ott azonnal fogadalmat tett, hogy nem hagyja 
el Istenét. 

További útja során íSsei régi városába, Háránba érkezett. Itt 
j6szerencséjére elsíSnek azzal a rokon kislánnyal, a nagyon csinos 
Ráchellel találkozott, aki késíSbb a felesége lett. Összehozta az 
élet nagybácsijával, a jövendíS ap6ssal, Lábánnal is. Ha lehetsé
ges, Lábán még Jákobnál is agyafúrtabb ember volt. Sz{vesen fo
gadta, még a lányát is neki {gérte, hiszen az öcsköse. Azonban 
kétsze r hét évig kellett dolgoznia, m{g feleséglll vehette Ráchelt. 
- Igaz, az elsíS hét év múltával is kapott feleséget, de nem azt, 
akiben megegyeztek, hanem Ráchel níSvérét, akit nem is akart. 
A z igaziért kellett a másik hét é vet is les zolgálnia. Mivel ennek 
végén is csak feleségei voltak, Lábán még további hat évig dol
goztatta, hogy hozományt is keressen nekik. - Jákobnak is helyén 
volt az esze. Ügyeskedése révén a hozomány sokkal gazdagabb lett 
mint Lábán tervezte. De azért a huszadik év végén sem akarta 
elengedni Jákobot. Még további hasznot remélt veje munkájáb61. 

Ezért félig-meddig szökve indult hazafelé Jákob karavánja. Fé
lelmetes út volt ez is. Már nemcsak saját életét, hanem felesé
geit, gyermekeit, síSt egész vagyonát kellett Ézsau bosszúját61 fél
tenie. Alázatos bocsánatkérés és bíSséges ajándékok is alig értek 
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el valamit Ézsau bosszús sz{vében. Kétszáz kecske, ugyanannyi 
juh, harminc teve csikóstul és hús z szamár mind kevés volt. 

A hazaérkezés el3tt még egy jelentCís esemény történt Jákob éle
tében. Igaz, álmában, de Isten akaratából fontos ez az álom is. 
Ő ugyanis álom közben közölhet lényeges dolgot választottaival: 

I. Móz. 32, 24-30. 
Az álom kUzdelmekkel teli életet és egyben bátor{tást jelentett. 

Aki még az égi hatalmakkal is megkUzd, az legyCíz minden földi 
nehézséget és gyCízelemre viszi a jó Ugyet. - Jákob erCís volt a 
kUzdelemben, ezért egy másik nevet is kapott. A Jelenés, akivel 
b{rkózott Izraelnek nevezte. - JegyezzUk meg, hogy nemcsak Já
kob használta új nevét, hanem kb. ezer éven át utódai is. Ugyan
csak Izrael lett a neve országuknak, amint már hallottuk. Arról 
pedig késCíbb lesz szó, hogy az ország kettészakadása után, annak 
északi része, melyet Jákob tizenkét fia köztil tizenegynek leszár
mazottjai laktak, megtartotta az Izrael nevet. Juda utódai vis zon t 
<Ss atyjukrÓl nevezték el délen fekvCí országukat. Juda negyedik fiú 
volt Jákobék szépszámú családjában. JegyezzUk még meg, hogy 
Juda, vagy Judea népe fentmaradt, m{g Izrael lakossága elpusz
tult. A Juda szót magyarul zsidónak, Judeát pedig Zsidóországnak 
mondjuk. - A Palesztinában élCí zsidók ma ugyancsak Izraelnek 
nevezik a második világháború óta fennálló országukat. 

Jákob méltó volt új nevéhez. ElCíször saját természetével kUz
dött meg. Ezért azután ellenséges bátyján is tudott gyCízni. - Ézsau 
négyszáz harcosával készUlCídött Jákob karavánjának fogadására. 
Jákobot azonban az okosság és Isten lelke vezette. ElkerUlte a 
testvérharcot: bocsánatot kért. Ézsau is jobb belátáera szánta ma
gát és a két testvér sfrva békUlt meg. Jákob tehát hazaérkezett. 
Sz{ve tele hálával az Isten iránt. Elment arra a helyre ahol hús z 
év elCítt az égigérCí létrán Istent és angyalait látta álmában. Há
láját mindenki szemeláttára megmutatta: áldozatot mutatott be. 

KésCíbb még két maradandó emlékmli feláll{tásával is megörö
kftette nevét. Az egyik bCív{z\i ásott kút volt Szichem városa kö
zelében. Nagy teljesftmény ez v{zben szegény terUleten, sziklás 
talajban. Évszázadokkal késCíbb Jákob nagy leszármazottja, Jézus 
is megpihent, majd tanftott a kút mellett, és ivott vizébCíl. Jákob 
kútja még ma is látható. - Jákob másik mlive egy sfremlék volt 
Betlehem közelében. Szeretett feleségét, Ráchelt temette itt el. 
Tudjuk, hogy kisgyermektik szUletésekor gyakran kerUinek élet
veszélybe az édesanyák. Jákob tizenkettedik fia, Benjamin életben 
maradt, de Ráchel meghalt. 

Azzal a tanulsággal fejezzUk be a tan{tást, hogy Jákob sok hi
bája, gondja-baja ellenére is szép életet élt, mert az Istent soha 
nem hagyta el. 
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18. JOZSEF TÖRTf:NETE 

Jákobnak tizenkét fia és egy lánya volt. Gondolhatjuk, mennyi 
örömet és gondot jelentett ennyi gyerek. Minden családban me ge
sik, hogy az egyik, vagy másik gyerek kedvence szUleinek. Néha 
más kedvence van az apának, más az anyának. Ez gyakran oda
vezet, hogy a többi testvér közösen áll bosszút a «kedvencen». 

Egy ilyenféle család bemutatásával indul a mai történet. Látni 
fogjuk azonban, hogy fontos események kerekednek beHSle. Jákob
nak, az apának J6zsef fia volt a kedvence. Bizonyára azért, mert 
a gyermek anyját, Ráchelt is nagyon szerette. Fiatal korában ti
zennégy évig s zolgált, hogy megkapja a ke zé t. A többi testvér pe
dig Jákobnak csak a kevésbé kedvelt feleségeitéSI s zUletett. A ki
vételezés abban is meglátszott, hogy J6zsef sokkal szebb ruhát 
kapott a többieknél. A testvérek ezen felill még azért sem szeret
ték féltestvértiket, mert az egyszer elmondta bizonyos hibájukat, 
az apjuknak. Nem árulkodásb61, csak azért, hogy nagyobb baj ne 
legyen. Tehát eléggé fes zUlt volt a családi helyzet. 

Már emlftetttik, hogy az Isten néha álomban ad parancsot vala
kinek, vagy 11.ym6don fedi fel a jövend<St. A kiválasztott álmot lát, 
és ébredés után biztosan érzi, mit akar az Isten, vagy mi fog 
történni. EléSfordult az is, hogy aki az álmot látta, nem értette 
a jelentését. Álomfejt<Sre volt s zUkség. Id <'ível Isten okosságot adott 
J6zsefnek, ezzel (5 is álomfejtéS lett. - J 6 zs ef gyermekkori álmait 
hozzátartoz6i fejtették meg. Olvassuk csak: I. M6z. 3 7, 6 -ll. 

Érthet<S, ezután mégjobban forrt a testvérek gyulölete. Sz<Stték 
terveiket, hogyan szabadulhatnának meg örökre J6zseft<Sl. Egyik
másik még a gyilkosságt61 sem riadt volna vissza. Mások «csak» 
éhséggel és szomjúsággal akarták egy kiszáradt kútban elpuszt{
tani. Véglll azonban megkegyelmeztek életének, de eladták rabszol
gának. Egyiptomba tart6 keresked<Sk húsz eztistöt adtak érte. Ezek 
azután áruikkal e gylitt J 6zsefen is túladtak. - A kegyetlen testvé
rek hazugsággal csapták be apjukat: megmutatták neki kedves fia 
kecskevértéSI nedves ruháját. Hadd higgye, hogy vadállat tépte s zé t 
J6zsefet. - Így kellett szenvednie Jákobnak azért, hogy fiatalko
rában CS is becsapta apját és testvéreit. 

Lássuk tovább J6zsef sorsát. Szerenesés ember volt. Életében 
minden rosszat j6ra ford{tott az Isten. A rabszolgapiacr61 j 6 hely
re kertilt. A király (6udvarmesterének - egyiptomi nyelven puti
fárnak h{vták - lett a háziszolgája. Azaz, {gy csak kezdte. Az 
Ugyes és becsUletes fiatalember rövidesen személyzeti f6nök lett. 
- Alig örUlhetett j6 állásának, megint bajba kerUlt. Most se a ma
ga hibájáb61. A putifár felesége vetett rá szemet és szemérmet
lenségre csáb{totta. Ő azonban sokkal erkölcsösebb volt, minthogy 
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ilyesmibe beleegyezzék. Az asszony ezért saját bílnét fogta József
re. Még mtíbotrányt is rendezett. A férj - sajnos - a hazug as z
s zonynak adott igazat és J ó zs ef megint fogoly lett. E z alkalommal 
a fáraó börtönében. (Tudjuk, az egyiptomi királyt szólították fá
raónak.) Halála napjáig itt maradhatott volna, mert még az is el
feledkezett róla, akivel jót tett börtönében, - Az Isten azonban 
úgy irányúotta a sorsot, hogy József visszakapja szabadságát. 

Az eseményeket a fáraó álmai indították el. Kövér tehenekr<Sl 
és tele kalász okról, majd sovány tehenekr<Sl és üres kalász okról 
álmodott. Hét volt mindegyikb<Sl. - A hivatalos álomfejt<Sket cser
benhagyta tudásuk, mikor az álmot meg kellett volna fejteniök. 
Így fordult a figyelem a börtönben éla József felé. Kiderült róla 
ugyanis, hogy jó álomfejto. Isten segítségével most is szerencsé
je volt. A kövér állatokon és a telt kalászokon rendkívUl bo ara
tást értett. E z t a Nilus hét éven át ismétlod<S áradása hozza majd, 
me ly évenként háromszori aratást jelent. A hitvány tehenek és a 
kalászok viszont szárazságot és emiatt hét terméketlen esztendat 
ígértek. - Az okos József azonnal jó tanáccsal is szolgált a fára
ónak. Gazdasági minis z ter kinevezését javasolta. Ennek a dolga 
legyen állami magtárak építtetése, a b<S termés elraktározására. 
Az inség éveiben ugyanez a miniszter intézze az élelem adagelá
sát. A fáraó erre a fontos hivatalra nem minisztert, hanem al
királyt jelölt ki. A legalkalmasabb: József személyében. József 
parancsa alá került mindenki, az egyetlen fáraó kivételével. - Az 
akkori fáraók nem vérbeli egyiptomiak, hanem eraszakos úton 
trónra került idegen fajta voltak. Ezért bízott meg az akkori ki
rály is a s zintén idegen Józsefben. 

A z Isten tehát felvitte a dolgát a mindig jó és becsliletes fiúnak. 
Mindez azonban nemcsak egyedül az <5 kedvéért történt. Istennek 
céljai voltak Józseffel. Az a feladat várt rá, hogy a választott 
népet, mely akkoriban csak egy népes familia volt, megmentse 
az éhhaláltól. Ez meg azért volt fontos, mert ez a család fejl<Sdött 
azzá a néppé, me ly az igaz vallást <Sri zte a pogányok között. Eb
b<Sl a népbal s zUletett a Megváltó. 

J Ó zs ef s zé p karriert futott be. A hús z ezüstért eladott ra bs zol
gafiúból egy hatalmas ország uralkodója lett.- Közületek is biz
tosan sokan s zeretnék nagyra vinni. Ha nem is alkirályi, de dok
tori, f'ómérnöki, vagy igazgatói címet sokan odaírnának nevük 
mellé. Így van ez jól! Csináljatok ti is karriert. Ennek titka, mint 
J ózsefnél, az Isten segíts é gén kívül a hit, becsületesség és az 
okosság legyen. Nem mások becsapására. - Nem biztos, hogy 
teljesednek jöv<St ille to álmaitok. A zonban ha becsületes és okos 
felnottek lesztek, az már igen nagy dolog. Sok karrierrel felér! 
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19. IZRAEL EGYIPTOMBAN 

Elég sok rosszat hallottunk már Jákob családjáról. Irigyek vol
tak, hazudoztak, gyíilölték egymást, bosszút álltak. Azt nem is 
említetttik, hogy egyszer kiirtottak egy egész falut. Láttuk, József
fel is milyen csúnyán bántak el. - Ma a megjavult testvéreket is
merjük meg. Komolyan megbánják bíineiket, készek a legnagyobb 
jóvátételre. Idáig a testvéri s zeretet s zégyenei, ezután a h3sei 
lettek. J ó hallani, ha megjavulnak a ross zak. 

A fáraó álma - ahogy J ó zs ef megfejtette - valóra vált. A b3ter
míS es ztend3ket aszályos évek követték. Egyiptomban József irá
nyítása mellett zavartalan volt a közellátás. Vis zon t a s zoms zé dos 
Kánaánban, Jákob földjén nem készültek fel az inséges id3kre. 

A h{rre, hogy Egyiptomban lehet gabonát venni, Izrael ide küld
te a t{z fiút. A legkisebbet, J ó zs ef édesöccs ét, Benjamint fogta 
csak otthon. J ó zs ef már várta 3 ket. El3zíSleg megparancsolta, hogy 
külföldre csak személyes engedélyével sza bad kivinni gabonát. 
Ezért kerültek József elé a testvérek. Jól értette beszédüket, mé
gis tolmács által beszélt velük. Alázatos meghódolásuk ellenére 
kémkedéssel vádolta 3ket, mintha a határvidék felderftése lenne 
a feladatuk. A védekez3 testvérek elíSadták családjuk történetét. 
Szeretettel emlegették miattuk aggódó id3s apjukat, akinek már 
csak legkisebb fiában van öröme, mert másik öccsük, József -
legalábbis ahogy 3k gondolták - nincs többé. Nem kell csodálkoz
nunk, hogy az ilyen szavakat halló József nehezen tudta könnyeit 
titkolni. Mégis biztos akart lenni bátyjai megjavulásában. Egyikü
ket, Simeont, túszként Egyiptomban fogta. Csak úgy kaphatta vis z
sza szabadságát, ha legközelebb a kis Benjamint is magukkal 
hozzák a többiek. Így kellett igazolniok beszédjüket. 

A hazatért testvérek hiába vitték a tele zsákokat, hiába találta 
meg ki-ki zsákjában a gabona árát is (József ugyanis visszatétet
te), akaratukon k{vül megint s zomorúságot okoztak apjuknak. Ő 
most már Simeont is sirathatta Józseffel együtt. Annak pedig a 
gondolatától is félt, hogy Benjamint is útnak engedje legközelebb. 
- Az éhség azonban nagy úr. Év multával elfogyott az élelem, és 
a család megint csak Egyiptomból remélhetett seg{tséget. Ezt 
azonban, és Simeon szabadságát a kis Benjamin bemutatásához 
kötötte J ó zs ef. Nélküle nem is indultak. R ub en, a legidosebb test
vér, saját két fiát adta biztosúékul Jákobnak, hogy minden körül
mények között hazahozzák a legkisebbet. Ezt azonban könnyebb 
volt meg{gérni, mint megvalósftani. 

J ó zs ef barátságosan fogadta 3ket, his zen becsületüket azzal bi
zony{tották, hogy a multkori gabona árát is hozták. Tisztelettel 
adták át apjuk ajándékát is. - J ó zs ef titokban boldog volt, mert 
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kisöccsét megláthatta és sza bad lett Simeon. De a legnagyobb pró
ba csak ezután következett. 

A gabonazsákok megtöltése során Benjamin zsákocskájába a vé
teláron k{vUl még József eztist ivópohara is bekerUlt. Így indult 
hazafelé a mit sem sejto tizenegy fiú. Nem jutottak messze, máris 
utolérték oket József rendorei. A gonoszságot emlegették, mely
lyel a kapott jókért fizettek a testvérek. Azok meg ártatlanságuk 
tudatában könnyen ajánlották József hatalmába annak szabadságát 
és életét, akinek zsákjából megkertil az ivópohár. Amikor pedig 
éppen Benjamin volt ez, Isten büntetésének látták az esetet. Most 
bántotta oket igazán, amit Józseffel tettek. 

A következÜkre csak eros férfiak és a legjobb testvérek képesek. 
Benjamint egyedUl nem engedték. Együtt mentek József elé. Mind 
a tizen ajánlkoztak túsznak, csak a legkisebb térhessen sértetle
ntil haza. Nem akarták, hogy apjukat a bánat vigye s{rba. A test
vérek nevében Juda beszélt. Ő mindenáron rabszolga akart marad
ni a kisfiú szabadsága fejében. - A testvérek viselkedése meg
gyűzte Józsefet. Elérkezett a nagy pillanat, mikor felfedte kilétét. 

I. Móz. 45, l-6. 
A testvérek örömében osztozott a fáraó és az eg és z nép. Mivel 

az éhinség még tovább tartott, a fáraó azt k{vánta, hogy Jákob 
eg és z családja költözzék Egyiptomba. Kocsikat is klildött ér tUk. 

Ilyen hfrekkel tért haza a fiúk karavánja. Jákob nem akart hinni 
a fülének. A visszajuttatott vételár és a fáraó gazdag ajándékai 
végül is meggyozték. De most már tartóztatni sem lehetett. Jó
zsefhez indult, nehogy meghaljon mielott megláthatná. 

A király egy jótermo vidéket adott új lakóhelyül az izraelitáknak. 
Jákob azonban nem feledte, hogy nem ez a?: igazi hazája népének. 
Kánaán földje az, amit Isten an nyis zor meg{gért. Ebben a földben 
k{vánt o is megpihenni, apja Izsák és nagyapja Ábrahám mellett. 
- Halála elott megáldotta fiait és megjövendölte sorsukat. A leg
szebb áldást József családja kapta. A legigéretesebb jövend 3 Juda 
családjára várt. Az o utódai emelkednek királyi méltóságra és az 
o leszármazottjuk lesz a Megváltó. 

Azzal kezdtUk, hogy a mai történetben minden jóra fordul. Így 
történt. Hibát, bffnt nem vétett senki. A s zereplok köz t József 
volt a legjobb, mert nagyon szerette apját és testvéreit. Nem sza
vakkal és csókjaival bizonyúotta ezt, hanem tettekkeL Éhhaláltól 
mentette meg családját és megélhetést adott nekik. KUlönös gondja 
volt édesapjára. Nemcsak életében, de ünnepélyes temetéssel még 
a halál után is megadta neki a tiszteletet. 

Tanulságul jegyezzUk meg, hogy a mi szeretetUnknek is tettek
ben kell megláts zódnia. Munkánkkal is seg{tjUk mieinket, áldozatot 
hozunk értük, és örüllink, ha adhatunk. 
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20. A SZOLGASÁG FÖLDJI!N 

Közmondásunk szerint a legkedvesebb vendég is teher három 
napnál tovább. Jákob népének vendégeskedését az egyiptomiak már 
emberölt<Skben s zárnelták. Ott töltött éveik s zárn a közel kettCSa zá z 
volt. Ez az ország kezdetben olyan volt számukra, mint fiatal 
növénynek az U ve g ház. Kedvez<S körlilmények között a családok 
er<Ss nemzetté fejllSdtek. 

Történetlink idején az egykor kedves vendégeket már kellemetlen, 
s<St ves zélyes betolakodóknak tartották. Az is nyugtalan{totta CSke t, 
hogy I zr a el lakóhelye az és z aki határvidék. Háború es etén könnyen 
az ellenséghez pártolhatnak. - Egyiptomban elsCSsarban a zsidók 
túlnépesedése ellen védekeztek. Móds zerlik azonban nép{rtásnak 
sz ámított. A határeríSdítmények és a piramis ok ép{tésénél er <Site
tett kényszermunkára fogták ISke t. Azt akarták, hogy a munkába 
pusztuljanak bele. Ezenkívlil más eszközökkel is próbálkeztak. 
Akkoriban a kisbabák nem a kórházban, hanem odahaza s zlilettek. 
A beteg anyukákat pedig szlilészn<Sk - madárnek - ápolták. Ezek
nek parancsolták, hogy pus ztítsák el az izraeliták kisbabáit. A be
te g anyukák úgysem tudják <Sk et megvéd eni. A s zUlés zn<Sk azonban 
nem hajtottak végre ilyen parancsot. E z ért maguknak az anyáknak 
{rták el<S, amennyiben kisfiúk s zliletik, bele kell dobni ok a Nilus ba. 

A választott nép és az igaz vallás egyaránt veszélybe jutott. 
Ezért az Isten szabadítót klildött népének. Mint egy kalandregény, 
olyan izgalmas ennek az embernek a története. 

Egy kisbabát már a harmadik hónapja rejtegetnek. Hogy lenne 
s z{vUk a Nilus ba dobni?! De az a kegyetlen egyiptomi törvény! -
Az anya kigondol valamit. Elkész{ti a világ els<S mázes-kosarát 
és beletes zi a gyereket, a kés<Sbbi Mázest. A v{z ellen kátránnyal 
is bekeni a kosarat. Majd a folyó szélébe, ahol még nincs a v{z

nek sodra, a nád közé tes zi. Elbújtatva <Sr t állít a közelbe, és 
Istennek ajánlja az Ugyet. - Így kezd<Sdött a nép megszabadítójá
nak, Mázesnek története. A z események gyorsan fejl<Sdnek. A par
ton sétáló királylány meghallja a kisbaba sírását. Megsajnálja, 
örökbe fogadja, és nevet ad neki. A gyerek anyja pedig úgy Ugyes
ked ik, hogy <St alkalmazzák dajkának saját fia mellé. 

A fáraó udvara tele volt tudósokkal. A csepered<S, éles es zíí fiú 
jó kezekbe kerU l. Megtanulja a számtant, az írást, a csillagá
szatot és a törvényhozást. Beletanul még a varázslók tudományá
ba is. Tudása, mííveltsége, ruházata, minden egyiptomi. Csak a 
sz{ve nem alakul át: elnyomott, szenved<S népéhez húzza. 

KözéjUk me gy. Látja, hogyan s zenvednek a magas norma miatt. 
Ha nagy nehezen teljes{tik is a parancsot, és eikésztil a kiszabott 
számú tégla, máris még többet k{vánnak t<Sllik. Az ösztönz<S pedig 
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nem az anyagi részesedés, sem a több fizetés, hanem az egyre 
stírílsöd<S korbácsUtés. 

Mózes egyszer szemtanúja volt, hogy az egyiptomi munkafelU
gyel<S éppen korbácsolta a dolgozókat. Hirtelen termés zettí és igen 
er<Ss fiatalember volt, csapása egybíSl halálra sújtotta az egyipto
mit. A temetés is gyorsan me nt: Mózes pillanatok alatt a homok
ba rejtette. - Ezután két verekediS izraelitát akart kibékúeni. Nem 
sikerUlt. Inkább megfenyegették, hogy feljelentika gyilkosság mi
att. Ez kitudódott közben. Mózes ezért kUlföldre, a Sinai félszi
getre menekUlt, ahol pásztorkodás lett a mestersége. Ennek során 
hasznos ismeretekre tett szert.Megismerte a sivatagot és az oá
zisokat, végigjárta a forrásokhoz vezet<S utakat. Szóval, tájékozód
ni tudott a Vörös tengert<Sl keletre és északra fekv<S vidéken. Mind
ezeknek késíSbb nagy hasznát vette. - Pásztorkodása alatt találko
zott el<Sször az Istennel. Err<Sl így olvasunk: II. Móz. 3, l-8a. 

Mózes csak nehezen szánta rá magát, hogy teljesítse a paran
csot. Els<Ssorban azért mert töbhet s zeretett v:olna megtudni atyái 
Istenér<Sl. Még az ég<S csipkebokor sem igazolta megfeleliSen azt a 
valakit, akinek íS tUstént engedelmeskedett. Az igazi nevét, vagyis 
a termés ze tét kívánta · megtudni. Szerinte a nép is csak ismert 
valakinek engedelmeskedik. A jelenés eleget tett Mózes kívánsá
~ának, és megmagyarázta, hogy kicsoda <S igazában. Ezt mondta: 
EN VAGYOK AZ, AKI VAN. Annyira lényege az örökt<Sl tartó, sa
ját erejéb<Sl való létezés, mint pl. egy testnek a kiterjedés. Nem 
olyan, mint az egyiptomi és babiloni istenek, akik s ztiletnek és 
meghalnak. A csipkebokorból szóló Isten maga a létezés. Minden 
más csak úgy lehet, ha Ő engedi. 

Mózes ezután úgy gondolta, hogy kevés lesz, ha csak a kUldíSje 
nevét tudja megmagyarázni. Jó lenne annak erejét is mind a nép
nek, mind a fáraónak bemutatni. Az Isten ezért valamiféle csoda
tev<S tudományt adott neki. - De Mózes még harmadik nehézséggel 
is el<Sállt. Ugyanis egy kissé dadogós volt. Most megijedt, hogy a 
kUldetéssel járó izgalmak miatt még jobban megromlik a beszéde, 
és emiatt el vés z a tekintélye. A z Isten ekkor Áront, a bátyját 
rendelte kísér<Sjének. E z pap volt és s zé pen beszélt. A munkát 
úgy kellett me gos ztaniok, hogy Mózes végzi a csodajeleket, Áron 
meg az el<Sadó lesz. - A legközelebb kísérettikbe szegíSdUnk mi is. 

Az eddigiek alapján beszéljUk meg, miért lett nagy ember Mó
zesb<Sl. Bizonyára azért, mert nehéz feladatot vállalt, nagy célt 
ttlzött ki maga elé. A törpe- jellemtlek vis zon t megijednek minden 
nehézségt<Sl, és megfutnak minden komoly munkától. Aki csak a 
játéknak, meg a szórakozásnak akar élni, és kerUli a dolgok ne
hezebbik végét, az sohasem lesz igazán értékes ember. NekUnk 
emberebb emberekké kell lennUnk! 
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21. A LEGELSO HÚSVET 

Sok id<S telt el Mózes menekülése óta. A fáraó és a f'6emberek, 
akik a gyilkosságról tudtak, már nem élhettek. Így a két testvér, 
Mózes és Áron elindult, hogy a küldetést teljesítse. - Az új fá
raótól el<Sször csak háromnapi szabadságot kértek népüknek. Le
gyen végre idejük, hogy kiimádkozhassák magukat a közös áldoza
tokon. A sok munka miatt ugyanis sohasem telt erre. A fáraót 
feldühítette a kérés. 11 TÚ1 jól megy soruk, azért gondolnak imád
ságra, meg áldozatra!" Tüstént kiadta a parancsot a norma me g
s zigorítására. A jóakarat b alul ütött ki. A nép helyzete romlásán 
zúgolódott és Mázesre hárította a felel<Ssséget. Ő meg az Istennek 
panaszkodott, aki meger<Ssítette (géretét: nem hagyja el népét. 

Mózes ismét az egyiptomi vezetZik elé állt, és bemutatta Isten
t<Sl kapott tudományát. Így igazolta, hogy a jó Ugy szolgálatában 
jár. Els<S jele a földredobott pásztorbotja volt. Ez megelevenedett, 
tekergett és sz is zegett: k(gyó lett bel<Sle. - Csak néhány percig 
tartott az egyiptomiak csodálkozása: A fáraót k(sér<S varázslók 
botjaival is valami hasonló történt. Trükk volt ez, vagy szem
fényvesztés, k(gyóbuvölés, vagy a gonosz segítségével Üzött rend
k(vüli jelenség? Ki tudná megmondani? Igaz, Mózes k(gyója végül 
is felfalta a többit, de ez mit sem változtatott a fáraón. Nem 
adott szabadságat Isten népének. 

Még izgalmasabb dolgok történtek ezután. A N(lus-parton talál
kozott a küldöttség fáraóval és embereivel. Mózes botjának üté
sét<Sl olyan lett a v{z, mint a vér. De a varázslóknak se kellett 
sok id<S, <Sk is produkáltak hasonlót. - Következ <5 ijes ztésül békák 
lepték el a vidéket: hemzsegtek utcákon és lakásokban. És ha volt 
még üres hely- képzeljük - oda meg a varázslóknak sikerült bé
kákat csalogatniok. Így e z a jel sem használt. Most egymás után 
következtek a természeti csapások. Szúnyogok és legyek tömege, 
dögvés z az állatokon, ragályos betegség az embereken, jégesZi és 
sáskajárás a terményen. - V é ge zetül háromnapos sötétség követ
kezett. Egész Egyiptom s zenvedett. Kivétel csak az izraeliták vol
tak. Őket nem érték a csapások. 

És a fáraó? A csapások idején már-már megtört, ezek multá
val ismét megkeményedett a sz(ve. K(nozta, uzsarázta Isten népét. 
Minden áron ragaszkodott az ingyen munkaer<Shöz. Valahogy (gy 
gondolkodott: 11 Volt az én országomban légy és szúnyog máskor 
is elég. Pusztítottak a járványok is. Áradás idején gyakran piros 
a N11us . A szélkavarta homoktól sokszor elborult az ég, és lett 
éjszaka a nappalból. Na meg a varázslóink is elég tökéletesen 
utánozták Mózes tetteit." - Röviden: az egyiptomiak nem akartak 
gondolkodni. Nem értették meg, hogy a súlyos bÜnt mindenképpen 
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el kell hagyni, akár az Isten bUntetésének tartunk egy eseményt, 
akár nem. - A kilenc bUntetés semmit sem jav{tott rajtuk. 

Hátra volt még az utolsó, a tizedik csapás. Végtil is ez hozta 
meg a szabadságot, amire nagyon jól fel kellett készUlni. - Az 
Isten valamiféle fizetést akart adni népének a rengeteg ingyen 
munkáért. A z asszonyok és lányok mintha Unnepre kés zUlnének, 
kölcsönkérték az egyiptomi n<Sk ékszereit. Visszaadásukra nem ke
rUlhetett sor. Náluk maradtak munkad{j fejében, - A másik el<Ské
szUletet ugyancsak az Isten akarta. Egy vacsorát kellett elfogyasz
taniok. Így búcsúztak a rabságtól és ünnepelték szabadságuk els<S 
napjait. Isten úgy akarta, hogy népe örökre emlékezzék erre az 
éjszakára, és mindenegyes évfordulón hasonló módon vacsorázza
nak.- Mózes {gy közvet{tette ezt a parancsot: II. Móz. 12, 3b-ll. 

Nem volt tehát id<S a késlekedésre. Mindennek menetrendszeríl 
pontossággal kellett történnie. Sietségb<Sl az asszonyok nem kelesz
tettek tésztát, hanem kovásztalan kenyeret aUtöttek. A bárányt sem 
a szokásosan kész{tették el: egészben sütötték meg. Vándorbot a 
kezükben: bármely pillanatban indulhatnak. 

A tizedik csapás éjszakája igen mozgalmas volt Isten népének 
és felette keserves az egyiptomiaknak. Isten akaratából .minden 
családban meghalt, aki a legkedvesebb, az els<Ss zUlött gyermek. 
Nem volt kivétel sem a fáraó, sem a börtönben szUl<S rabn<S els<S 
gyermeke. Csak ott volt a kegyelem, ahol a bárányvért<Sl piros
lottak az ajtófélfák: az izraelitáknáL - Ezen az éjen érkezett a 
szabads ág. A fáraó maga könyörgött Mózesnek, hogy költözzenek, 
de minél gyorsabban, és vigyék mijUk csak van. 

Elindultak. Maga Isten vállalta ve ze tésüket. N a pp al egy kUlönle
ges felh<S, éjszaka pedig égi tílz húzott el<Sttük. Ére zték, ve lUk 
van Istenük. Örömük azonban rövidesen aggódás ra változott. A fá
raó megbánta engedékenységét, és seregével elindult, hogy visz
s zakergesse <Sk et. Emberi okoskodás s zerint nem volt menekülés. 

KétségbeesésUkben már azt is megbánták, hogy szabadok lettek. 
Egyiptomban legalább megmaradt volna az életük. - Ekkor, az 
utolsó pillanatban érkezett a segúség. A Biblia úgy {r ja, hogy a 
felh<S a két sereg közé húzódott. Az Uldöz<Sk éjszakáját még söté
tebbé, a menekül<Skét pedig világossá tette. Mózes imájára - me
lyet a tenger felé mutató vesszeje is jelképezett - csodát tett az 
Isten. Szárúó szél ostromolta a vizet, egyre jobban s zár ú otta, 
m{g a meder alkalmassá vált a sereg átvonulására. - Hajnalodott, 
amikor a zsidók vonulása megkezd<Sdött. Utánuk nyomban a fáraó 
serege. Alig, hogy az Uldözöttek elhagyták a medret, Isten akara
tából összecsaptak a vizek és elborúották az üldöz<Sket. A pusz
tulás teljes volt. Így állt ki népe mellett az Isten. 
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22. A SZENTIRAS CSODAIROL 

Amíg a teremtés könyvét olvastuk, és a pátriárkák korával is
merkedtUnk, alig történt olyan rendkívlili esemény, melyet a Bib
lia csodának tartott. Bár le gendas zerílen, de minden a maga útján 
ment. Az izraeliták történetében azonban egyik csoda a másikat 
éri. A multkori tanításban is volt vagy tucatra való: a tíz csapás, 
a népet vezet<S felh<S, az imádságra s zétny11ó tenger. - Biztosan 
rendkívUli események voltak ezek? Ilyen «nagyban» mílvelte volna 
Isten népe érdekében a csodákat? 

Tudjuk, a Szentírás nem a mai értelemben vett történelemkönyv. 
Leírásai sem helyszíni közvetítések a régmult eseményekr<Sl. A 
Biblia hittankönyv. Inkább vallásunk igazságait kell benne keres
nünk, mint történelmet. Így vall saját magáról: .,Az Istent<Sl su
galmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az 
igazságban való oktatásra, hogy az Isten embere tökéletes és min
den jócselekedetre kés z legyen." (2. Tim. 16 -17). Az a célja, hogy 
a keresztény életre neveljen. Meg vannak ehhez az eszközei is. 
Ilyenek pl. az irodalmi formák, v. mílfajok. Azt a mílfajt választ
ja, amelyik a leginkább célraviv<S. Néha a történelemszeríl leírás, 
máskor egy vers költ<Si túlzásai, esetleg egy csodás esemény köz
lése a megfelel<S irodalmi forma. El<Sfordulhat, hogy egy esemény, 
mely történelmi csodaként hangzik, a képzelet mílve. Arra szolgál, 
hogy megértessen velUnk valamilyan vallási tanítást. 

Hitlink egyáltalán nem követeli, hogy csodának tartsuk a Szent
írásnak mindenegyes rendkívüli tudósítását. Nem is azért mondjuk, 
vagy olvassuk el a csodás eseményeket, hogy egyikUnk higgye, 
másikunk kételkedjék. Hittani igazságokat keresUnk mögöttuk. 

A régiek felfogása sze r int Isten úgy irányította a világ sorát, 
és benne népe történetét, hogy sok mindent «saját kezUleg» inté
zett el. KedvUkért állandó készültségben volt, cselekedett, ha jó
nak látta. Villámjával le sújtott egy emberre, s zétvert egész had
sereget, U zenetét saját kezével írta le, stb. - Manapság másként 
is gondolhatjuk az Isten gondviselését. Megértése kedvéért egy 
automata gépsorról vegyük a hasonlatot. A vezérl<S asztalnál be
táplálnak egy utasítást. Erre a gépek legkUlönfélébb és legössze
tettebb mílveleteket végeznek. A mílveletek végén készen áll a kí
vánt készítmény. - A nagy világgépezet vezérl<S asztalánál is meg
születik egy terv, kifejezésre jut egy akarat. És mílködni kezd a 
gépsor: emberek okossága, vagy oktalansága, jósága, vagy bílne 
a fizika és kémia törvényei, számunkra ismert és ismeretlen er <Sk. 
Az eredmény pedig sokak szemében csodálatos, másokéban min
dennapi. Köztillik egyet-kett<St be :ú-tak a Szentírásba és a hív<S em
berek elgondolkodnak: mit akart ezzel Uzenni az Isten? 

49 



NézzUk ilyen szempontból a multkor említett tengeri átkelés 
<<csodáját». Egy szóval sem állíthatjuk, hogy a siker nem Mózes
nek rendkívlil Ugyes vezetési taktikájában rejlett. Jól ismerte 
Egyiptom és a Sinai félsziget útjait. Nem is a rendes karaván úton 
indult, melyen azonnal elérték volna ISke t. És zaknak tartva, a ha
tárerí5dítmények í5rségével gy{ílik meg a bajuk. A délrí51 megkö
zelített Vörös-tenger pedig széles és mély lett volna számukra. 
Észak-kelet a helyes irány, itt a keskeny és sekély tenger véget 
nem érí5 sástavakon folytatódik. GondviselésszeríJ lehetett a jó irá
nyú forró, sivatagi szél, mely úgy-ahogy járhatóvá szárította a 
medret. A két oldalról fals zerílen merevedí5 víztömeg vis zon t in
kább költiSi leírás, mint s zós ze r inti igazság lehet. A költiSk már 
akkoriban is ismertek voltak túlzásaikróL-Az Uldözí5 sereg köny
nyen lehetett saját vesztének okozója. A lovasság és a nehéz har
ci szekerek súlyától me g lazított tengerfenék aligha lehetett s zi
lárd út a gyalogság számára. 

Az elmondottak alapján: nem kell ott csodát látnunk, ahol enél
ktil is kielégítí5 magyar á za tot találunk valamilyen eseményre. De 
akárhogy vélekedUnk pl. a tengeri átkelésrí51, a Biblia betíli mögött 
b i z tos igazságot találunk. Isten segíti azokat, akik benne bíznak. 

Kísérjlik még egy darabig a tengeren átjutott népet. 
Az idegen földön is védte, vezette í5ket az Isten. Sztikség esetén 

élelmezéstikrí51 is gondoskodott. A Szentírás ezt a segítséget is 
csodaként könyveli el. - Elí5re bocsájtjuk, hogy akkoriban a Sinai 
félsziget nem volt annyira terméketlen, mint mana ps ág. Nomád 
p ás z tornépek lakták, tehát kellett legyen legeliS és víz. Mózes né
pének s zintén voltak állatai, e zek élelemmel s zolgáltak. LehetiS
ségtik nyi1t cserekereskedelemre és vásárlásra is. Ezek ellenére 
gyakran adódtak élelme zé si zavarok. 

Azonban az önmegtagadás, a böjtölés, meg a turelem nem vol
tak erényeik. Ha valamiben szííken voltak, máris zúgolódni kezd
tek. Mózes, Áron, vagy az Isten ellen. Visszasírták Egyiptomot, 
az ottani húsos fazekakat, a kenyeret, meg a hagymát. 

Vonulásuk során egy ihatatlan, keserílvíz-forráshoz értek. Máris 
kész volt a lázadás. De Mózesnek sikertilt a vizet ihatóvá tennie. 

Amikor ennivaló híjával voltak, az Isten így gondoskodott róluk: 
II. Móz. 16, 12b-20. 
A hússzerzés aligha volt csoda. A nálunk is ismert fUrjek hosz

s z ú, s zinte halálra fárasztó vándorútján ma is piheniS a Sinai fél
sziget. Klilönösebb Ugyessé g sem kellett, hogy egy (6zetre valót 
ö ss z es zedjenek belí51Uk. 

A mannakérdésre sokkal nehezebb a magyarázat. De talán nem 
is szUkséges. Elég és teljesen biztos magyarázat Isten gondviseliS 
s zeretete övéi iránt. 
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23. A SZÖVETSEG ES A TÖRVENY 

Harmadik hónapja volt már úton Isten népe, amikor a félsziget 
déli részéhez érkezett. Itt emelkedik a hegy, melyr31 az egész 
terület a nevét kapta: a Sinai. Nagy események sz{nhelye lett ez 
a vidék. Az Isten itt és most akarta kiterjeszteni szövetségét az 
Egyiptomban néppé fejl3dött egykori 3satyák, Ábrahám, Izsák és 
Jákob utódaira. 

A sze r z3dés ma is ünnepélyes és nagy dolog. Sokkalta nagyobb 
volt azonban a régiek szemében. Igazi testvérekké, elválaszthatat
lan barátokká tette azokat, akik s zövetkeztek. Ilyen viszonyt akart 
Isten az izraelitákkaL Miért éppen 3ket érte ez a kitüntetés? Biz
tosan nem azért, mert rászolgáltak. Minden kiválasztás és h{vás 
az Isten titka. 

A szövetségnek Mózes volt a közvetú3je. Kérdésére a nép egy 
s z{vve l-lélekke l vállalta a s zövets éget • H ár arnnapos lelkigyakor la t, 
ima és bÍÍnbánat el3zte meg a kötést. T is z ta s z{vvel kellett Isten 
elé állniok. 

Istent nem l~ t ja szem ünk, fülünk se hallja hangját. Most mégis 
úgy akarta, hogy népe érezze, milyen nagy és hatalmas s zövetsé
gtik. Megjelenésekor dörgött és villámlott, tílzben és füstben állt 
a hegy, akárcsak a vulkán-kitörés idején. A nép úgy érezte, mint
ha harsonák is szólnának a magasból. 

Mózes erre a félelmetes hangra ment fel. Itt tanulta meg a szö
vetség törvényét, a T{zparancsolatot. Mindannyian jól ismerjtik 
ezt mi is. De csak megrövidúett, iskolás változatában. Hallgassuk 
meg szórul szóra: II. Móz. 20, 2-17. 

Mózes lejött és tovább adta a parancsot. A törvénykönyvb31 fel
olvasta a törvényt és a többi utasúást. A nép mindent sz{ves-örö
mest tett magáévá és vállalt. Most már megpecsételhették a szö
vetséget. A táborban tizenkét oltárt emeltek, tör zs enként egyet. 
Ünnepélyes áldozat kezd3dött. Mózes a bemutatott állatok vérének 
egy részével az oltárokat s zentelte fel. Másikkal a népet. Közben 
mondta: 11 Ez annak -a szövetségnek vére, melyet Isten köt veletek." 
E z volt az Ószövetség kötése és megpecsételése. 

Isten a törvényeken k{vül még egy maradandó emléket akart a 
s zövetségnek. Ennek átvételére a hegyre h{vta Mózest. - Fenntar
tózkodása idején szomorú esemény sz{nhelye lett a tábor. Talán 
érthet3 is, hogy az emberek szerették volna, ha valami módon 
köztük lenne az Isten. Egyiptomban láttak ilyesmit. Egyes külön
leges bikákról - mivel a bika igen er3s állat - azt hitték, hogy 
az az Isten. E zé rt s zerették volna a zsidók is valamilyen formá
ban látni Szövetségestiket. Áron volt Mózes helyettese, t3le k{

vánták kéréstik teljesúését. A n Ök aranyéks zereib3l azután e lk é-
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s zUlt a bikaformájú bálvány. Tudatlanságukban eléje borultak, még 
áldozatokkal is megtisztelték. 

Az Isten azonban semmiképpen sem akarta, hogy bálványimádó 
legyen a nép. A Tízparancs is e zé rt tiltja, hogy bármi formában 
ábrázolják Istent. KUlBnben elfelednék, lélek Ő, és egyetlen Valaki 
és a kitalált istenekkel e gylitt imádnák. Mózes jól megértette ezt. 

A hegyr<Sl lejöv<S Mózes még tettenérte <Sket a bálványozás on. 
Hirtelenharagú ember lévén, a szövetség emlékére késztilt és a 
Tízparancsot megörökít<S k<Stáblákat földhöz vágta, a bálványt ösz
szetörte. Anyagát porrá zúzta, vízzel keverte és megitatta az 
emberekkel. Érezzék csak: milyen semmi az ilyen Isten! Áron is 
megkapta a magáét. V é gU l szavazást rendelt el: kik választják 
Istent, és kik a bálványt. Ez utóbbiakat megölette hliséges embe
reivel. Ilyenfajta öldöklések elég gyakoriak a Bibliában. Egyszer 
majd e zekr<Sl is beszélUnk. 

Mózes ezután újból felment a Sinair a, új k<Stáblákat készített. 
Ismét megkötötték a s zövetséget, amit bálványimádással me gs ze
gett a nép. Gondoskodás történt a k<Stáblák meg<Srzési módjáról is. 

Sokat beszéltUnk Mózesról, lelki tulajdonságairól. Milyen lehe
tett a megjelenése? Talán olyan, amilyennek a világ egyik leghí
resebb szobra, Michelangelo mlive ábrázolja. A mlivész azt a 
pillanatot örökíti meg, amikor az Isten embere, kezében a k<Stáb
lákkal, a hegyr<Sl lejövet megpillantja az aranyborjúnak hódoló 
népet. Tekintete, de egész teste is csupa e ro és indulat. Sz inte 
ére z zUk: itt nagy valami van kés zUl<Sben... A muvés z szarvat is 
faragott Mózes fejére. Miért? - Az <Ssrégi szentírás szövegében 
egyes szavaka t, amik azonban eltér<S jelentésuek, hasonlóan írtak. 
A kés<Sbbi fordítók nem mindig értették helyesen ezeket. Ez tör
tént a «szar v>> és a <<ragyogás» szavakkal is. Már tudjuk, hogy 
nem szarva volt Mózesnek, hanem ragyogás tilt tekintetében, mert 
az Isten közelében volt. 

A két k<Stáblát elég gyakran ábrázolják a templomi mlivés zetben. 
Tudnunk kell, hogy eredetileg nem a számokat írták rájuk egyt31 
tízig, hanem magát a törvény szövegét. Rájuk fért, mert elég 
nagyok voltak. A mai ábrázolások római számainak inkább csak 
emléke zte t és a s zerepUk. 

Gyakran halljuk, hogy egyik, vagy másik országban új törvény
könyvet készítenek, vagy módosítják a régebbit. - A törvényeknek 
igen fontos s zerepUk van az életben. Nélklillik lehetetlen emberi 
módon élni. Azok a jó törvények és azok hoznak boldogságet az 
emberiség életére, melyek az <Ssrégi Tízparancsolatot alkalmazzák 
modern életUnk körUlményeihez. Az ilyeneket azután mint Isten 
parancsait kell megtartanunk. 
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24. A V ALASZTOTI NEP ISTENTISZTELETE I. 

Ma és következ() alkalommal, mintha kiránduláson lennénk, lá
togassunk el az izraeliták vallási közösségébe. A Biblia közlés ei 
segítenek abban, hogy több mint 2500 év és néhányezer kilóméter 
távolságot legy<Szve kiismerjUk közöttUk magunkat. EmlítettUk, hogy 
a Tízparancsolaton kíviil egyéb törvényeket is kapott a választott 
nép. Szabályozták mindennapi életét, igazságszolgáltatását, és 
igen részletesen az istentiszteletét. Példaként hallgassuk meg, 
hogyan intézkedik a Biblia a szent hely elkészúéséhez szUkséges 
anyagok összegylíjtésér<Sl~ II. Móz. 25, l-9a. 

B3ven összegyUlt minden. A mí1vészek és mesterek kitettek roa
gukért. E lk és zUlt a s zentsátor, és várja látogatóit. - Kirándu
lásunk idején <Ss z van. Nagy iinnepek zajlottak már le idáig is. A 
tavaszi hónapban volt húsvét, az Egyiptomból történt kivonulás és 
szabadság Unnepe. Elmúlt már a húsvétot ötvenedik napon követ<S 
pUnkösd is. A Tízparancs kihirdetésére emlékeztek, és az aratást 
köszönték meg ekkor. A gyiimölcstermésért, meg az olajért há
lálkodtak a kora<Sszi sátoros iinnepen. Virágkoszorúk, pálma- és 
gyiimölcsfaágak adták a díszítést ehhez a hét napig tartó iinnep
hez.- Sokkal komorabb a kés33sz nagy iinnepe, a hosszúnap, vagy 
engesztel() nap. Erre érkeztUnk mi is. 

A táborban semmi munka. Mégcsak nem is (óznek. Kialudtak a 
házitfízhelyek. Étkezés sem les z ma, csak ha felj<S az esthajnal 
csillag. Igaz, bármely szombaton jönnénk, ugyanaz a teljes iinne
pi csend és nyugalom fogadna, mert már pénteken elkészítik a 
szombati ételt.- A tábor közepén vagyunk. Ez a helye az isten
tiszteletnek. Nem tégla és k<Sépiilet, hanem gyapjúból s z<Stt sz ín es 
ponyvákkal köriilvett udvar. Ho ss za ötven, szél e h us zon öt méter. 
Állandó jellegfl építményt nem emelhettek, mert még a vándorlás 
éveit élték és a szentsátort is vinniök kellett. - A templomkapú 
egy széthúzható, díszes fUggöny. LépjUnk be rajta. 

Mozgalmas kép, színes látnivaló tárul elénk. A színteret el<Sbb, 
aztán az eseményeket! Kissé emelt helyen egy szokatlanul nagy 
négyszögletes oltár. Rézlemez borítja és tflz lángol rajta. Négy 
sarkán ugyancsak rézb<Sl négy szarv. Sokan köszönhetik éltiiket 
ezeknek a szarvaknak. Törvény ugyanis, hogy ha valaki önhibáján 
kívUl esett gyilkosságba, áldozatának rokonsága, csak az oltárig 
Uldözhette. Ha sikertilt megfogni az oltár szarvát, megmenekUlt. 

Reggeli áldozat ideje van. Áron (ópap vezeti a szertartást. Ő 
.Jákob harmadik fiának, Lévinek leszármazottja. Mózes Isten pa
rancsára szentelte pappá. Mikor a törzsek azon vitatkoztak, hogy 
melyik adja a (ópapot, 12 vessz<St tettek a szövetség ládája mellé. 
Isten Áront igazolta, mert a Lévi-törzs vesszeje virágzott ki. 

53 



Mózes, Áron fiait papokká szenteli. A törzs többi férfi tagját le
vitáknak hívják. Segítenek az áldozatnál, vezetik az éneket és imát. 
Isten azért tilntette ki ezt a törzset, mert az aranyborjú-lázadáskor 
<Sk álltak els<Sként Mózes mellé. A (ópap hosszú, fehér gyolcsru
hája felett térdigér<S b1borköntöst visel, szélén aranycseng<Sk. A 
köntös felett egy mellet és vállat fed<S ruhát visel. Ennek két ré
s zé t a vállakon két hatalmas drágak<S kapcsolja össze. A ruhát 
efódnak hívják. Az efód mellrészén egy kUlönleges~ tizenkét drá
gakÖvel díszített táska van. Ennek tudakozó a neve. Két dobókoc
kát rejt. Az egész népet érint<S döntések Ugyében ezek segítségé
vel tudta meg a (ópap Isten akaratát. Áron fején (ópapi süveg. 
Arany táblácska fénylik rajta ezzel a felirattal: Isten szentje. A 
papok és a leviták is ünnepi ruhát viselnek. 

A hosszúnapi istentisztelet áldozatbemutatással kezd <Sd ik. Ehhe z 
egy bárányt vezetnek el<S. Ve zet<Sje az állat fejére teszi kezét, 
majd megöli. A kiöml<S vért aranycsésze fogja fel, melyet az oltár
ra öntenek. Majd a bárány kerül az oltár tüzére, ahol teljesen 
elég. MegsemmisUlése azt fejezi ki, hogy bemutatói kicsinyek, 
s zinte semmik, az Istenhez képest. Meghódolva kell <St imádniok. 
- Lisztet, olajat és bort is adnak a (ópap kezéhez. Az els<S kett<St 
elégetéssei áldozzák fel, a harmadikat az oltárra öntik. Ezzel ér 
véget a reggeli áldozat. 

Kés<Sbb egy imádó áldozattal bt!neik bocsánatát kérik. A (ópap 
el<Sbb a saját és a papok bílneiért áldoz. Ajándékuk egy fiatal 
bikaborjú, meg egy kos. A bika teste az egészen elég<S áldozatok 
oltárán hamvad el. Ekkor az állat hamvaival, meg el<Sz<Sleg felfo
gott vérével és az arany tömjénez<Svel megindul a (Ópap és a papok 
körmenete a szentsátor felé. A nép ide nem léphet, csak szem
mel kísérheti <Sket. A körmenet a rézb<Sl öntött vízmedence me l
lett halad. Itt végezték az áldozatok megkezdése el<Stt vallási t is z
tálkodásukat a papok. Lelklik bánatával és az el<Sírt s zertartással 
akartak méltók lenni a s zen t áldozatokhoz. 

Vegylik szemügyre a szentsátort. Tizenöt méternyi oldalát és 
ötméteres hátsórészét eztist alapra helyezett akácfa-deszkák alkot
ják. ElUlr<Sl függöny zárja el. Tetején négyszeres takaró biztosít
ja igen értékes tárgyainak védelmét. Maga a szentsátor is egy 
másik, igen sz épen hím z ett bels<S függönnyel os z lik két rés zr e. 
Belépéskor az els<Sbe, a szentélybe jut a papság. A szentély lát
ványosságait legközelebb nézzUk végig. 

Nem voltunk az eddigiek során túlzottan részletez<Sk? A Biblia 
leírását szinte meg sem közelítettük. Az Istennek - úgy látszik
nagy gondja volt házára és tiszteletére. KöztUnk lev<S otthona, 
templomunk, sem közömbös számára. Szereti a rendet és azép
séget. Ennek mi viseljUk gondjait, Isten háza a mi otthonunk is. 
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25. A V ALASZTOTI Ni!P ISTENTISZTELETE Il. 

Hallgassunk meg egy éneket azok öröméről, akik az ószövetség 
istentis ztelentén résztvehettek: Zsolt. 83 • 

Gondolatban mi is itt állunk, a szentsátor elso részében, a 
szentélyben. Mellettlink balról a hatalmas hétágú gyertyatartó, 
vagy akkori nevén, a mécses. Igen nagy az értéke: kb. hatvan kg. 
s z{narany! Három tányérkájában állandóan nemes olaj ég, a tel
jes fényt majd éjszakára gyújtják meg.- A mécses mellett oltár. 
Kisebb a kintinél, de ezt és szarvait is aranylemezzel bor{tották. 
Ha itt lesz az ideje, a másik oltárról parazsat hoznak, és drága, 
illatos flistöloszereket szórnak rá. Ez az illatáldozat oltára. 

Nem áll meg a papok menete a szentély harmadik berendezé
se, a kenyerek asztala elott sem. Itt csak szombatonként van 
szertartás, amikor a papok a tizenkét törzs ajándékát, az ugyan
ennyi friss kenyeret hozzák, és elviszik a régieket. Sze nt ke nye
rek ezek, csak a papok ehetnek belolUk. 

A papok menete most ismét fliggönyhöz ér. E z zárja el a s zent
sátor másik részét, a szentek-szentjét. Mindenki számára és min
dig tilos ide a belépés. Kivétel a mai, az engesztelés napja: ma 
a f'6pap beléphet. Ennek a helynek nagy kincse a szövetség ládája, 
másik nevén a frigyszekrény. (A régies «frigy» szó szövetséget, 
szerzodést jelent.) Lényegében k{vUlrol és belülrol aranylemezek
kel bevont akácfa-láda. Fedelének - a neve kegyelem tábla - kli
lön tisztelet jár. A Szent{rás szerint innét hallotta Mózes az Úr 
hangját és efelett volt látható a felhő, - Isten ottlétének jele. 
A ládát két térdelo angyaiszobor d{sz{tette. Ezért nevezték az Is
tent a kerubok (azaz angyalok) felett trónoló Úrnak. A ládában 
további értékes kincsek: a T{zparancs táblái, tányérnyi manna, 
mint Isten jóságának emléke, végül Áron kivirágzott vesszeje. 
EmlúettUk már a törvénykönyvet, mit Isten sugallatára {rt Mózes. 
Ennek a láda mellett volt állandó helye. 

Mekkora meghatódottság vehetett erot a belépo f'ópapon, az Isten 
közelében! Az áldozati állat vérével meghinti a s zövetség ládáját, 
mintegy emlékezteti Istent a szövetségre, majd a ládára teszi az 
arany tömjénzoL 

A hosszúnap szertartásai között most ismét áldozatbemutatás 
következik. A papság és a nép huneiért áldoznak. A nép ajándéka 
két kecske és egy bárány, amihez a papok még egyet adnak. A 
bárányokból és az egyik kecskébol egészen elé go áldozat lett. A 
megmaradt kecskebakra más sors vár. A f'6pap kezét teszi fölé 
és ráolvassa az emberek huneit. Ma úgy mondanók, hogy meggyó
nik az emberek nevében. Majd a táboron k{vülre, a sivatagba k{
sérik az állatot és itt elpusztul. Így reméli a nép, hogy vele egy
gylitt bunei is megsemmisülnek. 
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Az alkony közeledtével az esti áldozat ideje érkezik el. Ez 
egyébként mindennapi kötelez<S áldozat volt. 

Az esthajnalcsillag feltfínése jelentette az engesztel<S nap végét. 
Akkoriban ugyanis nem éjfélt<Sl éjfélig, hanem alkonyattól alko
nyatig tartott egy nap. - Tanulmányútunk ezzel véget ért, de még 
távolról sem ismertUk me g az izraeliták vallási életét. 

A szent helyre nemcsak bfínbánatra, hanem hálaadásra és kö
nyörgésre is jött a nép. Ilyenkor ajándékokat is hoztak. A tehet3-
sek állatot, a szegények kis olajat vagy gerlét. Az áldozatból azok 
is részesedtek, akik felajánlották. Így lettek Isten vendégei, aki a 
házigazda s zeretete jeléUl asztalt terít nekik, lakomára várja <Sk et. 
Ez az áldozatok után megtartott szent étkezésen valósult meg. 
(Szentmise áldozatunk fontos részének, az áldozásnak is ugyanez 
az alapgondolata: a mennyei Atya terít nekUnk asztalt. Rajta a 
felajánlott legértékesebb áldozat: Kris ztus .) 

A választott nép vallási életének igen fontos el<Sírása a szombat 
törvénye. Szombat a heti munkaszUnet, az istentisztelet, az ima 
és a templomi hittantanítás napja volt. A munkas zllnet oly s zigorú 
volt, hogy halállal bfính<Sdött, aki dolgozott ezen a napon. - Min
den hetedik esztend<St szombatévnek neveztek. Ezévben nem mfível
ték meg a földeket, ami magától termett, az a szegényeké volt. 
Ugyancsak szociális gondoskodás érz<Sdik az ötvenévenként ismét
l<Sd<S un. jubileumi év törvényeib<Sl is. A földmívelés szintén szU
netelt. Ha valaki szegénysége miatt rabszolga sorsra jutott, ez
évben vissza kellett adni szabadságát. A szegénység miatt eladott 
föld szintén visszakerült eredeti tulajdonosához. Így gondoskodott 
Isten, hogy egyeseknél ne halmozódjék fel a földbirtok, és ne ala
kulhasson ki a rabszolgaság. 

Törvény szabályazza az étkezést is. Például tilos a sertéshús 
fogyasztása, egészségligyi és vallási okból. Meleg égövön könnyen 
juthatnak a sertésb<Sl az emberbe bizonyos betegségek. Vallási ok 
pedig az, hogy a sertés a pogányok áldozati állata volt, s zen t ét
kezéskor ették. Isten nem akarta, hogy népe hozzájuk hasonlítson. 

Érdekesek az ún. s zertartásos tisztaság könyvei is. A mindenna
pi élet során lelkileg megfert<Szötté lehetett valaki, anélkül, hogy 
bfínbe esett volna. Így, aki halottat érintett, kiütést kapott, vagy 
az édesanya gyermeke aztiletése után. Az ilyenek nem vehettek 
részt az istentiszte le ten. Csak akkor me hettek a vallási közösség
be ismét, ha áldozatbemutatás, imák és vallásos mosakodás által 
megtisz tultak. E zen törvények célja volt kihangsúlyozni mennyire 
fontos a lelki tisztaság az istent is ztelet részeseinek. - Id<Snként, 
pl. Jézus korában, a szertartásos tisztaságat fontosabbnak tartot
ták a sz ív t is ztaságánál. Jézus keményen elítélte ezt a felfogást. 
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26. LAZADASOK ES BÚNHODESEK 

A tengeri átkelést<Sl az új haza kapujáig, Jerikó városáig, alig 
néhány hét l<!tt volna az út. Isten azonban jóval ho ss zabb menet
id<St: negyven évet szabott meg népe számára. A lázadás minden
egyes napjáért egy sivatagi esztend<S járt. De valami jó is volt 
ebben. Hosszú id<S kellett ugyanis, hogy vallásukat és törvényei
ket megtanulják és eros néppé váljanak. Ez a honfoglalás feltétele 
volt. De addig fontos események történtek életUkben. 

A negyvenboi még csak egy év telt el, amikor Sinaitól északi 
irányban, az új haza felé megindultak. Mózes tizenkét h{rszerzot, 
kémet ktildött elore, hogy Kánaán földjéral és lakóiról érteslilé
seket szerezzenek. - Ami f"óldjét illeti - és ezt a visszatéréskor 
bemutatott termény-mintákkal is igazolták - tényleg remek ország 
volt. Képzeljlik el: két ember cipelt egy s zoloftirtöt. A lakosság 
harciasságáról azonban a legtöbb kém {gy beszélt: "Az emberek 
mindmegannyi óriások, a városok bevehetetlen er<Sdök." Ez viszont 
ross z akaratú túlzás. A hazug kémek szándéka volt lázadást sz{

tani Mózes és a vezet<Sség ellen. Sajnos, hittek nekik. Eleinte el
vétve és csendben, majd egyre határozottabban bontakozott ki a 
lázadás. "Bárcsak haltunk volna meg Egyiptomban, vagy akár itt 
a sivatagban •.. Az országban, mit az Isten ígér, úgyis csak kard 
vár ránk... A z ass zonyokra, meg a gyerekekre pedig rabszolga
ság ..• Új vezért akarunk, aki visszavezet Egyiptomba." 

Nemcsak a nép, hanem a papság és Áron, s<St még Mária, Mó
zes n<Svére is beleesett a lázadás blinébe. Az Istennek fájt, hogy 
nem bízik benne a népe. Tervbe vette, hogy pus ztúlni hagyja. Mó
zes kérésére mégis megkegyelmezett, és módosította a blintetést. 
Akik a lázadásban részt vettek, nem láthatják meg az Ígéret Föld
jét. A már említett negyven év alatt halt ki ez a lázadó nemzedék. 

Tudták és viselték büntetéstiket, mégis újra lázadoztak. Így Ká
desben a vízhiány miatt. A két vezeto imájára Isten vizet ígért, 
ha Mózes vesszejével rátit a sziklára. Most Mózes is hibázott, o 
is elvesztette bizalmát. Nem hitte, hogy lázadó népét megsegíti 
az Isten, és vizet fak as z t nekik. Kétkedve kétsze r litött a s ziklára. 
Azonnal v{z csordult, de a két vezet<S megkapta büntetését, nem 
léphettek az Ígéret Földjére. Áron meghalt és fia lett a (ópap. 

Nagy kertil<Skkel, lassan vonultak. Útjuk során egyes népek meg
tagadták a tertiletükön való áthaladást, másoktól gy<Szelem árán 
vették azt meg. 

Ido múltán - talán már hallani is unalmas - a kemény sivatagi 
élet miatt lázadtak. A példás blintetést maga a sivatag adta meg. 
A vidéken ugyanis olyan kígyók éltek, melyek marása gyulladásos, 
sajgó sebeket okozott, akár a tííz. E z ért tüzes kígyónak hívták 
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oket. A lázadás idején seregestül jöttek, és a lázadókra vetették 
magukat. Lett nagy sírás és fogadkozás! Az Isten érdekes felté
telhez kötötte segítségét. Mózesnek egy óriáskígyót kellett rézhol 
öntenie és fára fUggesztenie. Milyen bánatot érezhettek, akik erre 
a kígyóra néztek! Eszükbe jutottak btíneik. Bánatukért nemcsak 
bocsánatot kaptak, hanem a kígyók büntetésétol is me gs zabadultak. 

A kígyókon kívUl még egy állatfajta is említést érdemel a ván
dorlás történetében: a szamár. A régiek szemébeh egyáltalán nem 
lenézett állat. A következÜkben pedig egyenesen e lokelo szerepe 
van: az Isten rajta keresztül közli akaratát. Az eset már a Holt
tenger közelében történt. 

A pogány mohabiták királya belátta, hogy Isten közeledo népe 
erosebb, mint az övé. Értesült ugyanis, hogy ezidáig minden el
lenállást megtörtek. Ezért a gonosszal szövetkezve akart megküz
deni Izraellel. Élt ott egy babiloni Bálám nevtí jós és varázsló 
ember. Bo jutalom fejében Cive le akarta megátkoztatni Izraelt. 
Gondolván, hogy az átok majd tönkretes zi erejüket. Kívánságára 
egy magas helyrol, honnét az egész nép látható, hangozzék az 
átok. - Bálám tisztességes ember lévén, nem vállalta ezt. Nem 
átkozhatja azokat, kiket megáldott az Isten. Késobb a király ki
bírhatatlan unszolására és az Isten engedélyével mégis nekiindult. 
De szamara nem a kívánt irányba vitte. Visszatérítve, jobban 
mondva, vissza·1erve a helyes útra, megint megmakacsalta magát. 
Még a furkósbot biztatására sem indult. Lefeküdt. Mire újab b ve
rés. Ekkor Bálám a lelkiismeretében úgy hallotta, mintha az ál
lat s zólna. Szemére veti a jogtalan ütlegeket. Ekkor döbbent rá 
Isten akaratára, me ly népét segíti. E zze l nem lehet ellenkezni. 
Bálám elott ekkor felvillant a választott nép sorsa: jövendölt a 
Jákob családjában feltííno, királyt jelento csillagról, Jézusról. 

Ahogy múltak a küzdelmes sivatagi esztendok napjai, úgy közel
gett a már százhúsz éves Mózes életének alkonya. - A vonuló 
sereg elérte Nébó hegyét. Innét már csak kb. tíz kilóméter a Jor
dán torkolata, és látszik Jerikó, a pálmák városa is. Egészen 
közel vannak az Ígéret Földjéhez. 

Mózes igen s zé p beszédben mondott istenhozzádot népének. In
tette oket, hogy legyenek htíségesek az Istenhez és a s zövetség
hez. Jövobe-látó emberként szólt hozzájuk: 11 Mint engem, egy má
sik prófétát is küld majd nektek az Úr. Őrá is hallgassatok!" 
Szavaival a Megváltó jövetelét jövendölte meg. - Ezután felment 
a hegyre, és végigtekintett az új hazán. Genezáret tavától Jerikó
ig, Kelettol a Földközi tengerig. Láthatta a városokat: Názáretet, 
Betlehemet, Jeruzsálemet ••. Szeme biztosan megtelt könnyel. 

Ott, a látóhegyen halt meg az Isten embere. 
Befejezésül egy részlet a búcsúbeszédbol: V. Móz. 30, 15-20a. 
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27. ISTEN NE:PE HAZÁRA TALÁL 

Mózes kitíín<S és el<Srelátó vezeto volt. Még jóval halála el<Stt 
maga mellé vett egy Józsue nevíí férfit, és megosztotta vele a 
vezetés gondjait. Háború esetén ugyancsak Józsue volt a vezér, 
Mózes halála után pedig, az egész nép teljhatalmú vezet<Sje lett. 
- Ragyogó feladat várt rá. Ő vette birtokba azt a földet, melyet 
Isten Ábrahámnak és utódainak ors zágul ígért. A honfoglalás és 
Józsue csatái mind azt bizonyítják, hogy az Isten állta a sza vá t. 

A hadmÍÍveletek id<Spontját jól eltalálták. Kánaán földjén akkori
ban nem volt eros, egységes állam. Minden város és falu külön 
királyság, amolyan liliput országok, élUkön a törzsf'ónökkel. A 
teleptilés ek közti területek pedig senki-földje voltak. - Izrael ke
letr<Sl, a sivatag irányából vonult fel. Mint Palesztina természe
tes véd<Svonala, a Holt tenger és a Jordán állta útjukat. A folyó 
nyugati oldalán hatalmas falakkal meger<Ssúett város: Jerikó. Ká
naán kapujának szamított: aki áthalad rajta, megtette az elso biz
tos lépést az egész terlll et elfoglalásához. 

Józsue tudni akarta milyen er<Ss a város, milyen a lakosság 
hangulata, és mekkora ellenállással kell számolnia. Jerikóba kiil
dött kémei igen jó értesilléseket szereztek, bár <Skmaguk bajba 
jutottak. Felfedezték és Uldözték oket. Szerencséjükre egy Ráháb 
nevíí kocsmárosné, a városfalba épült házába elrejtette, majd pe
dig egy kötélhágcsón megszöktette <Sket. Hálából viszont megigér
ték, hogy az ostrom során nem éri <St bántódás. 

A megindult hadmííveletek els<S gy<Szelme a Jordánon való átke
lés volt. Ezt hasonlóan írja le a Biblia, mint a tengeri átkelést. 

Még csodálatosabban hangzik a város elfoglalása. A z ostrom 
els<S szakaszában bekerúve elzárták a kUlvilágtól. A továbbiakban 
azonban Józsue nem állútatott fel ostromgépeket, se létrákat a 
falak mellé. Tiizes nyl1záport se zúdítottak a városra. Ezek he
lyett hat napig napjában egysze r, a hetediken pedig kétsze r kellett 
egyre fokozódó lármával és trombitaszóval megkertilniök a várfa
lakat. A furcsa ostrom rendkíviili eredménnyel járt. Az utolsó na
pon leomlottak a falak, megny11t az út a város birtokbavételéhe z. 
- Nehéz lenne megállapítanunk, hogy mi történt pontosan. Tudjuk, 
a Szentírás nem helyszfui közvetúés a régmult eseményeirol, ha
nem hittankönyv. Az ilyenben inkább az {ró célját kell keresniink, 
és az Isten Uzenetét: Jegyezzék meg az utódok, hogy nem a ma
roknyi sereg, sem vezérei kiilönleges tehetsége, hanem az Isten 
adta keziikbe az országot. Ez a tanúás a fontos, míg az esemé
nyeknek - ez esetben a falak leomlásának - csak másodrendíl: je
lent<Sségiik van. Ledöntbette azokat földrengés is. Talán a halálra 
rémtilt lakosság önként megadva magát, kinyitotta a kapukat, e z
zel olyan lett a város, mintha falai omlottak volna le. 
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Megdöbbento Jerikó további sorsa. Ráháb és vagyana kivételével 
a gyozok mindent elpusztítottak. Sem gyereknek, sem állatnak, de 
még az ékszereknek sem kegyelmeztek. Ilyen totális pusztításról 
máskor is hallunk a Bibliában. Szabad lett volna megölni az ártat
lanokat, vagy érdemes elégetni a zsákmányt? - Akkoriban nem 
volt Vöröskeres z t. A hadifoglyokat és az ártatlanokat nem védték 
nemzetközi egyezmények. Az eros megsemmisíthette a gyengéb
beL Jézus vallásának köszönheto, hogy a lelkekben; ha nem ke
resztények akkor is, van valami emberség. - A Szentírás mindig 
Isten szava volt, miért nem tiltotta a kegyetlenkedéseket? Bizto
san azért, mert emberi íróit a nagy cél vezette: mindenáron 
vissza tartani a népet a pogány bálványimádástól. E z ugyanis na
gyon ragályos volt. Nemcsak az emberek, hanem életkörülménye
ik, sot használati tárgyaik is terjesztették. Az Isten emberei 
ezért azt vallották, hogy ami pogány elpusztul, az már nem fertoz. 

Józsue harcairól nemcsak az eseményekkel egyidoben készilltek 
feljegyzések. A jóval késobbi idokben is írtak ezekrol. És amint 
a hűskölteményekben szokás, szívesen nagyították fel az esemé
nyeket, és s zottek csodás részleteket az igaz történet közé. A 
Szentírás összeállítói is olvasták ezeket a muveket, és sokat át
vettek bel<SlUk. Így pl. az Igazak Könyvéb<Sl idézi a Biblia Józsue 
harcainak egyik érdekes epizódját, amikor a nap megállott az égen. 
- Öt király bosszúból megtámadta Gabaon városát, mert lakói 
megadták magukat, s<St s zövetke ztek a gyozelmesen elonyomuló 
J ózsueval, aki termés zetesen sietett s zövetségeseit megsegíteni. 
Estére hajlott már, mire kivívta a gy<Szelmet, és üldözőbe vehet
te a királyok seregét. E zek menekülését még egy s zörnyű zivatar 
is nehezítette. Jobban pusztította soraikat, mint az izraeliták kard
ja. De egysze r csak véget ért a jégzápor és kisUtött a nap. E z 
azonban az ellenség megmenekülés ét jelentette volna. Józsue imá
ba kezdett, csakhogy a nap ne látszódjék, ne sUssön az égen, tom
boljon a zivatar és pusztítsa az ellenséget! - Imája meghallgatást 
talált. Az eseményt pedig úgy örökítették meg, hogy Józsue meg
állította a napot. 

Józsue még sok királyt gy<Szött le és várost foglalt el. Így Ká
naán földjén megtelepedett Isten népe. 

A honfoglalásan kívUl még Józsuera várt az új haza felosztása 
a tizenkét törzs között, és a nép békés életének megszervezése. 
Kijelölte a szentsátor állandó <Srzési helyét, valamint a menedék 
városokat a nem szántszándékos gyilkosok oltalmára. Okos kor
mányzása békét hozott népének. 

Amikor halálát ére zte közeledni, hivatta a nép ve zetoit, hogy 
elbúcsúzzék t<SlUk. Ime a búcsúbeszéde: Józs. 23, l-ll. 
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28. A BIRÁK 

Az egyik ószövetségi szentiratnak ,.Bírák könyve" a neve. Arról 
a korszakról tudósít, melyet bíráinak vezetése alatt töltött Isten 
népe. Ezek inkább csak viselték a bírói címet, de nem bíráskod
tak. Legfeljebb csak alkalomadtán. Törzseik élén álltak mint vezé
rek és s zabadságh3sök. - A Bibliában említett ti zenhat bíró köztil 
csak azokról lesz szó, akiknek nevét már hallhattuk valamivel 
kapcsolatban. 

A Kr. e. liOO-as években járunk. Kánaán földjén kereszttil-kasul 
vándorol a Közel-Kelet majd minden pogány törzse. Izrael népé
nek örök ellenségei. A zsidók mégis vonzódnak hozzájuk. Te ts ze
nek bálványisteneik is, Baál els3sorban. Fiataljaik a törvény szi
gorú tilalma ellenére összeházasodnak a közelben lakó pogányokkal. 
Ahogy ilyen esetekben történni szokott, most is a rossz gy3z: 
Baál-imádó lesz az igaz Isten gyermekéb31. Felejtik ígéreteiket, 
megszegik 3seik szövetségét. 

Isten igazságos büntetése rabló, fosztogató pogány hordák alak
jában tört rájuk. Oda lett vagyonuk, vele a szabadságuk. Új uraik 
ugyancsak ki zsákmányolták, nyomorgatták 3ket. Szerencsére, a 
bajban esztikbe jutott az Isten: imádkoztak és javulást ígértek. Az 
Isten erre egy bírót, azaz vezért küldött, aki egy id3re kivívta 
a szabadságot és nyugalmat szerzett a népnek.- Röviden ez a kö
zös története mindegyik bíró mílködésének. 

Ma két híres bíróról hallunk. Egy asszony az elso. Igazi szabad
ságh3s, Debora. Ellenfelének biztosabban ismeros a neve: Sisera. 
Ha valamiboi igen sok van, arra mondják, hogy sisera-had. - A z 
ország északi részén volt nagy a baj: Jábin király hadvezérének: 
Siserának és tengernyi megszálló seregének nyögték a terhét, mint 
bálványozásuk súlyos büntetését. 

Debora Isten parancsára az el3kelo férfit, Bárukot szólítja fel, 
hogy szervezze meg a felszabadító hálrorút. Ő azonban annak el
lenére, hogy tízezer embere volt, megijedt a feladattóL Foképpen 
az ellenség forgókas·zákkal fels zerelt harckocsijaitól félt.- Debora 
bíróna ment a katonák közé, csak így indult meg a támadás. Igaz, 
Isten megmondta, hogy a gy3zelem dics3sége sem a férfié, hanem 
egy asszonyé lesz. Az ütközet a Tábor hegy közelében volt. Kime
netele a harciszekerek miatt - emberi számítás szerint - Siserá
nak kedvezett. Ekkor jött az isteni segítség. Zivatar támadt, és 
a megijedt lovak össze-vissza nyargaltak a harciszekerekkeL Ko
csisaik ugyanis élettiket féltve közéjlik dobták a gyeplot. MenekUlt, 
ki merre látott; jópéldával a f'6vezér, Sisera járt el31. MenekU
lés közben egy ass zon y sátrába került, ahol az álom elnyomta. 
A többi már könnyen ment. Az asszony kalapáccsal és sátorcövek-
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kel a földhöz szegezte Sisera fejét. Báruk, a hadvezér már csak 
ellenfele holttestének örülhetett. A z igazi gy<Sztes, Debora hála
énekét a Szentírásba is feljegyezték. 

A másik híres bíró: Gedeon. Nevét egyik adventi énekünk Mári
ával kapcsolatban említi: .,Gedeon gyapja, kire szállt égnek har
matja." Rövidesen megtudjuk mi köze volt ennek a bírónak a gyap
júhoz, és a gyapjúnak Máriához. 

Gedeon idejében a pogány madianitákkal büntette Isten népe hut
lenségét. A Sinai félsziget fel<Sl, gyorsan nyargaló tevéiken bármi
kor érkeztek, mindig súlyos csapást hoztak. Vetés idején letapos
ták állataik a szántóföldeket. Ami megmaradt és betermett, azért 
aratáskor jöttek el. Kenyér mellé hús is kell: magukkal vitték az 
izraeliták állatait. Ellenállás semmi. És így me nt hosszú évek óta. 
Gondolhatjuk mennyire elszegényedett a nép! 

A hív<S emberek hunbánó imájára Isten Gedeont küldte. Hallgas
suk meg bírái tisztre való meghívását: Bír. 6, llb-17. 

Gedeon a seprést saját háza elott kezdte, mivel családjában is 
akadt bálványimádó. Apjának pl. a hegy tetején egy kis liget volt 
a s zentélye, itt áldozott Baálnak. Gedeon els<Snek apja bálványol
tárát rombolta le, és kivágta a liget et. A z apa látta, hogy Baál 
nem tud bosszút állni, gondolkodni kezdett és megtért. De nem 
így a környék lakossága! Elhatározták, hogy megölik Gedeont. -
Ezzel a kocka el volt vetve. Gedeon néhány istenhu törzsb<Sl sere
get gyűjtött és felkészült a harcra. 

Még egyszer bizonyságot akart szerezni, hogy Isten tényleg ot 
akarja népe szabadítójának. - Egy este a s zérííre (a falu szél e, 
ahol a legel<S kezd<Sdik) egy maréknyi gyapjút tett ki. Az a csoda 
volt a kívánsága, hogy reggelre semmire ne szálljon harmat, csak 
a gyapjú legyen harmatos. Íme Isten válas za: a sz áraz (ú v ön annyi 
harmat gyult a gyapjúba, hogy kicsavarva egy esés zé t töltött meg. 
Gedeon még biztosabb akart lenni: ellenpróbát is kívánt. Ez is 
megtörtént: száraz maradt a gyapjú a csupaharmat (úvön. - Ad
venti énekünk azért hasonlítja Máriát Gedeon gyapjához, mert ve
le is kivételt tett az Isten. Őrá nem, de mindenki másra r ás z ál
lott a z ossz ü l ok b u ne • 

Gedeon tehát teljes szívvel engedelmeskedett. Mivel az ügy 
sokkal inkább volt az Istené, mint az övé és a hadseregé, nem 
is kellett hozzá sok harcos. - Gedeon els<S felszólítására huszon
kétezer félénkebb katona ment haza. A maradék tízezret is so
kallta Isten. Újabb próbatétel utan mindössze háromszáz embere 
maradt. Ennyivel akarta az Isten bebizonyítani, hogy Ő fog gy<Sz
ni és nem a sereg. - Ez meg így esett: 

Gedeon igazában mégiscsak megijedt a tengernyi ellenségt<Sl. 

Félelme akkor szünt, mikor az éj leple alatt az ellenség táborába 
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lópózva kikémlelte oket. Amit hallott, az ti., hogy ugyancsak fél
nek, erot öntött Gedeonba. Még az éjszakán harcra rendezte ki
csi hadseregét. 

Kard, nyl1 és dárda helyett ktirtöt, korsót és fáklyát adatott 
katonái kezébe. Három oldalról megközelítették a tábort és Gede
on parancsára megfújták a ktirtöket, csörömpöltek a korsókkal és 
lengették fáklyáikat. Csatakiáltásuk is volt: "Harcolunk az Úrért 
és Gedeonért!" - A hatás elképzelhetetlen: é js z akai álmából fel
riadt tábor teljesen összezavarodott. Katonái egymást pusztították. 
Majd menektiléssel próbálták menteni életuket. Az izraelita közsé
gek lakói azonban megfelelo módon fogadták a meneküloket: hegy
szorosokban, folyóátkelo helyeken cselt vetettek számukra. Meg
semmistilt az ellenség királyaival, vezéreivel együtt. 

Gedeon életéboi említsünk meg még egy s zé p vonást. Hatalmas 
gy<Szelme után, mellyel negyven évre békét szerzett, népe felkér
te, hogy legyen a királyuk. Ő azonban elhárítotca ezt. "Az Istent 
tartsátok uratoknak és királyotoknak!" - volt a válas za. 

Mindkét bírónak, Deborának és Gedeonnak életében egy a tanul
ság. Az igazán nagy dolgok véghezviteléhez kellenek ugyan bele
való emberek, de az elso mindig az Isten. - Igen fontos és nagy 
Ugy, hogy mint a választott nép, mi se a bunt szolgáljuk, hanem 
szabadok legyünk. A z igazi szabads ág a bŰnnélküli élet, Isten aján
déka. Igaz kell hozzá a mi akaratunk és ktizdelmtink is. 

Ne sajnáljuk! 
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29. A LEGEROSEBB BIRO 

Ismerlink-e magyar történelemben szereplo igen eros embere
ket? Hirtelenjében három név is eszUnkbe juthat: Botondé, Toldié 
és Kinizsi Pálé. Ismerjlik a mondákat is hatalmas erejlikrol. -
A választott népnek is voltak erejUkral híres hosei. Az egyik 
Sámson volt. N e ki is volt kaland ja a városkapuval, mint Botond
nak, meg a vadállatokkal, mint Toldinak. 

Történetünk idején a filiszteusok népe volt az Isten ostora a 
választott nép hátán. Nevükre még emléke zUnk. Ők Pal es z tina 
névadói, sot nagy részének urai. Ezzel az eros néppel egyetlen 
ember vette fel a harcot. Nem volt hadserege, de még barátja 
se sok. Vele volt azonban Urának, az Istennek segúsége, mely 
rendkívüli eraben nyilvánult meg. Igaz, Sámson nem akármilyen 
ember volt. Isten kedvéért nem ivott semmiféle alkoholos italt, 
kemény önfegyelmezo életet élt. Mint akkoriban minden Istennek 
szentelt ember, o sem vágatta le haját. Ezért az életmódjáért 
kapta legendás erejét és bátorságát. 

Mindezek ellenére Sámson is esendo ember volt és súlyos hi
bát követett el. Az volt a bílne, hogy pogány lányokba szeretett, 
és ezeket vette feleségül. Végill is ez lett a veszte. Odáig azon
ban sok minden történt. 

Az elso házasságához megkívánt ruhanemíl hozományról úgy 
gondoskodott, hogy leütött harminc filiszteust, és ezek ruháját 
vitte az eljegyzésre. Alig kötötte meg házasságát, apósa máris 
eltiltotta feleségétoL Ezt a jogtalanságot kUlönleges módon bosz
szúlta meg a filiszteusokon.- Fogott háromszáz rókát, majd far
Kuknál összekötözve meggyújtotta oket. Futottak a rókák amerre 
láttak, lángoló, bozontos farkukkaL Oda (óleg, ahova Sámson ter
vezte: a filiszteus határb'l.. Felgyújtották a beérett álló vetést, de 
a learatottat is. Tííz martaléka lettek a szolok éppúgy, mint az 
olajfaligetek. 

Mindez nem maradhatott bosszúlatlan. Mivel a filiszteusok vol
tak az erősebbek, kényszerítették az izraelitákat, adják kezlikbe 
Sámsont, aki beleegyezett, hogy megkötözve kerUljön ellenségei 
kezébe. Nagy örömlinnepnek ígérkezett az átadás ideje. Nagy tö
meg gyíllt össze, hogy visszafizessen a rókákért. De nem így 
történt. Sámson összes zed te erejét és s zéttépte a kötele ket. Még 
arra is telt erejébol, hogy egy talált szamár-álkapoccsal halálra 
verte az ottlevo filiszteusokat. 

Egyszer az ugyancsak filiszteus kézben levo Gáza városba lá
togatott el. A lakosok boldogan zárták be utána a város kapúit. 
Ugyanis fal övezte ezt a várost is, és csak a kapukon lehetett ki
bejárni. A gázaiak terve az volt, hogy a reggeli kapunyitáskor el-
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fogják a távozó Sámsont és végeznek vele. Neki azonban még éj
féltájban támadt mehetnéke. A bezárt kapu nem volt elotte akadály. 
Kiemelte szárnyait, a kapufélfákkal és a závárzattal együtt, és 
felvitte a város melletti hegyre. Nézhettek reggel a gázaiak! 

Legjobban mégis az bántotta ellenségeit, hogy nem ismerték 
Sámson erejének titkát, s így védekezni se tudtak. Nemsokára 
azonban mégis kitudódott a titok. E z egyúttal Sámson élete végét 
is jelentette. 

A baj úgy kezdodött, hogy ismét egy pogány lánynak, Daliiának 
udvarolt. A filiszteus ve ze tok e zeregys zá z eztisttel lepénzelték a 
lányt, hogy szedje ki a férfi titkát. Sámson - érthetoen - semmi
féle hízelgésre sem volt hajlandó igaz feleletet adni. Mindig csak 
mellébeszélt. Alvás közben a lány három alkalommal is lekötözte 
erosnél erosebb kötelekkel. Végül még a hajánál fogva is a föld
höz cövekelte. Mikor a készen álló filiszteusok megérkeztek, hogy 
elfogják, Sámson mindig kivágta magát. 

Dalila addig hízelgett és zsörtölodött, míg Sámson megunta .
Hogy végre nyugalma legyen, felfedte titkát: ,.Vas sohasem járta 
még fejemet, mert Istennek szentelt ember vagyok születésem óta. 
Ha megnyírják fejemet, eltávozik erom és olyan leszek, mint a 
többi ember." E z kellett a lánynak. Mikor Sámson elaludt, levág
ta haját. E z zel bekövetkezett a férfi tragédiája. Elhagyta a nagy 
lelki és testi ero, amit a fogadalmát és a törvényt megtartó em-
1.>ernek adott az Isten. 

A többit olvassuk el a Bibliából: 
Bír. 16, 21-31. 
Mit szólunk Sámson történetéhez? Mindaddig legyozhetetlen volt, 

míg fogadalmait megtartotta. De istenhíva létére pogány lányokkal 
házasodni, sz inte a józan és z elvesztésével volt egyenlo. Tudnia 
kellett volna, hogy így a legnagyobb rossznak, a hit elvesztés ve
szélyének teszi ki magát. Nincs annál már józan ész, aki szövet
kezik vallásának és népének ellenségeivel és elárulja neki a titkát. 
- Hibás volt Sámson abban is, hogy nem tudott uralkodni a szen
vedélyén. A lány utáni kívánsága arra vitte, hogy saját józan es ze 
ellen tegyen. 

A hosszú bánat és bunhodés idején, míg haja újra megnott, Sám
son biztosan megbékélt az Istennel. Hozzá fohászkodva vitte végbe 
élete legnagyobb tetté t, mellyel vége is lett s zomorú életének. 

Történetébal mi is vonhatunk le némi tanulságot. - Elsoáldozó 
korunkban nagy fogadalmat tettUnk. A z óta végiggondolhattuk és 
megújíthattuk ezt a fogadalmat. Ellene mondunk az ördögnek és 
minden kísértésének. Röviden és magyarán: nem tartunk fenn sem
mi komoly közösséget olyanokkal, akik kárt okozhatnak lelkünknek. 
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30. RUTH TÖRTE:NETE 

A mai történet is a b{rák idejében játsz6dik le, de nem b{r6r6l, 
hanem egy igen rendes fiatalasszonyr6l sz6l. Neve szakatlan szá
munkra: Ruth (th-val {rjuk.) - Ismer<Ssek viszont a tájak, ahol a 
történet s zerepl<Si éltek; Betlehem városa és a Jordánt6l keletre 
elterUlÖ vidék: Moáb f"óldje. Amikor Józsué az országot felosztotta, 
Betlehemet Juda törzsének adta. Talán emlékszünk arra is, hogy 
Judának jövendölte meg Jákob pátriárka, hogy uralkod6 szárma
zik majd családjáb6l, Isten egész választott népének királya. A 
jövendölés akkor vált val6ra, mikor Jézus eljött közénk. Nos, Jé
zus egyik <Sse az a betlehemi Ruth, akinek történetét megismer
jük. 

Betlehemre szomorú napok jártak. Hosszú ideig tart6 szárazsá
got éhinség követett. A lakosság egy része úgy seg{tett magán, 
hogy éhségt<Sl nem sújtott vidékekre vándorolt. Így került egy há
zaspár is két legény fiával együtt a Jordán és a Holt-tenger 
keleti partjainál eltertil<S vidékre, a mohabiták földjére. Ez a nép 
pogány volt ugyan, de rokonságban volt az izraelitákkaL Jószán
dékú emberek, ezért a törvény sem tiltotta olyan szigorúan, hogy 
a két nép fiataljai összeházasodjanak. 

Az ern1ftett két meneklilt legény is két mohabita lányt vett fele
séglil. A z egyiklik Ruth, történetlink h <Ss e. A család boldogsága 
azonban igen rövid volt. El<Sbb az édesapa, majd a két fia halt 
meg. Így maradt özvegyen, védelmez<S és kenyérkeres<S nélkül 
három asszony: az any6s, - jegyezzlik meg szépen hangz6 nevét: 
N o érni - és két menye. 

Abban a reményben, hogy Betlehemben már jobb napok járnak, 
elhatározták a hazatérést. Noémi azonban nem akarta menyeit 
idegen országba, idegen emberek közé magával vinni. Kérte <Sket, 
menjenek vissza szlileikhez, ott jobb lesz a sorsuk. El<Sbb kapnak 
új férjet is. - Az egyik menyecske engedett a hosszas rábeszé
lésnek és haza té~ t. Ruth pedig örökre és hílségesen hozzákötötte 
életét any6sához. Gondvisel<Sje akart maradni. Hallgassuk meg híl
séget {gér<S szav ait: 

Ruth l, 15-17. 
Aratás ideje volt, amikor Noémi és Ruth hazaérkeztek Betle

hembe. Nekik azonban nem volt földjlik. Élelemért adták el, még 
miel<Stt Moáb földjére indultak. M6zes törvénye azonban a sze
gényekr<Sl is gondoskodott. Tudjuk, minden hetedik év termése az 
övék volt. Parancs volt az is, hogy a gazda az aratáskor nem 
gyíljthette ö ss ze az elhullott kalászokat, me rt azok a szegényeket 
illették. Így kertilt Ruth egy igen jós z{víl embernek, Bo6znak a 
földjére kalászt szedegetni. A komoly viselkedésíl és szorgalmas 
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fiatalasszony rövidesen mind a gazdának, mind aratóinak meg
nyerte rokonszenvéL Nem kicsinyeskedtek a kévék összegyíljtése
kor sem. Hagyták, hogy szegénytik minél többet gylijthessen. Még 
jobb lett a viszony, amikor kitudódott, hogy Ruth meghalt férje 
révén rokona a földtulajdonos Boóznak, és jósz{ve hozta Betlehem
be, Noéminek akart t ám as za lenni. 

Volt a zsidóknak egy számunkra igen érdekes törvényük. Meg
értéséhez tudnunk kell, hogy akkoriban igen nagy szerencsétlen
ségnek tartották, ha kihal egy család. Ha egy családapa úgy tá
vozik az életb<Sl, hogy nem maradnak fiúgyermekei. - Ebben az 
esetben a törvény kötelez<Své tette, hogy a meghalt férj legköze
lebbi rokona vegye feleségtil az özvegyet. Még akkor is, ha van 
már felesége. Az ilyen házasságból aztiletett gyermeket azután a 
törvény szerint úgy kellett tekinteni, mintha az elhalt els<S férj 
gyermeke lenne. A z <5 nevét viselte. Így maradt fenn a család. 

Ez a törvény Boózra is érvényes volt, és <5 sz{vesen vette fe
leségtil a jóh{rff, jós z{vff és s zorgalmas Ruthot. Házasságukból 
kés<Sbb mint unoka származott Dávid király. - S<St mivel Jézus 
«Dávid fia» - azaz Dávid családjából származik - Ruth Megváltó 
Urunknak is <Ss e. 

R u th történetét hallgatva, gondolkozhatunk, mi késztette e z t a 
fiatalass zonyt, hogy hazáját, rokonságát, - s<St mint a Biblia 
mondja - isteneit is elhagyva anyósával Juda földjére telepedjék. 
Ezt felelhetjUk: Ruth szerette Noémités ezért jött vele. Igaz. De 
vajon miért szerette? Miért hozott annyi áldozatot érte? - Azért 
szerette nagyon anyósát és annak hitét, mert m{g együtt volt a 
család addig is, de az özvegy Noémi maga is, azépen élt, azép
nek mutatta meg vallásukat. Ruth kedvet kapott a követésre. Biz
tos, sohse rendeztek éles vitákat, melyik az igazi és sze bb val
lás, Izraelé, vagy Moháé? Biztos nem csúfolták ki egymás felfo
gását. A betlehemi család mindenben a vallás parancsa szerint 
élt. Ruth láthatta: azért élnek s zépen, me rt vallásuk {gy {r ja elo. 
Istenlik is seg{ti <Sket, hogy sok jót tehessenek. Amikor pedig vá
lasztásra került a· sor, örökre az Isten vallásának követésére ad
ta magát. 

Ruth történetéb<Sl mi is tanulhatunk. A fiatalok s zeretnek vitat
kozni, gyakran Vallásnélklili barátokkal is. Istenr<Sl, vallásról, 
meg hogy mit szabad, mit nem.- Nem érdemes sokat vitatkozni. 
E z zel nem nagyon lehet megnyerni az embereket. Ú gy kell élnünk, 
ahogy hitünk tanúj a, ahogy a megbecsült és s zeretett emberekt<Sl 
látjuk. E z többet ér, mint a sok meddo vita. - Az els <5 keres z
tényekre {gy mutogattak a korabeli pogányok: 11 Nézzétek, hogy sze
retik egymást!" Az os z inte és tettetés nélktili s zeretet keresztény 
vallásunk igazának legbiztosabb igazolása. 
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31. H);:U );:S SÁMUEL 

A Bírák Könyvében a választott nép két híres (6papjának a tör
ténetét is megírták. Egy igen szomorú-sorsú öreg pap, Héli az 
egyik. A másik meg Sámuel, történetUnk kezdetén még fiatal fiú. 
F<Sleg azoknak tetszik majd történetUk, akik kiskorukban, anyuka
készítette ruhákban paposdit játszottak, azóta meg ministrálnak. 

TörténetUnk idején nemcsak az egyik vagy másik törzset, hanem 
az Isten egész népét szorongatták a filiszteusok. Gyilkosság, rab
lás, gyújtogatás jelezték útjaikat. - A s zen ts á tornak Silóban volt 
állandó helye, itt volt az ország vallási központja. A (6pap meg 
Héli volt. 

Nagyon öreg már. Ezért két fiára bízta a szolgálatot. Ők azon
ban csak névszerint papok, életrnodjukban hitetlenek. A z ajándékba 
hozott áldozati állatokat, vagy legalábbis azok legjavát maguknak 
tartották meg. Istennek a hitványát hagyták. A hívek joggal zúdul
tak fel viselkedéslik miatt. Panaszukat Hélinek is elmondták. Ő 
azonban igen gyengekez\5 ember. Nem volt ereje, hogy fiait kizár
ja a s zen t s zolgála t ból, csak figyelmeztette <Sk et. Azok jót nevet
tek a kilencvenéves, majdnem vak apjukon. Nem is hagytak fel bű
neikkel. 

Az Isten nem nézhette sokáig, hogy szalgálatát ily rosszul lás
sák el, és híveit elidegenítsék a templomtól. Hélivel közölte sor
sát és büntetését: mindkét fia egynapon hal meg, ellenség kezére 
kertil még a szövetség ládája is. Még azt is megtudta, hogy he
lyette egy sz íve sze r inti utódról gondoskodott az Isten. Sámuel 
les z az utód. 

Sámuelt már a aztiletése el<Stt az Istennek szentelték sztilei. Alig 
volt négyéves, amikor édesanyja kispapruhát varrt a számára, és 
elvitte Silóba, hogy a szentsátorban szolgáljon. Sztilei - mivel 
egyébként is templomjárók voltak - gyakran felkeresték. Ha a fiú 
kin<Stte ruháját, anyja nagyobbat vitt neki. Mindenki nagyon sze
rette, me rt s zépen látta el a s zolgálatot. Az Isten pedig azzal 
bízta meg, hogy Hélinek 3 mondja meg a szomorú jöv<St. 

Ez a filiszteusok legközelebbi betörése alkalmával teljesedett be. 
- Felvonult a két sereg, Izrael ti. és a filiszteusok. Az els<S lit
közetet Izrael veszítette el. Ekkor es zU kb e jutott Istennel való 
s zövetségUk jele, a Silóban <Sr zött s zen t láda. A táborba hozatták. 
Azt hitték, hogy ezzel az Isten is biztosan vellik lesz, és gy'6ze
lemre segíti <Sket. El<Sre megUnnepelték a biztosnak hitt gy<Szelmet. 

Azonban lesújtó volt az Utközet kimenetele. Rengeteg halott, kö
zöttUk Héli két fia. A szövetség ládája az ellenség kezén. A szo
morú napot Héli halála fejezte be. Világtalan szemeivel egyre az 
utat leste. Hírviv<St várt a csata kimenetelér<Sl és a szövetség-lá-
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da sorsáról. Mindent megtudott. Akkora szomorúság szállt szívére, 
hogy meghalt bánatában. 

Kísérjtik figyelemmel a szövetség-láda sorsát. A filiszteusok 
pogány létUkre is s zerették volna, ha Izrael Istene jóindulattal 
van irántuk. E z ért egyik híres bálványuknak, Dágonnak templomá
ban helyezték el a ládát. - Mi tudjuk, hogy csak egy igaz Isten 
van. Még feltételezni is btín, hogy kívUle más isten is lehet. Fon
tos volt, hogy az akkoriak is jól megtanulják ezt. A Biblia ezért 
leírja, milyen elgondolkoztató eset történt a közös templomban a 
szövetség jelének elhelyezése utáni reggelen. Dágon bálvány szob
rát arccal a földön, elterülve az Úr ládája ei<Stt találták. TUstént 
felállították. A z eset másnap reggelre megismétHSdött. E z alka
lommal már szét is tört a szobor. A pogány lakosságat termé
s zet i csapás ok, betegségek sújtották. Nyilván mindmegannyi bUn
tetés azért, amit a s zövetség jelével tettek. - Végül nem volt 
más mit tenni, elhatározták, hogy visszaadják a népnek, melynek 
az Isten a s zövetségese. 

Amint a ládát hozó kocsi a határállomásra ért, örömmámorban 
tört ki az eg és z orszá g. Egészen elégZí áldozattal mutatták meg 
hálájukat. Ami még fontosabb, a nép új életet akart kezdeni, htí
séget ígért Istenének. Sámuel pedig, mint az Urához megtért nép 
új vezetZíje, megkezdte b írói tisztének gyakorlását. Hallgassuk 
meg, hogyan prédikált bemutatkozása alkalmával: 

I • Kir . 7, 3 -6 . 
Ezek után a filiszteusok már nem mertek tovább támadni. SZít 

a választott nép régebben elvesztett városait is visszafoglalta tZílUk. 
A mai biblia-óra sok epizódja közül arra a jelenetre gondoljunk, 

ami Dágon szobrával történt a filiszteus templomban. Kétszer is 
az igaz Isten jele elé zuhant, majd s zéttört. Tanulsága nemcsak 
a régieknek szól. Igaz ugyan, hogy mi nem is gondolunk arra, 
hogy két istenlink legyen, de tetteink - sajnos - mintha ilyesfélé
rZíl árulkodnának. 

Aminek szalgálatát fontosabbnak tartjuk az Istennél, az már a 
bálványunk. Sokszor a testUnk ez, sokszor meg karrier-vágyunk. 
Aki gyermekkorában bálványoz za testét, vagyis kiszolgálja minden 
kívánságát, annak késZíbb is egyedül a teste fog parancsolni. Aki 
minden régi értéket feláldoz és megtagad, csakhogy érvényesUl
jön, az rövidesen s zintén rab les z: a gátlástalan karrierizmus 
rabja. - Dágon esete az elromlott, vagy lényegében eredménytelen 
és Ures életUkben ismétlZídik meg. De sokszor már késZí a tanul
ság belZíle. 

EmlékezzUnk Sámuel szavaira: .. Készítsétek el szíveteket az 
Úrnak, és s zolgáljatok egyedül neki!" 
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32. SAUL KIRÁL Y 

A b{rák kb. kétszá z éven át ve zették a választott népet. Ekkor 
megb{zatásuk véget ért, és királyok álltak a nép élére. A két ve
zet<S között az a ktilönbség, hogy a király az egész nép felett van, 
és teljes a hatalma: törvényt alkot, b{ráskodik és hadvezér. ,Ha
lála után fia veszi át jogait. A történészek ezerint a királyság a 
fejlettebb rends ze r. 

Sámuel idejében az izraeliták is úgy gondolták, hogy jobb lenne, 
ha feletttik is király uralkodnék, mint a szomszédos népeken. 
E z ért kérték Sámuelt, hogy királyt állúson föléjtik. Ő azonban félt, 
hogy a király nagy tiszteletet k{ván magának, az Isten helyében 
képzeli majd magát. Felh{vta a figyelmet, mi minden jár azzal, 
ha egy népnek királya van. Palotában lakik, test<Srség kell <Sri zze. 
Nem is sz6lva a fény{Sz<S életr<Sl, udvartartásr61, amit egy király 
magának megk{ván. Mindez természetesen a nép ad6jáb61 kerül ki. 
Hiába magyarázott Sámuel, a nép mégis királyt akart. Szomorú 
lelkében azonban hallotta Isten válas z át: Hadd, legyen nekik is ki
rályuk, mint a többi népnek! Erre megnyugodott. Arra gondolt, 
hogy <Smaga a király mellett marad, vigyáz, hogy rendben menjen 
minden. 

Érdekesen me nt az els<S királynak, Saulnak a ki válas z tás a. Pa
ras ztfiú volt, az apja szamarakat tenyésztett. E zek egysze r el
csatangoltak, mire Saul és egyik s zolgájuk kereséstikre indult. 
Közben Sámuel falujába jutottak, ezért t<Sle szerettek volna biz
tosat tudni az állatok fel<Sl. Sámuel már várta <Sket. Az Isten ugya
nis tudtára adta, hogy egy szamarakat keres<S fiút szemelt ki ki
rálynak. Saul beleegyezett és Sámuel drága, illatos olajával -úgy 
mint Isten kiválasztott embereit s zokás - királlyá kente a fiút. 

Saul kezdetben igen szerény, rokonszenves ember volt. Nem is 
akarta hinni, hogy ilyen magas tisztre állúotta <St az Isten. Sá
muel mutatta be a népnek, hogy megismerhessék urukat. Ezután 
már könnfo volt ráismerni: egy vállal és egy fejjel volt magasabb 
mindenkinél. Lett nagy öröm. A nép legnagyobb rés ze ujjongva 
tinnepelt: .. Éljen a király!" 

A szép kezdetnél még szebb a folytatás. - Ebben az id<Sben a 
Jordán melletti ammonita pogányok fenyegették a nép békéjét. Ak
kora túlsulyban voltak, hogy az izraeliták nagy része jobbnak látta 
megh6dolni és ad6t fizetni nekik. Sault az Isten Lelke vezette, és 
élére állt népének. Els<Snek kemény kézzel az egységet teremtette 
meg. Szemlik láttára széttépett egy borja t. Így jelezte, milyen sors 
vár arra, aki megbontja az egységet. A harcban pedig személyes 
bátorsága adott oly er<St, hogy hadserege elsöpr<S gy<Szelmet ara
tott. Erre azok is, kik eddig még nem voltak Saul pártján, egy-
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s zerre királyuknak fogadták. Sajnos, a továbbiakban már bajok 
mutatkoztak Saul viselkedésében. Elso ballépése a filiszteusok elle
ni hadjárat során esett.- Az ellenség most is nagy számbeli fö
lényben volt. Emiatti félelmtikben egyre többen hagyták cserben a 
királyt. A csata sUrgetett, de az titközetet nem merték megindí
tani könyörgo istentisztelet nélkUl. Az erre illetékes Sámuel pedig 
nem volt a közelben. Saul nem bízott eléggé Istenben, és noha 
nem volt pap, mégis bemutatta az áldozatot. Így kettos volt a bÍÍ
ne. A megérkezo Sámuel már Isten bUnteto végzését hirdette meg 
Saulnak: kishitíí volt és engedetlen, ezért nem érdemli, hogy utá
na fia örökölje az országo t. 

Ezt követte Saulnak egy másik hibája. Rossz taktikamiatt a már 
biztos gyozelmet ejtette ki kezébÜl. Ez alkalommal megint a fi
liszteusok voltak az ellenfelei. A király fia, Jonatás, egyéni bátor
ságával úgy megzavarta oket, hogy egymást pusztították. Saulra 
csak a gyozelem betetűzése maradt volna. Ehelyett katonáival ok
talanul koplalást fogadtatott, ami annyira legyengítette oket, hogy 
nem volt erejUk megsemmisíteni az ellenséget. 

A Biblia elmondja azt a bílnét is Saulnak, amely mi.att Isten 
elvette tol e a királyságot. - Most egy másik régi ellenséggel har
coltak. Az Utközet elott Sámuel az Isten nevében megparancsolta, 
hogy sem az ellenségnek, sem vagyonának nem szabad kegyelmez
ni. Pusztuljon minden, ami ellensége Isten népének! 

Saul ugyan gyozött, de akaratát nem tudta alárendelni Isten aka
ratának. Megint engedetlen volt. Mivel a rossz példa ragad, népe 
is követte. Az ellenség elfogott királyának jó váltságdíj ellenében 
megkegyelmeztek. Így tettek mindennel, ami szép volt és értékes. 
Csak a hitvány, silány dolgokkal tettek úgy, amint Isten paran
csolta. Saul ráadásul képmutató volt és hazudott. A megk{mélt 
dolgokból akart hálaáldozatot bemutatni, de csak azért, hogy nagy 
részben ezeket is megtarthassa. A megkímélt és eldugott marhák 
bogése hazudtolta meg Sault, mikor a prófétának azt állította, 
hogy mindenben az Isten parancsa szerint járt el. Ezzel azután 
beteljesedett Sau i sorsa. Ezt mint Isten U zenetét így mondta el 
Sámuel: I. Kir. 15, 22-29. 

Saul tudta, hogy uralmának meg vannak számlálva napjai, de 
nem mondott le a királyságról: tetszett neki a hatalom. Nem akar
ta kezébÜl kiengedni. 

Milyen kár volt Saulért! Tanulhatunk történetéhoL Vitéz, bátor 
katona, de egyet nem tudott: engedelmeskedni az Istennek. Keve
sebb vitézséggel, több engedelmességgel az Isten embere marad
hatott volna. 

Szerepel még a következo történetben is. Bíínt bÍÍnre halmozva 
éli életét s zomorú haláláig. 
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33. A VETEL YT ARSAK 

Arról a «más valakir <51» hallunk, akir<Sl Sámuel beszélt Saulnak, 
akit Saul helyett kiszemelt az Isten, hogy népének új királya le
gyen. - Sámuel egylitt érzett Urával. Neki is fájt, hogy ilyen rosz
szul jártak királyukkaL Isten parancsára örömmel indult Juda föld
jére, Betlehembe, hogy itt találja meg az új király-jelöltet. A 
városba érkez<S próféta Jessze otthonába tért be.- Templomi éne
keinkben már hallottuk ezt a nevet, Jézust mondja az ének Jessze
gyökere hajtásának, vagyis leszármazottjának, utódának. Ez igaz 
is, hiszen Jézust Dávid fiának hívták. Dávid pedig Jessze fia. 
IdézzUk még emlékezetbe nagyszUleinek, a már ismert Boóznak 
és Ruthnak a nevét. Dávid az, akit a próféta keres, hogy királlyá 
teg7e. Hallgassuk meg, hogy találkoztak. I. Kir. 16, 4b-13a. 

Igy lett király a pásztorfiúbóL A pásztorkodás nem volt lealázó 
foglalkozás. Az <Ss atyák: Ábrahám, Izsák, Jákob ugyancsak pász
torok. Maga Isten is népe pásztorának tartja magát. 

Dávid tehetséges fiatalember volt. Er<Ss: megbírt még a nyájra 
támadó kölyökoroszlár.nal és medvével is. Jól forgatta a fegyvert, 
(6 leg parittyáját. Emellett s zépen verselt és kit\rn<S zenés z volt. 
Kedvenc hangszere a hárfa. 

Saul - már hallottuk -nem tudott belenyugodni, hogy többé nem 
az Isten embere. Búskomor lett. Ú gy gondolták, jót tenne a ki
rály idegeinek, ha valaki zenélne a közelben, és így nyugtatná. 
Erre a feladatra véletlentil éppen Dávidot fogadták fel, aki szíve
sen vállalta még a fegyverhordozói t is z tet is a király mellett. 
(Saul termés zetesen még nem tudta Dávid kilétét). Így kezd<Sdött 
Dávid h <Ss i tetteinek sorozata, de elkezd<Sdtek s zenvedései is. 

Els <'í h<Sstettét, a filiszteusok óriásának: Go liátnak legy<Szését, 
mindannyian jól ismerjUk. Nagydics<Sséget szerzett számára ez a 
gy<Szelem. Saul ezért állandó jelleggel magához vette és magas 
parancsnoki beosztást adott neki. Így rövidesen igen né ps ze r \r lett. 
A z utcán széltében-hosszában <St Unnepelték. 

Ami várható volt, Saul féltékeny lett Dávidra. Nem nézett többé 
rá egyenes szemmel, s<St szívb<Sl meggylrlölte. Odáig ment, hogy 
a hárfázó, mit sem sejt<S Dávidhoz hajította dárdáját. Hajszálon, 
illet<Sleg Dávid Ugyességén múlt, hogy nem szögezte a falhoz. Dá
vid az esetet a király idegrohamának tulajdonította, de elhatározta, 
hogy elhagyja az udvart és csak a hadvezérséget tartotta meg. 

Saul pedig abban reménykedett, hogy ellenfele majd csak elesik 
a csatában, ezért azután minél nagyobb életveszélynek akarta ki
tenni. Tervei érdekében másodszor is neki ígérte a lányát. (Els <5 
ígéretét Goliát legy<Szésekor tette, de megszegtel. A veszélyt az 
jelentette, hogy Saul száz filiszteus megölését kívánta eljegyzési 
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ajándékul. Dávid erre nem száz, hanem kéttoszázat pusztított el. 
Bizonyítékul mindegyik testérÜl levágott egy darabot. Így számolt 
el a megkívánt jegyajándékkal. A sikerek láttán, még jobban fo
kozódott Saul féltékenysé ge. V égUl kiadta a parancsot: ki hol éri, 
pusztítsa el Dávidot. 

Amennyire Saul gy1ílölte, fia Jonatás olyannyira szerette Dávidot. 
Testi-lelki jóbarátok voltak. J on a tás, maga is bátor katona, sze
rette az igazságot. Azt is tudta, hogy apja helyett Dávidot válas z
totta ki az Isten. SzövetségUk értelmében állandóan segítette Dávi
dot, hogy elkerUlhesse apja bosszúállását. 

A bujdosás minden keseri!ségével egyUtt ugyancsak velejárója 
volt Dávid életének. Egy alkalommal bolondnak kellett tetetnie ma
gát, hogy ne ismerjék fel Uldozoi. Máskor meg az istentiszteletre 
sz án t kenyereket kellett a paptól elkérnie, annyira éhes volt. Saul 
erre 25 papnak és ezek családjának kiírtásával bosszúita meg az 
elobbi jótékonyságot. A szentsátorban jártakor Dávid, visszakap
ta az egykor fogadalmi ajándékul felajánlott hfr es emléket. Goliát 
kardját. 

Fegyver már volt. Lassanként emberek is gyUlekeztek Dávid 
köré. Rövidesen önálló hadivállalkozásokat is kezdhetett a fi lis zte
usok ellen. Ezzel viszont még jobban dllhítette Sault, és nehezí
tette saját bujdosás át. Seregestill ugyanis nehéz volt a bujdosás. 
Saul pedig már egyenesen hadjáratot vezetett ellene. 

Ekkoriban esett, hogy Saul elkóborolt seregétoL Ruháit letette, 
és maga sem tudta hogyan, Dávidnak és embereinek közelében 
találta magát. Itt volt Dávid nagy pillanata. Vajon mit tes z most? 

I. Kir. 24, 5-19, 17-23. 
MindegyikUnk azt hihetné, hogy Saul ezután jó útra tér. Ellenke

zaleg történt. Megint csak Uldözte Dávidot. - Ismét úgy hozta a 
sor, hogy megint találkoztak. Dávid ugyanis egy éjjel be lopódzott 
Saul sátrába. Kezében volt Saul élete, de csak a király dárdáját 
és kulacsát vitte magával. Biztos távolból, most ezeket mutatta 
meg Saulnak. Így bizonyította jószándékát. Ő pedig ismét csak fo
gadkozott.- Ezt a. fogadalmát azonban nem volt ideje megszegni. 
Gelboe hegyénél harcba keveredett a filiszteusokkal. Rosiesen 
kí5zdött fiaival egyUtt. De az ellenség erosebb volt. Saul szeme
láttára ölték meg fiait, köztUk a derék J onatást. A megsebesUU 
király is már-már az ellenség kezébe kerUlt. De inkább a kard
jába dolve halt meg. A z ellenség csak a holttestét csúfolhatta meg. 

Dávid a halál hírére nemzeti gyászt rendelt el. Szívbol megsi
ratta barátját Jonatást, de még Sault is. Nem örUlt halálán, és 
elfelejtette sok gonoszságát. Isten kíválas ztottját látta benne, aki 
sokat harcolt népe szabadságáért. Így lelte halálát is. Voltak bí5-
nei, de keményen bí5nhodött miattuk. 
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34. DA VID KI RAL Y 

Isten régi népe Dávidot tartotta legnagyobb királyának, aki egy
aránt kedves volt az Úr és az emberek szemében. Ennek ellené
re nem csupa jót mond róla a Biblia: elmondja emberi gyenge
ségeit, sí5t bíineit. Ezért akik odahaza a Bibliából is elolvassák 
az életét, ne botránkozzanak meg rajta. Ő még nem ismerte Jé
zus tanúását, segúséget sem kaphatott t<Sle a jóra. Akkoriban 
még a bíin uralkodott a világon. A vérbosszú, gyilkosság, házas
ságtörés, többnejíiség hozzátartozott még a jónak tartott királyok 
életéhez is. Az Isten, aki mérlegre teszi a jót és a rosszat, Dá
vidnál biztosan a jóból talált többet: er<Ss volt a bizodalma, béke
s zeretí5 és igazságos volt. Bffneit pedig komolyan megsiratta. 
Mindezek igen lényeges jótulajdonságai az igaz embernek. 

Saul halála után Juda törzse tUstént királyává fogadta Dávidot. 
A többi törzs ellenben Isbósetet, Saul életben maradt fiát akarta. 
Emiatt hét évig tartó szerencsétlen polgárháború tört ki. - Las
sanként mégis meger<Ssödött Dávid helyzete. A nép elhagyta Isbóset 
táborát, <St magát pedig saját katonái ölték meg. Véglll az északi 
törzsek is királyukká fogadták Dávidot és helyreállt az egység. 

Dávid most már teljes erí5vel vezethette a harcot a Kánaán föld
jén lakó pogányok ellen, akik a honfoglalástól kezdve mindezidáig 
s zintén urai voltak a terUletnek. Isten népét és vallását állandóan 
ves zélyeztették. Dávid gy<Szelmei után azonban már nem jelentet
tek veszélyt. A Józsue-kezdte honfoglalást tehát Dávid fejezte be. 

Dávid nemcsak mint hadvezér, hanem mint politikus is szeren
esés volt. Szövetségre lépve az országát körillveví5 népekkel, el<S
nyös sze r zí5déseket kötött. Így biztosította a s zUkséges anyagokat 
építkezési terveihez.- SzUkségesnek látszott, hogy szép fekvésff 
és jól védhetí5 (6városuk legyen. Dávid Jeruzsálemet szemelte ki 
(óváros nak. El<Sbb azonban elfoglalta azon kerUleteit, melyek még 
a jebuzeusok kezén voltak. Ekkor vette birtokba Sion hegyét, erí5-
dúményt és királyi palotát épített rá. Országra szóló áldozatokkal, 
s zen t zenével és táncokkal s zépített Unnepség keretében hozatta 
ugyanerre a helyre a Szövetség ládáját az új szentsátorba.
Ugyanitt megújította az istentisztelet rendjét. Papi énekkart és 
zenekart szervezett az Unnepélyesség emelésére. A templomépít<S 
örömében azonban már nem lehetett része. Dávid buzgósága igen 
tetszett az Istennek. Prófétáját, Nátánt kUldte örömének tolmácso
lására. De még többet is U zen t: ígéretet tett, hogy Dávid király
sága örökre fentmarad. N em örökkétartó országot ígért - me rt 
ilyen nincs - hanem azt, hogy utódai között láthatja majd a Mes
siást, a lelkek királyát is, akinek a jó emberekb<Sl álló országa 
soha nem pusztulhat el. 
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Dávid tehát elérte a legnagyobbat, amit uralkod6 elérhet: Istene 
és népe egyaránt szerette. Ezt a szeretetet vesz{tette el, amikor 
egysze r igen nagy btínbe esett. Szerencsére bánatot ind{tott és 
megbékélt az Istennel. A nagy btín pedig {gy történt: 

Akkoriban nem a hadseregnél, hanem a (6városban id'<'ízött. Meg
ismert egy igen szép asszonyt, vitéz katonájának, Uriásnak a fe
leségét: Betszabét. Az asszonyt hivatta, és úgy élt vele, mintha 
felesége lenne. Súlyosan megszegte ezzel Isten akaratát, mellyel 
az emberek boldog házasságát védi. Hatodik és kilencedik paran
csa ugyanis szigorúan tiltja, hogy valaki másnak a házastársát 
szeresse el, akihez semmi köze, aki nem az övé. Igen nagy bajok 
s zár ma znak az ef éle btínökb<Sl. - Dávid esetében is ez történt. 
Betszabé is rövidesen megtudta, hogy gyermeke lesz, azonban nem 
a férje, hanem Dávid az apja. Aki, hogy elkerUljék a botrányt, 
újab b s zörnytí btínt gondolt ki. - Uriáss al, a férjjel saját kezUleg 
kUldte el halálos úéletét. A levél parancs volt a (6vezérnek: "Uri
ást a legveszélyesebb helyre kell áll{tani a csatában, és ott ma
gára hagyni!" Uriás tehát elesett. Dávid pedig elvehette szeret'<'í
jét. Vele azonban belépett házába az Isten bUntetése is. 

Érkezését Nátán pr6féta jelentette be. Hallgassuk meg szavait: 
II. Kir. 12, 1-15. (A sz öveg egyes kifejezései elhagyhat6k .) 
Dávid lelkiismerete felébredt. De btínével egyUtt már is sirat-

hatta az Isten els'<'í bUntetését. Azonban sem a s{rás, sem a bojt, 
de még az ima sem segl"tett: Be ts zab é gyermeke meghalt. 

Nemcsak a kis halott, hanem a többi feleségétol szUletett gyer
mekei is sok bánatot szereztek Dávidnak. Házát61 sohasem távo
zott el a kard, vagyis álland6sult családjában a békétlenség, a 
gyilkosság, meg a halál. Így Uzente ezt Isten Nátán pr6fétával. 

A legnagyobb szomorúságot Absalon okozta, aki egyébként igen 
szemreval6 fiú volt. Foleg hosszú és dús haja tetszett mindenki
nek. Termés zet e azonban már kevésbé. Boss zúáll6, nagyravágy6 
s zertelen fiatalember volt. Mostohabátyját pl. azért gy11kolta meg, 
mert az btínre csábúotta a kishugát. A gyilkosság miatt kUlföldre 
kellett meneklllnie. Késobb megbocsájtott ugyan Dávid, de család
jába csak évek múlva fogadta vissza. 

Alig lett béke közöttUk, a fiú már is s zerve zkedett apja ellen. 
Eleinte csak a né ps zertíséget hajhás z ta, és titokban láz ú ott. Min
denkinek igazat adva, apja igazságs zolgáltatását b{rálta. A köz
állapotokat ugyancsak. Sokat sejtetően h{res z telte, hogy lenne va
laki, aki rendet és igazságot tudna teremteni. Ezt természetesen 
magár 61 mondta. 

Mikor elegendo párth{ve volt, megfuvatta a csatakUrtöket és 
szerteszét h{rdette, hogy '<5 a király. Nyilt katonai lázadást rob
bantott ki az apja ellen. Dávid erre nem számúott, nem is volt 
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felkészUlve. A lázadás meg egyre nott. Dávid, hogy életét mentse, 
menekUlni volt kénytelen. Erre Absalon elfoglalta a (óváros t. 

A szorult helyzet legalább arra volt jó, hogy az emberek meg
mutathatták: milyenek valójában. Volt, aki híl maradt királyához, 
és seg{tette menekUlését. Akadt olyan is, aki jobbnak látta meg
fordítani a köpenyeget. Sot olyanok is voltak, akik kicsúfolták s{r
va menekU13 királyukat. Ami még ennél is több, arra akadt vál
lalkozó, hogy meggyilkolja. 

Idí5vel Dávidnak sikerUH hadseregét rendeznie. FelkészUlt, hogy 
megUtközzék fiával. Csak egyetlen parancsa volt az Utközet el<Stt. 
Szavaiból az édesapa szólt, aki még bílnös és lázadó fiát is sze
reti: 11 Életben hagyjátok ám, az én Absalon fiamat!" 

Az Utközet egy erdŰben zajlott le, és a lázadók teljes azétve
résével végződött. Absalon is mentette életét, öszvére nyergében 
menekUlt. Lobogó hosszú haja azonban egy cserfa ágaiban meg
akadt, és az állat kis zaladt alóla. R átalálói könyörUltek volna raj
ta, de a (óvezér példásan akarta megbUntetni. Nem törŐdött Dávid 
parancsával, és átszúrta lándzsájával. Temetést is csak olyant 
adott neki, mint az ú ts zél en elhullott állatnak: nagy rakás követ 
dobáltak holtteste fölé. 

A gy3zelem h{rét megjelento követekhez ez volt Dávid elsí5 sza
va: 11 Békén van-e a gyerek, Absalon?" Amikor pedig megtudta a 
történteket, s{rva fakadt, azobájában fel-alá járva egyre csak 
mondogatta: .. Én fiam, Absalon, bárcsak én haltam volna meg 
helyetted. Absalon, én fiam!" 

Emberi hasonlattal kifejezve, valahogy úgy ezerethet bennUnket 
Isten, ahogy Dávid szerette fiát ••. 
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35. A PROFET ALO DA VID 

Dávid nemcsak istenfél3 és békeszeretíS király, hanem híres 
költíS és muzsikus, síSt jövíSbelátó pr6féta volt egy személyben. 
Ránkmaradt alkotásai igazi remekmíívek. 

A templomban gyakran halljuk ezt a sz6t: zsoltár. A Szentírás 
egyik könyvében 150 gyönyöríí szép vallásos vers van, ezek a zsol
tárok. Dávid vallásos versei is ebben a könyvben találhatók. Kö
zUlUk jónéhány jövendölést tartalmaz. - Mi a jövendölés? - Isten 
akaratából Dávid képzeletvilágában megjelent egyik híres jövend3-
beli utódja, s<St annak egy-egy híres tettét is látta lelkében. Majd 
versbe szedte látomását, s3t dallamot is szerzett hozzá. Az éne
kes -papok megtanulták és megtanították az embereknek. Amikor 
pedig az ilyenféle verset bernásolták a Szent{rásba, az egész nép 
érezte, hogy Dávid vers -soraiban az Isten sz ól hozzájuk. 

Minden nagyszUl<St és szUl<St érdekel gyermeke jöv<Sje. Dávidnak 
nagy öröme telt abban, hogy egyik leszármazottjáról olyan pálya
futást jövendölhetett, amilyent senki más nem érhet el: Messiás 
lesz, az emberek megváltája. - Hallgassunk meg néhány jövendölŐ 
zsoltárt: 

Zsolt. 109, 1-4 (Sik S. ford.) 
Dávid árr61 szól, hogy egykor két ura, két parancsolója lesz. 

KözUlUk az egyik igen udvarias a másik iránt. Királyi trónján a 
jobb oldalára Ulteti, kedvéért legyŐzi ellenségeit is: porig alázza 
Zíket. - Tulajdonképpen mi itt a jövendölés? - Jézus földi életében 
csak úgy élt, mint a többi szegény ember. Igaz, módja lett volna 
rá, hogy királyi méltóságban pompázzék. Így többen elhitték volna 
azt is, hogy íS a Messiás. Jézus azonban másként bizonyított. Idéz
te Dávid zsoltárának róla szól6 sorait, és feltette a kérdést: ho
gyan nevezheti Dávid urának azt, aki fia neki? Nyilván azért, mert 
ez a fiú egyben a Messiás is. A rosszakaratúak erre megszégye
nUltek, a j6szándékuak pedig hittek Jézusnak. (Mt. 22, 41-46) 

Nem veszítették el hitUket a késobbi keresztények sem, amikor 
a Szent{rásb61 a· Messiás király legyozésér31 olvastak. Dávid zsol
tára ugyanis nemcsak a Messiás haláláról szól, hanem dicsíSséges 
gy3zelmérol is. 

Jövendölés sz61 arról, hogy Messiásunk nem királyi íSsétol, ha
nem még magasabb helyriSI örökli dics3ségél. - Dávid utódai ido
vel ugyancsak els zegényedtek. J 6zsefnek és Máriának még a leg
szegényebb szállás sem jutott osi városukban, Betlehemben. Az 
istállóban s zUletett Messiás dics<Ssége tehát nem az emberektíSl, 
hanem az Isten-Atyjától ered. DicsíSsége egJid3s vele: örök. A 
zsoltár költiSi szavaival {gy s zólítja meg az Ur- Messiás -Fiát: "A 
hajnalcsillag el3tt szUltelek ." 
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A zsoltározó Dávid nemcsak királyságot, hanem örökkétartó 
f'6papi tisztet is jövend<Sl a Messiásnak. Ezt a papságot szintén 
apjától örökli majd, mint Áron utódai örökölték. Az Istent<Sl ma
gától kapja, mint Melkizedek f'6pap Ábrahám napjaiban. Áldozatát 
sem állatokból készíti, hanem kenyeret és bort ajánl az Istennek. 
- Dávid szava igazi jövendölés. El<Sször akkor teljesedett, amikor 
Jézus az utolsó vacsorán kenyeret és bort vett a kezébe. Igazoló
dik ma is, amikor mi áldozzuk Jézusunkat a kenyér és bor for
májában. 

Dávid képzeletében el<Sre látta, hogy a Messiás sokat fog majd 
szenvedni. Az Isten Lelke azonban azt is tudtára adta, hogy ez a 
szenvedés sokaknak hasznára lesz. Akik hisznek benne, megkapják 
bffneik bocsánatát. E zé rt s zenved Jézus. Hallgassunk meg egy 
szenvedést- jövendöl<S zsoltárt: 

Zsolt. 21, 1-25. 
Dávid kb. ezer évvel élt eHSbb, mint Jézus. Bár elso személy

ben szól, mégsem önmagára érti szavait, hanem fiára, Jézusra. 
Amikor pedig Jézus a kereszten filggött, eszébe jutott a szenve
désr<Sl írt zsoltár. Soha nem imádkozta még senki akkora átélés
sel, mint o, akire vonatkozott. Amikor húsvét elott a s zenved és
történetet, a passiót, el<Sadjuk, a Jézust alakító szereplo Szt. Má
té feljegyzése alapján arámul is idézi ezt a zsoltárt. 11 Eli, Eli, 
lamma szabaktani;" azaz Istenem, Istenem, miért hagytál el en
gem?" 

Dávid elore tudott a Messiáskirály feltámadásáról és örök di
csoségérCSl. Hallgassuk meg az errol jövendölo zsoltára néhány 
szavát: 

Zsolt.l5, 9-10. 
Sz t. Péter apostol egy prédikációjában azt kívánta hallgatóitól, 

hogy bánják meg bí5neiket, és higgyenek Jézusban. Az Ő nevében 
bocsánatot nyernek. Hogy lehet ez? Bizonyításui a feltámadás-zsol
tárt idézte. Jézus dicsoséges - de Ur es - sírjáról beszélt. Akit 
az Isten így igazol, annak lehet hinni. Hallgatói tényleg hittek, és 
megkeresztelkedtek. (Csel. 2, 22-sköv .) 

Nincs idonk Dávidnak többi jövendölo zsoltárát is megismernünk. 
A hallottak eléggé igazolják hitünket: Jé zu st Isten kUldte nekUnk. 
Életében Isten ígéretei váltak valóra, aki szólt a próféták szavával. 
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36. BOLCS SALAMON KIRÁL Y 

A történelem híres uralkodói rendszerint valamilyen mellékne
vet kapnak az ut6kortól. Királyoknak leggyakrabban a «nagy» ne
vet s zokták adni. E z t kapta pl. a mi I. Lajos királyunk. Hallottunk 
sok más melléknevet is. Az Ivanhoe-ban Földnélklili Jánosról és 
Oroszlánszívíf Richardról volt szó.- Gondolom, a legszebb mé
gis az, ha valaki a «s zen t» nevet kapja. 

Ma olyan királyról hallunk, aki ugyancsak szép melléknevet ka
pott: Dávid fiáról, Bölcs Salamonról hallunk. Nemcsak azért lett 
bölcs, mert okosak voltak a szUlei is, sem azért, mert odafigyelt 
tanítói magyarázatair a, vagy sokat olvasott. Bölcsességét az Is
ten ajándékozta. Hallgassuk meg, hogyan kérte Salamon ezt az 
ajándékot. Jó példa ez arra, amiért érdemes imádkozni: 

III • Kir • 3 , 4-14 • 
Miel<Stt még arról beszélnénk, hogyan mutatkozott meg ez az 

okosság, szóljunk röviden uralomra jutásáróL Az országot Dávid 
is <Sneki szánta. Nehogy pedig mégis másvalakié legyen, kedvenc 
feleségének Betszabénak kívánságára még apja életében király lett. 
E z úgy történt, hogy a f'6pap s zen t olajjal felkente, Dávid pedig 
saját trónusára llltette. Salamon meghallgatta apja tanácsait, és 
alig hús zé ves korában átvette a hatalmat. 

Els<S híres ítélkezését jól ismerjUk. Két kötekedo asszony kö
zött tett igazságot. Az anyai s zeretetre alapozta döntését: az iga
zi anya inkább lemond arról, hogy mindig vele legyen gyermeke, 
mintsem beleegyezzék halálába. Az okosan megalapozott ítéletet 
azóta nevezik salamoni ítéletnek. 

Salamon bölcsesége kitUn<S politikai ér~ékéb<Sl is meglátszott. 
Nevének magyar jelentése békeszereto. Ennek megfelelűen jobban 
szerette a békés tárgyalást és megegyezést, mint a háborút. Így 
sokkal többet ért el. Mivel békében élt, sok ideje maradt az okos 
dolgokra: építtetett és könyveket írt. Alkotásai az eg és z világon 
híressé tették nevét. Uralkodása idejének boldog békéjét és bizton
ságát a Biblia történésze így fejezte ki: akkoriban mindenki saját 
s zolot<Skéje és fUgefája alatt Ulhetett. 

Salamon az egyiptomi fáraónak, a világ leghatalmasabb királyá
nak a lányát vette feleségUl. A hozomány méltó volt az apához: 
Gáza városa és vára. Ezeket saját seregével foglalta el a pogá
nyoktól és ajándékozta Salamonnak. Így most már teljesen Izrae lé 
lett Kánaán földje, és dél fel<Sl senki sem veszélyeztette az or
szágot. 

EmlítettUk már, hogy akkoriban a tehetosebbek több feleséget 
vettek. Salamon és z aki irányból s zintén egy királylány-házasság
gal biztosította a békét. Tirusz királyának a lányát is elvette.Apó-
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sa már Dáviddal is barátságban élt, most pedig saját szakembe
reivel, saját cédrusfáiból építette meg Salamon kereskedelmi és 
hadiflottáját. Úgyszintén a F!:lldközi tengeren és az Akabai !:lb!:llben 
kik!:lt<Sket és kik!:lt<Si berendezéseket is létesftett. Ezeken fellll még 
iparvárosokat alapftott Salamon számára. 

Palesztina földrajzi helyzete miatt, mintegy híd a három világ
rész között. Salamon idejében tényleg itt bonyolították le a világ
kereskedelem lényeges részét. Az ezzel járó· adó- és vámjöve
delmek ugyancsak Salamon amúgy is mesés gazdagságát nagyobbí
tották. Természetesen nincs olyan vagyon, melyet ha rosszúl ke
zelnek, akár évtizedekig megmaradna. Salamoné is gyorsan szer
tefoszlott. A Biblián kívUl már csak azok az é pilletek és tárgyak 
emlékeztetnek rá, melyeket napjaink tudósai ásnak ki a földb<Sl. 

Salamon azonban örök id<Sre megmaradó gazdagságról is gondos
kodott. A lelki kincseket is szargos an gylíjtötte. Bölcsességének, 
okos mondásainak és tanácsainak gylíjteményét, mint !:lrök kincs
tárat ma is mindenkinek szívesen osztogatja a Biblia. 

Már Dávid méltánytalannak tartotta, hogy <Smaga palotában lakik, 
amíg a szövetség ládáját csak sátor alatt <Srzik. Ezért tett eloké
szilletet templomépftésre. A munka dicsűsége és a befejezés örö
me Salamoné lett. A mérhetetlen jélvedelem legalább egy részében 
jó célt szolgált. A mlívészek és szakemberek a legnemesebb anya
gok tömegét használták fel. Így késztilt el az egyik világcsoda: Sa
lamon temploma. - A fels zentelés alkalmának Unnepi áldozatára, 
az énekkarok gyönyörlí számaira, Salamon felszentelési imáira, 
és az egész nép kimondhatatlan örömére az Isten azzal válaszolt, 
hogy ezt a templomot is kittintette jelenlétével. 

Mennyi szépet és jót hallottunk ma SalamonróL Egy ember, aki
nek minden sikertilt! Mi volt a titka? Szerette és vele volt az 
Isten. Ő pedig úgy alkalmazkodott az Istenhez, mint a megfelelo 
jó szerszám az ember kezében. Egymáshoz illettek. 

Mi nem vagyunk királyok, országot és népet sem bíztak ránk. 
Csak saját Ugyeinké rt, dolgainkért felellink. Ezeket kell okosan és 
békességesen irányítanunk. 

Milyen szép, ha valaki békeszerető, és nem Ut-vág azonnal. 
Inkább a nehéz Ugyeit is békésen próbálja elintézni. - Ezeknek a 
szavaknak talán nem mindenki ad igazat. Sokan azt gondolják, hogy 
nem lehet meglenni verekedés nélktil. Már csak azért sem, mert 
- amint mondják - az ellenfél is Utéssel kezdte. Ha azonban va
laki Ugyesen és igazságosan beszél, akkor nem kezd, jobbanmond
va nem válaszol a másik sem Utéssel. Verekedéssel egyébként se 
lehet semmit e !intézni. Csak a vereked<Sk lelke durvul el, és meg
tagadják a kereszténységet. 

Áldjon és segftsen minket a békesség Istene! 
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37. SALAMON BÖLCSESSEGE A PELDABESZEDEK KÖNYVEBEN 

Salamon hajóit és keresked<Sit jól ismerték a Vörös tenger, az 
Akabai-, Ad eni- és a Perzsa öböl, és természetesen a Földközi 
tenger vizeinek partvidékén. A hajók nemcsak az ofiri aranyat, a 
perzsiai illatszereket és Arábia (ús zereit szállították. Olyan ki
rálynak vitték h{rét, akinek nem akad párja a bölcsesség tekin
tetében, me rt <S magától Istentol kapta okosságát. 

A Biblia elmondja, hogy ezekre a h{rekre egy arábiai uralkodó 
Sába királyn<Sje jött Izrael országába. Közelebbr<Sl akart Salamon
nal megismerkedni. - A régi királyok udvarában a történet{ró pa
pok mellett meg u. n. bölcseket is alkalmaztak. Ők tanították a 
király gyermekeit, egyúttal ismerték és terjesztették a világ h{
res bölcseinek mondásait és tan{tását. Könnyen lehet, hogy Sába 
királyn<Sje udvarában Salamon mílvei is tankönyvek voltak. 

A királyn<S d{s z es k{sérettel, aranyat, drágakövet, illats ze r eket 
hozó tevékkel és dromedárokkal vonult be Jeruzsálembe. A két 
bibliai uralkodó találkozásának fényét és pompáját aligha múlták 
feltil a történelemben mind napjainkig ismétl<Sd<S találkozások. A 
hivatalos Ugyek intézése után érdekes eszmecsere folyhatott le 
Salamon és vendége között. Amolyan kétszemélyes «ki mit tud?» 
lehetett. A vendég bizonyára kérdéseket tett fel, a házigazda pedig 
válas z olt. Biztos kitíln<Sen s zerepelt. Helyes választ adott akár az 
irodalomból, vagy a termés zettudományból, akár a növény-, vagy 
lélektanból feltett legnehezebb kérdésekre. Próbáljuk meg elkép
zelni, milyen lehetett egy ilyen ókori <<ki mit tud?» 

A királyi palota mesés parkjában szépen gondozott, nyi1egyenes 
úton sétáltak. A királyn<S kérdezi Salamontól, mi jut eszébe, ami
kor ilyen úton lépdel? A válasz tilstént kész. Még r{mel is, ahogy 
el<Sadja: 

Péld. 4, 11-19. 
Mi talán nem tudjuk oly gyorsan megérteni, mint a királyn<S, 

rövid magyarázat szilkséges. Az egyenes út az okosságot és az 
igazságot juttatta Salamon eszébe. Az ilyen úton és az okosságtól 
meg az igazságtól vezetve könnyíl a járás. Néha mintha jónak lát
szanék letérni az egyenes útról. Mégis fegyelmezzUk magunkat és 
maradjunk rajta. Igaz, a másfajta út és életmód talán szebbnek 
k{nálkozik az igazakénáL Ez a rosszak útja, a gonoszok ösvénye. 
Messzir<Sl kell kerUlnilnk, klilönben veszedelmes utitársakkal ta
lálkozunk. Olyanokkal, kik nem tudnak bun nélkUl lenni. A jósá
gért nem jár azonnal d{cséret, és várat az id<S, míg a becslilet 
jutalmat kap. De ahogy napfény les z a hajnalból, úgy jön el az 
egyenes út jutalma. A bun és a gonoszság viszont olyan, mint a 
fénynélklili sötétbevivo út: tele van veszélyekkel. 
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A királyn3 talán még Salamon szavain gondolkodott, közben ki
csinyke hangyát látott a földön. Máris készen volt a következ3 
kérdése: A hangyáról beszéljen király. Nem kellett várnia. Kész 
volt a válasz ugyancsak versben: 

Péld. 6, 6-ll. 
A hangya tehát a szorgalmat juttatja eszUnkbe. Azt is, hogy 

nem ilyenek vagyunk néha. Hogy szalad és halad ez a kis állat, 
pedig nem kUldi és nem ellen<Srzi senki. Szorgalma mellett előre
látó. Az aratási boség idején már a téli szílk napokat látja. -
Hétalvók és Mátyás lustái ébredjetek! A semmittevésboi nem 
élUnk meg! A lustát legy<Szik és napjait megkeserúik az élet ne
hézségei. Jobb serényen és idejében elvégezni, ami szUkséges. 

A hangya tanúása is tetszhetett a királynénak. - Mennyi úr és 
szolga járt azon az úton, melyen sétáltak. Ahány ember, annyi 
világ. Magát mindenki jónak mutatja, de milyenek igazában? Ki 
lát az emberek lelkébe, ~s ki olvas sz(vUkben? Mi Salamon vé
lem~nye az emberekr<Sl? Íme a felelet: 

Péld. 10, 23-25. 
Szavainak ez az ~rtelme: Két fajta ember éli napjait, a dore 

és az értelmes. Mindketto ráteszi valamire az élet~t. A dore úgy 
s zereti a bílnt, mintha s zórakozás lenne. Nem is tartja többnek, 
mint egy kis kalandnak. A másik fajta ember örömmel irányúja 
életét az okosság szerint. Mindenkinek letelik az ideje, és távozik 
az életb<Sl. Ekkor d<Sl el a két életmód következménye. A gonosznak 
rettegnie kell Istent31. A földön sem hagy jó emléket. Örlilnek, 
ha felejthetik. A jó embereknek pedig örömmel <Sr zik emlékét. 

Három kis szemelvényben ismertUk meg Salamon bölcs tanúá
sát. De akár egy napig b es zélhetnénk róla, akkor se tudnánk min
det elmondani. Háromezer bölcs mondást tudott, és ezerötszá z 
verse volt. Tudott b es zé ln i a fákról, mind a legnemesebb cédrus
ról, mind romokon növ<S giz-gazróL Ismerte az állatokat, mada
rakat ~ppúgy, mint a halakat. A királyn<S valójában még nagyobb
nak látta Salamon bölcsességét, mint mekkorának a h(rét tartotta. 
Áldotta Istent, hogy 11y nagy uralkodót adott népének, szétosztot
ta ajándékait és hazatért országába. 

Milyen jó lenne egy kevéske Salamon okosságából! Nem lenne 
gond a fele lés. A tanároknál többet tudnánk. Salamon elárulta azt 
is, hogy lehet bölcs valaki. Mi az els<S lépés. Jól jegyezzlik meg 
mondását: .,A bölcsesség kezdete az Úr f~lelme". - Ha már gon
dolunk arra, hogy van Valaki, akit<Sl mindent kapunk, és akinek 
számadással tartozunk, máris megtettUk az els<S lépéseket a böl
csesség útján. 
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38. AZ ORSZÁG KET RESZRE SZAKAD 

Egy ószövetségi bölcs ember - talán éppen Salamon esetére 
gondolva - ezt a megállapúást tette: az ital, meg az asszonyok 
még a bölcseket is képesek elfordítani az IstentÜl. Ital talán nem, 
de annál több asszony szerepelt Salamon életében. Mindannyian 
bálványimádó pogányok, a király feleségei. A s zoms zé dos orszá
gokban királylányok voltak, akik Jeruzsálemben tovább folytatták 
régi életüket. Az Egyetlen Isten templomát felépíto királyt rászed
ték, hogy építsen az o isteneiknek is templomot. Feleségei kedvé
ben akart járni, ezért omaga is odaállt a bálványok elé hódolni. 
- Hibáztassuk érte? Bizzuk az Istenre az ítéletet. Ő pedig kimon
dotta az ítéletet azzal is, hogy csökkentette Salamon utódainak 
hatalmát. Orszá ga két rés zr e szakadt. A réginek még a felénél 
is kisebb rés ze maradt meg kezUkön. 

Bí5nhodött Salamon a mérhetetlen fényí5zésért is. Sokezernyi lo
vat tartott, ezek nem az ekét a földeken, hanem a pogány királynők 
hintait húzták a díszfelvonulásokon. Az ezUst, mint a kavics, olyan 
sok volt Jeruzsálemben. De nem ám az emberek zsebében, ha
nem a király palotájában. A túlzó fényí5zésre csak a nép kiuzso
rázása révén telik. Ez pedig elégedetlenségre vezet. Pillanatnyi
lag talán csend van, de mint a parázs a hamú alatt, izzik a szí
vekben a bosszú és a lázadás. Csak a pillanatot várja, hogy láng
ra gyúljon. Ki is gyulladt, amint azonnal megtudjuk. 

Baj volt a trónörökös nevelése körUl is. Erre a tisztre mindég 
az ország legkiválóbb embereit kérik fel. A jó nevelo arra nevel, 
hogy aki sokaknak akar, az eHSbb saját magának tudjon parancsol
ni. Tudja fékezni vágyait és igényeit. Aki akarja, hogy megért
sék, értsen meg másokat. - Salamonnak uralkodásra kis zemeit 
fia nem ilyen nevelést kapott. Anyja pogány volt és nagyon eiké
nyesztette. Társasága magához hasonló fiatalokból állt. - Ennél 
nagyobb kár nem ér h ette volna Isten népét. 

Alkotmányuk úgy írja elo, hogy az új király csak akkor lett az 
ország ura, ha a nép is megválasztotta. Nem kellett elfogadniok, 
akit a nyakukra akartak varrni. Ezért Salamon halála után Roboám 
neví5 fiának megválasztására kertilt sor. Országos Unnepség volt, 
összehívták az egész népet. Azonban szomorú vége lett. Hallgassuk 
meg a Bibliából: 

III • Kir . 12, 3 b -ll. 
Gondolhatjuk, mi volt a nép válas za. Ki akarja, hogy vesszü 

helyett skorpióval verjék?! Ha már a jogokat megnyirbálják, ki 
egyezik bele a terror fokozódásába? Beteljesedett, amivel Isten 
Salamont fenyegette. Országa két részre szakadt. 

Roboám mellett egyedUl csak saját törzse, Juda maradt meg. 
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Ez lett ezután országának neve is. A számarányuk miatt tekinté
lyesebb törzsek Izrael országának nevezték hazájukat. Királyuk az 
a Jeroboám lett, akinek Isten, még Salamon idejében, - éppen a 
király bíínei miatt - az orszá g nagyobbik, és z aki rés zé t ígérte. -
Roboám megpr6bálta az északi részt is megtartani, de odaklildött 
í6tis ztvisel3it agyonverték. A két király és a két orszá g ellensé
gekké váltak. 

A z és z aki király els 3 dolga, az új í6város kijelölése volt. E z t 
els3sorban azért tette, hogy népét visszatartsa Jeruzsálemt31, és 
mindatt61, amit ez a város jelentett: a templomt61 és az áldoza
tokt61. 

Jeroboám tudta, hogy az emberek szíve alapjában vallásos. Erre 
azonban nem az Isten szolgálatát, hanem népszerííségét építette. 
Egyúttal élete legnagyobb bíínét is elkövette. Országában két he
lyen templomot emelt. Ezekben azonban nem úgy imádták Istent, 
mint Jeruzsálemben. Ahogyan Jeroboám Egyiptomban látta, arany
b61 készített borjú el Cit t áldozott a nép. Sajnos s zívesen, me rt 
szerettek másokat utánozni. A bálványimádás még jobban terjedt, 
amikor a király felvette a í6papi mélt6ságot is. Áldozatot mutatott 
be és rendelkezett a papság felett. A két templom példáját rö
videsen országszerte követték. Hegytet3kön, forrás oknál, erdCik 
sz élén álltak a bálványok ... 

Az Isten pr6fétái által tiltakozott az új szokások ellen. Szerz3-
déss zegésnek, hÍÍtlenségnek bélyege zte népe újfajta vallásosságát. 
Az áldozatbemutat6 királyt még csodatettel is figyelmeztette bÍÍ
nére. Jeroboám azonban nem tért le istentelen útjár61. Ezzel meg
pecsételte a két ország szétszakadását, és saját országa pusztu
lását. 

A pusztulás már előbb, az emberek szívében is végbement. Az 
els3 király bíínét tizennyolc ut6da kb. 200 éven át folytatta. Btin
tetéstiket már a sorsukban hordozták: mindegyiktik er3szakos ha
lált halt. Egyik megölte a másikat, majd 3 is gyilkosság áldoza
ta lett. Végtil az ass z írek elfoglalták az orszá g ot és java lakos
ságát deportálták. 

Szomorú dolgokr61 hallottunk. Csupa bÍÍn és hÍÍtelenség. A pus z
tulás el3re veti árnyékát. 

Mit tanulhatunk a mai történetb31? Jeroboám király országot 
alapított, amelyb31 s zámíízték az igaz Istent. Nem csoda, hogy 
egymást ölték ilyen ország királyai, népe pedig béke és igazság 
nélkUl, álland 6 háborúságban élt. Sem az ország, sem a család, 
s3t az ember sem lehet hosszú távban boldog az Isten nélklil. 

Minden gyerek tervezi, hogy mi lesz bel3le, hogyan él, mit csi
nál, majd ha feln3. A j6 Istent sohase hagyjuk ki számításainkb61! 
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39. A PROFET ÁKROL 

Már emlúettlik Izrael-ország sorsát: istentelensége miatt el kel
lett pusztulnia. E z a sorsa késobb Juda országának is. A válas z
tott nép országa pusztulása ellenére mégis betöltötte Istentol rá
b{zott feladatát: a pogány népek között is megorizte Egyisten-hitét. 
Ez a hit lett azután keresztény vallásunk alapja. 

Az Egyisten-hit megorzésében egészen rendk{vüli, mondhatjuk 
kulcss zerepük volt a prófétáknak, akikre mindig sokan hallgattak. 
Bár prófétasorsuk csaknem mindig Uldözést és halált jelentett szá
mukra. 

Esett már sz6 ezekrol a rendk{vUli emberekrol. Ma az egész 
tanú ás t nekik s zenteljük. - Ha nevüket halljuk, el os zör az jut 
eszünkbe, hogy a próféta ugyanaz, mint jövendomondó. Olyan em
ber, akinek lelki szemét megélesúette az Isten, és átlát az ido
kön. Majd elmondja, vagy le{rja, a többi ember s zárn ára. még tá
voli jövo t. A zonban mégsem e z volt a próféták f'ófeladata. 

Az Isten rendk{vUli követei voltak a néphez, az o nevében szél
tak. Ez nevük magyar jelentése is. Alkalmanként, ahogy a szük
ség k{vánta, kUldötte oket az Isten, mint régebben a b{rákat. A 
b{rák a nép politikai szabadságáért harcoltak, a próféták a vallá
si szabadságért. K{vülük voltak az Istennek rendes követei is, a 
papok. Ők tanúották a törvényt és az istentiszte le tet vezették. 
Amikor pedig nem jól látták el feladatukat, a próféták szólaltak 
meg. A nép elé állva prédikáltak a bálványimádás ellen, az igaz
ság és az elnyomottak védelmében. Se királyokat, se gazdagokat 
nem félve, keményen kor holtak, ha kellett. De értettek a s{r6 
gyermekét v{gasztaló édesanya nyelvén is. 

Számunkra is fontos minden szavuk, mert az Isten üzent velük. 
Ezért vagy maguk a próféták, vagy a tanúványaik le{rták prédi
kációikat. Az Isten sugallatára a nép meggyozodéssel hitte, hogy 
a próféták szava Szent{rás. - Ránk maradt {rásbeli munkásságu
kat- mint a Biblia jelentos részét- Prófétai Könyveknek nevezzük. 

Évszázadokkal késobb, Jézus napjaiban, sokan nem akarták el
fogadni, hogy az Isten ot Megváltónak kUldötte. A z ilyeneknek e z t 
mondta Jézus: 11 0lvassátok az Írásokat, és azok bizonyságot tesz
nek felolern ." (Jn. 5, 3 9.) A próféták jövendöléseire célzott. Mi 
his zünk benne, de azért mégis jólesik tudnunk, hogy Jézusra már 
régen gondoltak, és régóta várták ot a próféták. 

Nemcsak Jézusról, hanem ahogy az Isten tudtunkra adta, a leg
kUlönfélébb eseményekrŐl jövendöltek. Szárazságr61, hirtelen be
következett halálról, háborúkról, országok pusztulásáról és újjá
éledésérÜL - Ne gondoljuk azonban, hogy a próféta minden eljö
vendűt a legnagyobb részletességgel tudott. Inkább csak úgy lát-
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tak a jöv<Sben, mint mi az alkonyati félhomályban: nagy körvona
lakban, elmosódottan. Így közelinek látszanak a távoli dolgok is. 

A próféták azonban nem mindig a sza'JUkkal jelentették ki a jö
vend<St. Tudták ugyanis, hogy a beszéd sokszor elmegy a fillek 
mellett. Amit ellenben látnak, jobban megjegyzik az emberek. 
Ezért kedveljlik mi is jobban a tévét, mint a rádiót. A próféták 
pedig mintegy rövid, rögtönzött jelenetekben játszották el, amit a 
jöv<Sr<Sl közölni akartak. 

Példából könnyebben megértjUk. - Salamon öreg napjaiban, ami
kor már feleségei kedvéért még bálványokat is imádott, az Isten 
elhatározta, hogy az ország nagyobbik része ne Salamon utódaié, 
hanem más királyoké legyen. Tervét az egyik próféta a következ<S 
módon hozta a kiszemelt új királynak, Jeroboámnak a tudtára. A 
s zé p új ruhát visel<S próféta úgy inté zte útját, hogy találkozzanak. 
Ekkor fogta a ruháját és tizenkét darabra szaggatta. Majd fels zó
lította Jeroboámot, hogy tíz darabot vegyen el magának. Tettét 
így magyarázta meg: 11 Ezt Uzeni az Úr: én elszakítom a király
ságot Salamo'1 kezéb<Sl, és neked adok tíz törzset." Néhány év 
m1.ílva szószerint beteljesedett a jövendölés. 

Egy másik próféta, Jeremiás - nevével még találkozunk - igen
csak szemléletes módon hozta a nép tudtára a jövend <St és az Is
ten akaratát. Igát készített. (E z az a s zers zárn, melyet az ökör 
nyakába helyeznek és ezáltal húz.) Igával a nyakán jelent meg a 
(óvárosban. Igákat nyújtott át a:>: ottani klilföldi követeknek is, az
zal, hogy királyaiknak adják át. A magyarázat egyértelmu: Minden
ki vegye magára a babilóni király igáját, és hódoljon meg neki. 
A z Isten embere 3, akivel tervei vannak. Rábízta Izraelt és s zö
vetségeseit. A z ellenállás csak rontana helyzetlikön. - Még be sem 
feje zCidött a látványos prédikáció, egy másik próféta állt el<S. Le
vette az igá~ Jeremiás nyakából és össze törte. Szavai is magya
rá?.ták a tettét: Nem kell meghódolni., Babilon megtorlása nem 
lesz túl komoly. - Ez az utóbbi ember hamispróféta, másnevén 
álpróféta volt. Ilyenek is akadtak. A z igazi próféta életének e lk e
serít<Si. - Hízelegtek a népnek, elnézték hibáikat, alaptalan remé
nyeket keltettek, és kisebbítették a fenyeget<S ves zedelm et. Nem 
prédikálták a bunbánatot.- Az igazi próféták a bálványok prófé
táinak nevezték ezeket az embereket. 

A következ<Sk során sokat hallunk a prófétákról, (óleg a leghí
resebbekr<Sl, mint Izajásról, Jeremiásról, Ezekielr<Sl és Dánielr31. 
- Mondottuk, hogy nemcsak korunknak, hanem neklink is szól az 
U zenetUk. A s zentmise igehirdetCi rés z ében gyakran olvasunk fel 
részleteket a próféták írásából. Most hallgassunk meg egy rész
letet Joel próféta hunbánatra int<S szavaiból, és gondolkodj'mk el 
felettlik: Joel 2, 12-18. 
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40. AHAB, A LEGGONOSZABB KI RAL Y 

Amilyen a vetés, olyan az aratás. Jeroboám király bÜn-vetése 
legkárhozottabb termését utódának, Áháb királynak éveiben hozta. 
Az északi országrész 200 éves története folyamán senki sem akadt, 
aki elérte volna Öt gonos zs ág tekintetében. Ilyen a legf'óbb ve ze
tö, milyen lehet a népe? Áháb király uralkodásának szomorú kor
szakáról s zól a mai tan{tás. 

A Biblia a király bűneinek felsorolását annak házasságkötésével 
kezdi. Egy szomszédos pogány ország királyának lányát, Jezabelt 
vette feleségül. Tüstént templomot épített felesége Baál istenének, 
és maga is mint a pogányok, imádta a bálványt. E zen az isten
tiszteleten nem az ima, hanem a részegeskedés és a kicsapongás 
volt a lényeg. Igaz ugyan, hogy Áháb nem tagadta meg régi hité
nek igaz Istenét, azonban a pogány istent is melléje, vagy fölé 
helyezte. Elfelejtette a parancsot: ,.rajtam k{vül más istened ne 
legyen!" 

A királyn ö férjénél is ross zabb volt. Üldözte és megölette az 
Isten prófétáit. Nagy volt a veszély, hogy az egész nép istente
lenné válik. 

Ilyen szomorú idok jártak, amikor az Isten parancsára Illés 
próféta elkezdett prédikálni. Odaállt a király és a nép elé, és 
kemény szavakkal {gy szólt: ,.Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha 
az Úr az Isten, kövessétek Öt, ha pedig Baál, kövessétek azt!" 
A próféta nyilvánosan, a király és a nép jelenlétében akarja iga
zát bizonyítani. A nagy eseményre lejönnek a pogány papok is. 
Most fog eldÖlni, ki az igaz Isten. 

III. Kir . 18, 2 2-3 9 • 
Áháb elgondolkodhatott volna ezen a csodálatos eseményen. Ha 

nem volt elég, meggyÖzhette volna Illés beteljesedett jövendölése, 
a hatalmas felhőszakadás, mely véget vetett a hosszú szárazság
nak. Talán gondolkodott is, de nem jutott jó s zóhoz, me rt a ki
rályné bosszút esküdött, és halálra kerestette Illést. Nem tudta 
a kármelhegyi nagy próba kudarcát elviselni. A próféta ezért dél 
felé, a Sinai hegyre menekült. Ide már nem ért Jezabel keze. 

Szegény menekülÖ Illés! Ugyancsak neki volt keseredve. Jót 
akart, az Isten ügyét, és mi lett a vége! Próféta-társait már 
megölet te a királynő, és mos t rajta a sor. A kedveves z tett prófé
ta azt az üzenetet kapta. hogy a Sinain Istennel fog találkozni. 

Nagy élmény volt ez a találkozás. A hegy ormára állott és vár
ta, hogy sz{ve elteljék az Isten örömével. - Eros szél süvúett 
mellette, de még semmit sem érzett az Istenből. Földrengés 
rázta a hegyet, azonban ez sem hozta közelebb hozzá Őt. Látott 
pusztító tU zet is, de ebben sem volt az Úr. Majd enyhe szellő 
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fuvallatát érezte, és benne az Istent.- Elgondolkodott. Mindig jót 
akart, de úgy látszik, mégsem tett mindig jót. F<Sleg annak a 450 
embernek kivégzése bántotta. Er <Ss zakos volt és vad, mint el<Sbb 
a földrengés, mindent elsöpörni és pusztítani akart, ami nem tet
szik neki, úgy mint a vihar tette, meg a tílz. Pedig az Isten nem 
ilyen. Nem a vadság, hanem a szelídség jelében, a szell<Sben ér
kezik. Ahol a vad fanatizmus pusztít, onnét távol az Isten. 

Illés, ezután parancsot kapott, hogy hazájába visszatérve, Eli
zeust avassa fel a prófétai tisztre. - Odahaza, éppen a (óváros
ban, ismét s zörnyíl dolgokat tap as z talt. 

A királyi palota és sz<Sl<Sskert t<Sszomszédságában egy magánkéz
ben lév<S, ugyancsak pompás sz<Sl<Sültetvény volt. Gazdáját Nábot
nak hívták, aki szőlejét a szüleit<Sl örökölte. Ezért igen kedves 
volt számára. De tetszett a királynak is. Megkísérelte, hogy akár 
pénzért, akár egy másikért cserébe, megszerezze. Nem sikerlilt. 
Ekkor Jezabel vette kézbe az ügyet. A király nevében megparan
csolta két beijesztett bírónak, hogy Nábotot fogják perbe. Az le
gyen a vád, hogy nevezett káromlással s zídta az Istent és a ki
rályt. A z ítéletet pedig két tanú vallomása alapján mondják ki, 
hogy törvényes legyen. A hazug tanúk vallomása alapján meghozták 
az ítéletet: Nábot megszégyenítve, majd megkövezve halt meg. 
Áháb most nyugodtan elfoglalhatta a szőlot. A törvény ugyanis a 
királynak ítéli a felségsértő birtokát. 

A z Úr ítéletét pedig ismét Illés mondotta ki. A (óváros nemso
kára s zörnyíl dolgokat lát. Áháb meghal, és kutyák nyalják fel 
vérét, éppúgy, mint kapzsisága áldozatának, az ártatlan Nábotnak 
a vérét. Erre a sorsra jut házanépével együtt a királynő is, de 
még szégyenteljesebben: ot ugyanott mindenestül megeszik a ku
tyák. 

Áháb megijedt megjövendölt sorsátóL Böjtölve, vezekelve komoly 
bánatot tartott. A z Isten még ennek az embernek is elfogadta bá
natát. Enyhítette a kimondott ítéletet: Áhábnak nem kell végignéz
nie családja pusztulását. Egy csatában előbb hal meg, mint övéi. 

Tudjuk, hogy Izrael királyai közül kevesen haltak természetes 
halállal. Legtöbbször hadseregük íóve z ére ölte meg oket, aki az u
tán a királyságot is elfoglalta. Áháb fiainak is ez lett a sorsuk. 
A vezért Jehunak hívták, aki az ítéletet az apja által bílnös mó
do:l sz er z ett földön hajto·tta végre: sz ívenlőtte a trónörököst. Már 
csak az anya volt hátra. Királynői dísz ben palotája erkélyén várta 
sorsát. A bevonulá Jehunak csak intésébe került, és s zolgái az 
utca kövére dobták, így zúzódott halálra. Amikor J e hu a temetés
ről akart gondoskodni, már csak néhány csontját találták. Betel
jesedett Illés jövendölése. 
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41. ILLES UTODA, ELIZEUS 

Illés a Sinai hegyen parancsot kapott, hogy utódaként Elizeust 
avassa fel a prófétai tisztségre. Elizeus, azel<Stt igen gaznag föld
m{ves, sz{vesen társult hozzá. 

A szerzetesekhez hasonlóan akkor is éltek Istennek szentelt em
berek. Közösen végezték munkájukat, imáikat és s zen t énekeiket. 
Hivatásszerűen vigyáztak, nehogy a Baál tisztelet terjedjen. E ze
ket a férfiakat prófétafiaknak h{vták. FelUgyelíSik pedig Illés és 
Elizeus voltak. 

MindkettíS igen szent ember. Haláluk után legendák keletkeztek 
csodálatos életükr<Sl. A régi feljegyzések és a szájhagyomány alap
ján a Szent{rás összeállúói ezek közUl sokat lejegyeztek. 

Csodálatos történet sz ól Illés földi élete végéről. Szélvihar és 
villámlás közben egy tüzes szekér élve vitte Illést az Istenhez, 
az égbe. A régiek sze r int a tűzben az Úr jelenik meg. Itt talál
kozik azzal, akit ki akar tüntetni. Így történt a lánglelkű prófé
tával is. Nem tud~ák elhinni, hogy meghallhasson oly nagy valaki 
mint Illés. 

Azokban a válságos idokben úgy kellett, hogy az Isten Ugyét h{
res ember védje. Ezért {r ja a Biblia, hogy Illés lelkE" Elizeusra 
szállott.- Sok legenda szól őróla is. Nem fontos, hogy biztosan 
megtörténtek-e vagy sem. A régiek se ezt kérdezték, amikor ol
vasták. Inkább a tanulságra gondoltak, amit a történet hordoz. Sz 
mindig igaz. 

Kiskoromban egyszer kicsúfoltunk egy öreg koldust. Nagymama 
megtudta és keményen me gs z{dott. EkkÓr hallottam elíSs zör Elizeus 
esetét a csúfolódó gyerekekkel. - A próféta egy hegyre tartott. 
Fáradtan a hosszú úttól. Gyerekek szaladtak eléje, és csMolódva 
kiabálták: "jer ról kopasz, jer föl!" A próféta megátkozta Öket, 
mire két medve jött elíS az erdobíSl, és s zéttépett 42 csúfolódó 
gyereket. - Igen megijedtem, mikor ezeket hallottam, de a bUn
tetést igazságtalannak tartottam. Ennyi halál egy kis csúfolódásért! 
- Már tudom, miért {rták be a Bibliába ezt az esetet. Régen sok, 
szent ember fogadalomból, vagyis az Isten tiszteletére, kopaszra 
nyiratkozott. A gyerekek bűne azért nem csupá" :1 csúfolódás volt, 
Isten s zen t emberét nevették ki, ezért bűnhadtek oly keményen. 

Elizeus egyszer úgy segúett egy szegény özvegyen, hogy csepp
nyi olaját annyira szaporúotta, mennyi csak a házban levő edé
nyekbe fért. Máskor egy napszúrástól meghalt kisfiút t ám asztott 
fel, és adott anyjának v i ss za. Ehetövé tette a prófétafiak rossz, 
fert<Szés miatt ehetetlen köz ös ebédjét. A z éhség napjaiban pedig 
kenyeret s zapor{tott. 

A régiek bizonyára azt az igazságot értették ki ezekhol a lefrá-
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sokból, amire Jézus h{vta fel figyelmliket: a jó Isten gondoskodik 
azokról, akik b{znak benne. 

A következő elbeszélést magából a Szent{rásból hallgassuk meg. 
IV. Kir. 5, l-15a. 
A pogány sz{rek Izrael szomszédai. Néha jóban voltak, néha há

borúban éltek. Bizonyára ismerték a választott nép vallását. A pró
féták pedig kötelességs zerlíen közöttlik is terjesztették a hitet. 
Eredményeik láttán odahaza is jobbak lettek az emberek. - A z 
előbbi történet is s zé p hitvallás az Isten mellett. Maga a s z{r 
király klildi a betegét az Isten népéhez, és mekkora az eredmény! 
A meggyógyult ember hirdeti hangosan: 11 Már tudom, hogy nincs 
másutt Isten, csak Izraelben!" Itt még a folyók vize is jobb, itt 
ingyenes az Isten seg{tsége. Amikor pedig izraeli földet visz ha
za, szinte már az isten-ország polgárának tartja magát. 

A történet még tovább is tart. Giezi, Elizeus szolgája megtud
ta, hogy gazdája semmit sem fogadott el a gyógy{tásért. Kapzsi 
sz{ve fájt, hogy a sok hozott ajándékból semmi nem jut neki. Ná
mán után futott, és hazudva szép összeg pénzt és ruhákat kért a 
próféta nevében. Még ráadást is kapott. - Elizeus előtt azonban 
nem volt titok. Giezi v{gadozott, hogy s zölöt, állatokat, sőt rab
szolgákat is ves z a kicsalt pénzen. E zek helyett a próféta s zavá
ra, Námán kincseivel egylitt rászállt annak betegsége, a lepra is. 

Még egy történet. - Izrael és Sz{ria akkor éppen háborúban állt. 
A szfr király titkos haditanácsában elhatározta, hogy az izraeli 
katonák szakott útvonálán lesben áll seregével, és megsemmis{ti 
Öket. Elizeus megtudta a tervet, és jóelÖre saját népe katonáival 
szállatta meg a sz{rek kitervelt leshelyét. A sz{r király terve, 
fordúva slilt el. Mikor megtudta, hogy Elizeus keze van a dolog
ban, megparancsolta elfogatását. Csapata körlilvette a próféta 
tartózkodási helyét. Az nem ijedt meg. Imádkozott, erre az ost
romlók megvakultak. Könnyu lett Öket elvezetni Izrael f'óvárosának, 
Szamariának f'óterére. Lett nagy csodálkozás! Még nagyobb a sz{r 
csapat remegése Izrael királya előtt, aki kész is lett volna seb
tében minden sz{rt felkoncoltatni. A próféta azonban szégyenletes 
dolognak tartott ilyesmit. Ehelyett parancsára fényesen megvendé
gelték, sértetlentil és békében hazaengedték a s z{r ellenséget. 

Mintha ez a történet is példa lenne Jézus tan{tására: 11Szeres
sétek ellenségeiteket is, tegyetek jót vellik. Így lesztek gyerme
kei Atyátoknak, aki egyformán kelti napját és klildi az esőt jókra 
és rosszakra." 

Isten szava sz ól a régiek háborúkkal és nyugtalansággal teli ko
rából: Emberek, én mindenkinek, h{vÖnek és hitetlennek Istene és 
A ty ja vagyok. Ti pedig mindnyájan egymás testvérei vagytok. Él
jetek hát békességben egymással! 
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42. IZRAEL ORSZÁGÁNAK PUSZTULÁSA 

Országszerte mindenUtt találhatók szomorú emlékművek, a há
ború áldozatainak nevét megBrökít<S márványtáblák. Rengeteg vér
r<Sl, könnyr<Sl és egy ország elpusztulásáról tanúskodnak ••• Ilyen
fajta emlékművek, sajnos, végigkísérik az emberiség életét. 

Ma két igen híres háborús emlékmü.r<Sl les z sz 6. Mindkett<S a 
választott nép tragédiáját BrBkíti meg. 

A z els<S kb. 280 0 évvel ezel<Stt, tehát Kr. e. 83 O évvel készlll t. 
Id<Sk folyamán egy város romjai alá kerUlt, ásatás hozta felszínre. 
Most a bagdadi múzeumban látható. SBtét színü. márványból farag
ták, Fekete obeliszk a neve. Azt a jelenetet ábrázolja, hogy az 
asszír király méltóságteljesen áll, Jehu, Izrael királya pedig alá
zatosan a lábát csókolja. (Arról a Jehuról van sz6, aki Jezabelt, 
ledobatta az erkélyr<Sl.) - Akkoriban az Isten már nem segítette 
az északi országot. A hatalmas asszír sereggel szemben álló Jehu 
csatát veszített. Országának a J ardántól keletre fekv<S rés zér<Sl 
le kellett mondania és a gy<Sztesek ad6fizet<Sje lett. A Fekete o be
liszken láthat6 az a jelenet is, amint az asszír király el<Stt hó
dolnak Izrael ajándékot viv<S kBvetei. 

A Fekete obeliszk figyelmeztet() felkiáltójel volt Izrael számára. 
Egy kicsit mintha használt volna. Jehu király kÜ.zdi:Hl a bálvány
imádás ellen, s<St túlzó és kegyetlen vol: e tekintetben. Utódait 
s zintén derék uralkodóknak :nondhatjuk. J 6 hatással volt a közélet
re Illés és Elizeus próféta mÜ.kBdése is. Azonban már hiába áll
tak az uralkodók és a pr6féták hivatásuk magaslatán, az emberek 
belegyökereztek a bÜ.nbe. A bálványimádást, erkölcstelenséget, 
iga·z.ságtalanságot, a szegények nyomorgatását éppúgy nem tud ták 
elhagyni, mint csíkjait a leopárd. 

Ezekben az id<Skben egy új prófét·a, Ámosz lépett fel. Foglalko-
zására nézve fllgetenyés zt<S és pásztorember volt •. '\ d•~li ország
részb<Sl kUldte Öt az Isten, mintegy utolsó el<Stti figyelmeztetést. 
Prófétái szeme az ország látszólagos rendjén is észrevette a ha
lálos bajokat. Látta és hírdette a végpus ·z.tulást. Nagytekintélyű 
férfi, aki szembeszállt, ha kellett a királlyal, a fópappal, vagy 
a legel<Skel<Sbb emberekkel. Az Istenr<Sl azt tanította, hogy (5 az 
egész világnak, minden népnek az Istene. TestnélkUli lélek, akit 
nem lehet és nem szabad mint bálványt l.isztelni.- A bÜ.nös ország 
legnagyobb bUntetését abban látta, hogy az Isten nem kUld hozzá
juk tanítókat, prMétákat többé. Ámosz GSak a jöv:Shen látta a pusz
tulást, de nem érte meg. 

Prófétatársa, Ozeás, már magának a puszt'1lásnak volt a szem
tanúja. Az ország épUlete minden eresztékében recsegett. A bál
ványozás minden eddiginél nagyobb méretet öltött. Kiveszett a hit, 
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a jóság és a becsület az emberekbŐl. Nem volt mi összetartsa a 
nemzetet. A hatalmas ellenség: Asszfria meg már a szomszédban. 
A hagyhatalom talán megelégedett volna azzal is, ha Izrael békés 
adófizetŐje marad. Amikor azonban rájött, hogy királyuk Egyip
tommal próbál ellene szövetkezni, már nem volt kegyelem. 

A bekövetkező szomorú eseményeket egy másik háborús emlék
mli örökítette meg. Jelenleg a londoni nemzeti rnúzeumban látható. 
Készítője III. Szaragon asszír király. Ábrázolás nincs rajta, csak 
ékiratos szöveg. Ez a tudósítás olvasható róla: "Uralkodásom elsÖ 
esztendejében foglaltam el Szamariát. 27.290 lakosát deportáltam. 
Ötven harci szekérrel mutattam ott meg királyi hatalmamat. Az 
általarn elfoglalt országok l akóiból oda embereket telepítettem. 
Adót és b es zolgáltaL1st vetettem ki rájuk, mint az ass z fr okra." 
- A s zöveg lényege ugyanaz, rnint a Szentfrás tud6sítása. E z így 
írja le Izrael pusztulását. 

IV. Kir. 17, 3b-6. 24. 
Egy blinös nép pusztulásának történetét hallottuk. Asszfriából 

ugyanis soha nem kerültek v i ss za hazájukba. Megsemmisültek, 
mert senkinek a világon nem volt szüksége rájuk. 

Hallottuk, hogy az ass z {r király telepeseket hozatott a deportált 
izraeliták helyébe. Ezek aztán idŐvel összekeveredtek az ottmaradt 
Ös lakossággaL Belolük alakult ki a szamaritánus nép. 1\ nevet 
hallva az Irgalmas Szamaritánus jut az eszünkbe, akit igazi fele
barát szeretetéért az Úr Jézus annyira rnegdícsért. - 1\ zsidók 
nem szerették a szamaritánusokat, rn~>rt vallásuk nem orizte meg 
a Biblia-szerinti eredetit, hanern pogány elemeket is tartalmazott. 
1\ jeruzsálemi templomba be sem engedték Öket lépni. Igaz, Ök 
sem nézték a zsidókat Szamariában jó szemmel. Jézus szép pél
dát adott arra, hogy az idegenben, söt az ellenségben is becsül
jük meg az embert. Bennük is sok érték van. 

Egy ország pusztulásáról, egy másiknak meg a keletkezéséről 
hallottunk. E z a földi országok sorsa. IlyesmikrŐl sz ól az embe
riség története. Van azonban egy ország, mely örökre megmarad, 
me rt az embernél erősebb gonos zs ág sem fog rajta. A z Isten or
szága ez. Milyen jó, hogy mi ennek az országnak is a tagjai va
gyunk! 
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43. MIKEAS ES IZAJÁS PROFETAK 

Minden ember megbecsüli azt a helyet, ahonnét s zárroazik. A 
gyermekek néha még büszkélkednek is szül3földjükkel. Hozzájuk 
hasonl6an a költ3k szaktak egy-egy szemükben kedves községet, 
vagy tájat a másik elé helyezni. A bibliai id3kben az egyik pr6-
féta-költ3, Mikeás a judabeli Betlehemet emelte ki, a többi ezer
nyi helység közül. Kb. 700 évvel megjövendölte, hogy mivel büsz
kPlkedhet ez a lakosainak számát tekintve kicsi város. Igaz, Bet
lehemnek már rég6ta j6 neve van, mert ideval6 születésli Dávid 
király is. 

Mindannyian tudjuk mir31 van sz6. Alig van karácsonyi énekünk, 
melyben ne emlegetnénk, hogy Jézus, a Megvált6nk Betlehemben 
született. Igazol6dott a pr6féta szava: 11 Betlehem, kicsiny vagy 
ugyan Juda ezrei között, mégis bel3led származik majd nekem 
Izraelnek jövend3 uralkod6ja". - A judeai királyoknak, akik bet
lehemiek és Dávid leszármazottjai voltak, öröm tölthette el sz{
vüket, mikor ezt hallották. Illett volna, hogy életükkel is rászol
gáljanak erre a kitüntetésre. 

A Messiás azonban nemcsak a betlehemiek és a királyok szá
mára jött el, hanem minden embernek. Ezért kellett, hogy minél 
többen tudjanak fel3le és várjanak rá. - A következ3kben egymá
sik pr6fétár6l hallunk. Ő tudott a legtöbbet jövend3lni a Messiás
r61. Izajás ez a pr6féta. - Azokat az újszövetségi {r6kat, akik 
látták és hallották Jézust, és {gy {rták meg életét, evangelistáknak 
mondjuk. Nos, Izajás majdnem olyan sokat tudott el3re, mint 
amennyit az emlftett fül- és szemtanúk tapasztaltak. Ezért nevezik 
Izajást az Ószövetség evangelistájának. 

A királyi család tagja volt. A pr6fétai megh{vás élete legnagyobb 
eseménye. Lelkében biztosan érezte, hogy találkozott az Úrral. 
Őmaga ezt {gy mondja el. 

Iz. 6, 1-8. 
Milyen szerény ember ez az Izajás! Önmagát kicsinynek és 

méltatlannak, a fi{v6 Istent pedig nagynak és fenségesnek tartja. 
Mintha a kitárul6 égben pillantaná meg, amint az angyalok szent, 
szent, szentet énekelnek neki. Izajás nem tartja magát méltónak, 
hogy az Isten szavait mondja tovább az embereknek. Csak az égi 
áldozati oltárr61 hozott parázs égeti le nyelvér31 a blinöket, hogy 
ezután már b{zva szálhasson. 

Izajást nehéz körülmények közé áll{totta új hivatása. Á ház király 
éppen úgy, mint Áháb, a hasonló nevli izraeli király tette, Juda 
országába bev e ze ti a Baál isten tiszteletét. Talán még tovább is 
me nt a ross z ban. Imádta még a legkegyetlenebb bálvány-istent, 
Molochot is. Megborzongat6, amit tett: tUzesre hev{ttette Moloh 
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vass zobrát, és saját él ts fiát helyezte annak karjaiba, ahonnét a 
szobor még izz6bb gyomrába esett. 

Áház j61 látta, hogy a bálványozás, és az igaz Isten imádása 
nem fér meg együtt. Ezért bezáratta Salamon templomát. - Ennyi 
bíln után nem késhetett a büntetés • 

Két szomszédos király, a szfr és az izraeli, - ez még az or
szág utols 6 éveiben történt- Jeruzsálem alá vonultak. Fenyegeté
sükkel Judá t is be akarták vonni Ass zfria-ellenes s zövetségükbe. 
Másik céljuk a király megölése volt, - akinek már ern1ftett ál
dozata miatt gyermeke nem lévén - ezzel Dávid családja is kihalt 
volna. Mi lett volna az íSsi ígérettel, hogy Dávid családjáb61 s zü
letik a Megvált6? Az istentelen Áháznak ez a jövendölés lett a 
szerencséje, ennek kedvéért maradhatott életben. SíSt új abb bíz
tatást is kapott. 

Éppen a túleríSvel körülzárt f'6város falait járta, és a vízveze
ték munkákat elleníSrizte, amikor Izajás hozzá lépett. Bátorította, 
ne féljen az ellenséges királyokt61. Biztosan megsegíti az Isten. 
Nem hiszi? Égi jelet kíván? Megsz6lal az ég, ha 6hajtja: ha kíván
ja a föld rendül meg. Jellel bizonyítja Isten, hogy segít. A király 
meg csak képmutat6 m6don alázatoskodott, és nem kért jelet. -
A pr6féta mégis szabadulást jövendíSl. Szeme együtt látja a közeli 
eseményeket. Egy fiatal níSríSl b es zél, aki anya les z és gyermeket 
szül, és benne az Isten jelenik meg. - A város akkor tényleg 
megmenekült, mert az ostroml6k eltávoztak. A királyi párnak 
gyermeke lett, vele fennmaradt Dávid családja. A közeli szaba
dulásban így a távoli üdvösség gyökeredzett. 

A keresztények hitét a legelsíS kezdettíSl fogva eríSsítette Izajás 
jövendölése. Így elsíSsorban Jézus anyjár 61, Szílz Máriár61 vallott 
felfogásukat. Egészen különleges m6don kiválasztott asszony, aki 
rendkívül fontos s zerepet tölt be az Isten terveiben. Anyja a Fiú
istennek, a Szabadít6nak, aki mint ember Dávid családjáb61 szár
mazott. 

Izajás beszélt a vidékríSl is, amelyen a Messiás mílködését meg
kezdi. Nem az elíSkelíS f'6város lesz ez, - ahogy azt sokan kép
zelték - hanem az északi Galilea, Izrael-ország régi területe, a 
megvetett félig zsid 6, félig pogány tartomány. A z a nép látta meg 
elsíSnek az igazi fényt, melyet a tudatlanság és a bílnök úgy be
takartak, mint az éjszaka a tájat. A Messiás úgy kívánt közé nk 
érkezni, hogy istenségével és hatalmával senkit se ijesszen el 
magát61. Gyermekként jött, akit mindenki s zerethet. Izajás így 
mondta ezt: "Fiú születik nekünk, gyermek adatik nekünk, övé 
lesz a hatalom és Isten lesz." 

Juda királyát bizonyára öröm töltötte el, mikor hallotta, hogy 
ut6dai mily hosszú századokon át uralkodnak. Aki azonban j61 fi-
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gyelt a próféta szavaira, megérthette, hogy Juda családja, mint 
egy fa kipusztul. Nem marad meg, csak a gyökere. A Messiás 
ennek a gyökérnek lesz Új, kizöldell3 hajtása. 

Az «Ószövetség evangelistája>> az eddig elmondottaknál még sok
kal többet jövendölt az Úr Jézusról. Megemlíthetjük, hogy el3re 
látta 3t, mint nagy csodatevőt, az emberek melegszívli barátját. 
El3re megmondotta feltámadását is. 

Az Úr Jézus és életrajzírói pedig mint megtörtént tényeket iga
zolták vissza a jövendöléseket. A megvalósult jövendölésnek nagy 
jelent3sége van a keresztény vallásban. Olyan, mint a hivatalos 
pecsét az okmányon. 
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44. AZ ELFOGLALT JERUZSÁLEM ES PROFETAJA: JEREMIAS 

Beszéltünk már arr6l, hogy Juda országában szépen megújult 
a vallási élet. Ezzel kapcsolatban eml{tettük Jeremiás pr6fétát, 
a király egyik tanácsad6ját. J 6siás király s zé p munkájának azon
ban nem volt folytat6ja, ut6dai nem követték példáját. EllenkezÖ
leg. Ismét elkezdŐdött a bálványimádás. 

Ezzelminden remény elveszett az ország fennmaradására. Jere
miásra igen s zomorú feladat hárult. Ő lett a pus :itulás pr6fétája 
megjövendölte, söt meglátta a pusztulást. Nem semleges k{vül
á116ként, hanem végigszenvedte azt saját életében is. Élete egyet
len harc az Istenért. Őt érték az istentelenek csapásai. Pedig 
nem volt harcias, hanem békeszerető és csendes ember. Élete 
nagy részben félelemben telt el. Szavaiban mintha még az Isten 
is siratná népét, mely elhagyta és megtagadta Atyját. 

Szomorúságot okoztak Jeremiásnak az álpr6féták is. Hazudozás 
volt álland6 szövegük: a b~n nem b~n. elmarad a büntPtés, elke
rüli Öket az ellenség. Rögeszméiket átvették a nép vezetöi: kö
zöttük van az Isten temploma: az Úr a templommal együtt a vá
rost is megvédi. Jeremiás szavainak pedig senki sem hitt. 

A pr6féta ekkor abban remélt, hogy ha már süketekké váltak 
az emberek, talán látnak még. Ha szemükkel is nézhetik, ami 
rájuk vár, talán gondolkodni és érteni fognak. - Érdekes k{sérlet
be kezdett. Jeruzsálemet egy völgy választja el a mellette emel
kedŐ hegytől. Hinnon fiainak a völgye. Ide h{vta a nép vezetÖi t. 
Cserépkors6t vett a kezébe, amelyet összetört, amikor a város 
pusztulásár61 sz616 prédikáci6ját befejezte. A magyarázat pedig 
ez: a városnak és a cserépkors6nak ugyanaz a sorsa. 

l\ SzenHrás beszámol a király és a pr6féta közötti ellentétek
rŐl. Az ország még J6siás király 6ta ad6t fizetett Egyiptomnak. 
Ezt az ad6t a mostani király a néptŐl harácsolta össze, m{g Őma
ga dúskált a javakban. Dávid és Salamon palotáját sz~knek talál
ta, külön nyári lakosztály kellett neki. Épúömesterei azonban nem 
kaptak fizetést. A király ilyen példát mutatott, hogyan élhettek 
f'6emberei? Mindenki. visszaélt hatalmával: az igazság elveszett, 
a sze gé nye ket e ln y om ták. 

MindezekrÖl nem hallga+.hatott a pr6féta. Jövendöléseket mondott 
az ország és a város ellen. Hol a f'6város forgalmas helyein, hol 
meg a templomban sz6lalt fel. Emiatt azután bajba került. Egy
sze r kalodába ül tették, máskor halálra úélték mint rémhfrter
jesztöt. A higgadtabb vezetÖk közber1járására azonban meghagyták 
az életét. De kemény figyelmeztetés volt számára egy másik pr6-
féta halála, akit megöletett a király. 

Közben elérkeztek a nehéz napok. Új világhatalom: Babilon je-
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lent meg a történelem sz{nén. Ereje mutogatását azzal kezdte, 
hogy elpus zHtotta Asszfriát, Izrael-ország régebbi elfoglal6ját. 
Most Egyiptomot vette sorra. Elotte még mint jelentéktelen sem
miség Juda kicsiny és belsoleg is szétzilált országa. A fára 6 ha
talma, melynek seg{tségét hatalmas áron vásárolták meg, és 
amelyben Juda királya bizakodott, egyetlen csatában lett semmivé. 

A veszély, ahogy azt Jeremiás annyiszor mondta, észak felol 
közeledett. Babilon követei már a szent városban. Felsz6Htják a 
királyt, hogy önként adja meg magát. Egy halvány reménysugár a 
menekülésre: a király megh6dolhat, a templomkincs egy részét 
felajánlja, és egy kis id ore békét teremthet. E z létre is jött. E z t 
azonban ismét Ö zúzta szét azzal, hogy megint Egyiptomhoz húzott. 

Közben a városban ünnepet tartottak. Ez is, meg a félelem is 
a templomba vonzotta a népet. Jeremiás tehát itt olvasta fel bl1n
bánatot és megadást sürgető frásait. A f'6emberek már-már haj
lottak szavára, a király azonban és szl1kebb környezete semmibe 
vette a pr6fétát. Büszkén elvetették tanácsait, fr ás ait a tl1zbe dob
ták. - Ez volt Jeremiás utols6 pr6bálkozása. 

A babil6niak elsonek a beh6dolt csatl6s-népeket, a zsid6ság Ösi 
ellenségeit ind{tották támadásba. Szabad prédájukká lett az orszá g. 
- Közben új király került Juda tr6njára. Jeruzsálemben még re
mélték, hogy uralkodása talán j 6 változást hoz. De már feltart6z
tathatatlan a sors. 

A szent város ostromát maga a babiloni király akarta megv{v
ni, hogy övé és seregé é legyen a gyozelem. A falak me ll é áll{t
tatta ostromgépeit, odavonatta mozgathat6 bástyáit. - Már késo 
volt a megh6dolás. Hiába ment ki az egész királyi udvar kegyel
met kérni Nabukonodozor elé. Csak saját fogságukba sétáltak. A 
templom és a palota kincseit, mint a multban, már nem Juda 
királya adta oda, hanem az ellenség vitte el. Mindent amit talál
tak, Salamon mesés gazdagsága mint hadizsákmány indult el kelet 
felé. Ugyanezen az úton haladt mint a kincsek szomorú k{sérete 
a királyi család. Velük mentek a vezetők, a jobbm6dú emberek, 
a tud6sok, az ipar.osok nagy tömegben ..• 

Ez történt Kr. e. 597-ben. 
Így kezdett teljesedni, amit a pr6féta elore látott: 
Jer. 25, 3 b-ll. 
Meg ke zdÖdtek a fogságban töltött hetven es ztendÖ elso napJaL 

Mennyi van még hátra! Minden perce azt bizony{totta, hogy meg
éri az Istenre hallgatni. 
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45. A SZÁMŰZOlT NEP ES PROF ET AJA: EZEKIEL 

Sokezeréves történetében a zsidó nép igen sok szomorú utat 
járt meg. Nagyszüleitek is biztosan tudnak beszélni egyik ilyen 
zsidó útról. Arról, amikor a háború utolsó éveiben a magyar or
szágutakon szuronnyal és puskatussal hajtották a zsidókat. Gyer
mekeikkel együtt lesoványodva, halálfáradtan vonultak a megsem
misít() koncentrációs táborok felé. Sokan útközben elpusztultak. 

Hallottuk azt is, hogy Jeruzsálem elfoglalása után Nabukonodozor 
király a lakosság nagy részét irányította Babilon felé. 1500 km. 
gyalog, sivatagi utakon, nélkülözések között a bizonytalan jöv<Sbe. 

Az Isten ezekben az id<Skben sem hagyta magára népét. Szent 
embere, E ze ki el ott gyalogolt közöttük, mint vígasztalója a hazá
ját vesztett, már-már kétségbees<S népnek. - A babilóniaiak sze
rencsére nem tervezték a zsidók kiírtását, csupán földmível<S te
lepeseknek sz án ták <Sk et. A (óváros közelében a Ko bar nevu öntöz3-
csatorna partvidékén kaptak helyet. Itt egy-kett<Sre városkát ala
pítottak: Tel Avivot. (Jelenlegi palesztinai nagyvárosuknak ez volt 
névadój a). - A próféta is itt telepedett le. Otthona rövidesen a 
száműzöttek vallási központja lett. Innét kapta a nép az Isten üze
netét, melyb<Sl megtudhatta, hogy Ura tör<Sdik vele. 

A z új környezet új problémákat hozott. - A babiloniak bálvány
istentiszteletét ünnepélyes körmenetek, gazdag áldozatok jellemez
ték. Káprázatos szépek voltak templomaik is. Az ünnepélyesség, 
magukra a zsidókra is hatott. Irigyelték. Milyen messzire vannak 
<Sk most templomuktól és az áldozatoktól! Istenükre is csak a pró
féta szava és a magukkal hozott szentkönyvek emlékeztették <Sket. 
Fél<S, hogy a bálványok pompája a választott népet is megkísérti. 
Ezért az Isten e~y fenséges látomásban mutatta r;teg magát Eze
kiel prófétának. Ő azután elmondta látomását: Az Ur sokkal szebb, 
mint a babiloni templomok bálványszabraL A látomás szerint az 
Isten diadalkocsin trónol. Kocsiját négy él<Slény vontatja, ezek 
szalgálják az Úr dics<Sségét. A Próféta felismerte az élőlények 
alakját: bika, oros z l án, sas és emberformájuk volt. - A zsidók 
elgondolkodhattak a látamáson. Láttak <Sk ilyenforma alakokat a 
babiloniaiak templomi ábrázolás án is. Megértették a látomást. A 
legnagyobb er<S - ezt a bika-kép jelenti -, az igaz Istennek csak 
a s zolgáj a. Fenséges az oros z l án, de a hív<Sk Istene sokkalta a z. 
Széles tájakat lát a magasban szárnyaló sas, de nála is többet a 
mindenütt jelenlev<S Isten. Minden állatnál nagyobb az ember, mert 
értelmes. Azonban az emberi okosság is csak akkor ér valamit, 
ha megmarad az Isten mellett. Erre gondolhattak a zsidók, ami
kor az Isten-szekér vontatóiról hallottak. (Templomainkban is lát
hatjuk ezeket a jelképeket. A négy él<Slény az evangélistákat jelenti.) 
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A bálványisteneknél még egy félelmetesebb és biztosan élo ha
talmasság is volt Babilonban. Fenségesen hangzik már a neve is: 
Nagykirály. A mérhetetlen birodalom ura. Vele - vagy legalábbis 
hatalmával - gyakran találkoztak a száműzöttek. Az Isten közölte 
népével, hogyan vélekedjék a NagykirályróL - Ezekiel tanítása 
szerint a király sem több mint egy szerszám az Isten kezében. 
Vesszü, mellyel bunös népét bünteti. Ha majd letelik az ido, az 
Isten elhajítja a vess z ot. 

Tudjuk, mikor Ezekiel és társai Babilonba indultak, még állt 
a város és a templom. E zze l van kapcsolatban a próféta követke
zo látomása. - A z Isten s zen t helye hemzseg a bálványistenek 
szobraitól és ezek imádóitóL Ezért szörnyü büntetésnek kell jön
nie. Elobb azonban egy angyalát kUldi az Isten, hogy a homlokuk
ra rajzolt kereszttel jelölje meg a hozzá hüséges embereket, akik
nek fáj ez a szörnyü vallási eltévelyedés. A megjelölés után egy 
másik angyal kapott küldetést: pusztítson el mindent és mindenkit. 
Csak azokon a keveseken könyörüljön, akiken rajt van a kereszt 
- vagy ahogy akkoriban mondták, a T-jele. - Várost ll év múlva 
tényleg elérte sorsa. Ekkor azonban már igen kevesen maradtak 
életben. Őket is Babilonba vitték. A babiloni foglyok lettek azután 
az a nép, az a szent mag, mely új életre kelt a fogság végén. 
Belolük származott a Megváltó is. A sok gond és baj között vi
gasztalás volt az lsten szava. 

Ugyanilyen a csontmezokrol szóló látomás. Ezekiel hallgatósága 
már s zörnyü pusztulásnak volt tanúja. Biztosan kínozta Öket is a 
kérdés: vajon, pusztulás mindennek a sorsa? Az Isten népének is? 
Ezekiel látomása volt a válasz. - Képzeletében egy elhagyott csa
tateret látott, tele a holtak fehéredo csontjaival. Parancsot kapott, 
hogy prédikáljon a csontoknak. - Szavainak csodás hatása lett. Is
ten lehellete szállt a csontokra, mire mind mozgásba jöttek. Egy
mást közelítették, inakkal kötÖdtek össze, izomzat és hús épült 
rájuk, majd életre keltek. Rövidesen egész hadsereg állt ki a haj
dani csontokból. - Akik a látomást hallották, azonnal saját nemze
tükre gondoltak. Ők maguk az elszórt csontok, kikhol az Isten se
gítségéve! egysze r eros nép les z. Új életet ke zdh et otthon, a 
Szentföldön. - Mi keresztények a jövendölés hallatán feltámadá
sunkra is gondolhatunk. Isten erejéhol új életet kapunk, és boldo
gan állunk majd Urunk színe elé.- A feltámadás az Isten nagy 
ígérete. Nem érdemeink miatt, hanem Isten jóságáért lesz benne 
rés zünk. Errol meg így ír a próféta: 

Ezekiel 36, 22b-28. 
Látjuk, milyen jó az Isten! Oda áll és segít minden jó ügyön. 

A legnagyobb jó, hogy szerethetjük öt. Még szívet is ad hozzá. 
Fogadjuk el! 
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46. JEREMIAS MEGSIRATJA AZ ELPUSZTULT VAROST 

A babiloni deportáltaknak szomorú volt a sorsuk, de vígasztal
ta 3ket az Isten. Err<Sl szól Ezekiel könyve. 

Ma ismét Jeruzsálembe megyünk gondolatban.- A kifosztott és 
gyeren lakott városban lassanként megindult az élet. A számüze
tésbe vitt helyébe a babiloniak másik királyt állítottak, Szedekiást. 
Tehát nem veszett el minden. Azt gondolhatnánk, hogy ez a király 
tanult a történelemb<Sl. A hatalmas Babilon védelme alatt - amely
nek hlíséget esküdött - ha szegényen és kisebb önállósággal, mé
giscsak eléldegélhetett volna népével együtt. A z Isten mindig szí
vesen megbocsájt a hozzá visszatér<Sknek. Jeremiás is a városban 
maradt, hogy az Isten él 3 szava legyen közöttük. De hiába. 

Szedekiás még ezekben az id3kben is istentelen maradt, mint 
legtöbb el3de. Ráadásul mint ingatag és gyenge jellem, rosszul 
politizált. Hagyta, hogy az egyiptombarát-párt meger<Ssödjék. Tag
jai a fáraótól vártak mindent: Nabukonodozor legy3zését, sot a 
foglyok hazahozás át is. A királyt pedig Babilonhoz kötötte Isten 
e lotti esküje. Tudhatta, hogy az esküszegésből nem származhat 
jó. Mégis Istent és esküjét feledve Egyiptom mellé állt. 

Amikor a fáraó követei a királyi palotába léptek, hogy a szö
vetséget megkössék, szakatlan esemény történt. Jeremiás a teher
húzó állat igáját vette a nyakába, és így jelent meg az összegyult 
tömeg elott. Tettével ezt prédikálta: "viseljétek a babiloni igát, 
a Nagykirályt szolgáljátok, mert csak így maradhattok fenn!" -
Sem a jelképes cselekedetre, sem a nyilt beszédre nem hallgatott 
a király. 

Kevés ido multán ismét feltunik Babilon ostromló serege a vá
ros körül. Szedekiás megrettenve küldi Jeremiáshoz követeit: 11 Mi 
lesz most? Megment-e még egyszer és utoljára az Isten?" Lesúj
tó a próféta válas za: Isten a babiloniakkal les z, oket segíti még 
azzal is, hogy pestisjárványt küld a városra. Egyetlen kiút van: 
menekülni a városból és az ellenségnél könyörögni az életért. A 
városra és védőire tu z vár. - A prófétának is csak arra van már 
ideje, hogy mentse az értékes vallási tárgyakat. Egy hegyen el
rejti a szövetségi ládát és a szentsátort. Őmaga is menekülni pró
bál, de a zsidók elfogják, és mint lázítót bebörtönzik. Börtöne 
egy félig kis záradt kút. A f'óemberek egyenesen a halálát kíván
ják, de most a király van jobb belátáson, és megmenti a próféta 
életét. - Saját magát azonban halálra ítélte, mert Jeremiás taná
csa ellenére a városban maradt.- Így érkezett el az 588. esz
tendo. A babiloni király megerősítette seregeit és elkezdte az ost
romot. A zsidók hiába várták a fáraó felmentő seregét, az csak 
nem érkezett meg. 
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Két éve tartott az ostrom. A városban pusztított az éhség meg 
a járvány. A babiloniak végül is áttörték a várfalat és birtokba 
vették az egyik kaput. A király ekkor szánta magát a menekülésre. 
Remélte, ha országát nem is, az életét megmentheti. Szökését 
észrevették és üldözték. Jerikó közelében elfogták. Senki nem 
akadt, aki védte volna. Így került megkötözve Nabukonodozor elé. 

Egymással szemben a két király: a győző és a legyőzött. A z 
utóbbinak még odahozták f'óembereit és gyermekeit. Kegyetlen volt 
az ítélet. Juda királyának végig kellett néznie övéinek kivégzését. 
Mivel ennél nagyobb rosszat és több bajt úgy sem láthat ember, 
a győző az esküszegak büntetését szabta ki rá: kiszúrták a sze
mét.- Nem láthatta, ami a szent várossal történt: lerombolták 
falait, kifosztották a templomot. A lángokat sem láthatta, melyek 
mindent elemésztettek. Beállt o is a hosszú sorba, és a második 
szállítmánnyal elindult Babilon felé. Talán még örült is, hogy nem 
jutott a tömegesen kivégzettek sorsára. 

A próféta sorsát kísérjük tovább. Számára az ellenség tényleg 
szabadságot hozott és fogságának végét. A f'óvezér felismerte ben
ne Isten emberét, és tisztelettel bánt vele. Így elkerülte a depor
tálást. A városban maradhatott és sírhatott a pusztulás felett. Egy 
részlet Jeremiás siralm aiból: J er. Sir. 5. 

Rövidesen ismét fontos feladat várt a prófétára. A Nagykirály 
helytartót állított Juda-ország élére. Egy jószándékú embert azzal 
a feladattal, hogy az otthonmaradottak között fenntartsa a rendet, 
és annyi pusztulás után indítsa el a rendes életet. Jeremiás támo
gatta munkáját. Közös volt céljuk: megmenteni a nemzet maradé
kát. Ez azonban 'nem sikerült.- A harcok során szétszaladt zsi
dó vezetok most egymás után visszaszökdöstek, és Egyiptom bá
torítáRával megölték a jószándékú helytartót. Majd a fáraóhoz 
menekültek. Bosszúból magukkal hurcolták Jeremiást is. 

Egyiptomban kegyetlen élet várt rá. Ő azonban itt is hli maradt 
hivatásához és Isten szavához. Az Isten helyett Egyiptomban bi
zakodóknak megjövendölte, hogy erre az országra is Juda sorsa 
vár. Bálványimádása miatt Babilon elpusztítja. E z t már nem tudták 
elviselni a zsidók: bosszúból agyonkövezték. Így halt meg ártatla
nul, vértanúként a pusztulás prófétája. 

Tetszett Jeremiás élettörténete? Valószínlileg nem, mert igen 
szomorú és üldözéssel, igazságtalanságokkal van tele. Életében 
nem úgy történt, mint a mesékben. A végén sem győzött a jó és 
elmaradt a jutalom. Igaz, élete sem volt mese, hanem komoly 
valóság. - Jeremiás nem volt hősies, bátor ember. A békét meg 
a csendet szerette. Bőven kijutó s zenvedései között sokat félt és 
aggódott. Ha ereje és bátorsága sokszor el is hagyta, mégis min
dig megmaradt hlisége és bizalma Istenben. 
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47. A VIGASZTALASOK KÖNYVE 

A kenyeret mindenki s zereti. Ki a fehéret, ki a bar ná t. A régi
ek nem annyira a sz ín e alapján különböztették meg a kenyeret. 
Legjobbnak azt tartották, amit az édesanya sütött. A legkeserííbb
nek a fogságban kapott kenyeret. Emlékezzünk Pet<Sfi versére, 
melyben édesanyját nyugtatja meg, mert csak fekete kenyérrel 
tudta fogadni fiát: "De semmi az! csak add elém anyám, bármi
lyen barna is a kenyér. Itthon sokkal jobb ízíí énnekem a fekete, 
mint máshol a fehér." 

Messze idegenben ugyancsak keseríí volt a választott nép kenye
re. Fogságban éltek, csak a szívük járt gyakran otthon. Igen las
san tudtak csak sorsukkal megbékélni. Idegen volt a táj, a nép, 
a nyelv. Még az istenük sem volt közös. - Igen, az a más isten! 
Talán azoknak van igazuk, akik mondják: ha Isten elhagyja <Sket, 
hagyják Ök is Istenüket! Tiszteljék az itteniek isteneit. Biztosan 
ezek az er<Ssebbek. - Sokan a napokat számolgatták és dátumokat 
emlegettek: egy-két hónap és megd<Sl Babilon hatalma. Akkor ha
zamehetnek a s zámíí zött ek ••• Így éltek, nem is tudtak másra gon
dolni. 

A történelem azokat igazolta, akik az Isten mellett maradtak 
és t<Sle várták a szabadulást. Ezek megértették, hogy Isten meg
térésük és megjavulásuk érdekében engedte meg fogságba jutásu
kat. Hozzájuk küldte prófétáit is az Isten. Közülük az egyikr<Sl, 
E zekielrÖl már hallottunk. 

Ezekiel meghalt. Nem sokkal utána Nabukonodozor, .Jeruzsálem 
e lfoglalója is. Utóda gyengekezíí volt. A z (5 idejében ke zd<Sdött a 
babiloni világhatalom hanyatlása. Ugyanekkor egy másik ország 
másik királyának csillaga tünt fel: Perzsia királyáé, Küroszé. 
Legyőzte a gazdagságáról híres kisázsiai Kr<Szus királyt, csak 
Babilon állott már világhatalmának útjában. Hírb<Sl a zsidó s zárn
íízöttek is ismerték Küroszt. Talán Ö lesz szabadítójuk, talán Ö 
vet véget fogságuknak. 

Ebben a rendkívüli izgalmas id<Sben tünt fel a foglyok között egy 
igen nagy próféta. Isten sugallatára mondott prédikációit a Szent
írás ba is bevették. Csak neve maradt ismeretlen. Mivel mondani
valója igen hasonlít Izajás prófétáéhoz, könyvét is hozzáírták Iza
jáséhoz. A s zentírás -tudósok pedig II. Izajás nevet adták neki. -
A számíízöttek ugyancsak felfigyelhettek szavaira: 11 Mint a rét füve 
és virága, elszárad, semmivé válik minden hatalom. Csak egy 
örök: az Isten igazsága." Megjövendölte, hogy Babilon lakói úgy 
csomagolnak és menekülnek hamarosan, mint egykor Juda lakói. 
A per z sa király az Isten eszköze les z: igazságot s zolgáltat. El
nyomja az eddigi elnyomókat, szabadságat hoz Isten népének. 
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Amikor a próféta Isten szolgájának, vagyis a választott népnek 
szabadulásáról beszél, nemcsak hallgatói boldog jöv<Sjére gondol. 
Beszédének kett<Ss az értelme. A z lsten s zolgáj án az eljövend() 
Messiást is érti. A jöv<S boldogságon az üdvösséget is, melyet a 
Messiás hoz. A közeli id<Skr<Sl szólva egyúttal a távoli jövend<St 
is felfedi. Bennünket els<Ssorban ezek érdekelnek. Kereszténysé
günk igazolását találjuk meg ezekben a jövendölésekben, mert 
Jézus életében és muvében vált valósággá a próféták szava. 

Egy példa. A próféta az Isten Szolgájáról beszél, akit segít és 
szeret az Isten. Szinte a lelkük is egy. Az Isten Szolgája annyira 
jó, hogy nincs sz íve kioltani a füstölg() gyertyabelet, sem el törni 
a meghajlott nádszárat. Jósága mégsem gyengeség, hanem kitar
tás és er<S, ha az igazságért küzd. (V. ö. Iz. 42, 1-7). A jöven
dölésben az Úr Jézusra ismerünk. Ő az Isten szolgája. Egész 
élete abban telik, hogy szelíd szeretettel segíti a bajbajutott test
véreit. Élethivatása még ennél is nagyobb: népét kell vissza térí
tenie az Istenhez. Népén kívül küldetése van minden nemzethez, 
a pogányokhoz is . Olyan a pogányok számára, mint a lámpás a 
sötétben botorkálóknak. A próféta szavaival: 11 a nemzetek világos
sága." Jézusnak ezt a megvilágosító feladatát most Egyháza tölti 
be. (V. ö. Lumen Gentium c. zsinati tanítás az Egyházról.) 

A próféta az Isten Szolgájával kapcsolatban azt is kihangsúlyoz
za, hogy az nem saját magától tudja, amit mond. Az Isten adta 
neki a nyelvét. Legszebb és legfontosabb a jövendölés az Isten 
Szolgája szenvedésér<Sl. Nem saját bűneiért, hanem mások helyett 
szenved: az emberek huneiért tesz eleget.- Ez a jövendölés egye
dül ,Jézusra illik. Nem alkalmazható a sokat s zenved<S válas z t ott 
népre, sem más prófétára. Jézuson kívül minden ember bunös. 
Saját jóságunkból még tulajdon huneink kiegyenlítésére sem telik, 
nemhogy a másokéra. Amikor az Isten szenved<S Szolgájáról hal
lunk, elcsodálkozunk. Hogyan tudhatott egy ószövetsé~i ember Jé
zusról ilyen hu képet adni?! Aki nem ismeri az Ujszövetséget, 
és Jézus megostorozásának leírása után, a Fájdalmak Férfiáról 
szóló jövendölést hallja, szinte észre sem veszi, hogy a két szö
veg keletkezése között többszáz év van. Szószerinti pontossággal 
vág össze a jövendölés és a megvalósulás. 

Hallgassuk meg egy rés z letét: Iz. 53, 4 -lOa. 
Hogyan hallgathatták ugyanezt a babiloni foglyok? Biztosan meg

vígasztalódtak és könnyebben viselték el szenvedésüket. Olyan va
lakir<Sl hallottak, aki még náluk is többet, s<St helyettük is s zen
ved. - Mi pedig amikor gyónni készülünk, vagy az Isten Bárányát 
említjük, gondoljunk hálával Urunkra, aki a világ iránti nagy sze
retetében egyszülött Fiát adta értünk. Ha hiszünk benne nem ve
s zünk el, hanem hunbocsánattal együtt örök életet kapunk. 
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48. BABILON PUSZTULÁSÁNAK PROFETÁJA: DANIEL 

A próféták közül Jeremiás a hazájában maradt népének volt lel
kigondozója. Ezekiel, éppúgy, mint II. Izajás a fogságban é lÖket 
v{gasztalta. Dániel, akirol ma szólunk, ugyancsak a fogságban élt, 
de nem a népe körében, hanem a pogányok között munkálkodott. 
Ma úgy mondanók, hogy misszionárius volt. 

Minden adottsága megvolt ehhez a hivatáshoz. SziÜei e lökelo és 
vallásos emberek. Ilyen lett fiúk is. Iskoláit Babilonban, pogány 
környezetben végezte, {gy babiloni mííveltséget szerzett. H{res 

volt ez akkoriban, de még manapság is az. Házakat töltöttek meg 
könyvtáraik, szobraik pedig a legszebb és legdrágább kincsek mú
zeumainkban. Dániel életközelből ismerte mindezeket. E zenfelül 
az igaz Isten h{ve volt. Elhatározta, hogy a míívelt pogányokkal 
is megismerteti Istenét. Ismerjék meg azt, akinek igaz ismerete 
minden mííveltséget felÜlmúl. 

A babiloni királyok jól értették a legyőzött népek kormányzásá
nak módját. Egyesekre vasszigorral kényszer{tették a pogány val
lási elÖ{rásokat, másokat meg kiemelve, vezető helyekre áll{tot
tak. Dániel és három jóbarátja e z utóbbiak közé tartoztak. Zsidó 
vallásuk törvényeit és böjti elÖ{rásait még a király környezetében 
is megtartották. Ezért jutalmat kaptak IstenüktŐL 11 Ezeknek az 
ifjaknak az Isten tudományt és jártasságat adott minden könyvben 
és bölcsességben, Dánielnek pedig minden látomás és álom meg
értését is." (Emlékezzünk, az Egyiptomi Józsefet ugyan{gy jutal
mazta Isten.) - A z emlúett ifjak iskoláik végeztével beálltak a 
király s zolgálatába. A legelsok közé. Olyan ügyekben seg{tették a 
királyt, amik nagy okosságat k{vánnak. Bekerültek a bölcsek tes
tületébe. 

Dánielnek nemsokára alkalma ny{lt megmutatni tudását. Egy 
álommal kapcsolatban került erre sor. A z álmot a király látta. 
(Tudjuk, a régiek gyakran az Isten üzenetét olvasták ki álmaikból.) 
- Nabukonodozor álmában egy ember-óriást ábrázoló, érdekes 
szabrot látott. Feje aranyból, melle és karjai ezüstből, a dereka 
rézből, lábszára vasból, a lábfej pedig részben vasból, részben 
agyagból készült. A közeli hegy csúcsáról pedig egy kis kÖdarab 
indult neki, és egyre gyorsabb sodrással közeledett a szaborhoz. 
Majd a s zobor lábához verődve eltörte azt. Ezzel s zétesett a ha
talmas alkotás. A kicsinyke ko pedig heggyé nott. - Dániel s zerint 
ez a megfejtés: A szabor arany része Nabukonodozor király ural
kodását jelenti. Az egyre értéktelenebb anyagok, a mindég gyen
gébb uralkodókat. Végül egy egészen hitvány király következik. A 
nemzeti széthúzás idején (vas nem forr össze az agyaggal), egy 
másik, kezdetben kicsi, de eros ország szétzúzza Nabukonodozor 
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birodalmának még az alapjait is. A király igen megrémült a jö
vendölés hallatán, az álom megfejtéséért mégis igen nagy jutal
mat szánt Dánielnek. Helytartónak akarta kivenezni. Ő azonban 
három barátjára hárította a magas hivatalt és megmaradt az ud
varban. 

Történt, hogy a király egyik gyozelme emlékére saját magáról 
mintáztatott egy aranyszobrot. A felavató ünnepségen parancsa 
s zerint minden alattvalójának, mint az Istent, leborulással kellett 
volna imádnia a szabrot. Állt a parancs a három barát számára 
is, annál inkább, mivel királyi helytartók voltak. Vallásuk azon
ban mást parancsolt. A s zobor emberi munka, nem szab ad Isten
nek tartani. A király pedig szigorú szankciót (úzött a parancshoz: 
Aki nem borul le, az személyes ellensége, és mint ilyent a babi
loni törvények szerint égö kemencébe kell dobni. Ez történt a há
rom fiatalemberrel is. - A SzenHrás elbeszélése szerint ekkor 
közbelépett az Isten, aki ha akar, a tűznek is parancsol. Ha úgy 
tetszik ország-világ elott mutatja meg hatalmát. Megtudta ezt ma
ga a király is, amikor áldozatait sértetlenül vezették eléje. Meg
alázva ismerte be, hogy nincs Isten a választott nép Istenén k{vül. 
Megtiltotta, hogy országában akárki is káromolja Őt. 

Érdekes történetet jegyez fel Dániel Nabukonodozor egyik utód
járól, Baltazár királyról. Akkoriban már kezdett teljesedni az 
aranyfejű s zoborról sz ó ló jövendölés. Gyengült és me gos z t ott volt 
az ország. - A király országa vezeto embereinek részvételével 
nagy vacsorát rendezett. Nem tudott azonban még emberhez illo
en sem viselkedni: többet ivott a kelleténél. A részegek szeretnek 
nagyzolni, o is azon volt, hogy igen nagy úrnak mutassa magát. 
Kincstárából elohozatta az egykori jeruzsálemi templom szent 
edényeit, os ének hadizsákmányait. Ezekhol folyt tovább a dáridó. 
- Szent dologból gúnyt Űzni, más vallását kigúnyolni egyaránt bűn. 
A részeg társaság még azzal is dicsekedett, hogy istenei erőseb
bek, mint az Egyisten, azért mulathatnak most a neki szentelt 
edényekbÖl. Baltazár bűne sem kerülhette el büntetését, amit 
ugyancsak s zokatlan módon jelentett be az Isten. Amikor a mula
tozás hangulata a legforróbb, a jókedv pedig a le gs zélesebb volt, 
egy titokzatos kéz titokzatos szókat kezdett {rni a terem falán. 
Ijedten h{vták a bölcseket az {r ás t megfejteni. 

Így került Dániel ismét a király elé. Azzal kezdte, hogy bátran 
szemébe mondta a bűnét: meggyalázta a szent dolgokat, kicsúfolta 
Istent és nem okult apja történetéből. Majd elolvasta, leford{totta 
és megmagyarázta a titokzatos {rás szavait: mene, tekel, ufar
szim.,.Megszámlálta Isten királyságod napjait, és itt a végük. 
Mérlegre tett, azaz meg{télt az Isten, és könnyűnek, értéktelen
nek talált. Országodat szétosztja a médek és a perzsák között." 
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A beteljesedés nem váratott sokáig. A perzsa hadsereg még a ne
vezetes lakoma éjjelén elérte a várost védő Eufrátesz folyót. Mu
szaki alakulatai megnyitották a zsilipet és a folyó vizét az egyik 
öntöző csatornába vezették. Így megnyilt az út, és ostrom nélkül 
vették be a várost. Baltazárt megölték. A hatalmat Küros z, a 
perzsák királya vette át. Nagy változás állott be a zsidók életé
ben is. Errol a legközelebb. 

Dániel könyvében nemcsak a királyok álmairól van szó. Maga 
a próféta is látott jelentéssei b{ró álmot. Rémesen nyugtalan{tót. 
Alig talált szavakat a le{rásukra.- Négy szörnyu vadállatot lát. 
Ezek terjesztik a gonoszságot földünkön. Erősek és van hatalmuk 
céljuk elérésére. A próféta látomásában azonban megjelenik egy 
másik hatalom is. Nagyobb, mint a gonoszság minden hatalma. 
Az Isten hatalma ez, mely megsemmisúi a vadállatokéL - Még 
más jelenést is lát a próféta. A z Emberfia jelenik meg az ég 
fe lhÖiben. Uralkodó férfiként, akinek az Isten átadja hatalmát. 
Lássuk mi is ezt a két jelentést a próféta szavaival: 

Dán. 7, 9-10, 13-14. 
Az újszövetségi történetből Jézus perére gondoljunk. A tárgyalá

son Jézus {gy szól a zsidó ÍÓpaphoz: 11 Látni fogjátok az Ember
fiát az Isten hatalmának jobbján, és eljönni az ég felhőiben". 
(Mt. 26, 64.) Tehát Jézus maga igazolja Dániel látomását, ami
kor ö is Emberfiának nevezi magát. Ő ugyanakkor az Atya fia, 
övé minden hatalom az égen és a földön. Ugye, nem találjuk fur
csán hangzónak azt a gondolatot, hogy keres z tény hivatásunk ha
sonlú Dániel prófétáéhoz? Elpogá.11yosodó emberek között, isten
nélküli társadalomban kell az igaz Isten mellett kiállanunk. Az 
Egyistennel nem törödÖ emberek annyi minden mulandót imádnak 
Isten gyanánt. Ezzel saját emberi értéküket becsülik le. A z Örök
kévaló szeretete pedig felemel bennünket. 
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49. KÜROSZ, AKI A SZABADSÁGOT HOZTA 

Az Isten még akkor is jó hozzánk, amikor büntet. Hibáinkért, 
bílneinkért fájdalom, baj, vagy más kellemetlenség ér, de nem 
olyan nagy, amilyent megérdemelnénk. És ha bánatosan elvisel
jük a büntetést, máris helyreállhat a béke. Mintha mi sem tör
tént volna, ismét s zerethetjük Őt. A z Isten nem tud haragot tartani. 

Isten néha egy egész országot bUntet. A zsidók számára a ba
biloni fogság volt a büntetés. Szerencsére, volt eredménye. Akik 
annak idején kigúnyolták és megverték Jeremiást és a többi pró
fétát, meg akik rémhírterjesztöknek tartották a büntetés jövendö
lŐket, bánattal vallották be nagy hibáikat. Szomorúan gondoltak a 
templomra, melyben valamikor nem úgy viselkedtek, ahogy kellett 
volna. Babilon folyói mellett megült ünnepeiken igaz szívvel kí
vánkoztak a templomba: Zsolt. 136, 1-6. 

Ilyen bánat láttán az Isten megelégelte a büntetést, és elhatá
rozta, hogy jóra fordítja népe sorsát. Tervének végrehajtója a 
perzsa király, Kürosz. Említettük nevét Babilon megdöntésével 
kapcsolatban. Jószándékú és igazságos ember. Nem akarta, hogy 
szomorú népek éljenek birodalmában. Akiknek Babilon eddig csak 
fogságot jelentett, Ö a szabadságot akarta adni. Noha pogány volt, 
nem terjesztette tüzzel-vassal a bálványimádást, türelmes volt 
más népek vallása iránt. A zsidók megmentőjüket látták benne, 
f'óleg amikor hazabocsájtó okiratát megismerték. 

Kiadott rendeletét a Szentírás lejegyezte. Saját irattára számá
ra pedig ékírással egy agyaghengeren is megörökítette. Ma is 
megvan ez az okmány. Ugyanekkor a hazatérők vezérének kine
vezte Zorobabelt és ÍÓpapjuknak Józsuét. Mindkettö igen bölcs 
ember. Ez meglátszott a hazatérés megszervezésében is. A hosszú 
úton sok élelemre van szükség. Odahaza sem kezdhetik üres kéz
zel az életet. Nem is volt tanácsos az összes hazatérőnek egy 
csoportban indulnia. - A z els Ö csoport indulása előtt Babilon egész 
területén gyíljtést rendeztek. Eredményéből állatokat és s zers zá
mokat vásároltak. lVrindezekre szükség lesz odahaza. 

KépzeljUk el, mintha mi is ott lennénk abban a kb. 200.000 em
bert kitevő karavánban, me ly elsőnek kelt útra. Tervezgették, hogy 
ki mihez fogjon. Tervvel álltak elÖ prófétáik is: elsÖ legyen a 
templom meg a f'óváros újraépítése. J ól gondolkodtak. Ha már áll 
a templom és résztvesznek az istentiszteleten, az Isten maga Örzi 
meg népe egységét és hitét. Így a részletfeladatokat is biztosan 
jól oldják meg. Jeruzsálemnek egyébként is komoly erődítménynek 
kell lennie, ahol baj esetén az egész nép védelmet talál. 

Hazaérv e, amikor a tervek megvalósítására került a sor, ko

moly nehézségek jelentkeztek. Sokan nem tartották fontosnak a 

107 



templomépítést. Mások elégnek találták, ha csak lassan épUl fel. 
Isten emberei közül Aggeus volt ekkoriban a legismertebb. Ő 

ezt mondta: 11 hogyan akarhattok magatoknak díszes házakat, ami
kor az Isten háza még romokban van?!" - Először a legfontosab
bat az oltárt készítették el az áldozatok bemutatására. A követke
zo, az alapfalak lerakása már nehezebben ment. A kedvetlenség is 
fékezte a munkát. Ugyanis nem állt módjukban olyan díszeset ter
vezni, mint a régi templom. volt. Ez (óleg az öregeknek fájt. 

A szomorkodókat a próféta vígasztalta: igaz, az épülÖ templom 
szerényebb, mint a régi, de ennek mégis nagyobb lesz a dicső
sége. Idovel a Messiás ebbe a templomba jön el. Itt tanít és imád
kozik majd. (Tudjuk, Jézus mennyire szerette ezt a templomot.) 
A prófétai jövendölés azután új lendületet adott az építésnek. 

Nemcsak az volt baj, hogy sokan nem akarták, abból is baj lett, 
hogy mások nagyon is akarták az építést. FÖle g az és z aki tarto
mány lakói, a szamaritánusok. A félig pogány, félig zsidó fajta 
erosen ajánlkozott, hogy beáll a munkába. A próféták azonban jog
gal féltek a segítségtoL Mert ha ezeknek szavuk lesz a templom
ban, beviszik oda a pogányságukat is. Ezért tiltották a vegyes
házasságot is a s zamaritánusokkal. 

A bosszú nem maradt el. 11 Ha mi nem építhetünk, ne építsenek 
a zsidók se!" Hol fegyverrel támadtak az építökre, hol meg kü
lönféle ígérgetésekkel akarták oket a munka abbahagyására bírni. 
Külön fegyveres arségre lett szükség, mely az építökre vigyázott. 
Elofordult, hogy a vakolókanál mellett, a kardot is forgatták a 
komívesek.- Késobb módszert változtattak az ellenségek. Kürosz 
utódához, a perzsa királyhoz mentek panaszra. Lázadás elokészí
tésével vádolták a zsidókat. Elérték, hogy a király le állíttatta a 
munkát. Szerencsére az állami levéltárban sikerült felkutatni Kü
rosz törvényét, me ly eloírta az építkezést. A király nemcsak a 
felfogását változtatta meg, hanem a költségekhez is hozzájárult, 
söt kérte, hogy érette is mutassanak be áldozatot az új templom
ban. Évek múltán végre elkészült a templom. Álltak a város-falak 
is. A vezetok azonban tudták, hogy minden falnál erosebb az ol
talmazó Isten. Rá azonban csak úgy számíthatnak, ha megtartják 
a szövetséget. Annak idején ezért ígérte Isten, hogy megvédi a 
népet. A feledésbe ment törvényeket ünnepélyesen felolvasták és 
megmagyarázták, majd a szövetséget újból megerosítették. 

Mennyi küzdelemrol r:úlottunk ma! Milyen sokat tett a válasz
tott nép, hogy újból legyen temploma! Szép példájuk minket arra 
buzdít, hogy mi is tegyünk meg mindent templomunkért. Gyakran 
- szinte hetenként - kérik pénzbeli segítségünket, és sokszor a 
munkánkat is igényli a templom. Ne sajnáljuk érte az áldozatokat! 
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50. EGYRE NAGYOBB A F~NY: 
ZAKARIAS ~S MALAKlAS PROF~TAK 

Milyen jó lehetett az új jeruzsálemi templomban! Hallgatták az 
igaz tanítást, szép zsoltárokat énekeltek, és részt vehettek az 
áldozatokban. A z Isten tényleg vígasztalta népét. Még nagyobb örö
mükre, prófétái által egyre többet üzent nekik a MegváltóróL 

Ma ismét két prófétáról hallunk. Id<Srendben <Sk már az utolsók 
közül valók. Sok jövendölésre már nem volt szükség, az emberek 
már tudtak annyit, hogy majd ráismerjenek a Megváltóra. 

A z egyik Zakariás próféta. Látta az építést és lelkesítette az 
épít<Sket. Ő azonban többnek tartotta az új várost, mint kortársai, 
akik csak er<Sdítménynek szánták, mely háború idején megvédi 
<Sk et. Prófétai képzeletében kinyitotta és szélesre tárta a város 
kapuit. Hirdette, hogy innét indul az üdvösség nemcsak a zsidók, 
hanem az eg és z világ számára. Lélekben az Isten új népét látta, 
az Egyházat, melyet mi joggal nevezünk Új Jeruzsálemnek.- Az 
üdvösséget a Messiás hozza majd. De nem úgy, mint a próféta 
kortársai közül sokan képzelték. Nem lesz politikus, sem hadve
zér. Szelíd békességgel akar uralkodni. A jöv<Sbe látó próféta el<Sre 
megmondta a virágvasárnapi eseményt: A lVIessiás a szelíd csacsi 
hátán vonul be városába. A hadba induló vezérek nem ezt az álla
tot választják. Ez csak a pásztoroknak és más békés embereknek 
kell. A Messiás is békés les z. Se harckocsik, se fegyverek nem 
kellenek neki. A lelkekben is béke legyen. (V. ö. Zak. 9, 9-10) 

Amikor évszazadokkal kés<Sbb a jeruzsálemiek a megjövendölt 
módon bevonuló Jézust látták, megünnepelték <St, eszükbe jutottak 
Zakariás szavai. A próféta azonban nemcsak err<Sl a bevonulásról 
jövendölt. El<Sre látta a zsidó vezet<Sk Jézus ellen izzó gyülöletét 
és Judás pénzsóvár lelkét. Jövendölt a harminc ezüstr<Sl, melyet 
felvett, tudott a pénz további sorsáról is. A fazekasmester föld
jér<Sl, melyet megvettek rajta. Zakariás el<Srelátta Jé z us halálát 
és annak következményeit. Az emberek bánattal és sajnálkozással 
néznek majd a Megfeszítettre, akit megöltek bűneikkel. 

A Szentírás prófétai könyvei közül Malakiás könyve a legutolsó. 
Ezt is a fogság után írták, és sok jövendölése szól a Messiásról. 
Megírja, hogy érkezését el<Shírnök jelenti meg az embereknek, 
hogy mindenki felkészülhessen fogadására, elsősorban megfelel<S 
utakkaL Keres ztel<S János tényleg Jézus el<Shírnöke volt. Így kezd
te beszédeit: 11 Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!" 

Malakiás mÜködése az els<S hazatér<S csoportok megérkezésének 
idejére esik. Látta, hogy nagy közöttük a fejetlenség, és sok a 
visszaélés. Az igazi er<Sskezü vezetők, Ezdrás és Nehemiás ugya
nis csak kés<Sbbi csoporttal érkeztek. Szomorúan tapasztalta azt 
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is, hogy a zsidó vallási vezet<Sk nem a hivatásukhoz méltóan él
nek, és mennyire botrányos a s zolgálatuk. Jónak találták a hibás 
és selejt áldozati állatokat, és bemutatták a mit sem ér<S ajándé
kokat is. Gondolták, hogy az Istennek ilyenek is megfelelnek. Le
nézték az Istent! A hívek viszont részben követték a papok eljá
rását, részben botránkoztak rajta. Mindig az igaz vallásosság lát
ta a kárát. Emiatt igen fájt a próféta sz íve. Víg1:1sztalására az 
Isten felfedte a jövend<St, amikor majd egészen másként mutatnak 
be neki áldozatot. Hallgassuk meg: Mal. l, 6-ll. 

Ha jól megfigyeljük, a próféta olyan áldozatról beszél, melyet 
szerte a világon, mindenütt bemutatnak. Tiszta, hibátlan és ér
tékes áldozatról, - mely egyben ételáldozat is -van szó. - Tud
juk, a zsidóknak csak Jeruzsálemben volt szabad áldozatot bemu
tatniok. A próféta nem a zsidók áldozatára gondolt. Jézus szava
iból tudjuk, hogy az Újszövetség áldozatát jövendölte meg. 

Ami áldozatunk Jézus Krisztus. Hibátlan és tiszta ajándék. Ahol 
és ameddig csak élünk, Őt ajánljuk mennyei Atyánknak. Nem lát
ható emberi formájában, hanem ahogy Ő rendelte, a kenyér és 
bor, tehát étel és ital alakjában. Ez az áldozat nem mint a zsidó
ké az Isten szégyenére, hanem az Ő dics<Sségére válik. Hangos 
örömmel és hittel valljuk ezt minden szentmisénkben: .. Őáltala, 
Ővele és Őbenne a tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egy
ségben minden hatalom és dics<Sség. Amen." 

A próféták könyveinek sorát Malakiás mííve zárja le. 
Egészen röviden foglaljuk össze mi volt az a feladat, melyet 

Mózes idejét<Sl kezdve kb. 800 éven át a próféták betöltöttek. - A 
választott nép szomszédaihoz arányítva egészen kis nemzet. Kul
túrája is sokkal jelentéktelenebb mint pl. Egyiptomé, vagy Babi
loné. Ez a kis nép mégis nagyobb kincseket <Sr zött, és adott át 
az utókornak, mint a többi kultúrnépek együttvéve. Egyik kincse 
alapvet() hitigazsága: egy az Isten, aki lélek. A másik a Tízpa
rancs. Megtartóját s zé p és értékes életre segíti az Isten. Mennyi
vel felülmúlja ez a pogányok bálványait, üres és sokszor ember
telen életét! A választott nép - ha néha nehezen is - lényegében 
teljesítette feladatát. Őrizte a hitét és a Tízparancsolatot. A pró
féták muködése nélkül ez lehetetlen lett volna. 

Keresztény hitünknek az ószövetség az alapja, erre épül. A pró
féták a mieink is, tanítóink és példaképeink. Vallásunkban mindég 
szükség van prófétákra. Természetesen nem jövend<Smondókra és 
az utak útrelek pt'édiká·:ora'ra, a sz·2ktások.:-a k'"ll gondolnunk. 
Bár - a szentmisén is cs:J.k hallgatni szeretö lntolikusokat látva -
sokat tanulhatnánk a:wk+ól, akik a világ elé mernek állni meggyÖ·
zÖdésUkkel. A ma profétája eltelik az Tsten szeretetével és Lel
kével és sdvUgyévé tesz~ 3.Z Isten Ugyét. 
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51. MIRE TANIT JONAS KÖNYVE? 

Abban az idŐben, amikor még állt Juda és Izrael országa - te
hát kb. 750 évvel Kr. e. -, az északi országrészben élt egy híres 
próféta: Jónás. A Királyok Könyve feljegyzi, hogy Jónás az egyik 
királynak gyözelmet jövendölt, és az beteljesedett. Ez a próféta 
azonban nem volt író ember, nem hagyott hátra könyvet. 

Jóval a fogság utáni idokben az egyik zsidó vallásos költővel 
fontos tanítást közölt az Isten, melyet azután a költŐ egy hosszú 
versben dolgozott fel. Az igazság pedig az, hogy Isten nemcsak 
a zsidó népé, hanem mindenkié, a pogányoké is. Őket is szereti, 
ha bánatot tartanak szívesen megbocsát nekik. Ez a hosszú költe
mény alapgondolata. 

A költŐ azonban nem akarta odaírni nevét a vers elé. Mindig 
voltak költők - Petőfi is megtette olykor - akik nem írták ki ne
vüket, hanem költői álnevet használtak. Így tett költŐnk is. J ón ás 
próféta nevét írta verse elé. Gondolta, így jobban megszívlelik 
mondanivalóját. - Akik meg olvasták, úgy találták, hogy nemcsak 
emberi érzés szól a versből, hanem az Isten Lelke is. Így került 
a Szentírásba Jónás könyve. 

A könyv egyik íószereploje egy igen nagy hal. Valószínűleg egy 
cethal, másnéven bálna. - N-éhány éve francia mutatványosok hoz
tak hazánkba egy kék bálnát, a városok piac terén állították ki. 
Az állat már nem élt. Kikészített borét egy kompresszor levego
je fújta eredeti nagyságra. Néhány adata: 5 q-s szíve egy 10 LE 
motor teljesítményét nyújtotta, a 7 hl vér mozgatásával. Fogai 
akkorák mint a sl1éc, de nem rágott velük. Kinyitott szájában két 
ember fért el egymás fején. Életében apró halakból élt, melyek 
mázsaszám csúszhattak lefelé a torkán. A fogak csak azért kel
lettek, hogy fogva tartsák a halakat egy jólsikerült szájkitártás 
után, amikor a vizet kiköpte. - Olvasható, hogy néha embert is 
nyel a bálna, de igen ritkán. E z t inkább a cápák tes zik. 

Jónás könyvének nagy hala embert nyelt, magát Jónást. Három 
napig volt a gyomrában míg végül a partra tette. Ez röviden a 
vers tartalma. Mondanivalója - amint tudjuk - azonban eg és zen 
más. Hallgassuk meg egy részét: 

Jón. l, l-16, 2, l. 
Jónás a hal belsejében bűnbánó imádsággal töltötte az idot. Ki

szabadulva Ninivébe, a nagy városba indult. - Nem me nt hiába. 
A király, úgy mint a népe, oszintén sajnálta bűneit és megtért. 
Így nem teljesedett a büntetés, mellyel a prédikáló Jónás fenye
gette oket: Ninive pusztulása negyven napra. .·\z Isten bocsánatá
nak és a város megmenekiilésének Jónás kivételével mindenki 
örült. A versbeli Jónás ugyanis igen irígy ember volt. Muszájból 
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prédikálta ugyan a bíínbánatot, de az már fájt neki, hogy hallgat
tak szavára. Foleg azt vette rossz néven, hogy kegyelmet kaptak. 

Mint durcás gyerek a sarokba, úgy vonult ki Jónás a városból. 
Egy kis dombon telepedett le, ahonnét beláthatta a várost. Szá
molta a napokat és reménykedett, hogy a negyven multával Ninive 
kigyullad és elpusztul. Úgy szerette volna, ha az Isten csak igaz
ságos és nem jóságos is egyben. Amikor pedig vágya nem te lj e
sült, annyira kedvét veszítette, hogy még élni sem akart. Dúlt, 
fúlt, hogy ennyire jó az Isten a pogányokhoz. 

Közben az Isten egy kis jelenettel leckét adott Jónásnak. Les
helyén, a dombocskán nappalonként elviselhetetlen volt a h<Sség. 
Szerencsére az egyik reggel egy nagylevelíí növény bújt ki a föld
boi, és rövidesen árnyat adott a prófétának. De nem soká. Valami 
féreg megrágta és a növény els záradt. Odalett a h us hely. J ón ás 
szerfelett méltatlankodott ezen. Az Isten így magyarázta meg az 
esetet. Ha Jónás sajnálja a növényt, mit nem ültetett és nem gon
dozott, és melynek élete egyébként is pár nap, az Isten mennyivel 
inkább sajnálhatja az embert, akit saját hasonlatosságára terem
tett. Sajnálja még ha bűnös is, és elfeledkezett Uráról. Mentségül 
fogadja tudatlanságát, és örömmel segít rajta, ha hozzá vissza
tér. - Így magyarázta a szentíró a versbeli Jónásnak, jobban
mondva ír igy kortársainak, hogy miért annyira jó az Isten. 

Mit szólunk Jónás könyvéhez? Versral és nem történelemral 
van szó, nem kérdezhetjük, hogy férhetett le Jónás a bálna szíík 
torkán. Sem, hogyan maradhatott életben annak gyomrában. Itt a 
történeti igazság helyett másféle igazságot találunk. 

A Szentírás szándéka annak az igazságnak hangsúlyozása, hogy 
az Isten mindenkié. Még a politikailag ellenséges Ninivéé is. Az 
Isten embere nem gondolkodhat úgy, mint Jó'lás, aki csak nyugat 
felé pislogo~t és nem fogta fel, hogy az Isten szereti a keleten la
kó pogányokat is. Az se jutott eszébe, hogy mindenkivel kötelessége 
jót tenni. - Mi pedig megjegyezhetjük magunknak, hogy azok akik
nek figyelme és szeretete csak azok felé irányul, kikkel egy fel
fogáson van, azok nem igazi katolikusok. 

Biztosan ismeri mindegyikünk híres költonknek, Babitsnak a ne
vét. Ő is igen kedvelte Jónás legendáját, és Jónás Könyve címen 
versben is feldolgozta. A költo Jónás szavaival mond véleményt 
azokról, kik úgy gondolják, hogy elég a maguk gondja-baja és nem 
kötelességük másokkal is törodniök. Idé zem: "Elküldtél engem, 
férgekhez a férget, kik ellenedre s fricskád nélkül éltek. Én in
kább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma, gyökéren és 
sáskán. De böjt és jámborság néked mint a pél va, mert vétkesek 
közt cinkos aki néma." - Milyen kemény, igaz szavak! Mit te
szünk azért, hogy jóra segítsünk másokat?! 
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52. TOBlAS KÖNYVE: TANITAS AZ űRANGYALROL 

Mai történetünk az asszír-fogság idején játszódott le. Az asszí
rokról tudjuk, hogy <Sk foglalták el a választott nép északi orszá
gát, Izraelt. Lakóit pedig keletre, a Tigris folyó vidékére de por
tálták. Sok ártatlan és szentéletíí ember is szomorú helyzetbe ke
rült. Ilyenekkel ismerkedünk ma. - A történet íóh<Sse Tóbiás és 
ugyanilyen nevíí édesapja. Istent<Sl megáldott emberek. Családjuk 
embers zeretetr<Sl és jótetteir <SI híres familia. Életükben minden 
sikerült, jóra fordult minden bajuk. Mélyen vallásosak, akik az 
Istennek melléjük adott <Sr angyalát is t is z telték. Mintha ez vezette 
volna <Sket kézenfogva, végig az életen. Haláluk után még sokáig 
éltek az emberek emlékezetében. Még könyvet is írtak róluk. 

Amikor a választott nép maradéka a babiloni fogságból vissza
tért, egy író embernek - akivel biztosan az Isten Lelke volt -
igen okos gondolata támadt. Megragadó és szép példát kellene az 
emberek elé állítan i. Olyanokról kellene írni, akik s zívvel-lélekkel 
szerették az Istent és törvényét, és akiknek életéb<Sl kicseng az 
igazság: égb<Sl küldött angyalok oltalmazzák az igazi hív<Sket. -
Amikor az említett író forrásmunkák után kutatott, egy régi írás 
akadt a kezébe. Az asszír-fogság szent embereir<Sl, ÍÓleg Tóbiá
sékról szólt. Tudta már, mit írjon! A megragadóan szép és olvas
mányos könyv elkészült. Aki csak kézbe veszi, így gondolkodik: 
ez igen, így kell nekem is élnern. 

Rövid tartalma ez: Élt Ninivében egy istenfél() deportált család: 
Tóbiásék. A családíó engedélyt kapott az asszír királytól, hogy 
a birodalom egész területén szabadon mozoghasson. Tóbiás a le
het<Sséget e legnemesebb célra használta fel. Vígasztalta és tehet
sége szerint segélyezte honfitársait. Útjai során egyszer Rágesbe 
jutott. (25 km. délre a mai perzsa íóvárostól, Teherántól.) Itt 
egy megszorult ismer<Ssének - Gabeiusnak hívták - elismervény 
ellenében nagyobb összeget kölcsönzött. 

Közben új király került Asszíria trónjára, aki ellenségesen vi
selkedett a zsidókkal. Sokukat megölette. Egyeseket még azzal is 
megszégyenített, hogy megtiltotta eltemetésüket. Hadd legyenek a 
vadállatok zsákmányai. 

Tóbiás azonban emberséges ember volt. Alkonyattal összeszedte, 
házába rejtette, és éjféltájt eltemette a szerencsétleneket. A ki
rályi parancs megszegése természetesen nagy veszéllyel járt. -
Egyszer is ilyen munkától elfáradva tért haza. Be sem ment a 
házba, hanem a fal mellett ülve aludt el. Szerencsétlenségére az 
eresz alatti fecskefészekb<Sl piszok hullott a szemébe és megva
kult. Bajában még felesége állandó szemrehányásait is hallgatnia 
kellett: "Ez hát jutalma temetéseidnek és jócselekedeteidnek?!" 
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Tóbiás az imában talált v{gasztalást. - A történet olvasói meg
érthették, hogy az Isten néha kemény próbának teszi ki még a jó 
emberek hitét is. Ha a próbát jól állják, még nagyobb ajándékaira 
lesznek méltók. 

A vak és emiatt munkaképtelen Tóbiás egyre szegényedett. A 
becsületességét azonban {gy sem vesz{tette el. - Felesége egy 
szövődében dolgozott, és egyszer kiskecskét kapott fizetésbe, de 
erről a férj nem tudott. Amikor a mekegést meghallotta, gondolta, 
hogy a szegénység lopásra vitte az asszonyt. Nem késett komoly 
figyelmeztetése: "Nekiink a máséhoz mégcsak nyúlnunk sem sza
bad!" 

A könyv {rójának az is célja volt, hogy az Őrangyalok tisztele
tére buzd{tson. A történet folytatásában azért fontos szerepe van 
R áfa e ln ek, a z ifjú Tóbiás Őr angyalának. 

A vak Tóbiás elszánta magát, hogy távoli adósától visszakéri 
a kölcsönt. Fiát b{zta meg az iigy elintézésével. A tapasztalatlan 
fiú me ll é azonban k{sérö is kellett a ho ss z ú útra. Ekkor lépett, 
lá·;hatóan élettikbe az egyébként láthatatlan seg{tség. - Fia-tal fér
fi jelentkezik, aki éppen Rágosba tart, söt ismeri az adós rokont 
is. Elindulnak. A k{sérő szaktanácsa alapján Tóbiás egy óriás 
halat fog a Tigrisben. Mint okos patikus, a hal egyes rés zeiből 
házi gyógyszereket kész{ttet, miket a fiú tarisznyájába tesz. Sziik
ség les z rájuk. 

Közben egy másik deportált családdal ismerkediink. Kitűnik, Tó
biás rokonai. Itt is nagy a baj. Egyetlen lányukkal vannak bajban, 
mert szerencsétlen a házassága. Ki tudja miért, egymás után hal
nak meg férjei. - Ehhez a családhoz tér be megpihenni a két ván
dor. Tóbiásnak megtetszik a lány. A kérő szerepét a k{sérő vál
lalja el. - Ha az Őrangyal segúségével tesziink valamit, biztos 
jól sikerül. Tóbiást arra tanúja, hogy szent dolog a házasság, és 
a jegyesek csak az Isten segúségével lehetnek boldogok. Az ifjú 
férj és feleség megértik a tanúást, és imádsággal kezdik közös 
életiiket. Boldogok is lettek. - A könyv fiatal olvasói előtt pedig 
példaképpé vált a boldogságát Istentől kérö házaspár: Tóbiás és 
Sára. 

A médek városáig, Rágesig, még hosszú az út. Ráfael erre is 
vállalkozott. Természetesen eredménnyel járt. Becsületes adós ra 
talált, kinek közben jobbra fordult az élete sora is. Az elismer
vény ellenében készséggel küldte vissza a kölcsönt. SÖt maga is 
elindult a lakodalmas házhoz. Ahol minden csupa öröm volt és 
boldogság. 

Odahaza azonban annál nagyobb gondban az öreg Tóbiás és foly
ton sopánkodó felesége. Mi lehet a fiúkkal? Az apa bizalma töret
len: "megb{zható vezetöre b{ztam fiamat!" - Reménykedése nem 
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volt alaptalan. Nemsokára megérkezett a fia és a kísérö. A csa
ládi örömben még a házőrzö kutya is osztozott. Az angyal utasí
tására Tóbiás imába kezdett, és a halból készült gyógyszerrel 
megkente apja szemét. És íme, lassanként visszatért látása. Volt 
mit látnia! 

Karaván közeledett. Gazdag hozományával a menyecske érkezett 
meg. A z áldás be kös z öntött és megmaradt Tóbiásék házában. Már 
csak egyetlen gondjuk volt, hogyan tudnák megfizetni a kísérö fá
radozását. Valóban neki köszönhettek mindent. Nagylelkűen a ho
zott összeg felét ajánlották fel neki. Az elfogadásra azonban nem 
került sor. A kísérö megmagyarázta, hogy az Isten ajándéka min
den, amikben csak részesültek. Egyúttal jutalom a Tóbiás példa
s zerü életéért. 

Végül pedig felfedte kilétét. Hallgassuk meg szavait, ahogy a 
s zentíró a szájába adta: 

Tób. 12, 6-22. 
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53. JUDIT ASSZONY, ISTEN NEPENEK DICSOSEGE 

Szabad-e harcban megölni az ellenség vezérét? Az ütközet so
rán biztosan szabad. Régen ez volt a legnagyobb dicsöség. Teljes 
gyözelmet és a háború végét jelentette. - Hát mikor nincs ütközet, 
kilesni pl. hogy alszik és nem védekezhet, szabad-e ilyenkor el
puszt{tani? Ez már nem annyira biztos. Voltak zsidó hittudósok, 
akik határozottan áll{tották, hogy alvó embert, vagy csel seg{tsé
gével nem szabad ölni. 

Van egy h{res könyv, melynek íószereplÖje, Judit, álom közben 
pusztúotta el az ellenség íóvezérét. Bár a könyvben sok szép ta
n{tás van, az eml{tett okból nem engedték, hogy az istentisztele
teken olvassanak belÖle. 

Egyházunk viszont úgy vélekedik, hogy ennek a könyvnek az 
emberi {róval együttmuködÖ Isten is szerzÖje. Nem tartjuk fontos
nak, hogy alvó ellenség elpusztúásáról is szól. Nálunk Judit Köny
ve is Szent{rás. Ma vele ismerkedünk. 

Jó néhány száz éve megtörtént már az e:r:;emény, amikor ezt a 
könyvet meg{rták róla. Bizonyára, mert mindig jó emlékezni a 
régi hősökre és győzelmekre. Kapós könyv lehetett. A nyomdát 
akkoriban még nem ismerték, ezért kézzel másolgatták. A má
solók pedig - ha úgy gondolták, hogy egy vagy más adatot jobban 
tudnak, mint a könyv - saját értesüléseik s zerint változtatták a 
s zöveget. Így nem csoda, ha a mai történelemtudomány nem tudja 
megmondani, hogy melyik hadjáratban, milyen szerepiÖkkel tör
téntek Judit könyvének eseményei. Ez ma már nem is fontos. Lé
nyeg, hogy nagyon szép és elgondolkodtató olvasmány. 

A történet a hatalmas assz{r király hód{tó tervével kezdodik. 
Birodalmát körülvevő kisebb államoktól teljes megadást és igen 
sok adót k{ván. Zsaroló követei azonban üres kézzel me nnek ha
za. Erre a íóvezért, Holo:'ernes zt küldi hadba, hogy példásan bün
tesse meg az ellenálló országokat. A jól felszerelt óriás hadse
reg megindul nyugatnak. A felvonulás annyira félelmetes, hogy 
h{rére az előbb még büszke országok jóelöre meghódolnak. Béke
küldöttségeik azonban már eredménytelenek. A z ass z{rok mindent 
pus ztúanak válogatás nélkül. 

Hadseregük már Juda földjén. Bár az ijedség itt is igen nagy, 
mégis ellenállásra készülÖdnek. E z azonban nemcsak abban áll, 
hogy élelmiszereket raktároznak, eloÖrsöket állúanak és megszáll
ják a hágókat. Többet tes znek: sokat imádkoznak. Imádkoztatj:lk a 
gyermekeket is, hisz az ártatlanok imáját sz{vesebben hallg~tja 

az Isten. Aki talán nem fogja engedni, hogy népéből és vallás ából, 
gúnyt ü zzenek a pogányok. Imádság mellett böjtöket tartanak, hogy 
megnyerJék az Isten seg{tségét. 
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Készül<Sdik az ellenfél is. A f'óvezér els<S dolga megtudni miféle
fajta nép, me ly egyedül mer szembeszállni vele. A felvilágos {tás 
így szólt: Isten népe, mely, ha hűséges az Istenéhez és vallásá
hoz, a történelme folyamán mindig égi védelemben rés ze sült. Ha 
meg hÜtlen, mindig magára maradt. A felvilágosító még tanácsot 
is ad: csak az esetben kezdjenek támadást, ha meggy<Szödtek, hogy 
a nép most is hűtelen. Ellenkező esetben szégyenbe fullad hadjá
ratuk.- Vakmerő tanács egy gőgös hadvezér számára. ElÖterjesz
tCSjét mégsem büntetik azonnali halállal. Inkább átadják a zsidók
nak. Hadd lássa csak jövendölésének kudarcát, és haljon együtt 
az utolsó szálig kiírtásra ítélt ellenállókkaL 

Így jutott emberünk Betulia várába. Szívesen fogadták, és sors
közösséget vállaltak vele. Betulia volt egyébként az elso végvár 
melyet Holofernes z ostroma alá vett. A jófekvésü, magas s zikla
vár bizakodva fogadhatná az ostromot, ha vízellátása kielégítö 
lenne. A bovízű források azonban nagyon távol, de még a gyér ek 
is a várfalon kívül fakadtak. Halofernesz pedig az összeset elfog
lalta és nyugodtan várt. 

Húsz nap telt már el. A fejadagra kiszabott víz elfogyott. Erre 
megtört az ellenállás. A f'ópap, egyúttal várparancsnok, kétségbe
ejtŐ helyzetbe került. Feladja a várat? A nép inkább szeretett vol
na élni a s zolgaságban, mint meghalni hCSsiesen. A legross zabb 
esetben is jobbnak láts z ott halni a gyors fegyvertől, mint a las
sú szomjúságtól. Szorongatott helyzetükben sohasem hagyták abba 
az imádkozást. Népgyűlést tartottak és megegyeztek, hogy még öt 
napig kitartanak. Hátha odáig megkönyörül az Isten. 

Az ötnapi határidCSbe, melyet mintegy az Istennek szabtak, se
hogysem egyezett bele egy Judit nevü igen szép özvegyasszony. 
Gondolta, ha az Isten végtelenü! és mindig jó, hogyan kívánhatja 
az ember, hogy ezt a jóságot öt napon belül ke 1ljen megmutatnia. 
Tehát Judit mélyen vallásos volt. Ezenfelül eg és z életmódja pél
dául szalgálhatott mindenkinek. - A vezetoségnek azt a tanácsot 
adta, hogy ne öt napig, hanem imádsággal és bizalommal mind
végig tartsanak ki. Így fog rajtuk könyörülni az Isten. 

Juditnak ezen kívül jól meggondolt terve is volt a vár megsza
badítására. Az egész nép imáját kérte, hogy sikerüljön. 

A következo éjjel nekifogott a megvalósításnak. Szép ruhája, 
ékszere boviben volt. Kiöltözködött és nem sajnálta magáról a 
s zépítös zereket sem. "Fínom kenettel elrendezte fejének hajfona
dékát, felrakta fejdíszét, felöltötte a vígasság köntösét, a saru
ját lábára csatolta, felrakta a karkötÖket, liliomokat, fülönfügg<S
ket, gyűrüket ." Mindezt nem azért, hogy a férfiaknak tessék. 
Terve sikeréért az egész éjszakát átimádkozta. 

Szalgája kíséretében elhagyta a várat. Rövidesen elérték az el-
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lenség eloörseit. Mikor szándékuk felol érdeklŐdtek, azt felelte, 
hogy életét menti. Megadja magát. A vár ugyanis biztosan az asz
szíroké lesz. Hajlandó elárulni védelmi titkokat is, de csak ma
gának a (óv ezérnek. Így jutott Holofernes z elé. Szépsége, ruhái, 
ékszerei azonnal elérték hatásukat. A (óvezér egyhol beleszeretett. 
Judit se sajnálta a hízelgő szavaka t, (ó leg ha az ellenség hadi
dicsőségét emlegette. Betuliáról meg azt mondta, hogy ott min
dennek vége. De ez a helyzet az egész országban. -·A beszámoló 
alapján a vezér most már nemcsak szépnek, hanem okosnak is 
találta Juditot. Bizalmába fogadta és a táboron bellll szabad moz
gást engedélyezett neki. - Idáig minden Judit tervei szerint me nt. 
De most jött a neheze, a kettos játék. Magába bolondítani a ve
zért, úgy hogy maga ne kövessen el bílnt, vagy szégyent. Mindez 
a továbbiak miatt volt fontos. 

A negyedik nap a vezér vacsorára hívta Juditot, azzal a szán
dékkal, hogy szeretojévé tegye. Volt terve Juditnak is, de egészen 
más. A vacsora kitlinoerr sikerült, a folytatólagos mulatás még 
jobban. Judit szargalmasan töltögetett, hogy a vezér teljesen el
ázzék. Könnyen me nt. R és ze gen távoztak a vendégek is. Most jött 
el Judit nagy órája. Imádkozott, majd karddal levágta Halofernesz 
fejét. A többi már könnyen me nt. A fejet ké zitáskájába tette, és 
mivel szabad járása volt, s zolgálójával együtt elhagyták a tábort. 

A történet úgy fejezorlik be, hogy Judit tanácsára Halofernesz 
fejét kitíízték a vár falára. Virradatkor pedig kitörtek. A z ottani 
látványra kitört a rémület: 11 Elhagyta oket az ész meg a jótanács. 
Egyedül csak a félelemtol és rettegéstol Üzve a futásban találtak 
menedéket." A vár és az ország kiéhezett és elszegényedett népére 
hagyták táboruk minden gazdagságát. A megmenekültek hálaimáját 
{gy írja le a Biblia: 

Jud. 12, 21-25. 
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54. ESZTER, A NE:P MEGMENTűlE 

Ma ismét egy ószövetségi h{res asszonyról hallunk. Nevét sok 
mai kislány viseli: Eszternek h{vták. Története messze keleten 
a perzsa királyi udvarban, és részben a nép körében játszódik. 

Amikor Klirosz kiadta h{res rendeletét a zsidók hazatéréséröl, 
nem élt mindenki az engedéllyel. Sokan, akik már jobbmódra ju
tottak, meg akik megijedtek a hosszú út és az újbóli életkezdés 
kockázatától, jobbnak látták Perzsiában maradni. Úgy gondolták, 
hogy az Isten népe maradhatnak Palesztinától távol is. - Az idok 
folyamán a vagyonosabb zsidók tekintélyre tettek szert, és szavuk 
lett a közélet irányúásában. A legtöbbre talán történetlink hose i 
vitték. Es zterbÖl, a vallásos árva zsidólányból királynő lett. Nagy
bátyja Mardokeus pedig íóminis ztere a hatalmas perzsa biroda
lomnak. KettejUknek és hittársaiknak izgalommalteli életéről sz ól 
Eszter könyve. 

Az akkori perzsa királyt Xerxesznek h{vták. Az o környezetébe 
kertilt előbb mint udvarhölgy, késöbb mint feleség a már eml{
tett Eszter. Származását azonban titkolnia kellett. Közelében élt 
nagybátyja és gyámja Mardokeus is. Ő egyszer összeesküvést fe
dezett fel a király ellen és ezt Eszteren kerpsztül jelentette. A 
király megmeneklilt, a merénylÖket kivégezték, de Mardokeus 
megjutalmazásáról elfeledkeztek. Érdemét csupán az udvar törté
nelemkönyvében jegyezték fel. 

Közben egy igen hiú és rátarti ember lett a király ÍÓminisztere. 
A törvény szerint neki is kijárt a térdhajtásos köszöntés, akár a 
királynak. Kényes is volt rá, hogy mindenki ilyen módon köszönt
se. - A zsidók szerint az ilyen köszöntés imádást jelent, ez pe
dig egyedUl az Istent illeti meg. Mardokeus ezért megtagadta tér
det hajtani a íóminiszter elott, és megindokolta eljárását. Az 
azonban nem fogadta el ezt a magyarázatot. Bosszúját nemcsak 
Mardokeuson, de az országban lakó összes zsidón ki akarta töl
teni. Nem akármilyen bosszúra gondolt, tömeges kiirtásukat ha
tározta el. Tervét jóváhagyatta a királlyal is. Azt hazud ta, hogy 
a zsidók összeesküvést szöttek ellene. - Mellékesen remélte a 
zsidók vagyonának megkaparintását is. 

A terv b Öl törvény lett. Kihirdették. Elgondolhatjuk, mennyire 
megijedtek a zsidók. Mardokeus pedig Es zte r királynőnek tárta 
fel a közeledo veszélyt. Felh{vta figyeimét felelősségére. Nem ta
gadhatja meg népét, hanem meg kell azt mentenie. A z Isten azért 
emelte öt méltóságra, hogy segúsen a veszélyben levö testvérein. 
Megparancsolta Eszternek, hogy népe érdekében b es zéljen a ki
rállyal. Eszter belátta kötelességét, akart is segúeni, de ot is 
kötötte a törvény. A királyhoz h{vás nélklil senki, még a királyné 
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sem léphet. Aki ezt megtes zi, a halál fia. Képzelhetjük mi ment 
végbe Eszter lelkében.- Végre megvolt a terv. Mardokeus által 
arra kérte minden közelben él<S hittestvérét, hogy böjtöljenek és 
imádkozzanak három napon át, így talán sikerül terve. Majd a 
kockázattal nem tör<Sdve, hívás nélkül a király elé lépett. 

A z Isten meghallgatta az imákat és Eszternek s zerencséje volt. 
A király nem haragudott meg, hanem szívesen fogadta. A nehéz 
ügy már félig meg volt nyerve. Eszter - igen okosan - nem a 
nagy kéréssel állt el<S, hanem csak két egymást követ<S napra va
csorára hívta a királyt és vele a íóminisztert. Ez utóbbit fölötte 
nagy büszkeséggel töltötte el az el<Skel<S meghívás. Egyetlen bána
ta volt csak, ami még vacsorai kedvét is elrontotta: Mardokeus. 
Aki a kitlízött vésznap ellenére sem hajtott térdet, de még fejet 
sem el<Stte. A miniszter ismét bosszún törte a fejét. Másnapra 
egy hatalmas akasztófát állíttatott fel a palota kertjében. Már csak 
Mardokeus kivégzési engedélyére volt s zükség. Ennek biztos re
ményében kés zül<Sdött a vacsorára. 

A z események azonban másként alakultak. A zon é js zak a a ki
rály nem tudott aludni. Unaimában a történelemkönyvb<Sl olvasta
tott fel magának. Így került el<S a régesrég feljegyzett eset, hogy 
Mardokeus ébersége megmentette a király életét. A király elha
tározta, hogy legalább utólag jutalmazza meg. - Új nap virradt. 
A íóminiszter még mindig az akasztófa-állítás körül sürgölÖdött. 
Onnét hívta a király, és kérte tanácsát: 11 hogyan kell azt megju
talmazni, akit igen meg akar tisztelni a király?" A íóminiszter 
azt hitte, hogy róla van sz ó, nem sajnálta tehát jó tanácsait. 
11 Akit a király ki akar tüntetni, azt a király lovára kell ültetni, 
királyi ruhába kell öltöztetni, korona jár a fejére, lovát az or
szág els<S embere vezesse a városon végig és hírdesse: ilyen a 
király kitüntetése ." 

A szépen megfogalmazott jótarrácsra és minden reménységre 
hideg zuhanyként jött a király parancsa: a íóminis zte r pontosan 
így tüntesse ki Mardokeust. Mit volt tennie, Mardokeus lovának 
kantárszárát tartva, városszerte hirdette annak dics<Sségét, akit 
a legjobban gyülölt a világon. Így ke zdÖdött a íóminis z ter bukása. 
Még tanulságosabb azonban a folytatás. 

Lezajlott a második napi vacsora is. A király mindkett<Sn kitÜ
n<Sen érezte magát. Megkérdezte feleségét, hogyan jutalmazhatná 
meg felejthetetlen vendéglátásáért. Ez volt Eszter második nagy 
órája. A király elé borult és úgy kért kegyelmet népe számára. 
Elmondta, hogy az egész üldözés csak személyes bosszú müve, 
és telhetetlen harácsolási vágy van mögötte. A király kérdésére, 
hogy mindez kitol indult, Eszter az ott remeg<S miniszterre mu
tatott. A király, hogy hirtelen haragját levezesse, kirohant a te-
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rembCSl. A (óminiszter ezt használta ki, hogy Eszter elé borulva 
most már a puszta életéért könyörögjön. Ekkor jött vissza a király 
és minisztere mozdulatát a királynCSvel való szemtelenkedésnek 
tartotta. Ezzel megpecsételCSdött sorsa is. Kivégzési módján nem 
sokat kellett a fejet törni. Ott állt a kész akasztófa. 

A történet ezután s zerencsésen feje zCSdik be. Mardokeus átvette 
a (óminiszteri hivatalt, a király visszavonta a zsidók ellen hozott 
rende letét. Megtiltotta, hogy bárki is kezet emeljen rájuk. SC5t jo
got kaptak, hogy szükség es etén fegyverrel védekezhessenek. -
EttCSl fogva a zsidók évenként megünnepelték megmenekülésük ern
lékét. 

A választott nép nagyon tisztelte Esztert és Juditot, a két nem
zetét mentCS asszonyt. Egyikük sem kímélte életét, bátran merte 
azt népéért kockáztatni. DicsCSség illeti C5ket! 

A z Isten új népének, az Egyháznak a két hCSs asszonyon kívül 
saját Nagyasszonya is emlékezetében él. Szüz lVIária is megmentö
je népének. lVIint Es z ter a zsidókért, lVIária is közbenjár, imád
kozik értünk. Az ég királyát kéri, aki szívesen fogadja kérését. 
Igazak rá a Juditról mondott dícsérö szavak: ,.Te Isten népének 
dicsősége, választottainak öröme, és az egész emberiség ékes
sége vagy! 11 
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SS. A BE:KETÚRE:S VILAGBAJNOKA: JOB 

Sok embertársunknak csupa jajjal-bajjal van tele az élete. Ezért 
azután az emberiség egyik leggyakoribb kérdése: miért és honnét 
van annyi életet keserítö rossz? A Biblia feleletét ismerjük: a 
rosszat, meg a bajt a bün hozta életünkbe. - De más kérdések 
is felvetödnek: ha az Isten büntet, miért szenved gyakran az ár
tatlan is? Miért jut az egyik embernek kevés, másnak több, egye
seknek pedig tengersok a szenvedésbÖl? Van talán valami más 
célja az Istennek az emberek szenvedésével? 

A fiatalok általában a kisebb-nagyobb gyermekbetegségeken kí
vül alig éreztek komolyabb szenvedést. Hozzátartozóink között 
azonban már lehettek súlyos betegek. Ránk is jöhet még súlyos 
szenvedés az életben. Az előbbi kérdéseket egyszer talán mi ma
gunk is feltesszük. Ma a Szentírásnak azt a könyvét ismerjük meg, 
me ly kimondottan a szenvedés kérdéseivel foglalkozik. Jó lenne 
sokat megtanulni belÖle! 

Nem történeti könyvet, hanem inkább egy bölcselkedő költeményt 
ismerünk meg. FÖhÖséröl, a sok betegséget és csapást türelme
sen elviselo férfírol Jób könyvének nevezik. - A keleti népek kö
rében ÖsidÖk óta élt a Jóbról szóló hagyomány. Ehhez az anyag
hoz néhány száz évvel Kr. e. egy író hozzá(úzte a maga gondola
tait a s zenveclés értelméről és hasznáról. Szava i mögött ott talál
juk az Isten tanítását is. Ezért került müve a Szentírás könyvei 
közé. 

Jób igen gazdag arab törzs(ónök volt. Nem tartozott a válasz
tott néphez, de mélyen vallásos férfi, szerette az Istent. Az Írás 
sze r int az Istennek is öröme telt Jóbban, büszke volt rá, sot 
nyilvánosan megdícsérte. A sátán, az örök ellenlábas, nem tudta 
kritika nélkül hallgatni ezt a dícséretet. 11 Könnyü Jóbnak - mond
ta - megkapott mindent, ami boldoggá, megelégedetté és így val
lásossá teheti az embert. Nagyon kérdéses azonban, hogy ha majd 
elvész mindene, ugyanígy fog-e Uráról gondolkodni!" - A kihívás 
ezzel megtörtént. Az Isten megengedi a sátánnak, hogy az életen 
kívül minden jót elvegyen, és a halálon kívül minden rosszat bő
ségesen adjon Jóbnak. Mai hasonlattal J ó b olyan lett mint a fut
ballabda a két ellenfél, az Isten és a sátán között. 

Már fel is álltak, kezdodik a mérközés. A sátán kezd. Igen ke
ményen játszik, kegyetlenek a húzásai. Jób hatalmas csordáját 
sivatagi rablók hajtják el, a szolgákat megölik. A juhokat a pász
torokkal együtt villám sújtja agyon. Gyermekeire, pontosan amikor 
mind együtt voltak, a ház szakadt, és halálra zúzta Öket. J ó b ke
ményen állja a csapásokat és ne.m lázadozik. Megadással mondja 
örökszép szavait. Mi is nyomban megtanulhatjuk: 11 Az Úr adta, az 
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Úr elvette, legyen áldott az Úr neve." Ezzel vége az elso félidő
nek, győzött az Isten. 

A másodikban helyzetelőnyhöz jut a sátán. Az Isten engedélyé
vel a legsúlyosabb betegségek érik J ó bot. Emiatt a sátán remény
kedik, hogy majd csak az Isten ellen fordul. Jóbra tehát szörnyü 
napok következnek. Egész testét fájdalmas és kellemetlen sebek 
lepik el. Leprás lesz. Házában sem maradhat, a szemétdomb lett 
a fekhelye. Házsártos feleségének (Öt ugyanis nem sikerült a csa
pások során elvesz{tenie) állandó szemrehányásai csak tetőzik 

fájdalmát. Asszonyi gondolkodással azt tanácsolja férjének, hogy 
káromkodj ék egy nagyot, az talán megnyugtatja. J ó b egy monda
tával ismét megsz{vlelendÖ tanácsot ad. Jegyezzük meg ezt is: 
11 Ha a jót elfogadtuk az Isten kezéből, a rosszat miért ne fogad
nánk el?" Ezt a félidot is az Isten nyerte meg. 

A szemétdomb környéke, a szenvedÖ Jób tanyája most egy sz{n

paddá alakult át. Jóbarátok érkeznek, versben, egymásnak felel
getve kifejtik véleményüket Jób szenvedésének az okáról. Közben 
néha szóhoz jut a íószereplÖ is. Istennel perelo kifakadásában meg
átkozza a születése napját is: bárcsak soha ne látta volna meg a 
napvilágot. (N e fe led jük, hogy költeményről van sz ó!) A barátok 
szavából csak külsÖleg hallik a jóakarat, lényegében keményen 
vádaskodnak, sot rágalmazzák Jóbot. 11 Biztosan bíí.nös, sot nem is 
kicsit, ezért kell most bÍÍ.nhÖdnie. Itt az ido, hogy bevallva bíí.nét 
megtérjen ." Jób, bár tudja, hogy nincs ember hiba nélkül, de nem 
tartja magát nagy bűnösnek. Éppen a tiszta lelkiismeret az, ami 
eddig erőt adott neki a szenvedések elviselésére. Inkább az Istent 
tartja igazságtalannak, me rt ártatlanul bünteti. Egyébként csak a 
megszabad {tó halál seg{thet már rajta. - Ez a kijelentés hiányzott 
csak! A barátok rácsapnak: 11 Hogy az Isten ártatlant büntessen?! 
Erre még nem volt példa." Ú gy gondolják, hogy a s zenvedésnek az 
ad értelmet, ha az ember elhagyja bíí.neit. És a szenvedés mint
egy figyelmeztető jele annak, hogy mennyire függünk az Istentől. 
Tehát jót tesz velünk az Isten, amikor büntet. Ezzel ugyanis még 
n.agyobb bÍÍ.nöktÖl és fokozott büntetéstol tart vissza. 

A barátok csakis a megtérést ajánlják Jóbnak, mert csak {gy 
könyörül rajta az Isten. J ó b válas za e z: nyilván vannak gonos z ok, 
akik nem bünhÖdnek, ezért azok sem mind rosszak, akiket bünte
tés sújt. Lassanként feltárul előtte a szenvedés titkának nyitja: 
legjobb megnyugodni az Isten akaratában: 

Jób 9, 1-4, ll-15. 
A barátok ezen is vitatkoznak és nem jutnak megegyezésre. 
A sz{ndarabban ekkor zivatar tör ki. Benne maga az Isten je

lenik meg és ad feleletet a vitatott kérdésekre. Ilyenformán: a 
termés ze tet és titkait sem érti az ember, hogyan k{vánhatja meg-
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érteni az Isten intézkedéseit? E z ért titok marad az is, miért kell 
szenvednünk. Az életet az Isten irányítja, Ö nem akar rosszat és 
feltétlenül igazságos. Nem érdemes tehát a kérdéssel soket törÖd
ni, jobb belenyugodni az Isten akaratába. Jób ezután megbánja 
e lobbi kemény kifakadásait, bocsánatot kér, hogy Urát bírálta és 
lelkében megbékél. 

A költemény igen megnyugtatóan fejezŐdik be. Jób meggyógyul. 
Testvérei segítségével új életet kezd. A szerencse is mellészegö
dik, és megint gazdag lesz. Fiatal még, gyermekei is születnek. 
Az Isten hosszú élettel ajándékozza meg, és kárpótolja sok szen
vedéséért. 

Mit szólnánk, ha az elbeszélés nem ily szerencsésen, hanem 
mondjuk Jób hosszú szenvedése után, halálával zárulna? Ezeset
ben tényleg igazságtalan lenne az Isten? - Tudnunk kell, hogy a 
régiek sokkal kevésbé ismerhették Őt, mint mi. A keresztények 
Jézus által sokat megtudtak az Istenről, és az örök életről. Ha
lálunkkor nem semmisülünk meg, hanem feltámadva tovább élünk. 
Az Istennek tehát bÖven van alkalma igazságot tenni. A régiek nem 
tudhatták, amit Jézus tett értünk, és amit vele együtt mi is meg
tehetünk. Ez a másik helyett elviselt szenvedés. Az egyik ernher 
s zenvectésének a másik b Ü ne adhatja magyarázatát. R égen azt sem 
tudták, hogy a szenvedéssel együtt az Isten különleges szeretetét 
is adja a hívö embernek. Emberré lett Fia pedig szinte együtt 
s zenved ve l ünk. 

Erre gondolhatunk, ha baj ér bennünket. Így könnyebben imád
kozzuk: Legyen meg a Te akaratod. 
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56. A MAKKABEUSOK SZABADSÁGHARCA 

Ma ismét a válas zto~t nép történetérol hallunk. - Kr. e. a máso
dik évszázad telik. A perzsa birodalom rég elpusztult már. A vi
láguralmat más nemzetek vették át. A választott nép országát 
hol az egyik, hol a másik tartotta megszállva. 

Történetünk idején az északi szomszéd, Nagy Sándor világhatal
mának egyik örököse, Sz{ria volt a megszállá. Királyai azt ter
vezték, hogy egybeolvasztják az uralmuk alá tartozó különféle 
nemzeteket. A zsidóktól azt k{vánták, hogy hagyják el os i vallá
sukat és szokásaikat, és éljenek mint a pogány görögök. Termé
szetesen igen sokan visszautas{tották ezt a k{vánságot. A meg
szállók erre fegyvert fogtak ellenük, ezért nekik is védekezniök 
kellett. Igen nehéz idők következtek. Eseményeit a Szent{rás a 
Makkabeusokról szóló könyvekben örök{tette meg. 

IV. Antiochus volt a király, akinek idejében elkezdodtek a ba
jok, Istennek tartotta magát. A zsidóktól is imádást várt. Azokat, 
akik s zombaton imádkoztak, munkas zünetet tartottak, vagy isten
tiszteletre mentek, halálbüntetéssel sújtotta. A Szent{rást nyilvá
nosan elégette, a templomot kifosztotta, és s zentélyében a görö
gök (óistenének Zeusznak áll{tott szobrot. Az egész országot is
tenszobrokkal látta el. Áldozatokról meg úgy gondoskodott, hogy 
sertéseket tétetett a templom oltáraira. Mindez oly megrend{to 
és vérig sérto gonoszság volt az Isten népe szemében, melynél 
nagyobbat nem tudtak elképzelni. 

A Szent{rás több szomorú esemény elbeszélésével mutatja be 
ezeket az idoket. Az egyik egy idős ember története, aki áldoza
ta lett a király vallásellenes törvényeinek: 2. Mak. 6, 18-31. 

Mit gondoljunk, jól tett ez az ember, amikor szinte eldobta 
magától az életet? Vagy engednie kellett volna barátainak, csak 
látszólag egyezni a bílnbe, és megtartani az életet? - Eleázár 
biztosan jól tett. A lélek ugyanis többet ér, mint a test, és az 
örökkévalóság érté~esebb mint néhány földi esztendo. A z Isten és 
a hit megtagadója a legnagyobb bílnt követi el. Isten helyett a kár
hozatot válas ztja. Eleázár azzal, hogy a halált vállalta, az örök 
életét biztos{totta. Igazmondásával példát adott a utókornak. 

Szerte az országban egyre nagyobb lett az áldozatok száma. 
Az ellenállás partizán-tevékenységekkel kezdodött. A bújdosők

ból és az üldözöttekből rövidesen egy mindenre els z án t hadsereg 
gyílit egybe. Fovezérük Makkabeus Judás lett. Családjuk adta a 40 
évig tartó szabadságharc többi vezérét is. Nevük magyarul nagy 
kalapácsot, pörölyt jelent. Mint kovács pörölyével a vasat, úgy 
verték-zúzták ezek a férfiak népük ellenségeit. Az ellenség szá
mához viszony{tva kicsiny seregüknek erot és harcikedvet adott 
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annak tudata, hogy velük az Isten harcol. Az Istennek pedig mind
egy, hogy sok vagy kevés ember által ad szabadulást népének. 
Nagy volt a tét. Nemcsak vallásukat, hanem életüket, feleségük, 
gyermekeik életét védték. A z okkal álltak szem be, akik az Isten 
népének még az emlékét is ki akarták írtani. 

A z Isten tényleg segítette oket. Sok győzelmet arattak; volt ido, 
amikor az eg és z orszá g ban Makkabeus serege parancsolt. Gyozel
meikért hálásak voltak. A z Antiochus király idejében megrongált 
és az évek során tönkrement templomot és oltárt újjáépítették. 
Újra megkezdték a törvényes istentiszte l etet. 

Mint minden háborúnak, a zsidók szabadságharcának is voltak 
szomorú napjai. Az ellenség túlereje, a saját soraikból kikerülo 
árulók sok áldozatot követeltek. 

Az egyik ütközet után történt. A zsidók összeszedték halottai
kat, hogy végtisztességet adjanak nekik. Sokuknál érme ket, kis 
szobrokat, mai nevén szerencséthozó, oltalmazó kabalákat talál
tak. A zsidóknak tilos volt ilyent viselni. Tehát nyilván bÜ.nt kö
vettek el, ha nem is súlyosat. Azt is mérlegelni kell azonban, 
hogy amikor az Istenért és népükért harcba mentek, sot meghal
tak, nagy és szent dologra vállalkoztak, mely nagy jutalmat ér
demel. Judás tudta, hogy az elesettekért imádkozni kell. A babo
naság bü.nét csak így engedi el az Isten, csak így lehetnek boldo
gok. Gyűjtést rendezett, és eredményét a templomba küldte, hogy 
Unnepélyes áldozatban imádkozzanak a halottakért. - A z esetből 
megtudjuk, hogy hittek a halál utáni életben, és abban, hogy az 
él ok segíthetnek azokon, akik már nincsenek közöttük. 

A háborúban nemcsak a fegyvereknek, de a politikának is nagy 
szerepe van. A szabadságharcosok így is megpróbálták győzelemre 
vinni ügyüket. Szövetséget kötöttek a spártaiakkal, sot még a ró
maiakkal is. Dicsoségnek számított, hogy az Isten kisszámú né
pe ilyen hatalmas szövetségesekre talált. Nagy eredmény volt az 
is, ha békekötéssel egyidőre nyugalmat tudtak maguknak biztosí
taní, és felkészülhettek ellenségeik újab b támadásaira. Áldozataik 
meghozták az eredményt. Kr. e. 42-ben visszanyerték teljes sza
badságukat és nemzeti önállóságukat, mit még a babiloni fogság 
kezdetén veszítettek el. 

A szabadság minden magyarnak rokonszenves fogalom. Nekünk 
is voltak szabadságharcaink, melyek mindig nagy áldozatba kerül
tek, de úgy gondoljuk megérte. - A keresztény ember is állandó
an ilyenféle szabadságharcot vív. Azonban nem a császárok sem 
a labanc ok ellen. Aki alaposan megvizsgálja lelkiismeretét, meg
ismerheti ellenségét, mely rabságban akarja tartani. BÜ.nnek hív
ják. Nincs szerencsétlenebb ember, a bÜ.n rab jánál. Jegyezzük 
meg II. Rákóczi Ferenc jelszavát: Istennel a szabadságért! 
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57. AZ ISTEN IGE:JE MINDÖRÖKRE MEGMARAD 

Ezzel a gondolattal zárjuk ószövetségi biblia-magyarázataink 
sorát. Az ószövetség önmagában ugyan már nem érvényes, me rt 
Jézus minden kincsével, értékével együtt beépítette azt az új és 
örök szövetségbe. Nem is lehet róla úgy beszélnünk, hogy csak 
magát nézzük és az újszövetségre ne figyeljünk. Alig volt biblia
óra, melyen ezt a követelményt ne valósítottuk volna meg. Ke
resztény szemmel olvastuk elsosorban a régi népnek, de nekünk 
is adott írást. - Bizonyára elobb-utóbb mindannyiunknak lesz 
ószövetségi Szentírása. Akkor majd az eredetit mégjobban meg
közelítő formában forgathatjuk, olvashatjuk lapjait. Régi koroknak 
és az Istennek közös kincse ez számunkra. 

A fiatalok is megfigyelhették már, mennyire változik az élet, 
a világ napjainkban. Ma ezért, holnap meg azért lelkesednek az 
emberek. A történelem kereke gyorsan forog. Pedig a gondolkodó 
ember valami biztos és állandó igazságot igényel, amire élete 
leglényegét felépítheti. Az örökre megmaradó Isten szava ez az 
igazság! 

127 



TALÁLÓS KÉRDÉSEK (QUIZ) AZ ÓSZÖVETSÉGHEZ 

1-2. IRÁSOS ÜZENET- A RÉGIEKRÖL 

l. A Biblia szó magyar értelme: 6. Az lsten könyvei 
l. hittankönyv l. tollbamondta az üzenetet 
2. ókori vallásos legenda gyűjtemény • 2. sugalmazta 

• x. sze n tírás x. másokra bízta gondolatait 
2. A Biblia eredetije 7. A régiek ismeretszerzése a világról 

l. még ma is megvan l. tudományos megfigyelések alapján 
2. nyomtalanul eltünt • 2. érzékszerveik alapján 

• x. másolatok és fordítások vannak x. olvasmányaik alapján 
3. A Szentírás Jézus vallásában 8. A Szentírás igazsága 

l. lsten üzenete l. mindenben igaza van 
2. csak az istentiszteleten olvassák • 2. csak vallási dolgokban 
x. nincs komolyabb jelentősége x. csak a régieknek szólt 

4. Kiemcit helye a templomban 9. A Szentírás teljes megértése 
l. a felső szekrénypolc l. elég hozzá csak az elolvasás 

• 2. díszes felolvasóhely 2. lehetetlen dolog 
x. az oltár • x. ima és tanulás kell hozzá 

5. Felosztása a keletkezés szempontjából l 0. Saját Szentírása 
l. Ókorban és Újkorban írták l. csak papoknak lehet 
2. l. e. és l. u. írt könyvek 2. tilos tartani 

• x. Ószövetség - Újszövetség • x. ajánlatos mindenkinek 

Az 1-2. feladatlap telitalálata: x x l l 2 x 2 l 2 2 x l x 

3-4. OTTHONUNK 

l. A világ terem tése 
l. pontos leírása a Bibliában olvasható 
2. a Biblia csak a lényeges dolgokat emil ti 

• x. a Biblia vallási igazságok leuása 
2. A körülöttünk levő anyagvilág 

l. sokkal nagyobb, mint mi, maga az Isten 
• 2. miérettünk van, a miénk 

x. az emberhez mérten lényegtelen 
3. A pogányokról jelentőségű 

l. egyáltalán nem hittek Istenben 
• 2. különféle dolgokat gondoltak isteneknek 

x. az istenhit csak későn alakult ki 
4. A teremtésről 
• l. semmiből csak Isten tud teremteni 

2. az anyag örök és nem teremtették 
x. az anyag sok baj oka, így nem Isten 

5. A teremtéskor műve 

J. világunk pont ilyen volt, mint most 
• 2. csak a "magvát" alkotta meg Isten 

x. egyáltalán nem ez volt a világ 

ÉS MEGTEREMTÉSE 

6. A tudomány a világ eredetéről 
l. biztos megállapításokkal bu 
2. semmi biztosat nem tud 

• x. inkább csak elméletei vannak 
7. A "hat nap" 

l. régies mese 
2. biztos igazság 

• x. tanító célú elbeszélés, keret 
8. A "hat nap" célja elsősorban vallásos 

tanítás, és pedig 
l. a vasárnap megtartása 
2. Isten csak jót terem tett 

• x. emlékeztet, mi mindenért legyünk 
9. Az ősi hetedik nap hálásak 

l. a vasárnap 
• 2. a szombat 

x. a péntek 
10. Kire bízta Isten a világot? 
• l. az emberekre 

2. az örzőangyalokra 
x. senkire se 

A 3-4. feladatlap telitalálata: x 2 2 l l 2 x l x x 2 l l 
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5-6. ISTEN GYERMEKEl - ELSŐ ESKÜVŐ 

l. "Majomtól, vagy Istentől? " - okos-e ez 
a kérdésfeltevés? 
l. okos 

6. A férfi és nő 
l. a férfi a teremtés koronája 
2. teljesen egyenlők 

• 2. nem, mert nincs egyértelmű válasz 
x. a kérdésnek nincs jelentősége 

• x. lényegében nem "hatalmi" kérdés 

2. Hogyan teremtett az lsten? 
l. kezével a földből 
2. állatba emberi lelket lehelt 

• x. meghozta leszármazásunk törvényét 
3. Az élet kialakulása a földön 

l. a véletlen műve 
• 2. az Isten akarata 

7. Az "oldalborda" művelet leírása s 
értelme 
l. gyerekes mese 
2. az asszony nem teljes ember 

• x. lényeges igazság szemléltetése 
8. Az egynejűség 

l. csak keresztény tanítás 
• 2. az lsten akarata 

x. más ismeretlen erők műve x. az emberi természet nem követeli 
4. Állatból ember? 9. A házasság felbonthatatlan meg 

l. az lealázó ránk nézve l. nincs a Szentírásban 
2. idejétmúlt felfogás • 2. semmi lealázó nincs benne 

x. állatból sohase lesz ember 
5. Az ember és az állatvilág 

• x. a házasság lényegéből következik 
I 0. A katolikusok házassága 

l. ember a legfejlettebb állat l. bárhol köthető 
• 2. egészen más valami 2. csak a templonban kötik 

x. semmi közük egymáshoz • x. a polgári kötést szentségivé egészítik 

Az 5-6. feladatlap telitalálata: 2 x 2l22xlx2xlx 

7-8. AZ IGAZI BOLDOGSÁG ÉS A BAJOK KEZDETE 

l. Az édenkertről szóló leírás 6. A lázadó angyalok bűne 
l. szórul szóra értendő l. a kíváncsiság 

• 2. jelképes elbeszélés • 2. a kevélység 
x. mcse a gyermekeknek x. az irigység 

2. Az édenkert boldogsága 7. A kísértés 
l. a sok és finom gyümölcs l. kényszer a rosszra 

• 2. Isten barátsága és békéje 2. rossz példa számunkra 
x. a gondnélküli élet • x. bizonyosfokú befolyásolás 

3. A bűn története 8. A kígyó 
l. olyan idős, mint az ember l. természete szerint is gonosz 

• 2. volt bűnnélküli idősz~k is • 2. a néphit szerint az 
x. ma nincs igazi bűn x. olyan, mint a többi állat 

4. Annak, aki mindent tud 9. A bűnbeesés elbeszélése 
l. sokkal jobb l. kitalált mese 
2. sokkal rosszabb 2. csak az ősszülőkre volt érvényes 

• x. olyan ember nincs • x. minden bűn tükörképe 
5. A Szcntírás és az angyalok 10. A gonoszság hatalma 
• I. vannak tisztán szellemi létezők I. mindenek fölötti 

2. dc igazi testük van 2. csak a neve az 
x. ezért néha láthatók • x. számolnunk kell vele 

A 7-8. feladatlap telitalálata: 2 2 2 l x l 2 j x 2 x 1 x 
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9-IO. A BtiNTETÉS ÉS A SZIVÁRVÁNY 

l. A kiűzetés 6. Az özönvíz leírása 
l. szószerint értendő l. csak a Bibliában található 
2. mesés elbeszélés 2. más régi könyvekben is 

• x. jelképes értelme van x. a Bibliából vették át 
2. A bűn következménye 7. Az elbeszélés főhőse 

l. főleg körülvevő viiágunkban látszik • l. Noé 
• 2. főleg természetünkben van 2. Ábrahám 

x. más bűnéért nem szenvedhetünk x. Káin 
3. A bűnre-kísértő sorsa 8. A szereplő állatok és növények 

l. Isten elpusztította l. a holló és a búzakalász 
• 2. igérete szerint megsemmisül 2. a bárány és a fenyőfa 

x. örökké létezni fog • x. a holló és az olajág 
4. A sátántipró 9. A szivárvány 

l. szt. Mihály l. először a vízözön után tünt fel 
• 2. Jézus és édesanyja 2. rendes fizikai jelenség 

x. szt. György vitéz • x. hittani jelentést kapott 
5. A vízözön árterülete l 0. A vízözön igazsága 

l. az egész föld l. képtelen mese 
2. a Duna medence • 2. vallásos célú elbeszélés 

• x. Tigris és Eufratesz vidéke {+/ x. elfogadható történelmi maggal 

A 9-10. felaCÚltlap telita/álata: x 2 2 l 2 x 2 l l x x l 2 és x 

ll. BÁBEL 

l. Embertestvériség 
• l. minden emberfaj egyenlő 

2. vannak előkelőbb s alárendeltebb 
népek 

x. a saját fajtánk a legelső 
2. Felelősségünk 

l. minden nép csak magával törődjék 
2. a szimpatikus népekkel törődhetünk 

• x. a rászorulókon segítenünk kell 
3. A toronyépítés - ahogy a Bibliában van 

l. történeti tény 
• 2. tanító történet 

x. ősrégi me se 
4. Láthatók-e mégis torony-romok? 

l. igen 
2. nincsenek 
x. a bibliai is látható 

5. Az építés 
l. bűn volt építeni 
2. szabad volt építeni 

• x. a cél döntötte el 

6. A toronyépítők hibája 
l. nem jól terveztek 

• 2. gőgösek voltak 
x. nem volt épületanyaguk 

7. A sokféle nyelv tényleges oka 
l. a bábeli nyelvzavar 

• 2. különböző népcsaládok 
x. így döntöttek 

8. Más hatalmas építmény, "az ellen
torony" 
l. a piramis 

• 2. a jeruzsálemi templom 
x. az akropolisz 

9. Átvitt értelemben épülnek-e ma is 
bábeli tornyok? 

• l. igen 
2. nem 
x. nem babilonban 

10. Kb. milyen magas tornyok épülnek 
manapság? 
l. 100 m 
2. 200 m 

• x. 300m 

A ll. feladatlap telitalálata: l x 2 l J x 2 l 2 2 J l x 
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12. A BIBUA ORSZÁGA 

l. Hol terül el a Biblia országa? 6. Legnagyobb állóvize 
l. Európában l. a Nagy Sóstó 

+ 2. Ázsiában • 2. a Holt-tenger 
x. Afrikában x. a Genezáreli tó 

2. Központi jellege volt 
l. tengerei miatt 
2. folyói miatt 

• x. útjai miatt 
3. "Igéret földje" a neve, mert bir

toklását 
l. az őslakosság a zsidóknak ígérte 

+ 2. lsten Ábrahám utódainak 
x. itt igértek hűséget lstennek 

4. A mai Izrael szomszédos 2 állama 
• l. libanon és Jordánia 

2. Irak és Irán 
x. Egyiptom és übia 

5. Palesztina főfolyója 
l. a Nílus 

+ 2. a Jordán 
x. az Indus 

7. Az ország területi nagysága 
l. kb. mint Magyarország 

• 2. jóval kisebb 
x. jóval nagyobb 

8. Megvannak-e még ma is a bibliai 
l. már semmi sincs meg helyek? 

+ 2. romokban, vagy ujjáépítve 
x. teljesen épek 

9. Leglényegesebb eltérés a zsidók és az 
arabok között 
l. más népfaj 

• 2. más vallás 
x. más műveltség 

10. Palesztina jelentősége a keresztények 
számára 
l. régi kultúrája miatt 

• 2. az a szentföld 
x. idegenforgalma miatt 

A J 2. feladatlap telitalálata: 2 x 2 l J 2 2 l 2 2 2 l 2 

13. ÁBRAHÁM, AZ ISTEN BARÁTJA 

l. Ábrahám kitüntető címe 
l. lsten embere 
2. a legvallásosabb férfi 

• x. Isten barátja 
2. Az ország, melyből származott 

l. Egyiptom 
• 2. Babilon 

x. Kánaán 
3. Isten első kérése Ábrahámtól 
• l. hagyja el hazáját 

2. imádkozzék sokat
x. segítsen másokon 

4. Volt-e gyermeke, mikor Kánaánba 
érkezett? 
l. volt, de meghalt 
2. egy fia volt 

• x. nem volt gyermeke 
5. Ábrahám látogatói 

l. a három barátja 
• 2. Isten és két angyala 

x. rokonai 

6. Ábrahám és Lót 
l. édestestvérek 
2. barátok 

• x. Lót az unokaöccs 
7. Vita kerekedett a pásztorok között 

l. a karámon 
2. az itató vizen 

• x. a legelőn 
8. Ábrahám igen nagy szereletet tanúsí

tott Lót iránt, amikor 
l. állatállománya felét odaadta 

• 2. életét is kockáztatta érte 
x. mint gyermekét szerette 

9. Ábrahám és a közmondás: "aki 
kapja, marja" 
l. ő is ezt tartotta 

• 2. távol állt tőle 
x. nekünk is hasznos 

l 0. A választott nép és Ábrahám 
+ l. a nép ősatyja volt 

2. a nép barátja volt 
x. a nép fia 

A- JJ. feladatlap telitalálata: x 2 J l x 2 x l x 2 2 1 J 
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14. A V ÁROSOK 

l. Szodoma lakóinak bűnét az lsten pa· 
rancsa is elítéli és pedig 
l. a 6 
2. 5. 
x. 6 és 9 

2. A bűn súlyossága 
l. égbekiáltó 
2. igen nagy 
x. nem különösebb 

3. Végül is hány igaz ember volt Szodo
mában? 
J. 20 
2. 5 

+ x. 4 
4. Szodoma pusztulása 

J. ellenség ronbalta Ic 
2. tűzvész és földrengés 
x. árvíz 

5. Ábrahám áldozata 
l. gyilkosság 
2. istentisztelet 
x. egyik scm 

6. Ábrahám egyetlen fia 
l. Ábrahám 
2. Noé 
x. Izsák 

7. Izsák feláldozása 
l. hasonlít Jézus áldozatához 
2. nem hasonlít 
x. semmi köze nem volt hozzá 

8. Ábrahám áldozata végül is 
l. elmaradt? 
2. nem maradt el 

• x. más jellegű lett 
9. Ábrahám legfontosabb erénye: 

J. a hit 
2. a remény 
x. a szeretet 

10. Ábrahám áldozatának jutalma 
l. életben maradt fia 
2. egy igéret 
x. gazdagság 

A 14. feladatlap telitalálata: l l x l 2 2 x l l x x l 2 

15. A LEÁNYKÉRÉS 

l. A házastársválasztás 
l. csak a fiatalok ügye 
2. a szülők dolga 

• x. fiataloké, dc jó hallgatni 
2. Ábrahám nem akart fiának 

feleséget, mcrt 

a szülőkrc 
pogány 

l. félt, hogy fia elveszíti a hitét 
2. a pogány lányokat csúnyának tartotta 
x. illetve művelctleneknek 

3. A segítőkészség segítsük 
l. csak a beteg és idősebb szülőket 
2. csak saját dolgaink elvégzése után 

• x. előbb a közösség érdekei, azután a 

4. A jövendő élettárs miénk 
l. nem fontos, milyen vallású, csak 

rendes legyen 
• 2. fontos, hogy vallásos is legyen 

x. csak megnyerő legyen 
5. Rebekka próbatétele 

l. élelemmel kínálja a vándorokat 
• 2. vizet ad nekik és állataiknak 

x. megmutatja nekik a további utat 

6. A többnejűség 
l. lstennek tetsző dolog 

• 2. nem tetszett, de eltűrte 
x. súlyos bűn volt 

7. Jézus törvényében 
l. szabad válni és másodszor 

házasodni 
2. nem szabad ezt tenni 
x. még az özvegyeknek sem 

8. Hol kötik a katolikus házasságot 
l. a tanácsnál 
2. a templomban 
x. a házasságkötő teremben 

9. Meddig tart a házasság? 
l. amig az egyik meg nem hal 
2. örökké 

x. amíg mindketten meg nem halnak 
l O. A sz ülőkért 

l. kell imádkoznunk 
2. nem kell, imádkozzanak magukért 
x. tetszés dolga 

A 15. feladatlap te/italálata: x l x l 2 2 2 l 2 2 l j x 
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16. AZ IKREK 

l. Az elsőszülött különleges helyzete 
Ábrahám családjában: 
l. több vagyon 

• 2. messiási ígéret 
x. vezetés joga 

2. "Hasonlók, mint az ikrek" 
l. érvényes Izsák fiaira is 
2. lényegtelen különbség a fiúk között 

• x. teljesen különböztek egymástól 
3. Az elsőszülöttség ára egy tál 

l. bab 
2. borsó 

• x. lencse 
4. Az elsőszülöttség gyakorlásához szük

séges volt 
l. az apa halála 
2. az anya beleegyezése 

• x. az apai áldás 
5. Jáko b eljárása 
• l. csalás volt 

2. Isten szándéka szerinti tett 
x. jócselekedet 

6. Ezsau ismertető jele 
l. szőrös keze 
2. forradásos arca 
x. szakácsművészete 

7. Ézsau teljesen áldás nélkül maradt? 
l. igen 
2. nem 

• x. másfajtát kapott 
8. Fontos-e Istennek, kivel köt szövegséget? 
• l. nem nagyon válogatja embereit 

2. eléggé megnézi őket 
x. nincs szüksége emberekre 

9. A rossz kezdet, jó végződés 
l. lehetetlenség 

• 2. lehetséges, ha az lsten akarja 
x. gyakori 

10. A rossz emberek 
l. mindig akadályozzák lsten terveit 

• 2. gyakran segíthetik azokat 
x. csak rossz származhat tőlük 

A 16. feladatlap telita/á/ata: 2 x x l x l l l x l 2 l 2 

17. ISTENNEL AZ ÉLETBEN 

L Jákob hosszú útra indult, mert 
l. kedve kerekedett világot látni 

• 2. menekülni kényszerült 
x. elküldték haziról 

2. Jákob útiránya 
l. teljes idegenbe 
2. közeli vidékre 

• x. távoli rokonhoz 
3. Jákob álmában 

l. édesapját látta az édesanyjával 
• 2. Istent látta angyalaival 

x. jövendő sorsát álmodta meg 
4. Hálából 
• l. oltárt épített és fogadalmat tett 

2. állatot áldozott 
x. megígérte, hogy pénzt ad 

5. A nagybácsi neve 
• l. Lábán 

2. Lót 
x. Ábrahám 

6. Jákob első feleségét 
• l. nem is szerette 

2. nem is ismerte 
x. nagyon szerette 

7. Hány évig szolgált az "igaziért"? 
l. 7 évig 

• 2. 14 évig 
x. 20 évig 

8. Kibékülése öccsével 
• l. bocsánatot kért tőle 

2. legyőzte 

x. nem békültek ki 
9. Jákob második neve 
• l. Izrael 

2. Juda 
x. Zsidó 

l O. Mai Zsidóország neve 
l. Palesztina 

• 2. Izrael 
x. Szentföld 

A 17. feladatlap telitalálata: 2 x 2 l l l l l 2 l l l 2 
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18. JÓZSEF TÖRTÉNETE 

l. Jakobnak hányadik fia József? 
l. a 12. 
2. a ll. 

• x. a 10. 
2. Árulkodás-e egy igen nagy hiba el

mondása? 
l. árulkodás 

• 2. nem, hanem kötelesség 
x. csak pletykaság 

3. Az álom 
l. lsten üzenete 
2. csak zagyvaság 

• x. rendkívüli esetben lehet Isten 
4. József testvérei üzenete 

l. vétkeztek a testvéri szeretet ellen 
2. jól tették, hogy elintézték az 

árulkodó t 
x. nem volt bűnük, mert jó szárma

zott belőle 
5. Putifárné beárulta Józsefet 

l. ez megszólás volt 
• 2. rágalom volt 

x. udvariatlanság volt 

6. fáraó álmának megfejtése 
l. József saját eszével jött rá 
2. véletlenül találta el 

• x. lsten segítette a megoldásban 
7. Nílus jelentősége 

l. hajózható 
• 2. a termés függ tőle 

x. a nád-termése 
8. József tanácsa 

l. magtárakat építsenek 
2. mindenki magának gyűjtsön 
x. adják el a felesleget 

9. József rendeltetése 
l. Egyiptom megmentése 
2. népének megmentése 
x. alkirályi méltóság 

l O. Az igazi karrier 
l. nem kell a jövővel törődni 
2. könyökülve törtelni 

• x. becsülettel és okossággal dolgozni 

A /8. feladatlap telitalá/ata: x 2 x l l 2 x l 2 l 2 l x 

19. IZRAEL EGYIPTOMBAN 

l. Hány testvér kelt útra gabonáért? 
l. ll 

+ 2. 10 
x. 9 

2. József kemény beszéde 
l. tényleg haragból beszélt 
2. csak színészkedctt 

• x. az okosság sugallta 
3. Ruben felajánlott biztosítéka 

l. a felesége 
• 2. a fia 

x. teljes vagyana 
4. A zsákban levő áruló jel 

l. egy fegyver 
• egy pohár 

x. ékszer 
5. Tusznak ajánlkozó testvérek száma 

l. 9 
+ 2. l o 

x. 8 

6. Egyiptomba költözésre az engedélyt 
l. Jákob adta 

• 2. a fáraó adta 
x. József adta 

7. Az igazi jövendölés 
l. a jövő találgatása 

• 2. biztosan felismerhető esemény 
x. nem lehetséges 

8. Jákob királyságot jövendölt 
l. Judának 
2. Józsefnek 
x. Rubennek 

9. Történt ekkor Jézusról is jövendölés? 
l. szó scm volt róla 

• 2. történt 
x. nevét sem tudták 

10. József végtisztessége apja iránt 
l. piramist emeltetett sírja fölé 
2. Kánaánba vitette 
x. gyászistentisztelet 

A /9. leladatlap telitalálata. 2 x 2 l 2 2 2 l 2 l 2 l 2 
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20. A SZOLGASÁG FÖLDJÉN 

l. A népnek az egyiptomi tartózkodás 
l. kárára volt 

• 2. hasznos volt 
x. közömbös volt 

2. A legjellemzőbb egyiptomi építmény 
l. a Nílus-gát 
2. az obeliszk 

• x. a piramis 
3. A kisbabák kiirtására parancsot kaptak 

l. az orvosok 
• 2. a szülésznők 

x. a nagymamák 
4. A nép Istentől küldött szabadítója: 
• l. Mózes 

2. a fáraó 
x. Áron 

5. Volt-e régen Mózes-kosár? 
l. volt 
2. nem volt 

• x. volt, de nem olyan mint ma 

6. Mózest megtalálták 
l. a tóparton 

• 2. a folyó szélén 
x. a sebes vízben 

7. Az egyiptomiak műveltsége 
l. csupa babonaság volt 

• 2. komoly tudósaik voltak 
x. csak a múmiákhoz értettek 

8. Mi készült a zsidók tégláiból? 
l. piramis 
2. város 
x. erődítmény 

9. Jól tett-e Mózes, amikor békített? 
l. Semmi köze más dolgához 

• 2. szolgálni kell a békét 
x. de csak ha biztos az eredmény 

I 0. Isten a csipkebokorban 
l. Mózes látta 
2. nem látta 

• x. csak a jelképét 

A 20. feladatlap telitalálata: 2 x 2 l l x 2 l 2 l 2 l x 

21. A LEGELSŐ HÚSVÉT 

l. Mózes kísérője 
l. Ábrahám 

6. A kovásztalan kenyérnek a mi isten
tiszteletünkben: 

• 2. Áron 
x. Jákob 

l. van emléke 
2. nincs emléke 

2. Egyiptomi csapások száma x. teljcsen jelentéktelen 
l. 7 7. A bárány vérével be kellett hinteni 
2. 9 l. az udvart és a küszöböt 

• x. l O 2. a szemöldök és a félfát 
3. Az egyiptom ékszerek elvivése x. az ablakot és ajtót 

l. lopás volt 8. A fán pirosló bárányvér emlékeztet 
• 2. nem volt az l. az olajfákra 

x. rendes fizetés volt • 2. Jézus keresztjérc 
4. A húsvéti vacsora egyúttal istentisztelet is? x. a bosszúra 

l. nem, csak rendes étkezés 9. Mi volt a l O. csapás" 
2. csak istentisztelet l. ragályos betegség 

• x. kettő együtt 2. sáskajárvány 
5. Készítettck-c sült báránybordát? • x. elsőszülöttek halála 

l. igen l 0. A húsvét ünnepe 
• 2. nem l. Egyiptomiaknál hálaünnep 

x. dc szabad lett volna • 2. szabadságünnep 
x. ara tás i hála 

A 21. feladatlapot így kellett kitölteni. 2 x 2 l x 2 J l 2 2 x l 2 
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22. A SZENTIRÁS CSODÁIRÓL 

L Tehet-c az lsten csodát? 
l. nem tehet 

• 2. tehet 
x. tehetne, dc nem tesz 

2. Valójában történtck-e rendkívüli 
események? 

• l. történtek 
2. nem történtek 
x. csak az emberek tartották ilyennek 

3. A Szentírás mindcn rendkívüli esemé
nyét csodának kell-e tartanunk? 
l. igen 

• 2. nem 
x. tetszésünkre van bízva 

4. A zsidók vezetése a sivatagban 
l. lsten személyes műve 

• 2. Mózcsnek adott segítség által 
x. A körülmények szabták meg 

5. A vallásos ember és a csodák 
l. szcreti és kívánja őket 

• 2. ellenkezőleg, nélkülük is hisz 
x. a hit megvan csodák nélkül is 

6. A Sinai félsziget régen 
l. ugyanolyan homok és kősivatag mint 

• 2. sokkal termékenyebb ma 
x. kimondott termőföld 

7. Mózes vezető tudása 
l. ötletszerű 

• 2. tudatos ismeretcken alapult 
• x. az lsten is segítette (két mcgoldás!) 
8. A nép folyton zúgolódott 

l. joguk volt hozzá 
2. nem volt joguk 
x. ilyen volt a természetük 

9. A lázongás okai 
l. A munkanélküliség miatt 

• 2. az étel és vízhiány miatt 
x. az éghajlat miatt 

l 0. Isten gondoskodása népéről 
l. rendkívülinek tartható 
2. nem tartható annak 
x. a Biblia sem annak tartja 

A 22. feladatlap telitalálata: 2 l 2 l 2 2 2 l 2 v. x x 2 l l 

23. A SZÖVETSÉG ÉS A TÖRVÉNY 

l. A szövetségkötés hegye 6. Mózes természetc 
l. Ararát l. nagyon indulatos 
2. Sion 2. eléggé nyugodt 

• x. Sinai x. flegma 
2. A törvény lényege, foglalata 7. A világ leghíresebb Mózes-szobrát 

l. szcrtartási előírások l. Ráfaci alkotta 
2. jogi előírások • 2. Michelangclo 

• x. a tízparancs x. Munkácsy 
3. A szövetség maradandó emléke 8. Az általunk ismert l O parancs 

l. a Sinai hegy szövege 
• 2. a két tábla l. azonos a kőtáblákéval 

x. az áldozat 2. teljesen más 
4. Az aranyborjú átvitt értelme • x. tartalmilag egyező 

l. a hatalom 9. Tízparancs és a polgári törvények 
• 2. a gazdagság l. ellenkezhetnek egymással 

x. a szépség • 2. nem ellenkezhetnek 
5. A szövetségkötésnél közvetített x. nincs is közük egymáshoz 

l. Mózes 10. Minden parancsolat lényege 
2. Áron l. a hűség 
x. az Isten maga 2. az engedelmesség 

• x. a szcrctet 

A 23. feladatlap helyes megoldása: x x 2 l 2 l l l 2 x 2 l x 
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24-25. A VÁLASZTOTT NÉP ISTENTISZTELETE 1-11. 

L Az első ezerév szent helye 6. Templomi áldozatok anyaga lehetett 
l. a templom l. beteg állat 

• 2. a szentsátor 2. egészséges sertés 
x. a hegycsúcsok • x. árpakéve 

2. A legnagyobb ünnepük 7. Örökmécsünknek van-e ószövetségi 
• l. a húsvét megfelclője? 

2. a pünkösd l. igen, van 
x. a hosszúnap 2. nincs 

3. A hosszúnap hossza x. ha villany, nem is lehet 
L 20 óra 8. A szentck szentje 

• 2. 24 óra • l. a templom egy része 
x. éjféltől éjfélig 2. a főpap neve 

4. Az oltár szerepe x. az lsten 
l. az áldozat helye 9. Zsidók a napot számították 
2. feldiszítésre szánt hely • l. estétől estéiig 
x. a tanítás helye 2. éjféltől éjfélig 

5. A papok nemzetsége x. déltől délig 
L Melkizedek utódai l 0. Étkezési törvényük szerint volt 
2. Mózes utódai l. tiszta és tisztátalan étel 

• x. Áron utódai 2. zsíros és olajos 
x. húsos és tésztás 

A 24-25. feladatlap telita/á/ata. 2 l 2 l l x x l l l l l l 

26-27. LÁZADÁSOK - HONFOGLALÁS 

l. Az Igéret földjének költői neve: 
l. a szabadság földje 
2. lsten országa 
x. tcjjcl-mézzcl folyó ország 

2. Mózcs rézkígyója 
L cmlékeztető a kisértőre 
2. Jézus keresztjének előképe 
x. művészcti alkotás 

3. Bálám szamara a közmondás szcrint: 
l. állt 
2. üvöltött 
x. megnémult 

4. Mózcs az Igéret földjét 
l. járta 
2. meglátta 
x. nem láthatta 

5. Mózcs éltc kora 
l. 200 év 
2. 120 év 
x. 100 év 

6. Mózes utóda 
l. a fia 
2. Áron 
x. Józsue 

7. Jerikó jelentősége 
l. a pál mák városa 
2. Kánaán kapuja 
x. romjai 

8. J er i kó fala i 
l. véletlenül omlottak le 
2. a nagy hangzavartól 
x. az eset jelképesen is érthető 

9. Az ország felosztása 
l. 12 részre 
2. ll részre 
x. l O részre 

10. A menedékhclyck intézménye 
l. nem volt igazságos 
2. igazságos volt 
x. emberbaráti okok miatt kellett 

A 2ó-27. feladatlap te/italálata. x 2 l l 2 2 x l 2 x l l x 
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28-29. A BIRÁK 

l. Ténylegcsen ítélkeztek 
l. igen 
2. nem 

• x. nem jellemző 
2. Működésük ideje 

l. Mózes és Józsue között 
• 2. Józsue és a királyok között 

x. a rossz királyok helyett 
3. Az idegen megszállás 

l. nem lsten büntetése 
• 2. lehet az is 

x. az Istennek közömbös a nép sorsa 
4. A Baál szó 

l. szórakozást és táncot jelent 
2. szórakozó helyet 

• x. pogány istennév 
5. A legerősebb bíró 

l. Gedeon 
• 2. Sámson 

x. Józsue 

6. Tragédiájának oka 
l. egy nő 
2. saját ostobasága 
x. túljártak az eszén 

7. Gedeon gyapja 
l. olyan mint a többi 
2. a jelenség véletlen műve 

• x. Isten akaratát jelentette 
8. Emberek az lsten terveiben 

l. szükségesek 
2. nem szükségesek 

• x. Isten dönti el az alkalmasságot 
9. Gedeon sorozása 

l. a bátorság szerint 
2. a termetet nézte 

• x. az önmegtagadás volt a szempont 
l 0. Harciszerszáma 

l. harckocsi 
2. kard 

• x. cserépfazék 

A 28-29. feladatlap telitalálata: x 2 2 l x 2 2 l x x x l x 

30-31. RUTH HÉLI ÉS SÁMUEL 

l. A történet palesztinai színhelye: 
l. Jerikó 
2. Jeruzsálem 

• x. Betlehem 
2. Rut származása: 

l. filiszteus 
• 2. mohabita 

x. zsidó 
3. Történelmi jelentősége: 

l. zsidóvá lett 
2. Booz nőül vette 

• x. a Megváltó őse 
4. A sógorság-törvény célja: 

l. egy férfinek több felesége lehessen 
2. az özvegyek védelme 

• x. ne haljon ki a család 
5. Az aratók jószívűsége: 

l. csupán önkéntes volt 
2. csak Booz adta parancsba 
x. a törvény is előírta 

A 30-31. feladatlap telitalálata: x 2 x l x x 
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6. Héli felelőssége 
l. nem vette komolyan a szolgálatot 

• 2. elnézte fiai életmódját 
x. háborúba engedte a szövetség 

ládáját 
7. Sámuel anyjának fogadalma 
• l. szép dolog volt 

2. kegyettenség volt 
x. értelmetlenség volt 

8. Isten segíti a bűnösöket? 
l. veszni hagyja őket 

• 2. segítheti őket is 
x. csak a jókat segíti 

9. Két istent imádni 
l. előrelátás 

• 2. lehetetlenség 
x. bűn (két megoldás) 

10. Bálványimádók 
l. ma is vannak 
2. ma már nincsenek 

• x. attól függ. mit értünk bálványon 

2 l l 2 2 ~·. x l x 



32-33- SAUL ÉS VETÉLYTÁRSA 

l. Saul idejének legfejlettebb államformája: 6. Dávid tehetséges volt mint 
l. a törzsfőnök az élen l. építéstervező 
2. bírák alatt 2. pásztor 

+ x. a királyság + x. költő és zenész 
2. Fejjel nagyobb mindenkinél minálunk 7. Kedvenc hangszere 

l. szt. István l. a hárfa 
+ 2. szt. László 2. a kisdob 

x. Kinizsi 
3. Aki az uralkodónak is parancsol: 

l. ilyen nincs 
2. a nép 

• x. lsten és a lelkiismeret 
4. Sault elvetette Isten, mert 

l. nem volt elég bátor 
2. nem mutatott be áldozatot 

+ x. nem engedelmeskedett 
5. Dávid régebbi foglalkozása 

l. szegénység miatt pásztorkodott 
+ 2. ez szent foglalkozásnak számított 

x. sertéseket is őrzött 

x. a kürt 
8. Saul egyik bűne Dáviddal szemben 

l. irigyelte költészetét 
+ 2. féltékenységből gyűlölte 

x. kirabolta 
9. Dávid legszebb erénye Saul iránt 

l. Elment helyette a háborúba 
2. teljesítette kívánságait 

+ x. meghocsájtott neki 
10. Saul meghalt, mert 

l. megöregedett 
2. az ellenség megölte 

• x. öngyilkos lett 

A 32-33. feladatlap telitalá/ata: x 2 x l x 2 x l l 2 x l x 

34-35. DÁ VID 

1. Dávid történelmi szerepe: 
l. költő és zenész volt 
2. legyőzte a Góliátot 

• x. birtokba vette Kánaánt 
2. Az ország új fővárosa: 

l. Betlehem 
+ 2. J eruzsálcm 

x. Jerikó 
3. Próféta, aki még Dáviddal is szembe-

l. Sámuel szállt: 
2. Nátán 
x. Saul 

6. A lázadó fiú neve: 
l. Salamon 
2. Nátán 
x. Absalon 

7. Halálának oka 
l. átszúrták a szivét 
2. leesett az öszvérről 
x. felakasztotta magát 

8. Dávid legtöbbet jövendölt: 
l. fiáról Salamonról 
2. utódáról a Messiásról 
x. a világ végéről 

9. Leghíresebb jövendölése: 4. Dávid legnagyobb bűne: 
l. elűzte fiát 
2. szándékosan embert öletett 
x. házasságot tört 

l. a Megváltó haláláról és feltámadásáról 
2. a világ végéről 

5. Dávid egyik példás bűnhőuése: 
l. győztek cllenségei 
2. meghalt a kisfia 
x. elvesztette népszcrűségét 

x. a Megváltó anyjáról 
l O. A prófétáló képesség 

l. természetes adottság 
2. lehetetlenség 
x. lsten segítsége kell hozzá 

A 34-35. jeladatlap tclita/álata: x :! 2 2 2 x l 2 l l x 
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36-37- BÖLCS SALAMON - ÉS PÉLDABESZÉDEI 

l. Salamon mclléknevc: 6. Salamont meglátogató uralkodó 
l. igazságos l. a fáraó 
2. hóditó 2. az északi szomszéd-király 

• x. bölcs x. Sába királynője 
2. A salamoni ítélet alapja: 7. Híres épületfa Salamon építéseinél: 

l. az emberismeret l. a cédrus 
2. a jogtudás 2. a tölgy 
x. a tapasztalat x. a kőris 

3. Salamon politikai eszközei: 8. Salamon írása a Bibliában: 
l. a háború l. a Királyok könyve 

• 2. a tárgyalások • 2. a példabeszédek könyve 
x. a megfélemlítés x. a Zsoltárok könyve 

4. Salamon fényűzése megengedett 9. Leghiresebb alkotása: 
l. még ha pazarlás is l. a királyi palota 

• 2. ha senkiscm nélkülözött 2. a gázai erődítmény 
x. ha juttatott a szegényeknek is • x. a jeruzsálemi templom 

5. Gazdagságának emléke: 10. Bölcs mondásainak száma kb. 
l. semmi nem maradt belőle l. 100 
2. a régészek sokat megtalálnak 2. l OOO 
x. csak a Biblia tud róla x. 3000 

A 36-37. feladatlap telitalálata: x J 2 l 2 2 x l J 2 x l x 

38-39. AZ ORSZÁG KÉT RÉSZE - A PRÓFÉTÁKRÓL 

l. Salamon öregkorára értéktelen ember 
l. mcrt rászokolt az ivásra lett: 
2. mcrt cl b u tu It 

• mcrt a pogány nők behálózták 
2. Salamon fia, a trónörökös 

l. jó nevelést kapott 
• 2. elhibázták a nevelését 

x. senkiscm nevelte 
3. Jó hallgatni 

l. a velünk egykorúakra 
2. a nálunk idősebbekre 
x. senkire se jó hallgatni 

4. Az ország két része: 
J. Kánaán és Izrael 
2. J u da és Izrael 
x. Juda és Szamaria 

5. Délen fekszik 
l. Juda 
2. Izrael 
x. Szamaria 

6. Próféta lehet 
l. aki akar 
2. akit az Isten hív 
x. akit kineveznek 

7. Meddig tart a próféták korszaka? 
J. Jézus eljöveteléig 
2. ma is tart 
x. amíg a két országrész fennállott 

8. A próféták írásait olvashatjuk 
l. csak a keresztény tarútás során 
2. a szentmisc alatt is 
x. ők nem írtak, csak róluk írtak 

9. A prófétálás azonos 
l. a jövendőmondással 
2. nem azonos vele 
x. Jézus tanításával 

l 0. A hamis próféták bűne 
J. gazdagok akartak lenni 
2. gyávák voltak 
x. hazudoztak 

A 38-39. feladatlap helyes megoldása: x 2 2 l 2 l 2 l J 2 2 l x 
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40. ÁHÁB 

l. Áháb mellékneve: 
l. a legkapzsibb király 
2. a leggonoszabb király 
x. aki üldözte Illést 

2. A pogányok istentisztelete rendszerint 
l. imádkozás és ének 

6. A szőlőtulajdonos neve 
l. Illés 

• 2. Nábot 
x. Aháb 

7. Jogos volt-e a szőlőfoglalás? 
l. királynak mindent szabad 

• 2. részegeskedés és kicsapongás 
x. tanítás és meghallgatása 

2. a tulajdonos volt köteles felajánlani 

3. A próféta-verseny helye: 
• l. Kármel 

2. Sinai 
x. Libanon 

4. Helyes volt-c Illés brráskodása? 
l. helyes volt 

• 2. nem volt az 
x. az lsten parancsolta így 

5. A hír érkezése 
l. a mennydörgésben 
2. a pusztító tűzben 

• x. az enyhe szellő suttogásában 

• x. nem volt jogos 
8. Áháb bánata 

l. nem hatotta meg az Istent 
• 2. még erre is hallgatott 

x. már kései volt 
9. Jezabel halála 

l. szíven lőtték 
• 2. l edo b ták és összezúzódott 

x. Jehu lefejczte 
10. A legmegalázóbb halál 

l. akit lefejeznek 
2. akit megköveznek 

• x. akit a kutyák falnak fel 

A 40. feladatlap telitalálata: 2 2 J l 2 x 2 l x 2 2 l x 

l. A prófétafiak 
l. a próféták fiúgyermekei 

• 2. tanítványai 

41. ELIZEUS 

6. A csodás erejű víz 
l. A Holt tenger 

• 2. a Jordán 
x. utcai énekesek x. a Genezáreli tó 

2. lllés szekere 7. Giezi bűne 
l. tüzes lovak vágtattak vele l. lopott 
2. sasok repítették 2. kapzsi volt 

• x. az lstennel való találkozás jelképe x. árulkodott 
3. Elizeus és a medvék 8. Elizeus az ellenségről 

l. jogos a csúfolódok büntetése l. meg kell semmisíteni 
2. igazságtalan 2. át kell venni a felfogásukat 
x. nem ránk tartozik · x. szeretettel meg lehet őket is nyerni 

4. Elizeus híres tette az ételfinomítás 9. Isten és az emberek 
l. szó sincs ilyesmiről l. Isten őszintén szeret mindenkit 
2. a Biblia tud róla 2. csak a jókat szereti 
x. lllés tett ilyesmit x. a rosszakkal nem is törődik 

5. A bélpoklosság mai neve l 0. Illés halála 
l. gyomorbaj l. igazán meghalt 
2. lepra 2. nem halt meg, újra eljö n 
x. bélrák /•/ x. lángbuzgósága másra szállt 

A 41. feladatlap telitalálata: 2 x J l 2 2 2 l 2 x l l l vagy x 
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42-43. IZRAEL PUSZTULÁSA - MIKEÁS, IZAJÁS 

l. Történelmi emlék a pusztulásról 
l. a városromok 
2. a királyi irattár 

• x. a fekete obeliszk 
2. A végpusztulás oka 

l. az ellenség túlereje 
2. elpusztultak a lelki értékek 
x. Izrael gyengesége 

3. Szamaria ú j lakossága 
l. teljesen pogány 
2. egyistenhivő 

• x. keveréknép 
4. Jövendölés a Megváltó szülőföldjéről 

l. Jeruzsálem lesz az 
• 2. Betlehem 

x. Názáret 
5. "Az ószövetség evangelistája" 

l. Izajás 
2. Mikeás 
x. Ámosz 

6. Aháb fiát, a trónörököst 
l. megölték 
2 Molocsnak áldozták 
x. éhen halatták 

7. Izajás híres jövendölése 
l. csak a Megváltóról szól 
2. nem róla, hanem Aháb fiáról 
x. kettős jövendölésről van szó 

8. A próféták a Megváltóról 
l. minden lényegeset elmondtak 
2. alig száltak valamit 
x. sok tévedést is mondtak 

9. A Megváltó önigazolása 
• l. Hivatkozott a prófétákra 

2. nem emlegette őket 
x. nem voltak róla jövendöléscik 

10. A prófétálás tudománya 
l. természetes képesség 
2. a gonosztól van 
x. isteni segítség kell hozzá 

A 42-43. feladatlap te/italálata: x 2 x l 2 l 2 l x l l l x 

44-45. AZ ELFOGLALT JERUZSÁLEM - A SZÁMŰZÖTT NÉP 

l. A feltörekvő új világhatalom 
l. Assziria 
2. Babilon 
x. Egyiptom 

2. Jeremiás próféta hatása az emberekre 
l. népszerű volt, hallgattak rá 
2. gyűlölték 

• x. nem vették komolyan 
3. Az ország megmenekülhet 

l. ha ellenáll Babilonnak 
• 2. ha meghódol neki 

x. ha semleges lesz 
4. Az ország meghód1tására induló király 

l. a fáraó 
2. Nabukodonozor 
x. Xerxesz 

5. A város első eleste 
l. 597-ben 
2. 45ü-ben 
x. 65ű-bcn 

6. A fogságban töltött évek száma 
l. 100 

• 2. 70 
x. 50 

7. Babiloni folyó, amely mellett éltek 
l. a Kobar 
2. a Tigris 
x. az Eufratesz 

8. A száműzöttek prófétája 
l. Ezekiel 
2. Jeremiás 
x. Izajás 

9. Isten és száműzött népe 
l. Elfordult tőlük 
2. ott is szerette népét 
x. örült pusztulásuknak 

10. Ezekiel vigasztaló látomásai 
I. az Isten kocsijáról és a csontmezőről 
2. a terített asztalról a győzelem napján 
x. a kidőlt fáról 

A 44-45. feladatlap telitalálata: 2 x 2 l 2 l 2 l l l 2 l l 
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46-47- JEREMIÁS 

l. Szabad-e esküt szegni, ha kibántuk 
magunkat? 
l. akkor sc szabad 
2. szabad 

• x. ha isten felment alóla 
2. A szövetség-láda sorsa 
• l. elrejtik és elfelejtik 

2. elrejtik, de megtalálják 
x. ellenség kezérc került 

3. Esküszegők büntetése régen: 
l. nyelvkivágás 

• 2. megvakítás 
x. halál 

4. Jeremiás siralmai: 
l. népballada 
2. híres festmény 

• x. a Szentirás egyik könyve 
5. Jeremiás Egyiptomban 

l. ide menckült 
• 2. ide hurcol ták 

x. sohascm járt 

VIGASZTALÁSOK 

6. Babilon sorsa: 
l. sokáig fennmaradt 

• 2. rövidesen elveszti világuralmát 
x. egyesül Egyiptommal 

7. Babilon utódja: 
l. Szíria 

• 2. Perzsia 
x. Egyiptom 

8. Vigasztalások könyve: 
l. önálló szentírási könyv 
2. ilyen könyv nincs is 

• x. lzaiás könyvének 2. része 
9. Ki "az Isten Szolgája"? 

l. a király 
• 2. a Megváltó 

x. a próféta 
10. Isten Szolgáját jellemezni: 

l. állandóan győz 
• 2. szenved és szeret 

x. kedvét szegi 

A 46-47. feladatlap telitalálata. x l 2 l x 2 2 l 2 x 2 i ? 

48-49- BABILON PUSZTULÁSA - KÜROSZ 

l. Dániel és társai az önmegtagadástól 6. Kürosz rendeletc a zsidókról: 
l. egészségileg tönkrementek l. birtokokat vásárolhatnak 

• 2. egészségesek és értelmesek 2. hazatérhetnek 
x. meggazdagodtak x. Babilonban kell maradniok 

2. A szobor-látomás értelme: 7. Az újjáépítés rendje: 
l. egyféle anyagból kellett volna l. legfontosabb a szórakozóhelyek 

készíteni 2. a falak 
• 2. a széthúzás tönkreteszi az országot 

x. az anyag gyenge kötőanyag 
3. Engedelmeskedni kell 

l. annak, aki utóljára· parancsol 
2. a felettesünknek 

• x. inkább az Istennek, mint embereknek 
4. Kivel kapcsolatban hangzott el: "Meg

mérettél és könnyűnek találtattál? " 
l. Nabukodonozorral 

x. a templom 
8. A templom építésénél segíthetett 

l. mindenki 
2. kivéve a szamaritánusokat 
x. kivéve a bűnösöket 

9. Az építés két jellegzetes eszköze: 
l. a függőzsinór és a símító 
2. a vakolókanál és a kalapács 
x. a vakolókanál és a kard 

• 2. Baltazárral 
x. Kürosszal 

l 0. Az új, vagy a régi templom jelentő-

5. Babilon világhatalmának megdöntői 
l. az egyiptomiak 

• 2. a perzsák 
x. a szírek 

l. a régi, mert Salamon m űve sebb? 
2. az új, mcrt Jézus is látogatja 
x. a régi mert sok az aranya 

A 48-49. feladatlap te/italálata: 2 2 x l 2 2 2 l x 2 x l 2 
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50. ZAKARIÁS - MALAKIÁS 

l. Zakariás jövendölése az 
l. nagy tudós lesz 

Úr Jézusról: 6. Jövendölés az Újszövetség áldozatáról 

2. harcos egyéniség 
x. szelid uralkodó 

2. Megjövendölt állata: 
l. a ló 
2. az öszvér 

• x. a szamár 
3. A júdás-pénz, 

l. csak véletlenül lett 30 ezüst 
2. ennyi volt kéznél 

• x. ennyi volt megjövendölve 
4. A pénz sorsa: 

l. kiosztják 
• 2. telket vesznek rajta 

x. elássák 
5. lstennek áldozatul 

l. mindenfélét lehet adni 
2. ami másra nem való 

• x. csak a hibátlan jó 

l. nincs a Szentírásban 
2. van, de csak egyetlen áldozatról 

• x. ez az áldozat örök 
7. Az állatoknál értékesebb áldozat: 
• l. amely hibátlan és tiszta 

2. az aranypénz 
x. az élet 

8. A próféták érdeme: 
l. a nemzet függetlenségének megörzése 
2. az egyistenhit megmaradása 
x. megrótták a rossz királyokat 

9. Jézus és a próféták 
l. nem hivatkozott rájuk 

• 2. felhasználta írásaikat 
x. nincs közük egymáshoz 

10. Ahhoz, hogy ma valaki próféta legyen: 
l. jövendölni kell tudnia 

• 2. nagyon kell szerelnic Isten ügyét 
x. fiúnak kell lennie 

Az 50. feladatlap helyes megoldása: x x x l 2 x x l l 2 2 l 2 

51-52. JÓNÁS- TÓBIÁS 

l. A Jónás-könyv egyik főszercplőjc: 
l. egy cápa 
2. egy bálna 
x. egy delfin 

2. A J ón ás legenda híres városa: 
l. Damaszkusz 
2. Jeruzsálem 

• x. Ninive 
3. Jónás a prófétai küldctést 

l. szívcsen vállal ta 
• 2. "r ü hel tc" 

x. egy ál talán nem vállalta 
4. A próféta főhibája: 

l. az irigy ség 
2. a bosszúállás 
x. a kapzsiság 

5. A prófétaság hatása 
l. semmiscm volt 
2. igen kevés 

• x. sohasem marad cl 

6. Jónás könyvét magyarul feldolgozta: 
l. Illyés Gyula 
2. Juhász Gyula 
x. Babits Mihály 

7. A Tóbiás-könyv fő célja: 
l. az Őrangyalok tiszteletét terjeszti 
2. a jótékonykodás! dícséri 
x. a szülőtisztelctct hirdeti 

8. A segítő angyaJ neve: 
l. Mihály 
2. Ráfaci 
x. Gábor 

9. A hal mája önmagában 
l. lehet gyógyszer 
2. nem lehet az 
x. közömbös anyag 

l 0. Az angyaJok teste 
l. valóságos test 
2. látszólagos test 
x. nino;s testük 

Az 51-52. feladatlap helyes kitöltése: 2 x 2 l l x x l l 2 l l 2 
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53-54. JUDIT - ESZTER 

l. A kelet felől támadó fővezér: 6. Eszter történetének színhelye: 
l. Asszurbanipát l. Perzsia 
2. Nabukodonozor 2. Izrael 

• x. Holefernesz 
2. Az ellenálló hős város: 

l. Szamaria 
• 2. Betulia 

x. Jeruzsálem 
3. Judit családi állapota: 

l. leány 
2. asszony 

• x. özvegy 

x. Judea 
7. Eszter királynő főerénye: 

l. a jószívűség 
• 2. együtt érzett népével 

x. megbocsájtó 
8. A népet fenyegető veszély: 

l. a vagyonelkobzás 
2. a kitelepít és 

• x. a kiirtás 
4. Az ostromlottak kitartanak 

l. az utolsó szálig 
9. A főminiszter esetéből eszünkbe jutó 

közmondás: 
2. az utolsó csepp vizig 
x. az utolsó lőszerig 

5. A segítő lsten az emberi okosságet 
l. felhasználhatja 
2. nem igényli 
x. feltételezi 

l. többet ésszel... 
• 2. aki másnak ... 

x. nyugtával dícsérd ... 
l 0. Eszter előképe Sz űz Máriának, mert 

l. közbenjárt népéért 
2. nagyon szép volt 
x. egy férfi segítette 

Az 53-54. feladatlap telitalálata: x 2 x l l l l l 2 x 2 l l 

55. JÚB 

l. A könyv központi kérdése: 
l. miért szerencsések egyesek? 

• 2. miért szenvednek oly sokan? 
x. miért közös sorsunk a halál? 

2. Szabadkezet kapott J ó b sorsa alakí-
L a felesége tásában 
2. a betegség 

• x. a sátán 
3. Jób első hires mondása: "Ha a jót elvct

tük Isten kezéből stb." 
• l. bölcs megnyugvás Isten akaratán 

2. kényszerű beletörődés a változtat
hatatlanba 

x. a végzet ellen lázadó ember szava 
4. Feleség a szenvedés idején 

l. a férje mellett állt 
2. értelmetlen volt 

• x. férje ellen fordult 
5. A második híres mondás: "Isten adta, 

Isten elvette stb." 
l. gyenge emberre vall 

• 2. a gondviselésbe vetett hitből fakad 
x. akinek már minden mindegy 

6. Az elbeszélésben szereplő barátok 
l. öt száma: 

• 2. három 
x. kettő 

7. A szenvedés végső oka: 
l. teljcsen érthető számunkra 
2. teljesen érthetetlen 

• x. mindig titokzatos marad 
8. Lehet c teljes igazság a földön? 

l. lehet 
• 2. nem lehet 

x. talán 
9. Vállalhat-e szenvedést egyikünk a mási

kunk helyett? 
l. teljes mértékben 
2. nem vállalhat 

• x. részben 
10. Jób mellékncve: 

l. a szcrencsétlen 
2. a szenvedő 

• x. a béketűrő 

Az 55. feladatlap telitalá/ata: 2 x l l x 2 2 l x 2 x l x 
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56. A MAKKABEUSOK 

l. A Makkabeus név jelentése 
l. partizán 

• 2. kalapács 
x. kard 

2. A Kr.e. 2.sz. új világhatalma, mely a 
választott népet fenyegeti 
l. Egyiptom 
2. Perzsia 

• x. Szíria 
3. A népüldöző király neve 

l. Xerxesz 
2. Nabukodonozor 

• x. Antiochusz 
4. Az öreg Eleazár vértanúja lett 

l. a szombat törvényének 
• 2. az ételtörvényeknek 

x. a felebaráti szeretetnck 
5. Jól tctt·e, amikor nem színlelt 
• l. jól tett 

2. egy kissé engedhetett volna 
x. nem tudjuk eldönteni 

6. A babonaság 
l. nagy bűn 
2. kis bűn 

• x. a körülményektől függ 
7. A jeruzsálemi áldozat igazolja, hogy 

l. nincs ember bűn nélkül 
• 2. hittek a tisztítóhely létezésében 

x. a kárhozat nem örök 
8. A választott nép szövetségesei a harcok 

l. a rómaiak során: 
2. a karthágóiak 
x. az arabok 

9. A szabadsághoz joga van 
l. minden népnek 
2. csak a művelt népeknek 
x. akik ki tudják vívni 

l 0. Az ószövetségi Szentírás előírásai 
érvényesek 
l. még ma is minden szempontból 
2. már egyáltalán nem 

• x. bizonyos szempontból igen 

Az 56. feladatlap telitalálata: 2 x x l 2 l x l 2 l l l x 
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SOLT Jenő: 
IGY ÉRTSD AZ ÚJSZÖVETSÉGET! 
Bécs, 1976, 158!. 

BIBLIKUS KIADVÁNYAINK 

Jelen mű folytatásaként ötven újszövetségi bibliamagyarázalot nyújt hitoktatóknak, 
bibliamagyarázó lelkipásztoroknak segédeszközül ez a könyv: függelékében találós 
kérdéseket (q u íz) is találunk az elsajátított ismeretek ellenőrzésére. 

Jakob KREMER: 
HOGYAN OLVASSUK A SZENTIRÁST? 
Útmutatás a Szentírás helyes megértéséhez 
Bécs, 1974, 76 l. 
Jacob Krcmer, a bécsi egyetem biblikus professzora a Szentírás olvasásához ad az 
újabb tudományos módszerek fényében lényeges útmutatást. 

W. KASPER -R. SCHNACKENBURG és többen: 
RÉGI KÉRDÉSEK - ÚJ VÁLASZOK? ÚJ KÉRDÉSEK - RÉGI VÁLASZOK? 
Az Egyház, a lelkipásztorok és a teológia mai kérdései 
Bécs, 1976, 134 l. 
E kötetben rangos teológusok vizsgálják a teológia újabban különösen érdekes kérdé
seit. Itt Schnackenburg professzor tanulmányát emeljük ki: ,.Tévesen magyaráztuk 
eddig a Bibliát?'' 

K. SI-A CK H.K. MOUJ. TON - M. A VER Y I. THOMSON: 
KJSKOMMENT ÁR AZ ÚJSZÖVETSÉGHEZ 
Bécs, 1973, 282 l. 
Négy biblikus szakember munkáját kapjuk itt egy kötetben. Hasznos segédeszköz a 
Szentírás megértéséhez és átelmélkedéséhez. 

BIBLIÁVAL VASÁRNAPRÓL VASÁRNAPRA 
Mai gondolatok új liturgiJínk szeilfírási o!l·asmányaihoz 
Bécs, 1971, 495 l. 
Könyvünk célja a mai ember érdeklődésével és igényeivel vizsgálni a Szentírásnak 
vasárnaponkint felolvasott szakaszait. Biblikus szakemberek bevezetéseivel az egyes 
szentírási könyvekhez. Az elmélkedések papok és laikusok közös műve. 

Jean-Claude BARREA U: 
AZ ÖRÖMHIR 
Jézus Krisztus üzenete 
Bécs, !972, 18 2 l. 
A kereszténység lényegéről szól ez a könyv. Kiindulópontja. hogy a kereszténység 
nem valami, hanem valaki: Jézus Krisztus -, ezért az Ö személyével és művével 
kívánja megismertetni az olvasÓI. Egyszerű, közvetlen módon magát Jézust beszél
tcti, az Evangélium szavaival magyarázza a keresztény hit központi igazságait. 

Jacques 1-0EW: 
ELMÉLKEDÉSEK JÉZUS KRISZTUSRÓL 
f.e/kigyakor/ar a Vankánhan 
llécs.l975,1751. 
Ki Jézus Krisztus? Frre az örökké időszerű kérdésre keres választ szerzőnk, a Szent
írás és a mai élet nagy ismerŐJe. a .. dokkmunkáspap" e kikigyakorlatos könyvélwn. 

Rcndefr.isi eim: VERJAG OMC, A-1090 WIEN. Boltzmanngasse 14. 





A Biblia, de főként az Ószövetség olva· 
sása, sokszor nehézségek elé állít ben· 
nünket, különösen a fiatalabb, illetve a 
Biblia világában kevésbé járatos olvasó· 
kat. Könyvünk rövid fejezetekben, igen 
egyszerű elbeszélési modorban hámozza 
ki a fontosabb ószövetségi történetek 
mondanivalóját a mai olvasó számára. 
Ezzel hasznos segédeszközt nyújt a lel
kipásztorkodó papságnak és szülöknek 

egyaránt. 
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