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, 
BEVEZETES 

Minden keresztény hívő számára Jézus szava a döntő és irányadó. Ő pedig nyíltan han
goztatta: "Ne gondoVátok, hogy megszüntetnijöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem 
megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.'' Mt 5,17. Ezzel a véleménnyel összhangban 
Egyházunk kezdet óta nagy tisztelettel vette kezébe az ószövetségi Szentírást, amelyet 
az Igazság Lelke Izrael népének címezett. 

Ennek tudatában azonban arról sem feledkezhetünk meg, hogy az Újszövetség az 
Óban rejtőzik, de az Ószövetség igazán az Újszövetségbentárja ki titkait. Ez aztjelen
ti, hogy az Ószövetség- Pál apostol szavai szerint- vezetőnk volt Krisztushoz, és min
den időkben ez a feladata. 

A keresztény hívő számára az ószövetségi Szentírás nem kizárólag Izrael népének 
nemzeti irodalma, hanem az egész emberiségnek szóló isteni üzenet. Ezért kell tanul
mányoznunk és az Újszövetség fényében értékelnünk. 

Ez a kis könyv ezt a célt szeretné szolgálni. Röviden ismerteti az Ószövetség jelentő
sebb eseményeit és Albert Wider rajzainak kiszínezésével szeretné vizuálisan is a hit
tanulók képzeletébe szőni a hitoktatók által bővebben kifejtett és kiértékelt története
ket . .A Szentírást sugalmazá Szentlélek segítse őket ebben a tevékenységükben. 

GYÖRGY ATTILA 
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ÁBRAHÁM MEGHÍVÁSA 

Körülbelül Krisztus születése előtt kétezer évvel Úr városában élt egy Ábrahám nevű 
ernber. Már idős volt, amikor így szólt hozzá az Isten: Vonulj ki földedről, rokonságod kö
ré ből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. 
Megáldalak és naggyá teszem nevedet, te magad is áldás leszel... Általad nyer áldást a 
föld minden nemzetsége. 

Ábrahám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki. Vette feleségét, Sá
rait, unokaöccsét, Lótot és minden vagyonát. Azután elindultak Kánaán földjére. 

Ter 12, 1--7 
Ábrahám kételhedés nélkül hitt Isten szavának., ezért úgy tiszteljük, mint minden hí

vő atyját. 
Isten kedvéért hajlandónak mutatl-wzott kivonulni ősei földjéről. Nekünk is el kell 

hagynunk "bűneink" föhljét, ha Isten országa {elé indulunk. 

6 





MELKIZEDEK ÁLDOZATA 

Ábrahám legyőzte azokat a királyokat, akik unokaöccsét, Lótot is fogságba ejtették A 
győzelem után eléje jött egy Melkizedek nevű király és pap. Megköszönte Ábrahám se
gítségét és az oltáron kenyeret és bort áldozott fel Istennek. Majd így szóltÁbrahámhoz: 
Áldott légy a magasságbeli Isten előtt, aki az eget és a földet alkotta! Áldott legyen az 
Isten, aki kezedbe adta ellenségeinket! 

Ter 14,17 20 
Melkizedek áldozata előképe a szentmisének, amelyben mi is, Jézus kívánsága szerint, 

kenyeret és bort áldozunk Istennek. Ezért nevezzük az Újszövetség papjait Melkizedek 
rendje szerinti papoknak. Minden szentmisében hálát adunk Jézus halálon, bűnön ara
tott győzelméért. 
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ÁBR~lVI KÖZBENJÁRÁSA SZODOMÁÉRT 

Az Úr így szólt Ábrahámhoz: Szodoma és Gomorra miatt tetéződött a panasz, a bűnük 
nagyon súlyos. Megérdemlik, hogy elpusztítsam őket. Ábrahám közbevetette: Valóban 
el akarod pusztítani az igazakat is a gonoszokkal? Talán ötven igaz ember is akad a vá
rosban ... Az Úr így szólt: Ha ötven igazat találok, megkegyelmezek a városnak. Ábra-
hám tovább "alkudott" az Úrral, aki hajlandó lett volna negyven, harminc, húsz vagy tíz 
igaz ember kedvéért is megkímélnia várost. Arn ennyi igazat sem találtak. Ezért kén
és tűzeső pusztította el Szodoma és Gomorra városát. Csak Lót és leányaimenekültek 
meg. Visszanéző felesége sóoszloppá változott. 

Ter 18, 16-33 19,1-19 
Ábrahám hözbenjárása szernléltcti a bünösöh iránti részuétét. Ez a részuél uezette Jé

zust is, ahi életút áldozta azért, hogy jóvátegye a::; ernberek b(inös engedetlenségét. Az 6 
szeretete védelmező tetőként borul az emberiség életére. Érte hegyclmez nekünh a z Isten. 
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ÁBRAHÁM PRÓBATÉTELE 

Isten idös koruk ellenére fiúgyermekkel ajándékozta meg Sárát és Ábrahámot. Szü
lei nagyon szerették Izsákot, de Isten próbára tette Ábrahám hitét és szeretetét. Így 
szólt hozzá: Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, ott mu
tasd be égő áldozatul a hegyen, amelyet mutatok neked. Ábrahám fájó szívvel engedel
meskedett. Oltárt épített és fiát ráhelyezte. Mikor azonban kinyújtotta kezét, hogy le
szúrja fiát, az Úr angyala visszatartotta: Ne bántsad fiadat! Most már tudom, hogy fé-
led az Istent és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőle. 

Ter 22 
Ábrahám példája tani~ja, hogy Istent mindenkinéljobban kell szeretnünk. Isten nem 

kíuánta tőle fia föláldozását. Azt azonban tudjuk, hogy uégtelen szeretete bizonyítására 
megengedte. hogy Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia, szent emberségét föláldozza ér
tünk a keresztfán. 
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IZSÁK HÁZASSÁGA 

Ábrahám megbizta hűséges szolgáját Eliezert, hogy szülőföldjérő] hozzon feleséget fia, 
Izsák számára. Mikor megérkezett Náclwr városába, letelepedett a kút közelében. 
Uram, kérte Istent, segíts szerencsésen elintéznem küldetésemet! Amelyik lánytól vi
zet kérek és ezt válaszolja: Igyál, sőt tevéidet is megitatom, az legyen Izsák felesége. Ha
marosan megjelent egy csinos leány, Rebekka, akinek Eliezer előadta kérését. A leány 
készségesen merített vizet a számukra. Ekkor az öreg szolga elmondotta jövetelének 
célját. Elment szüleihez és megkérte Izsák számára Rebekka kezét. Mivel a lány igent 
mondott, együtt tértek vissza Kánaán földjére. 

Ter 24 
Minden ember életében sorsdöntő a hitvestárs megválasztása. Örüljün!?, haszüleinh 

szeretih egymást! Engedelmességünh!?el mi isjáru.Uu.nh hozzá családi életün!? boldogsá
gához! 
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ÉZSAU ÉS JÁKOB 

Rebekkánakikrei születtek: Ézsau és Jákob. Izsák az elsőszülött Ézsaut, Rebekka J á
ko bot kedvelte jobban. Történt egyszer, hogy Jákob lencsét főzött. Ézsau éhes és fáradt 
volt és enni kért öccse főzelékébőL Rendben van felelte Jákob, de add el érte nekem el
sőszülöttségi jogodat. Mivel ezt Ézsau nem sokra becsülte könnyelműen beleegyezett 
Jákob kérésé be. 

Ter 25,29-34 
Az els6szülöttségijog nagyobb részt biztosított az atyai örökségből. Őt illette az az ígé

ret is, hogy családjából származik majd a Megvál tó. Ézsau ezt nem értékelte kellőképpen. 
A keresztségben Isten fogad 1ninket gyermekeivé. Ennek köszönhetően lehetünk örökösei 
Isten országának. 

16 





AZ ELLOPOTT ÁLDÁS 

Mikor Izsák megöregedett, szeme elhomályosult. Magához hívta Ézsaut és megbízta: 
készítse el kedvenc ételét és ráadja az elsőszülöttnek szóló áldást. Mindezt kihallgatta 
Rebekka, aki rávette kedvenc fiát, hogy őszerezze meg az áldást. Kecskehúsból pecse
nyét készített és szőrével bevonta Jákob nyakát és karját. Ézsau ugyanis szőrös volt. Mi
kor Jákob belépett atyjához, az gyanakodott és megjegyezte: A hang Jákobé, de a kar 
Ézsaué. Azért ráadta áldását. Mikor ezt megtudta Ézsau, éktelen haragra gerjedt és el
határozta, hogy megöli öccsét. Ezért ,Jákob menekülni kényszerült. 

Ter 27 
Tagadhatatlan, hogy Rebekka és Jákob vétkezett, amikor becsapták Izsáhot. Az áldást 

azonban nem lehetett visszavonni. Mikor Jákob megbánta bűnét, az ellopott áldást Isten 
is jóváhagyta. Minden szentrnisében áldást hapunh, hogy keresztényhez méltóan élhes
sünk. 
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AZEGILETRA 

Jákob Hárán felé, édesanyja családjához menekült. Útközben megállt, fogott egy követ, 
feje alá tette és lefeküdt. Álmában egy létrát látott, amelynek felső vége a mennybe ért. 
Isten angyalaijártak fels alá rajta. Legfelül Isten állt, aki megbocsátó szeretettel kije
lentette: Ne félj, veled vagyok, mindenütt oltalmazlak. Mikor Jákob felébredt, az álom 
hatására kijelentette: Milyen félelmetes ez a hely, valóban itt az Isten háza és a 
mennyország kapuja. El is nevezte a helyet Bethelnek, azaz Isten házának. 

Ter 28 
A keresztény számára a templomjelenti elsősorban azt a szent helyet, ahol Istennel ta

lálkozhat. Itt részesülünk a keresztségben, arnely által megnyílik előttünk az Egyház, a 
kegyeLmek, amennyország kapuja. Itt nyerjük el bűneink bocsánatát és minden szentmi
sében mintegy "megnyílik előttünk az ég'', amelyből mennyeiAtyánk szeretettel tekint Fia 
keresztáldozatára. 
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JÁKOB HÁZASSÁGA 

Jákob édesanyja, Rebekka bátyjánál keresett menedéket. Nagybátyjának két férjhez
menendő lánya volt: Ráchel és Lea. Ráchel volt a szebbik és ezért Jákob őt kérte felesé
gül. A ravasz Lábán azonban Leát csempészte be Jákob sátorába és ezáltal arra kény
szerítette, hogy őt vegye feleségül. Látván azonban Jákobjogos haragját, Ráchelt is hoz
záadta. Jákob tizennégy évet szolgált apósánáL Sok gyermekük született, köztük a Rá
cheltől származó József és Benjamin. 

Ter 29 
Az Ószövetségben lehetséges volt a többnejűség, de mint ilyen eltért Isten végleges ter

vétől. Jézus szavai szerint ezt az engedményt Isten "keményszívűségük" miatt tette. Kez
detben nem így volt. A házasságot Isten egy férfi és egy nő szeretetszövetségének szánta. 
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JÁKOB ÉS ÉZSAU KIBÉKÜL 

Tizennégy év eltelte utánJákobnépes családjával, szolgáival és nyájával hazafelé in
dult. Útközben találkozott bátyjával, a haragvó ÉzsauvaL A bosszúállás szándékával 
négyszáz embert hozott magával. Jákob nem akart harcolni testvére ellen, aki méltán 
haragudott rá. Hétszer leborult bátyja előtt és így esdekelt bocsánatáért. Ekkor Ézsau 
haragja is elpárolgott, megölelte öccsét, nyakába borult és sírt. Jákob ezután bemutat
ta családját és ajándékkal kedveskedett Ézsaunak. Békességben váltak el egymástól és 
ki-ki elindult a maga útján. 

Ter 33 

AMiatyánkban ezt únádkozzuk: bocsásd meg ami uétkeinket, rniképpen mi is megbo
csátunk az ellenünit vétkezőkne/t ... Ha harag költözik szíuünltbe, a 1negbocsátás által mi
eléibb Iti helllaholtatnunh. Erre figyelmeztet az a békecsók, az a kézfogás, amely a szent
m i::;e szertartásálwz Ú; hozzátartoz ih. 
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JÓZSEF ÁLMA 

Jákob jobban szerette a Rácheltől született Józsefet, mint többi fiát. Ennekjeleként sz ép 
tarka köntöst csináltatott neki. Ez természetesen felébresztette a testvérek féltékeny
ségét és irigységét. Egyszer Józsefkülönöset álmodott és gyanútlanul elmesélte testvé
reinek. Kévét kötöttünk a mezőn és az én kévém fölegyenesedett, a tiétek és atyámé 
meghajoltak előttem. Máskor meg azt álmodtam, hogy a nap, a hold a csillagok hódol
nak előttem. Mit akarsz mondani ezzel az álommal? Talán azt, hogy királyunk, paran
csalánk leszel és mi a te szolgáid? Ettől kezdve még jobban gyűlölték testvérüket. 

Ter 37 
Bármilyen kitüntetésben részesülünk, nem ajánlatos dicsekedni ezzel, mivel foléb

resztjük másokban az irigység ördögét. Ha azonban valaki szorgalmával, tehetségével, 
kiválasztottságával kiemelkedik, nem szabad irigykedve tekintenünk rá! Egy kiváló em
ber sokak számára valódi áldást jelenthet. 
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JÓZSEF ÉLETVESZÉLYBEN 

Jákob fiai Dotain környékén legeltették atyjuk nyáját. Az apaJózsefet küldte hozzájuk, 
hogy tudakozódjék hogylétükrőL Mikor a haragos testvérek megpillantották Józsefet 
így szóltak egymáshoz: Nézzétek, ottjön az álomlátó. Rajta, öljük meg és akkor majd ki
derül, mit érnek álmai! Ruben közbeszólt: ne ontsuk ki testvérünk vérét, inkább dob
juk be a közeli kiszáradt kútba! Így is tettek. Rubennek az volt a szándéka, hogy test
vérei távollétében kimenti majd öccsét a ciszternábáL 

Ter 37,12 
Az újszövetségi Szentírásban olvassuk János apostol figyelmeztetését, amely szerint, 

aki gyűlöli testvérét, az gyilkos. Majdnem azokhá váltak Józseftestvérei is. A keresztény 
ember núnden embert testvérének tekint és szeretni őket Krisztus legfontosabb parancsai 
közé tartozik. 
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AZ ELADOTT TESTVÉR 

Miközben József a ciszternában raboskodott és hiába kiáltott segítségért, izmaelita ke
reskedőkjöttek arra, akik Egyiptomba igyekeztek. Juda így szólt testvéreihez: Gyertek, 
adjuk el testvérünket rabszolgának és így nem leszünk gyilkosai! El is adták húsz ezüst
ért. Majd levágtak egy kecskebakot, a vérébe belemártották József ruháját. Otthon meg
mutatták atyjuknak és elhitették vele, hogy kedvenc fiát széttépték a vadállatok. 

Ter 37, 26 
A húsz ezüstért eladott József előképe Jézusnak, akit saját apostola harminc ezüstért 

árult el a Főtanácsnak. Hányszor megtörténik, hogy anyagi előnyökért, bűnös élvezetért 
ugyanezt teszik az emberek és köztük jómagunk is. 
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JOZSEF EGYIPTOMBAN 

A kereskedőktől egy Putifár nevű ember vásárol ta meg Józsefet. A fáraó testőreinek 
volt a parancsnoka. Hamarosan megkedvelte Józsefet és háza intézőjévé tette. A baj ak
kor kezdődött, amikor Putifárné szemet vetett Józsefre, bűnre akarta csábítani. Erre 
József nem volt hajlandó, mire az asszony bosszút forralt ellene. Magához hívatta és 
amikor nem volt hajlandó paráználkodni, amenekülő Józsefköntösét magánál tartot
ta. Majd segítségért kiáltott és azt hazudta férjének, hogy József erőszakoskodott vele. 
A férj hitt az asszonynak és Józsefet ártatlanul börtönbe záratta. 

Ter 39 
Isten azt kívánja, hogy a házastársak hűségesek legyenek egymáshoz. A hűség megsze

gése a házasság folbomlásához vezethet. A nyolcadik parancs súlyos bűnnek minősíti a 
rágalmazást, a hazugságot. Putifárné mindkét bűnt elkövette. Nekünk sem szabad felej
tenünk, hogy a kísértések elől elfutni nem gyávaság, hanem erő és bátorság jele. 
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A TISZTVISELŐK ÁLMA 

A fáraó megharagudott pohárnokára és sütőmesterére, s börtönbe záratta őket. Az 
egyik éjszaka mindketten különöset álmod tak, de nem tudták megfejteni jelentését. Mit 
álmodta tok, kérdezte József a tépelődő tisztviseló'ket? Én álmomban egy szőlőtó'két lát
tam, amelynek fürtjei levét a fáraó poharába csavartam, mondotta a főpohárnok. Ez az 
álom azt jelenti, magyarázta József, hogy a fáraó hamarosan visszahelyez hivatalodba. 
A sütőmester azt álmodta, hogy három kosarat vitt a fején és a madarak fölfalták a ben
nük lévő süteményeket. Ez aztjelenti, fejtette meg József az álmot, hogy három nap múl
va a fáraó fölakasztat és madarak eszik le rólad tested húsát. Mindkét álomfejtés be
igazolódott. József aztkértea szabaduló főpohárnoktól, hogy járjon közbe érte a fáraó
nál, mert ártatlanul szenved a börtönben. 

Ter 40 
Az álmoknak mindig megvan a sajátos okuk és jelentőségük. Ezzel a lélektan is foglal

kozik. József azonban a Szentlélek megvilágosító kegyelmével fejtette meg a tisztviselők 
álmát. Mi is ezt kérjük Tőle a magunk számára. 
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A FÁRAÓÁLMA 

Két esztendő múlva a fáraónak is volt egy különös álma. A Nílus folyó partján állt, 
amelybó1 hét kövér tehén jött elő, majd utánuk hét sovány tehén és fölfalták a kövére
ket. Majd hét kalászt látott egyetlen búzaszálon, amelyeket elnyelt hét üres kalász. A 
fáraójósainem tudták meziejteni az álmot. Ekkor a főpohárnoknak eszébejutott József 
és beajánlotta a fáraónáL O aztán Isten által megvilágosítva megfejtette az álmot. Mind
kettő aztjelenti, hogy hét évig bőséges termés lesz az országban, de azután hét szűk esz
tendő következik. 

Ter 41 
Isten gondviselő szeretete legtöbbször az emberek által nyilatkozik meg. Mind a terem

tésben, mind a gondoskodásban, mind a megváltás művében Istenszámít ami közremű
ködésünkre. Ezért ajándékozott meg értelemmel, szabad akarattal és megszentelő kegyel
mével. 

36 





JÓZSEF FELMAGASZTALÁSA 

A fáraó elfogadta Józsefmagyarázatát és így szólt környezetéhez: Találhatnánk-e más 
embert, akiben Isten szelleme így megnyilatkozik? Ezért így szólt Józsefhez: Mától 
kezdve te állsz házam élén és népem köteles lesz neked engedelmeskedni. Hamarosan 
be bizonyultJózsef jövendölése és bő termést takarítottak be a földekró1. József minden 
városban összegyűjtötte a fölösleget és amikor elérkezett a hét szűk esztendő, az éhe
ző emberek a fáraóhoz fordultak segítségért. Ő pedig arra utasította őket, hogy menje
nek Józsefhez, országa kormányzójához és tó1e kaphatnak gabonát. 

Ter 41,37 
Az Úr Jézus mondotta: aki magát megalázza, fölmagasztaltatik. Józsefet sok megaláz

tatás, méltánytalanság érte, de ő nem lázadozott Isten ellen. Ezért elnyerte jutalmát. 
Egyiptomi Józsefben egyházunk Jézus nevelőatyjának, Szent Józsefnek előképét látja, 
aki a Szentcsalád mindennapi kenyeréről gondoskodott. Úgy tiszteljük, mint egyházunk 
védőszentjét. 
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JÓZSEF TESTVÉREI EGYIPTOMBAN 

Az éhség Kánaán foldjét sem kímélte meg. Mikor Jákob meghallotta, hogy Egyiptom
ban lehet gabonát vásárolni, így szólt fiaihoz: Miért késlekedtek? Menjetek ti is Egyip
tomba és vásároljatok gabonát családjaink számára. Mind a tíz fiú elindult, csak Ben
jamin maradt otthon, aki József állítólagos halála óta a legközelebb állt atyai szívéhez. 
Őt nem engedte el, nehogy valami szerencsétlenség érje. 

Ter 42,1 
Isten az embert éhező lénynek teremtette, de ennivalóról is gondoskodott. Jézus azon

ban azt is hangsúlyozta, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Istentől 
származó tanítással, az ige kenyerével. Ezt osztogatta egész életében, sőt távozása előtt 
a saját testét adta nekünk lelki eledelül. 
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TALÁLKOZÁSJÓZSEFFEL 

Sok év múlt el azóta, hogy Józsefet eladták testvérei. Nem csoda, ha egyiptomi visele
tében nem ismerték fel, amikor eléje vezették őket. József azonban azonnal felismerte 
testvéreit. Visszagondolt szívtelen magatartásukra és igen keményen bánt velük. Ki
kérdezte ó'ket, hogy milyen szándékkaljöttek Egyiptomba. Van-e még több testvéretek? 
Ők bevallották, hogy van még egy fiú, az ifjúvá serdült Benjamin. Legközelebb őt is hoz
zátok magatokkal, parancsolta József. Így is történt. Mielőtt visszatértek volna, József 
próbára tette testvéreit, hogy megváltoztak-e, szeretik-e a kis Benjamint? Ezért ezüst 
ivópoharát Benjamin búzás zsákjába tetette. Majd utánuk küldte katonáit, akik termé
szetesen megtalálták az ivópoharat. József magánál akarta tartani Benjamint, de a 
testvérek rimánkodni kezdtek és hajlandók voltak helyette vállalni a büntetést. Ennek 
láttán József feltárta kilétét és meghívta az egész Jákob-családot Egyiptomba. 

Ter 45 
Mindebhől az a tanulság, hogy az Isten az emberek által elkövetett rosszat is jóra tud

ja változtatni. Ha Józsefnem kerül Egyiptomba, Jákob családját is megtizedeli az éhín
ség. 
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JÁKOB CSALÁDJA EGYIPTOMBA KÖLTÖZIK 

Mikor Jákob és nagyszámú családja megérkeztek Gózenbe, József szekerekbe fogatott 
és atyja elé sietett. Amikor megjelent előtte, a nyakába borult és sokáig sírt. Jákob ek
kor ezt mondta: Most már nyugodtan halok meg, hogy téged, elveszettnek hitt kedves 
fiamat megláthattalak József pedig így szólt testvéreihez: Fölmegyek a fáraóhoz és je
lentem neki, hogy megérkeztetek Kánaán fóldjéró1. 

Ter 46 
Isten negyedik parancsávallelkünkre köti atyánk és anyánk tiszteletét. A családi kö

zösség arra hivatott, hogy biztosítsaminden tagja számára azt a szeretetet, amely nélkü
lözhetetlen feltétele a harmonikus emberi életnek. 
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AZ UTOLSÓ ÁLDÁS 

Mikor Jákob közeledni érezte halálát, magához hívattamind a tizenkét fiát. Mindegyi
kük előtt foltárta a rájuk váró jövőt. Előre megmondta, hogy ivadékaikmilyen szerepet 
töltenek be majd Izrael történetében. Mindenkire ehhez szükséges áldását adta. Azt 
kérte fiaitól, hogy halála után az Efron telkén lévő barlangban temessék el, amit annak 
idején még Ábrahám vásárolt. Józsefráborult atyjára és megcsókolta. Miután meghalt, 
bebalzsamozták testét és kívánsága szerint temették el. 

Ter 49-50 
Az áldás a szeretet ősi megnyilatkozása. Kifejezője a rokoni és lelki összetartozásnak. 

A szentmise is mindig áldással végződih. Isten kísérje, segítse életünket, nála találjunk 
védelmet és menedéket. 
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MÓZES SZÜLETÉSE 

Egyiptomban Izrael fiai megszaporodtak és a befogadó fáraó kései utódai aggódva fi
gyelték Izrael népének növekedését. Attól tartottak, hogy ellenségeikhez csatlakoznak. 
Ezért a fáraó kiadta a kegyetlen parancsot: minden újszülött fiút vessenek a Nílus fo
lyóba. Az egyik anya, hogy megmentse fia életét, papiruszból kosarat készített és elhe
lyezte a nád között, ahol a fáraó leánya szokott fürdeni. Jól számított. A fáraó leánya fiá
vá fogadta a szép gyermeket. A kisfiú közelben leselkedő nővére megkérdezte: szerez
zen-e dajkát a csecsemő számára? Így került vissza a kisfiú néhány esztendőre saját 
édesanyj ához. A gyermeket Mázesnek nevezték el, ami aztjelenti, hogy vízból kihúzott. 

Isten gondviselő szeretete választotta ki Mázest népe megmentésére. Ami megmentő nk 
Jézus Krisztus, aki a bűn szolgaságából szabadítja ki hűséges követőit. Mázest az men
tette meg, hogy a fáraó leánya örökbe fogadta. Minket Isten fogadott gyermekeivé a ke
resztség szentségében. 
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MÓZES MENEKÜLNI KÉNYSZERÜL 

Mózes felnövekedett és szamarúan látta, milyen kegyetlenül bánnak az egyiptomiak hé
ber testvéreivel. Védelmükre kelt és az egyik alkalommal megölte az egyik munkave
zetőt. Mikor ezt a fáraó megtud ta, halálra kerestette Mózest, aki Midián földjére mene
kült. Egy Jetró nevű papnál kapott menedéket a Sínai félszigeten. Ennek egyik leányát, 
Cipporát vette feleségül. 

Kiv 2, ll 
Az evangéliumtanúságaszerint Jézus szerette népét és hazáját. Egy alkalommal meg 

is siratta Jeruzsálemet, amiért nem értette meg messiási küldetését. Nekünk is szeret
nünk kell hazánkat és ezt elsősorban tettekkel kell megmutatnunk. Védelmeznünk kell 
testi és lelki életünket. Szembe kell szállnunk minden olyan kísértéssel, amely életet pusz
tít (magzatölés, öngyilkosság, alkoholizmus stb.). Harcolnunk kell a legnagyobb gyilkos: 
a sátán és a bűnös szenvedélyek ellen. 
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AZ ÉGŐ CSIPKEBOKOR 

Miközben Mózes apósa nyáját legeltette, eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Itt meg
jelent neki az Isten angyala a tűz lángjában, egy égő csipkebokorban. Mózes közelebb 
ment a bokorhoz és ekkor megszálalt Isten: Ne közelíts! Vedd le sarudat a lábadról, mert 
a hely, ahol állsz, szent föld! Én vagyok atyáid Istene. Láttam népem nyomorúságát és 
téged bízlak meg, hogy ki vezesd őket Egyiptomból. Én vagyok, aki vagyok, J ah ve, atyái
tok Istene. 

Kiv 3 
Isten Mázesnek kinyilatkoztatta lényegét: örök, mindenhatá, hűséges, szent, a lét tel

jessége. Nemcsak Mázest hívta meg szolgálatára, hanem minden embert. Készségesen fo
gadjuk meghívását. Éljünk meghívásunkhoz méltáan! Mily kitüntetés Isten meghívott
jának lenni! 
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MÓZES A FÁRA Ó NÁL 

Miközben Mózes Egyiptom felé tartott, eléje jött Áron testvére. Ő kapta azt a megbízást, 
hogy okos beszédével segítségére legyen Mózesnek. Ezután mindketten elmentek a fá
raóhoz és így száltak hozzá: "Ezt üzeni Jahve, Izrael Istene: Engedd, hadd vonuljon ki 
népem, hogy a pusztában ünnepet-rendezzen nekem." A fáraó így felelt: "Kicsoda Jah
ve, hogy engedelmeskedjem neki és elengedjem Izraelt. N em ismerem J ah vét, és Izraelt 
sem engedem el." 

Kiv 5 
Isten szabadnak teremtette az embert és ezért lehetséges, hogy nemet mondjunk paran

csaira, szembeszálljunk akaratával. Ennek azonban mindig szomorú következményei 
vannak. Ha valaki egy egész népnek lesz a vezetője, irányítója, akkor sem szabad meg
feledkeznie arról, hogy szolgálata akkor lesz hasznos a nemzet számára, ha tiszteletben 
tartja az isteni törvényeket. 
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ATÍZ CSAPÁS 

Mivel a fáraó megkeményítette a szívét, Isten tíz csapással sújtotta az országot. A vi
zek vérré változtak, békák, szúnyogok, bögölyök lepték el az embereket és az állatokat. 
Dögvész pusztította az állatállományt, fekélyek keletkeztek az emberek és az állatok 
testén. Jégeső zúdult az országra. A sáskák fölfalták a zöldellő növényeket, sötétség bo
rult három napig az egész országra. A tizedik és a legsúlyosabb csapás volt, amikor min
den egyiptomi családban meghalt a legidősebb fiúgyermek. Erre megtört a fáraó ellenál
lása és elengedte Izrael népét. 

Kiv 7-11 
A fáraó annak az embernek a típusa, aki nem hallgat Isten szavára, visszaél türelmé

vel és irgalmával. Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan. Előbb utóbb mindenkinek 
számot kell adnia meg nem bánt bűneiről. 

56 





A HÚSVÉTI BÁRÁNY 

Mózes felszólítására a nép összecsomagol ta holmiját és felkészült az indulásra. Minden 
családban levágtak egy bárányt és vérével bekenték az ajtófélfákat. Ezzeljelezték a ha
lál angyala számára, hogy ott izraeliták laktak és kímélj e meg fiaikat. Így is történt. A 
bárányhúshoz kovásztalan kenyeret ettek, mivel nem volt idejük megvárni, amíg a tész
ta megkel. Keserű salátát ettek hozzá, ami emlékeztette óK.et a fogság keserű éveire. 

Kiv 12 
Mi keresztények, Isten újszövetségi népe, Jézus Krisztust az Isten Bárányának is ne

vezzük, aki vére kiontásáva[ a szent kereszt által megváltott minket. Ő tette és teszi lehe
tővé, hogy kiszabaduljunk bűneink rabságából és szabad életet éljünk. 
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ÁTKELÉS A VÖRÖS-TENGEREN 

Mikor a fáraó értesült, hogy Izrael népe elhagyta Egyiptom földjét, tanácsadói az enge
dély visszavonására biztatták. Ennek engedve befogatott harci szekereibe és üldöz6be 
vette a zsidókat. Mikor ezt a menekül6k meglátták, kétségbeestek. El6ttük a tenger, há
tukban a fáraó csapatai. Mózes azonban Isten parancsára felemelte a botját, mire szét
nyílt a tenger víze. Mindnyájan száraz lábbal kelhettek át medrében. Mikor az egyip
tomi hadsereg utánuk nyomult, a tenger vize visszaáramlott régi helyére és a hullámok 
sírjában az egyiptomi katonák mind odavesztek. 

Kiv 14 
A Vörös-tengeren való átkelésben mi keresztények a keresztség előképét látjuk. Arnint 

a szétnyíló víz által megmenekült Izrael népe ellenségeitől, úgy me nek ül meg minden em
ber bűneitől a keresztség alkalmával. Jézus szeretete kölcsönöz ilyen lélektisztító és ke
gyelmet adó erőt a keresztvíznek. 

60 





A MANNA ÉS A FÜRJEK 

A pusztai vándorlásban lassan elfogyott akivonulók élelme. Zúgolódni kezdtek Mózes 
ellen és visszakívánták az egyiptomi "húsos fazekakat". Rabszolgák voltunk ugyan, de 
nem kellett éheznünk Isten azonban most is segítségükre sietett. Estére fürjcsapatok 
lepték el a tábor környékét, amelyekből pompás húslevest készíthettek Reggelre vala
mi szemcsés dara hullott a földre. A nép Mázestől kérdezte: Man hú? Azaz: mi ez? Ez az 
a kenyér, amelyet az Úr ad nektek. Mindenki szedjen belőle egy napra valót. 

Kiv 16 
Jézus maga is emlékeztette hallgatóit a mannára, de Ő másfajta "lelki kenyérrel" akar

ja táplálni híveit. Sze nt teste az igazi égből szállá kenyér és aki ezzel táplálkozik, az örök
ké él. Kenyeret adott és ad nekünk a mennyből, mely minden gyönyörűséggel teljes. 
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A SZIKLÁBÓL VÍZ FAKAD 

Mikor akivonuló népRefidimbe érkezett, elfogyott az ivóvízük. A nép ismét Mózes el
len támadt, mert kegyetlenül kínozta őket a szomjúság. Ekkor Mózes így fohászkodott 
Istenhez: Mit tegyek a lázongó néppel? Az Úr ezt válaszolta: Fogd kezedbe botodat, üss 
rá a sziklára és akkor majd víz fakad belőle, hogy ihasson a nép. Mózes engedelmeske
dett és Isten újabb csodatette láttán a nép szégyellni kezdte lázadozását. 

Kiv 17 
Az Úr Jézus saját szívét, saját személyét az élő vizek forrásának nevezte. Aki szomja

zik,jöjjön énhozzám, biztatta hallgatóit. Természetesen nem közönséges vizet kínált és kí
nál követőinek, hanem az italhoz hasonlítható igazságot és szeretetet. Az emberi léleknek 
ugyanis szeretet az itala. 
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HARC AZ AMALEKITÁKKAL 

Az amalekiták megtámadták a pusztában vonuló népet. Mózes kiválasztotta a harcra 
alkalmas férfiakat, akik J ó z sue vezetésével megütköztek a támadókkal. Közben Mózes 
kitárt karral imádkozott a győzelemért. Ameddig ezt tette, az izraeliták kerekedtek fe
lül. Ha fáradt karja lehanyatlott, az amalekiták nyomultak előre. Ezt látva Áron és Húr 
Mózes mellé állt és magasra tartották Mózes imára emelt kezét. Estére győzelmükkel 
ért véget a csata. 

Kiv 17 
Az apostolok gyakran megfigyelték, hogy Jézus visszavonul és imádkozik. Kerésühre 

őket is megtanította aMiatyánkra és minden követőjének lelkére hötötte az únádság, az 
Istennel való beszélgetés szent és kedves kötelességét. Olyan az ima, mint két szárny, 
amely Istenhez emeli a lelket és kegyelmével töltekezik. 
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A TÍZPARANCS KIHIRDETÉSE 

Három hónapi vándorlás után Izrael népe a Sínai hegyhez érkezett. Isten ezt a helyet 
választotta ki arra, hogy ószövetségi népével szövetséget kössön és tudomására hozza 
az életét elrendező törvényeit. Mózes felment a hegyre és onnan hozta magával a kőtáb
lákat, amelyek Isten parancsait tartalmazták A hegyet felhőtakarta és emésztőtűz ra
gyogott a hegy csúcsán. Mózes negyven nap és negyven éjjel maradt a hegyen. 

Kiv 20-23 
Isten parancsai nem tilalom{ák, hanem inkább útjelzőkhöz hasonlíthatók. Ezek meg

tartása teszi lehetővé, hogy emberhez méltó, Istennek tetsző életet éljünk. Mennyivel szebb 
lenne a világ, az emberiség élete, ha mindenki megtartaná Isten parancsait! 
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AZ ARANYBORJU 

Mikor a nép hiába várta Mózest, arra kényszerítette Arant, hogy asszonyaik ékszeré
ből aranyborjút öntessen és a többi pogány néphez hasonlóan ezt imádják. Ezzel tenné
szetesen súlyosan vétkeztek, mivel egyedül Istent szabad imádnunk, legföbb Urunknak 
elismerni. A nép gyalázatos magatartását Isten közölte Mózessel, aki a hegy lábánál el
hajitotta és összetörte az isteni törvények kőtábláit. Azután összetörette az aranybor
jút és a porrá őrölt aranyat megitatta Izrael bálványimádó embereivel. 

Kiv 32 
Sajnos a báluányirnádás veszélye nem múlt el uéglegesen. Sokan a legnagyobb értéh

nek nem az Istent, hanem a pénzt, az aranyat, a uagyont, a testi élvezetehet tar~ják. Bal
ga dolog tehát azt mondani egy ételre uagy akár egy emberre, hogy ilnádom. Kedvel het
jük. szerethP~jiik őket, de nem helyczhef;jük egy sorba az Istennel. 
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A SZÖVETSÉG LÁDÁJA 

Izrael számára az Isten jelenlétét a szövetség ládája jelképezte. Akácfából készült. 
Hossza két és fél könyök, magassága másfél könyök volt. Kívül és belül arannyal von
ták be. Ebben őrizték a tízparancs kőtábláit. A láda tetején két arany kerub térdelt egy
más felé fordulva, kiterjesztett szárnyakkal. Ez emlékeztette a népet az Isten velük kö
tött szövetségére. 

Kiv 37 
Vajon mire emlékeztet mútket a sz övetség ládája? Az oltár, a templom legszentebb he

lyére: a szentségházra, amit latinul tabernákulumnak nevezünk. Itt őrizzük a legméltó
ságosabb Oltáriszentséget, Jézus legszentebb testét. Az Ő állandó jelenlétére emlékeztet 
az örökmécses és mi térdhajtással köszöntjük Jézust és lakosztályát. 
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A KÉMEK KÜLDETÉSE 

:\lik or Kánaón közelébe értek, ahol az arnoriták uralkodtak, Mózes kémeket küldött az 
országba. Negyven napig voltak távol és azzal a hírrel tértek vissza, hogy lehetetlen a 
megerG;;.,íteLt v:::irosokat elfoglalni. A hír haJJatára a nép megrémült és sokan visszakí
ninkor.túk Egyiptomba. Csak .Józsue és Káleb próbálták megnyugtatni az embereket, 
dc· cn:drwinytelenül. Dehát mi volt a nép blíne? Hitetlen magatartása. Hiszen eddig is 
módjnk vvlt megtapasztalni Isten rendkívüli segítségét. Erre számíthatott volna Ká
na{l;: meghódíUisában is. Büntetésük az lett, hogy negyven évig kellett vándorolniuk a 
pu:-o:ztúhan. Isten leváltotta a népet és csak az új nemzedék léphetett az Ígéret földjére. 

MTörv l 
Pál apo.:;tol lr:;u: Ho Isten velünh, hi ellenünk? A keresztény embernek is szembe kell 

néznic szánws ellenségével. Küls6 és bels() kísértések próbálnak letéríteni a helyes útról. 
Olyhor haünh mialt üldözést i"' sze n vedün h. Az igaz keresztény azonban bízik Isten se
gitsóg1iben, mert mitulent megtehetünk, ha Ő meger6sít minket. 
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~ ~ ~ 

AREZKIGYO 

Izrael népe alaposan belefáradt a pusztai vándorlásba. Zúgolódni kezdtek Mózes ellen: 
Miért hoztatok ki Egyiptomból? Miért kell valamennyiünknek elpusztulni a pusztában? 
A büntetés most sem maradt el. Mérges kígyók lepték el a tábort és megmarták az em
bereket. A nép segítségért Mázeshez kiáltott. Ekkor ő egy rézkígyót öntetett és egy póz
nára tette. Aki megbánta bűnét és hívő lélekkel a kígyóra nézett, megmentette életét. 

Szám 21 
Mint számos egyéb jel és esemény, a rézldgyó is a Megváltó előképe. lvfi keresztények 

minden nehézség közepettea keresztre emeljük tekintetünket és Jézus közbenjárását kér
jük. Nem hiába imádkozzuk a keresztút járása közben: Imádunk téged Krisztus és ál
dunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
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JÓZSUE KÜLDETÉSE 

Milwr l\!Iózes érezte közeJedni halálát, szözatot intézett Izrael népéhez. Bevallotta, hogy 
{)is hitetlenkedett annak idején Kánaán elfoglalásában és ezért nem vonulhat be az Ígé
ret földjére. A vezetést átadta .Józsuénak, az ő feladata lesz Kánaán elfoglalása. Miután 
elhúcsúzott szerettcitő1, fölment a Nebó hegyére. Onnan megláthatta az Ígéret földjét, 
;t ,Jordánon túli vidéket. Ott is halt meg a hegyen, de senki sem ismerte sírját. 

MTörv 31-34 
A hézrátétcl rSsi mozdulata u hatolom átadásának. Amihor valahit pappá szcntelnek, 

u.gyancsalí' hézrátétcllel, a püspök hcze által nyeri el a papság kegyelmét. Mózes abban a 
hiiben hunyhatta le a szem.ét, hogy szalgáluta nem volt hiábavaló. A sok-sok szenuedés 
után népe bevonul arra a földre. amelyet Isten már atyáiknak megígért. Ilyen hittel kell 
k/.szülnie minclen keresztényneh halála nopjára. Ez a nap lesz, ez lehet boldog bevonu-
1á.;unl;: lsten i)rii/.~ országába. 
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A JERUZSÁLEMI TEMPLOM BEOSZTÁSA: 

l. Pogányok, 
2. Asszonyok, 
3. Férfiak udvara, 
4. Szentek szentje 
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