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1. §. AZ OSTöRTtNET

A világ teremtése. A világ teremtését a Biblia a következő
képpen beszéli el:

Kezdetben teremté Isten a rnennyet és a földet. A föld
azonban puszta volt és rendezetlen, és sötétség ült a mélység
szinén. De az Isten lelke ott lebegett a vizek felett.

És mondá az Úr: "Legyen világosság!" - és lett világos
ság.' És lőn este és reggel: első nap.

Mondá tovább az Isten: "Legyen. égboltozat!" És meglett
az égboltozat, és elválasztotta a vizeket, melyek fent vannak,
azoktól, amelyek lent vannak. És lőn este és reggel: második
nap..

1"..s újra mondta az Isten: "Gyűljenek össze a vizek, ame
lyek lent vannak, egy helyre, és tűnjék elő a szárazföld I' És
szétválasztotta Isten egymástól a tengert és a szárazföldet. és a
szárazföldön Isten szavára magot hozó füvek és gyüm "Icsfák
termettek. És látta az Isten, hogy mindez jó. J"..s lőn este és reg
gel: harmadik nap.

Ismét mondá az Úr: "Legyenek világttók az égboltozaton
és valasszák el a nappalt az éjszakától." És így lett. És a Nap
bevilágítja a Földet nappal, a Hold pedig éjjel világít, és csilla
gok ragyognak az égen. És látta az Isten, hogy ez jó. f..s lőn este
és reggel: negyedik nap.

Megint mondá az Isten: "Hozzanak elő a vizek csúszó
mászó élőlényeket, és repüljön a szárnyas a föld felett, az ég
boltozat alatt!" És benépesedtek a vizek nagy tengeri szörnye
tégekkel és minden fajta halakkal, és a levegőben madarak rep...
kedtek. És Isten látta, hogy mindez jó, és megáldott,"I teremt
ményeit. És lőn este és reggel: ötödik nap.

l Nem a napvilágot kell itt érteni!



Azután mondá az Isten: "Hozzon elő a föld élőlényeket:
barmot, csúszó-mászót és szárazföldi vadat l" ú gy is lett. És
benépesedett a szárazföld mindenfajta állattal, és látta az Isten,
hogy jó.

Majd mondá Isten: "Alkossunk embert a mí képünkre és
hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég ma
darain, az összes állatokon és az egész földön!" És megterem
tette Isten az embert, a férfit és a nőt. És megáldotta őket,
mondván: "Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a
Földet és hajtsátok uralmatok alá!" És látta az Isten, hogy
mindaz, amit alkotott, felette jó. És lőn este és reggel: hatodik
nap.

A hetedik napon pedig megnyugovék az úr minden mun
kától, és megáldotta és megszentelte 'ezt a napot.

(Miként látjuk, Mózes, aki mindezt Isten sugallatára leírta,
a teremtés történetét hat szakaszra osztjéf, és mindegyik sza
kaszt ezzel a mondattal zárja le: "És lőn este és reggel, első nap,
második nap" stb. Figyelmeztetni akart ezzel a beosztással, hogy
mi is hat napot dolgozzunk, a hetediket pedig szenteljük meg.

Azt is látjuk, hogy a Biblia szerint Isten a világot nem
egyszerre, hanem fokozatosan teremtette. A tudomány szerint
is fokozatosan, hosszú fejlődés útján jött létre a világ.

Téves volna azonban a Bibliában tudományos igazságokat
keresni, vagy ilyenek hiányát szemrehányni, mert Isten tudo
mányos igazságokat nem nyilatkoztatott ki.

Mózes nem tudhatta tehát azt, hogy a Föld gömbölyű, sem
am, hogy eza Nap körül kering. A fejlődéselméletet sem ismer
hette. Ezek mind tudományos igazságok vagy elméletek, ame
lyeknek kutatását Isten a természetes észre bizta.)

Osszüleink története. Isten az ember testét földből alkotta
és halhatatlan lelket lehelt bele. Az első férfi neve Adám volt,
az első asszonyé Éva. Ok voltak az emberek ősszülei.

Isten ősszüleinket a Paradicsomban helyezte el. Gyerme
keivé fogadta őket. Lelküket a megszentelő kegyelemmel éke
sítette, testüket pedig a halhatatlanság kiváltságával ruházta
fel. csak azt kívánta, hogy ezeket a kiváltságokat hálával és
engedelmességgel viszonozzák. Azért egy egyszerű és könnyű
parancsot adott Adámnak. mondván: "A Paradicsom minden
fájáról ehetel, de a jó és gonosz tudásának. fájáról ne egyél,
mert amely napon arról eszel, halált kell halnod."

Osszüleink e parancsot nem tartották meg. Engedtek az
ördög kísértésének, aki kigyóba rejtőzve szólott Évához. Fel",
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keltette benne a nagyravágyást ny szavakkal: "Ha erről a fá"i
ról eszitek, olyanok lesztek, mint az Isten; tudtok majd jót és
gonoszt." A test kívánsága is felébredt Evában, mert "látta;
hogya fa evésre jó, szemre szép és tekintetre gyönyörű", azért
vett gyümölcsébőlés férjének is adott.

A bűnbeesés következtében ősszüleink elvesztették a meg..
szentelő k~gyelmet. Testük szenvedésnek lett alávetve és d

halál keservét is vállalniuk kellett. Ertelrnük elhomályosodott,
. akaratuk pedig rosszra hajló lett. Egyszóval elkezdődött a bűn

uralma a Földön.

Az eredeti bún. Ádám, mint az emberi nem feje és ősatyja
cselekedett. BŰ;.eo-..el tehát nemcsak a maga, hanem utódai
kárára is elvesztette Isten kegyelmét. Minden ember örökli ős
szüleinek bűnét, Ez a bűn az emberi nem eredeténél támadt,
azért eredeti bűnnek nevezzük. Nem személyes bűn ez, tehát
miatta senki sem kárhozik el; de aki ebben a bűnben hal meg,
nem juthat a mennyországba.

Isten azonban nem hagyta el az emberi nemet. Megátkozta
a kígyót és azt mondotta neki: "Ellenségeskedést vetek közéd
és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé: Az szét
tiporja a fejedet, te pedig sarka után leselkedel." Az asszony,
aki ellenségeskedésben van az ördöggel, a boldogságos Szúz
Mária. Ivadéka pedig, aki széttiporja az ördög fejét, azaz hatal
mát, Jézus Krisztus. Isten tehát már a Paradicsomban megígérte
a Megváltót, és ezzel a remény sugarát támasztotta az emberi
ség vigasztalására,

2. §. AZ ISTENTŐL EI.TAVOLODOTT EMBEREK

Kain és Abel. Osszüleink az eredeti bűnnek szomorú kö
vetkezményét már elsőszülött fiukon, Kainon tapasztalhatták.
O irigységből agyonütötte öccsét, Ábelt. A testvérgyilkos hal...
Iotta Isten szavát: "Hol van az öcséd, Abel?" Kain dacosan felelt:
"Nem tudom. Talán bizony őrzője vagyok öcsémnek?" Lelki...
ismerete vádját azonban nem tudta elhallgattatni. Elbujdosott,
és Isten megjelölte őt, hogy meg ne ölje senki, aki, rátalál.

(Ha Kain-bélyegről beszélünk, akkor az arcnak dúlt voná...
saít értjük, amelyek a gonosztevőt jellemezni szokták.)

Az Isten fiai és az emberek fiai. Ábel helyett Isten más
fiút adott Ádámnak, akit Szetnek hívtak. Szet utódait "Isten
fiai"-nak nevezték, mert vallásosak voltak j Kain utódai voltak
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az ..Ió'mberek fiai", mert csak a földiekkel törődtek Amikor
pedig az Isten tiai összeházasodtak az emberek fiaival, a vallás
talanság és erkölcstelenség általános lett. De azért akadt még
istenfélő ember; ilyen volt Noé és családja.

(A vegyes házasságot azért nem szereti az anyaszentegy
ház, mert gyengíti a vailásossagot.)

A vízözön. Mikor a bún már nagyon elterjedt, Isten meg
bánta, hogy embert teremtett a földön, és elhatározta, hogy
eltörli a föld színéről. Azért vízözönt küldött, amely elpusztí
totta a bűnösöket. Csak Noé maradi; meg és családja. Ök Isten
parancsára bárkába szálltak. (Bibliai történetek 12; fejezet.)

A felhők szakadása és a vizek őmlése negyven napig tar
tott. Utána visszahúzódtak a vizek, és a hetedik hónapban meg
állt a bárka egy nagy hegyen. Noé nemsokára kibocsátott a
bárka ablakán egy hollót, de az nem tért vissza. Utána egy
galambot bocsátott ki, meiy visszatért, mert nem talált száraz
helyet, ahol megpihenhessen. Hét nap múlva egy másik galam
bot bocsátott ki. Ez ugyan visszatért, de zöld levelű olajágat
hozott csőré-ben.. Ebből Noé megértette, hogy már sarjad az élet
a földön. Ezután várt még hét napig és újra kibocsátott egy
galambot, amely többé nem tért vissza. Noé rnost kiszáll, a
bárkából és hálából áldozatot mutatott be Istennek.

(Az olajág a békét jelképezi.
A tudósok szerint a vízözön nem borította el az egf>!;;z föld

kerE'k,;pget, csak annak egy nagy részét, azt, ahol Noé is lakott.)

Noé fiai.. Noénak három fia volt: Szem, Kám és Jáfet. A
vízözön után Noé szőlőt ültetett és bort készített. Mivel nem
ismerte a bor erejét, lerészegedett és sátrában kitakaródzva
aludt. Meglátta ezt Kám és atyját kinevetve szaladt testvérei
hez megmondani, hogyrnit látott. Szem és Jáfet azonban arcu
kat elfordítva rnentek a sátorba és betakarták atyjukat. Mikor
Noé felébredt és megtudta. hogy mi történt, Kárnot megátkozta,
Szemet és Jáfetet pedig megáldotta.

(Szem utódai a szemiták, akik közé a zsidók is tartoznak.
Jáfet utódai az európai népek, Kám utódai pedig a kámi ták ,
akik Afrikában laknak.)

A bábeli torony. Noé utódai megsokasodtak és Szennár
földjén telepedtek meg. Azt mondták egymásnak: "Jertek, épít
sünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér,
~ tegyük híressé nevünket." És megkezdték a torony építését
égetett téglákból és aszfaltból. Isten azonban ellenállt keváll
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tervüknek és megzavarta nyelvüket, úgyhogy abba kellett hagy-4
niuk a munkát és szétszéledtek a földön. A tornyot pedig elne
vezték Bábelnek, ami annyit jelent, mint zavarodás.

(Bábel környékén épült később Babilon városa.
Az első pünkösdkor éppen ellenkező dolog történt: az apos

tolokat még azok is megértették, akik különböző nyelven be
széltek.)

3. §. A pATRIARKAK TtJRT~NETE

Ábrahám kiválasztása. Mikor az emberek szétszóródtak a
földön, elfeledték az egy igaz Istent és bálványokat imádtak.
Isten ekkor kiválasztott egy férfiút, hogy legalább ő és utódai
megmaradjanak az igaz Isten hitében. E férfiú neve Ábrahám
volt. Ábrahám Káldeának Úr nevű városában lakott és onnan
költözött családjával együtt Mezopotámiába. De Isten paran
csára elhagyta ezt a földet és elment Kánaán földjére. Isten meg
ígérte Ábrahámnak, hogy neki és utódainak birtokul adja
Kánaán földjét. Azt is mondotta az Úr: "Szövetséget létesítele
közöttem és közötted és felette megsokasítlak." Amde Abra
hámnak nem volt gyermeke, pedig már közel százesztendős
volt, felesége, Sára, pedig kilencven. Isten ígérete azonban cso
dálatosan teljesedett, és Sára fiat szült, akit Abrahám Izsáknak
nevezett el.

(Ábrahám kb. 2000 évvel Krisztus születése előtt élt.)

Abrahám feláldozza lzsákot. Mikor Izsák nagyobb lett, Isten
próbára tette Ábrahámot és megparancsolta, hogy áldozza fel
neki egyszülött fiát, akit nagyon szeretett. Ábrahám erre is kész
volt. Isten angyala azonban megjelent és visszatartotta karját,
hogy ne ölje meg a gyermeket. Ekkor az Úr így szólt Abrahárn
hoz: "Mivel ezt megcetted és kedvemért egyszülött fiadnak sem
kedveztél, megáldalak és megsokasítom ivadékodat, mint az ég
csillagait és mint a tenger fövenyét; és ivadékodban nyer áldást
a földnek minden nemzete."

(Abrahámnak az az ivadéka, akiben a földnek minden nem..
zete áldást nyert, Jézus Krtsztus volt.)

Izsák feleségül veszi Rebekkát. Mikor Sára meghalt, Abra
hám elküldte hűséges szolgáját, az öreg Eliezert, hogy menjen
az elhagyott hazába, Mezopotámiába, és onnan hozzon a roko
nok közül feleséget Izsáknak. Eliezer tehát magához vett tíz
tevét és míndenféle ajándékot és elindult az útra. Mikor Hárán
városához érkezett, ahol Abrahám rokonai laktak, a városon
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kívül letelepedett egy kút mellé és így fohászkodott: "Uram,
Abrahámnak, az én gazdámnak Istene! bne, itt ülök a víz forrása
mellett, és ki fognak jönni a VárOIS leányai vizet meríteni. Ha
pedig mondom egyiküknek: nyujtsd korsódat. hadd igyam, és ő
azt válaszolja: igyál, sőt tevéidet is megitatom, az legyen az, akit
Izsáknak rendeltél." Még be sem fejezte e szókat, odajött Abra
hám fivérének unokája, Rebekka, és merített a kútból. Mikor az
öreg szolga vizet kért tőle, gyorsan odatartotta korsóját és azt
mondta: "Igyál, uram! Sőt tevéidnek is meritek vizet." Eliezer
ekkor megajándékozta a leányt arany függőkkel és karperecek..
kel, a leány pedig haza sietett. Mikor Rebekka bátyja, Lábán,
meglátta az ajándékokat, kisietett a városból és behivta Eliezert.
Az öreg szolga most elmondta jövetele célját és megkérte a
leány kezét Izsák számára. A leány atyja, Bátuel, így válaszolt:
"Itt van Rebekka előtted, vedd és menj, és legyen gazdád fiának
felesége úgy, ahogy az Úr szólott." A leány is beleegyezett, és
másnap meg is indultak. Izsák nagy szerétettel fogadta Rebekkát
és most már megvigasztalódott anyja halálán, Abrahám pedig
meghalt 175 éves korában.

(A vízözön előtt még Abrahámnál is öregebbek voltak az
emberek. Matuzsálem például 969 esztendőt élt. Sok írásmagya
rázó úgy vélí, hogy akkor rövidebb esztendőket számítottak,
ámde az sem lehetetlen, hogy abban az időben az emberi szer
vezet élétképessége Isten rendeléséből nagyobb volt.)

Ezsau és Jákob. Izsáknak és Rebekkának két fia született:
~zsau és Jákob. Ezek ikrek voltak. Az elsőszülött Ézsau szilaj
természetű, szőrös testű ifjú volt, aki szerétett vadászni; Jákob
szelíd természetű pásztorember . volt. Izsák jobban szerette
~zsaut, Rebekka pedig a csendes természetű Jákobot kedvelte.
Egy napon Ézsau fáradtan és éhesen tért haza a vadászatról.
Jákob előtt éppen egy tállencsefőzelékpárolgott. Ézsau nagyon
megkívánta az ételt és kért belőle. Jákob azt felelte: "Odaadom,
ha átengeded érte elsőszülöttségi jogodat." Ézsau nem sokra tar
totta az elsőszülöttségi jogot és eladta azt egy tál lencséért
Jákobnak.

(Az elsőszülöttet illette az atyai áldás és a családi törzs
vagyon, azonfelül ő lett a Messiás ősatyja.)

Izsák megáldja Jákobot. Mikor Izsák megöregedett, elvesz
tette szeme világát. Egy napon így szólt nagyobbik fiához: "Vedd
az íjat és menj ki a mezőre, és ha ejtesz valamit a vadászaton,
készíts nekem étket és hozd el, hogy egyem és megáldjalak."
Mikor ezt Rebekka meghallotta, gyorsan leölt két gödölyét és
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elkészítette úgy, ahogy azt IZ8ák szerette. Azután a gödölyék
szörével betakarta Jákob kezét és nyakát; Ézsau ruháját is fel
adta neki és így beküldte Jákobot az étellel atyjához. Jákob így
szólt Izsákhoz: "Kelj fel atyám, ülj le és egyél vadászatomból,
és áldjon meg a lelked." Izsák csodálkozott, hogy fia ily hamar
hazatért a vadászatról, azért magához vonta Jákobot és meg
tapogatta. Azután így szólt: "A hang ugyan Jákob hangja, de a
kéz Ézsau keze." Ézsau ruhájának illata is megnyugtatta, Miután
tehát evett és jóllakott, megáldotta Jákobot. Kívánt neki bősé
get a föld terméséből, sőt hatalmat és uralmat is testvérei fölött.

Mikor Ézsau hazaérkezett, nyilvánvalóvá lett Jákob csa
lása. Ézsau ezért nagyon megharagudott Jákobra és életére tört.

Jákob menekülése. Jákob ekkor anyja tanécséra Mezopotá
míába menekült nagybátyjához, Lábánhoz. Útközben álmában
egy lajtorját látott, amely az égig ért, és angyalok jártak rajta
fel és le. Fent pedig az Urat látta, aki így szólt hozzá: "Én va
gyok atyáidnak, Abrahámnak és Izsáknak Istene. A fGldet, me
lyen alszol, neked és ivadékaidnak fogom adni. É8 annyi lesz az
ivadékod, mint fl földnek porszeme: és tebenned és ivadékodban
nyer áldást a földnek minden nemzete."

(Abrahárn, Izsák és Jákob voltak Isten választottjai és fl

zsidó nép ősei. Pátriárkáknak hivjuk öket. Tőlük származott fl
Megváltó.)

J~kob visszatér Kánaánba. Jákob húsz esztendőt töltött
Mezopotámtéban és ezalatt feleségül vette Lábán két leányát,
Liát és Ráchelt. Míkor visszatért Kánaánba, kibékült Ezsauval.
Anyját, Rebekkát azonban már nem találta életben. Isten bün
tetése volt ez azért, rnert megcsalták az öreg pátriárkát, Izsákot.

(A pátriárkák többnejűségbenéltek, Isten elnézte ezt nekik,
mert ez volt a szekas a körülöttük lakó népeknél ís.)

4. §. JAKOB FIAI

J6~lefet eladják testvérel. Jákobnak tizenk~t fia volt. Rú
ben; Simeon, Lévi, Júda, Dán, Neftali, Gád, Aser, Issaakár,
Zabulon, Józsé! és Benjámin. Az utolsó kettő Rácheltől szüle
tett. Jákob legjobban szerette Józsefet és egy tarka köntöst ls
adott neki. A testvérek ezért irigykedtek rá. Azért 1& haragud
tak reá, mert álmaival diesekedett. Mikor tehát egyszer utánuk
ment a mezöre, eladták izmaelita kereskedőknek, atyjuknak
pedlg art mondták, hogy vadállat ölte meg ő~. (Bibliai történe.'
tek 16. fejezet.)



József EgylplomJJan börtönbe kerül és kiszabadul. Józsefet
a kereskedők Egyiptomba vitték és eladták Putifárnak, a fáraó
udvari tisztjének. Putifár megkedvelte Józsefet, mert becsüle
tes, megbízható ifjú volt; felesége azonban megharagudott rá,
mert nem akart engedni csábításaínak. A gonosz asszony bosz
szúból megrágalmazta Józsefet férjénél. Ez hitt neki és Józsefet
börtönbe vetette.
. A börtönben volt a fáraó két főtísztje: a főpohármester és a

fősütőmester. A főpohármester egy éjjel azt álmodta, hogy egy
pohárba szőlőből bort facsart és azt a fáraónak vitte. A fősütő
mester pedíg azt álmodta, hogy kosarat vitt a fején, a kosárban
sütemények voltak, és a madarak csipkedtek belőlük. József
megfejtette mindkettőjük. álmát. Megmondta; hogy a Iőpohár
mester kiszabadul és visszakerül hivatalába, a fősütőmestert pe
dig felakasztják és a madarak esznek majd a testéből. úgy is lett.

József megkérte a főpohármestert, járjon érte közben a fá
raónál, mert ő ártatlanul ül a börtönben. A Iőpohármester ezt
meg is ígérte, de aztán elfelejtkezett ígéretéről.

Két év múlva a fáraónak volt olyan álma, mely őt gondol
kodóba ejtette. Hét kövér tehenet látott kijönní a Nílus folyó
ból, és utána hét soványat. A hét sovány tehén felfalta a hét
kövér tehenet. Utána hét teli és hét üres kalászt látott egy búza
száron, és a hét üres kalász elnyelte a hét teli kalászt. A fáraó
hivatta a jósokat és bölcseket és elmondta nekik álmát, de azok
nem tudták megfejteni. Ekkor a főpohárnoknak végre eszébe
jutott József és elmondta a fáraónak, miként magyarázta meg
álmukat neki és a Iősűtőmesternek. A fáraó azonnal hivatta
Józsefet, és József így fejtette meg az álmot: A hét kövér tehén
és a hét teli kalász hét termékeny esztendőt jelent, amelyek
után hét ínséges esztendő fog következni. Azért a fáraó gyűj...
tesse magtárokba a gabonát a hét termékeny esztendőben,hogy
legyen mit enni a hét inséges évben. - Tetszett a tanács a
fáraónak és Józsefet bízta meg, hogy ezt a dolgot elvégezze.
Saját gyűrűjét húzta ujjára, aranyláncot tett nyakába, azután
díszes fogaton körülvitette őt Egyiptom földjén, és hírnök kiál
totta, hogy mindenki hajtson térdet előtte, mert ő lett Egyiptom
kormányzója.

(Egyiptomban nagyon ritkán esik az €SÓ. Ellenben tavasz
kor ki szokott áradni a Nílus és ilyenkor nagy területeket elönt.
Mikor a folyó ~tér medrébe, az iszapos talajba hamar el
vetik a gabonát, és az bőségesen terem. Ha az áradás elmarad.
akkor nincs termés.)

10



J6z8ef testvérei gabonAért j3nnek Egyiptomha. Amikor el..
érkezett a hét sovány esztendő, Kanaánban is felütötte fejét az
'ehBég. Az öreg Jákob tehát elküldte fiait Egyiptomba, hogy hoz
zanek onnan gabonát. A testvérek József elé kerültek és leborul
tak előtte. József azonnal megismerte öket és rájuk szólt: "Ti
kémek vagytok és azért jöttetek, hogy kikémleljétek az ország
gyenge pontjait." A testvérek ijed Len védekeztek és részletesen
elmondták családi körülményeiket ; azt is, hogy egy testvérük
volt, de már nincs többé, legkisebb testvérük, Benjámin, pedig
otthon maradt. József erre megengedte, hogy gabonát vegyenek,
dé megparancsolta nekik. hogy legközelebb hozzák el magukkal
legkisebb testvérüket is, hogy lássa, igazat mondtak-e. Az egyik
testvért, Simeont, pedig visszatartotta túsznak.

Mikor a gabona elfogyott, Jákob újra elküldte fiait Egyip
tomba, de ök azt felelték: "Nem jelenhetünk meg ama térfiú
elött, ha nem visszük magunkkal Benjámint." Jákob azonban
nem akarta legkisebb fiát elengedni. Azt mondta: "József meg
halt, Simeon fogságban. l!:;s most Benjámint kivánjátok tőlem.
Ha baja lesz, meghalok bánatomban." Júda erre így válaszolt:
"En felelek a gyermekért. Ha vissza nem hozom, bűnös legyek
elütted minden időre." Jákob végül is engedett, és a testvéreit
elindultak. Ajándékot is vittek Józsefnek.

Mikor József meglátta édestestvérét, Benjámint, így szólt;
"Ez a ti legkisebb öcsétek'? Legyen kegyes, fiam, irúntad az
Isten." Azzal kisietett a teremből, hogy ne lássák meghatódott
ságát. Szolgáinak pedig megparancsolta, hogy terítsenek a test
véreknek, mert vele fognak ebédelni. Amikor az ebéd ideje el
érkezett, a testvérek csodálkoz tak , hogy honnan tudják, k\. mi
lyen idős, mert koruk szerint ültették öket. Simeont is kihozták
a börtönből, és ő is közéjük telepedett.

A lakoma után megparancsolta József. hogy töltsék meg a
testvérek zsákjait gabonával. Benjámin zsákjába azonban titok
ban betétette ezüst poharát. Alighogy elindultak, utolérte őket
József sáfára és így szólt: "Miért fizettek rosszal a jóért? El
loptátok uram ezüst poharát." A testvérek tiltakoztak, de ami
kor Benjámin zsákjából előkerült az ezüst pohár, nagy szorno
rúan mindnyájan visszatértek és leborultak József elött. József
azt mondotta: ,,Aki a poharat ellopta, legyen a rabszolgám, ti
pedig többiek menietek szabadon atyátokhoz." Most előállott
Júda és így szólt: ..Én kezességet vállaltam Benjáminért és jót
álltam érte. Hadd le~\'ek tehát fÓ'n II t~ rabszolgád, és őt hagyd
visszatérnt. M~rt ha ViS."7{l l"l"m t':',· n"z atyánk meghal bána
tában."



jó:l'.6ocl mosf mar meggy5zódött, nogy ife&fverei oozintén
megbánták, amit vele elkövettek. Tovább nem tudta tartani
könnyeit és felkiáltott: "Én vagyok József, a ti testvéretek. Él-e"
atyám?" A testvérek megrémültek, de József folytatta: "Ne
féljetek, mert a ti megmentésetekre küldött engem előre Isten
Egyiptomba. Siessetek és hozzátok el atyámat, mert még öt esz
tendeig fog tartani az ínség!" Azután gazdagon megajándékozta
testvéreit, és azok örvendezve hazaindultak.

Jákob Egyiptomba költözik. Jákob nehezen hitte el, 'hogy
József fia él, de amikor a sok ajándékot látta, elhitte és felké
szült, hogy útra induljon. Az egész család átköltözött, összesen

. 67-en. A fárao Gesszen földjét jelölte ki lakóhelyül a jövevé-
nyeknek.

Halála előtt a pátriárka megáldotta fiait. József két fiát,
Efraimot és Ma '1 assz ét is a maga fiai közé számlálta. Mikor
Júdára került a sor, Jákob Istentől felvilágosítva így jövendölt:
"El nem vétetik a fejedelmi pálca Júdától, sem a vezér az ő
ágyékától, míg el nem jő az Elküldendő, az, akire a népek vára
koznak,"

(E jövendölés szerint Júda törzséből származnak majd a
zsidó királyok, sőt a királyok királya is, a Megváltó. Az "Elkül~
dendó ugyanis a Megváltót jelenti.)

5. §. MÓZES TÖRTtNETE

Az izraeliták elszaporodása. Izrael fiai már közel 400 évig
voltak Egyiptomban és nagyon megsokasodtak. Közben az egyip
tomiak elűzték annak a fáraónak utódait, aki Józsetet felmagasz
talta,' és az új fáraók ellenséges szemmel nézték az izraelitákat.
Nem bíztak bennük. Mint rabszolgákkal bántak velük, és sok
nehéz munkát róttak rájuk. Mikor pedig az izraeliták mégis so
kasodtak, elrendelte a fáraó, hogy minden újszülött izraelita fiút
a Nílus folyóba kell dobni.

Mózes születése. Lévi nemzetségéből egy anyának fia szü
letett. Az asszony három hónapig otthon rejtegette a gyermeket,
azután pedig egy gyékénykosárba fektette és a Nílus folyóban
a sá.s közé tette. Odajött a fáraó leánya fürödni és. megtalálta a
gyermeket. Megsajnálta, magához vette, hogy felnevelje, és el
nevezte Mózesnek. (Bibl. tört. 21.)

Mózes a fáraó udvarában olyan nevelést kapott, mint az'
előkelő egyiptomi ifjak. Megtanulta az egyiptomiak minden tu..
dornányát, Mikor 40 esztendős lett, meglátogatta izraelita test«
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véreit. tppen tanújavolt, mikor egy egyiptomi egy izraelitát
ütlegelt. Erre haragra gerjedt és leütötte az egyiptomit. Meghal
lotta ezt a fáraó, és Mózesnek menekülnie kellett. A pusztába
menekült, és ott egy Jetró nevü pásztorfejedelemhez szegődött.
Később elvette annak leányát feleségül.

(Mózes Krisztus előtt kb. 1500 évvel született.)

Mózes küldetése. Már negyven éve szolgált Mózes Jetrónál.
mikor egy napon a Hóreb hegység közelében legeltette nyáját.
Ekkor egy csipkebokrot látott, amely lángolt, de el nem égett.
Mikor kíváncsiságból közeledett, az úr szólt hozzá az égő bokor
ból: "Ne közelíts! Oldd le sarudat, mert szent a hely, amelyen
állasz!" Azután folytatta az Úr: "Én vagyok atyáidnak, Abra
hámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. Láttam népem szenvedését
Egyíptomban és ki fogom szabadítani nyomorúságából. Elkül
delek a fáraóhoz, hogy kivezesd népemet Egyiptomból." Mózes
megijedt és igy felelt: "Ki vagyok én, hogy e nagy feladatot
elvégezzem?" De az úr biztatta: "Éin veled leszek. Ha pedig
Izrael fiai kérdezik, Ki küldött téged, azt fogod mondani: "Az,
aki van, küldött engem hozzátok." Csodajelet is adott Isten
Mózesnek, hogy higyjenek neki: eldobta botját és az kígyóvá
változott, mikor pedig a kígyó farkát megfogta, újra bot lett
belőle. -

Még azt is megmondta Isten Mózesnek, hogy útközben
találkozni fog bátyjával, Aronnal, és az el fogja öt kísérni a
néphez és a fáraóhoz.

(Isten 'neve: "Az, aki van", héberül: ".Jahve". O a legfőbb
lény, aki mindig volt, mindig van és mindig lesz.")

Mózes az izraelitáknál és a fáraőnál. Mózes és Áron először
az izraelitákhoz mentek és hírül adták nekik, hogy elközelgett
szabadulásuk ideje. A nép hitt és örvendezett a jó hírnek.

De a fáraó nem hitt. Kevélyen mondotta: "Ki az az Úr,
hogy hallgassak a szavára? Nem ismerem az Urat, és nem enge
dem el Izraelt." A csodajel sem indította meg őt, melyet Mózes
mutatott neki. Sőt: ezentúl még jobban sanyargatta az izraeli
tákat.

A tíz csapás. Isten ekkor súlyos természeti csapásokat kül
dött Egyiptomra, hogy meglágyítsa a fáraó kemény szívét. S va
lóban, míg egy-egy csapás tartott, mindig engedékenynek mu
tatta magát a fáraó, amikor pedig a csapás elmúlt, megint konok
lett és nem ~ngedett. Kilenc természeti csapás vonult el Egyip
tom fölött. csak a tizedik csapás után engedte el a fáraó Izrael
népét. Ez a csapás volt ugyanis a 14>g.ettenetesebb, Isten, az élet
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& halál ura, égy éjjel halállFllsújtotta minden házban !lZ elsl5
szülött fiút, úgyhogy nagy gyász támadt egész Egyiptomban: a
fáraó palotájában eppúgy, mínt a legszegényebb kunyhóban.
(Bibl. tört. 23.)

6. §. AZ IZRAEl.JTAK KIVONULNAK EGYIPTOMBŰL

A húsvéti bárány. A természeti csapások elkerülték Gesszen
földjét, ahol az ízraeiiták laktak.

A tizedik csapás előtt az izraeliták Isten parancsára minden
családban leöltek egy hibátlan. egyéves bárányt és annak veré
vel bekenték az ajtófélfákat. Ez li vér térítette el li halál angya
lát házaiktól. A bárányt megsütötték úgy, hogy csontot benne
őssze nem törtek, azu tán kovásztalan kenyérrel és keserű salé
taval, útra készen, me ge t cék.

A kivonulás. Ejjel volt, amikor a fáraó Mózest és Áront
hívatta és megadta az engedélyt a kivonulásra. A n'':'':I azonnal
elindult, magával vive minden jószágát. Sőt egyiptomi szomszé
da'iiktól is kértek arany és ezüst edényeket. ruhaneműeket. és
ezek adlak, csakhegy szabaduljanak tőlük. igy oomi kárpótlást
nyer tek hosszú évek ingyen munkájáért.

Mivel a pusztában nem voltak járt utak, Isten Ielhőosz.lop

pal vezette a népet. Ez nappal SÖLét volt, éjjel pedig világított.
(Kimenetelük ernléket a zsidók húsvétkor ünnepelték. Ekkor

bárányt öllek és kovásztalan kenyeret és keserű salátát ettek
hozzá. A ková...ztalan kenyér azért volt, mert oly sürgősen men
tek ki Egyiptomból, hogy nem értek rá a kenyér kovaszosodasat
megvárni.

A húsvéti bárány az úr Jézus előképe.
Artnak emlékére, hogy Isten meghagyta elflöszü1ött@ik~, a

zsidók minden elsőszülött fiúgyermeket lstennek ajánlot tak. A
kis Jézust is felajánlotta Szűz Mária a templomban, amikor
nl:'::j' .en napos lett.)

Atkclés a Vörös Tengeren. A fáraó hamarosan megbánta,
hogy elengedre az izrael il xkat. mart az ország sok ingyen rnun
kaerőt veszített. Seregével utánuk kerekedett tehát és a Vörös
tengernél utolérte öket. A nép megrémült, Mózes azonban biz
tatta, mondván: "Ne féljetek, az úr fog harcolni értetek."
Azután kinyújtotta csodás vesszejét, és a tenger vize kettévált.
Az izraeliták száraz lábbal átkelhettek. Az egyiptomi sereg utá
nuk nyomult, de Mózes újra kinyújtotta vesszejét és a hullámok
ö..~,.al"·'pl;:lk ClZ ÜIr:l07.ők felett,



Szövetségkötés. A tízparancsolat. Hosszabb vándorlás után
a nép a Sínai hegyhez érkezett és ott tábort ütött. Isten azt
moncta Mózesnek: "Itt kötök szövetséget Izrael fiaival. Ha hall
gattok szavamra, az én népem lesztek minden nép között,"
Mózes erre összehívta a népet és közölte az Ur üzenetét. Az egész
nép egy szívvel-Iélekkel kiáltotta: "Megtessz-Ü'k mindazt, amit
az Ur szólott."

Az izraelrták három napig készültek a szövetségkötésre és
ezalatt megmosták ruháikat. Harmadik nap reggel villámlott
és mennyoorgött és surű felhó borította a hegyet. A felhőből
egyre erosodo harsonazengés hallatszott, és leszallt az Ur, hogy
kinírdesse a tízparancsolatot.

Igy szólt a tízparancsolat:
1. "En vagyok a te Urad, Istened: Uradat, Istenedet imád-

jad és csak neki szolgálj.
2. Isten nevét hiába ne vegyed.
3. Megemlékezzél arról, hogy az úr napját megszenteljed.
4. Atyádat és anyádat tiszteljed.
5. Ne ölj.
6. Ne paráználkodjál.
7. Ne lopj.
8. Hamis tanuságot ne szólj felebarátod ellen.
9. Felebarátod feleségét ne kívánjad.

10. Se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kívánjad.
Amen,", .

Még más parancsolatokat is adott Isten, melyeket a zsidók
együttvéve "a törvény"-nek neveztek.

Másnap reggel Mózes 12 kőből oltárt épített és áldozatot
mutatott be Istennek. Az áldozati állatok vérével meghintette a
népet és azt mondotta: "Ez a szövetség vére, melyet az úr kö
tött veletek."

(Az ószövetség Jézus eljöveteléig tartott. Jézus új szövet
séget kötött és új törvényt hozott, a szeretet törvényét. De ezt
az új szövetséget nemcsak a zsidó néppel, hanem az egész em
beriséggel kötötte örökre. Az újszövetséget saját vérével pecsé
telte meg a kereszten.

. Jé:lJUS eljöveteléig az izraelita nép Isten választott népe
volt.)

Az aranyborjú. A szővetségkőtés után Mózes felment a Sínai
hegyre és ott maradt negyven napig. Ezalatt a nép azt rnon
dotta: "Már nem is jön vissza! Csináljunk tehát aranyborjút,
amint azt Egyiptomban láttuk." És csináltak aranyborjút, áldo-
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zatot l1lutattak be neld, ettek-ittak és az ünnep örömére körül
iáncoltálk a bálvényt.

Mózes Istentől a hegyen két kőtáiblát kapott, melyekre rá
volt vésve a tizparancsoiat. MiJkor a hegyről lejött és hallotta
a zenét és lálta li táncot, haragra gerjedt, mert a nép oly hamar
húrlen lelt a szövetségnez, és szutl.ához csapta a két kötáolat.
Azután porrá zúzta az aranyborjút és annak porát vizbe keverve
megitatta a néppel, a í'öbünösöket pedig kivégeztette.

Majd újra felment a hegyre és negyven nap múlva két új
kötsclava! tert vissza. Arca ekkor ragyogott az Istennel való
beszélgetés folytán, úgyhogy az izraelitak nem tudtak rátekin
teni. Mózes ezért kendovel eltakarta arcát.

A kémek. Kánaán határához érkezve. Mózes 12 kémet kül
dött az ígéret földjére. Amikor ezek visszatértek, csodás dolgo
kat beszéltek az ország termékenységéról és oly nagy szölöíür
töt hoztak, hogy két embernek rúdon kellett azt vinnie. Tízen a
kémek közül azonban rémítgetni kezdték a népet és mondották,
hogy óriások laknak Kánaánban és igen megerősített városaik
vannak. Csak két kém, Józsué és Káleb, bátorította a népet,
hogy bízzék Istenben, ő kezükbe fogja adni az országot. De a
nép inkább a lázítoknak hitt és Mózest is csaknem megkövezték.
Isten ezért haragra gerjedt és kimondotta, hogy büntetésből az
izraeliták negyven évig a pusztában fognak bolyongani és ez
alatt mind meghaine.k, akik 20 éven felül vannak. Csak Józsué
és Káleb mennek majd be az ígéret földjére. Mikor pedig a nép
egy része most dacból mégis be akart törni Kánaánba, az ország
határán nagy vereséget szenvedett és kénytelen volt vissza
vonulni.

(Isten azt is akarta. hogy a negyven évi pusztai vándorlás
alatt a nép LesLil~ mt!~edzödjek és lelkileg megújuljon.)

7. O, VANDORLAS " PUSZTABAN

A man"",. Az /I puszta. arnelvben az Izra@lttáknak negyven
évig élniök kellett, Egyiptom és Kánaán között terült el a Sinai
félszigéten. Voltak rajta fOves részek. ahol a nyájakat legeltetni
lehetett, és oázisok is forrásokkal és fákkal. De egy jó rész szik
lés és homokos sivatag volt. Nagyobb sZámt'l ember e területen
megélni nem tudott volna, T~ten ezért csodás módon mannával
táplálta II népet. Míkor pe"l\g vizük nem volt. megparancsolta
MI''1.esnek. hogy ve.sszejével csapjon a sziklára, és abból bőséges
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víi fakadt. Sőt húsról is gondoskodott az úr. Tavasszal és össael
ugyanis vandor fürjek vonúltak át csapatostul a félszigeten és
eseénként fárad~ Ieszálltak, úgyhogy könnyen meg Ieheteet
öket fogni.

(A manna az Oltáriszentség előképe.L. Bibl. tört. 27.)
Az amalekiták támadása, A vándorlás elején történt, hogy

egy pusztai rabló nép, az arnalekiték, megtámadték az ízraelita
KeH. uozeué felvette velük a harcot. A kuzdelern nagyon kemény
volt, és míg az izraeliták harcoltak, Mózes egy hegyen kitárt ka
rokkal imadkozott. Mikor azonban karjai Iankacnak és leeresz
kedtek, az amalekiták fölülkerekedtek. Erre Aron és Húr
jobbról-balról megfogták Mózes karjait és addig tartották, rníg
nem estefelé az izraeiiták legyőzték az ellenséget.

(A kitárt karokkal imádkozó Mózes a kereszten kifeszített
karokkal értünk közbenjáró Jézust [elképezi.)

A szent sátor. Mózes Isten parancsára sátort készített az
istentisztelet céljaira. A szent sátor két részre oszlott. A két réazt
drága .kárpit választotta el egymástól. A belső, kisebbik részt
a szentek szentjének nevezték. Itt őrizték a frigyládát, benne
a két kőtáblaval. A sátor másik, nagyobbik részében hétágú
mécstartó égett, és egy asztal állt tizenkét friss kenyérrel. Kis
oltár is volt itt a tömjénáldozatok számára, Kint a -sátor előtt
kőből raktak oltárt, amelyen égő áldozalokat rnutattak be isten
nek. A szerit sátort kerítés vette körül.

Ez a sátor volt a Sinai félszigeten szétszórtan élő nép val
lási központja. Ide gyülekeztek Izrael fiai a szombatokon és ün
nepeken, és itt hallgatták a törvényt, amelynek megtartását a
szövetségkötéskor megfogadták. Ez juttatta eszükbe, hogy bár
tizenkét törzsből állnak, mégis' egy nép ők, Istennek választott
népe.

A sátor gondozása a leviták dolga volt. Ok szedték szét,
szállították tovább és raktéJc. össze újra a vándonHakon. A papi
tisztet Aron és fiai töltötték be.

(A leviták Lévi leszármazottjai.)
ZÚlOlódósok, IlizodÁ8ok. BÁr a nép tapasztelhatta, hogy Isten

hogyan gcndoskodík róla, mégis folyton zúgolódott és lázado
zott. Ez volt legnagyobb bűne a pusztában, Mindjárt a kimenetel
után visszak1vánkozott az egyiptotW hÚFi08 fazekak mellé és~
akkor csillapodott. amikor Isten mannfit (>s fürjeket adott elede!"
lül. Legveezedelmesebb volt Y.óre, Dátán é:o Abiron !ázadllsa. 250
előkelő férfi tartott velük és ily szavakka: támadtak Mózesre és
Aronra: ..Míért toljátok fel magatokat az Ül' népe fölé?" I"'~M1
igen sztgorúan büritette ezt 8 lázadást, mert a !öld .elnyelte D:j-
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tánt és Abiront sátraikkal és családjaikkal együtt, a többi láza
dót pedig tűz emésztette meg.

A vandorIás vége felé torcént, hogy újra kopár sivatagba ju
tott a nép, ahol nem volt víz. Megint mgeruiten porlekedru kezd
tek Mózessel és Aronnal. Isten akkor megparancsolta Mózesnek,
hogy üssön a sziklára és víz fog fakadni. Mózes pillanacnyilag
kételkedett, vajon Isten könyörül-e a hálátlan népen, és azért
kétszer ü tött a sziklára; erre bőséges víz fakadt. Kételkedese
míatt azonban Isten azzal büntette meg őt és vele együtt Aront,
aki szintén kételkedett, hogy nem mehettek be az igéret föld
jére. Aron nemsokára meg is halt a pusztában.

A rézkígyó. Ugyancsak a vándorlás végén a zsidók únni
kezdték a mannát és újra kifakadtak Isten és Mózes ellen. Isten
ekkor tüzes kígyókkal büntette öket, amelyek ellepték a tábort

O és sokakat megmartak. A nép most Mózeshez könyörgött köz
benjárásért. Mozes Isten parancsára póznán egy rézkígyót állí
totJt fel, és aki arra bizalommal rátekintett, meggyógyult.

(A póznára felfüggesztett rézkígyó a ikeresztfára felfüggesz-
tett Megváltó előképe.) I

Mózes halála. Mózes azután Kánaán határához vezette az
izraelitákat. Már 120 esztendős volt és tudta, hogy közeledik ha
lála. Kijelölte tehát Józsuét utódjának és buzdította a népet,
hogy maradjon hű az igaz Istenhez. Azt is megjövendölte, hogy
egy nagy prófétát fog küldeni Isten, azt hallgassák! Miután te
hát elbúcsúzott népétől, egymaga felment Nébó hegyére és on
nan betekintett az ígéret földjére. Azután meghalt. Holttestét
Isten elrejtette, hogy senki se tudja, hol van a sírja.

(A nagy próféta, akit Mózes .megjövendölt, Jézus Krisztus.)

8. §. BEVONULAS AZ IGtRET FOLDJtRE
A BIRAK KORA

Kánaán elfoglalása. Az izraeliták harminc napig gyászolták
Mózes halálát. Azután JÓZSiUé átvezette öket a Jordán folyón
Jerikó falai alá. Ezt az erős várost Isten segítségével csodás mó
don elfoglalták és Kánaán lakóit több csatában legyőzték. Jó
zsué felosztotta az országot a tizenkét törzs között. József két
fiának, Efraimnak és Manasszénak is. jutott rész, ellenben Lévi
fiai nem kaptak földet, mert ők az egész országban szétszórva,
városokban laktak. hogy mindenütt legyenek papok és tanítók,
akik a népet oktatják és az istentiszteletet tartják. (Bibl, tört, 31.)
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A bfrt'ík. Józsue száztíz éves vatt, amikor meghalt. Utána
nelu volt olyan vezér, aki mind a tizenkét törzset egyesitette
volna. Az egyes törzsek külön-külön éltek, és csak a kozös szár
mazás es a közös vallás tartotta öket némileg egybe. Kánaán
régi lakóitol megtanulták a Iöldmüvelést, sőt össze is házased
tak velük, amibot baj lett, mert a vegyes házasok a bálványo
kal is befogadták. Ezért Isten büntetését vonták magukra. Rájuk
támadtak ugyanis a szemszed népek és háborúkkal sanyargat
ták őket. A végveszedelemben az izraeliták mindig Istenhez
fordultak. Isten ilyenkor kiváló férfiakat támasztott, akik a né
pet összefogták és az ellenséget legyőzték. Békés időben ezek
él férfiak biráskodtak Izraelben, azért bíráknak nevezték öket,
A birák kora kb. háromszáz évig tartott.

Gedeon. A Oladianiták már két éve sanyargatták az izraeli
tákat, amikor egy angyal megjelent Gedeonnak, aki Manassze
törzséből való volt. Igy szólt hozzá: "Menj el cs szabadítsd meg
Izraelt!"

Gedeon összetoborzott 32 OOO harcost. Az Ül' parancsára
ezek közül hazaküldte li félénkeket. összesen 22 OOO-et. Isten
azonban meg akarta mutatni, hogy nem emberi erő, hanern O
maga fogja megszerezni a gyözelmet, azért igy szólt Gedeonhoz:
"Meg nundig sok él nép. Vezesd őket a vízhez, és akik kezükkel
a szájukhoz meritik a vizet anélkül, hogy letérdelnének. azok
maradjanak. Akik térdre ereszkedve kényelmesen isznak, tér
jenek vissza." Igy is lett és csak háromszázan maradtak. Mon
dotta az Úr: "Ezzel aháromszázzal szabadítalak meg titeket a
rnadianiták kezéből."

Gedeon parancsára a háromszáz vitéz mindegyike harsonát
vett kezébe és egy cserépkorsót, amelyberi égő fáklya volt. Az
után éjnek idején csendben megközelítették az ellenséget. Adott
jelre valamennyien megfújták a harsonát, a korsókat földhöz
csapták. a fáklyákat pedig lobogtatták, miközben nagyot kiál
tottak: "Fegyverre! Az Úrért és Gedeonért!" A harsonák zaja és
a fáklyák lobogása úgy megrémítette a madianitákat, hogy egy
mást öldösve hanyatt-homlok menekültek.

Sámson. A bírák közül Sámson rendkívüli erejér/51 volt
hires. Dán törzséből való volt és a filiszteusok ellen harcolt
Igen sok ellenséget megölt. Hogy pedig ezeknek m'inél több kárt
okozzon. egy alkalommal háromszáz sakált fogdosott össze, far
kukra csóvát kötött és meggyújtotta. Azután elengedte az álla
tokat a filiszteusok érett vetésébe. A filiszteusok ezért bosszút
fr"' "'""lltak ellene,



Egy napon megtudták, hogy Gáza városában tartózkodik.
Figyelték a város kapuját, hogy ki ne' szökhessék, éjjel pedig
erősen bezárták azt. Sámson éjfélkor felkelt, a kapu mindkét
szárnyát a kapufélfákkal és a závárzattal együtt kiemelte, vál
lára vette és az átellenes hegyre vitte, .ott letette és otthagyta.

Volt egy Dalila nevű asszony, akit Sámson szerétett. Ez ad
dig hízelgett neki, amíg elárulta, honnan az ő nagy ereje. Meg
mondta, hogy szülei őt Istennek szentelték, és ennek külső jeIéül
fejét olló soha nem érintette. Ha haját levágnák, elmúlnék ereje.

Amikor tehát aludt, Dalila titokban levágta haját, azután
kiáltott: "Sámson itt a filiszteusok!" A filiszteusok valóban ott
is voltak, mert az áruló Dalíla előre értesítette őket. Megkötöz
ték az erőtlenné lett Sámsont, megvakitották és malmot hajtat
tak vele.

A fogságban újra megnőtt Sámson haja, és visszajött ereje.
Egy napon a filiszteusok Dágon nevű istenük tiszteletére ünnep
séget rendeztek és előhozatták a vak Sámsont, hogy játsszék
előttük. Játék közben Sámsont pihenni engedték és ő két oszlop
közé állott. Ekkor Istenhez fohászkodott, jobb és bal kezével
megragadta a mellette levő két oszlopot és úgy megrázta azokat,
hogya ház összeomlott. Háromezer filiszteus pusztult el, és a
romok közt lelte halálát maga Sámson is. így halálában több
ellenséget ölt meg, mint életében, és egy időre szabadulást ho
zott népének.

Héli és Sámuel. Összesen tizenhat bírája volt az izraeliták-l
nak, közülük az utolsók Héli és Sámuel voltak.

Héli főpap is volt és Sámuelt is ő nevelte. Saját fiaival
szemben azonban nagyon elnéző volt, úgyhogy ezek erkölcste
len életükkel botránkoztatták a népet. Az istentiszteletet is za
varták. Ha valaki áldozatot hozott Istennek, az áldozati állatok
húsából a legjobb részeket erőszakkal elragadták maguknak.
Isten ezért Sámuellel megüzente Hélinek, hogy egy napon meg
fogja büntetni őt fiaival együtt.

így is lett. A filiszteusok megtámadták és megverték az iz
raelitákat. Erre az izraeliták elhozták a harctérre a frigyládát,
hogy velük legyen az Úr. Isten azonban most nem volt velük és
újra vereséget szenvedtek, sőt a frigyláda is a filiszteusok zsák
mánya lett. A csatában sokan elestek, köztük Héli két fia is.
Mikor ezt Héli meghallotta, hanyatt esett székében, nyakát
szegte és meghalt.

. Később a filiszteusok visszaküldték a frigyládát, mert Isten
csapások In'l1 sújtotta őket miatta,
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· Sámuel nemcsak igazságos bíró, fianem próféta és pap iS
volt. Tekintélye nagy volt a nép előtt. Amikor öreg lett, hozzá
mentek a vének és kérték, adjon nekik királyt, mert a szomszéd
népeknek is királyaik vannak. Az majd összetartja és megvédi
őket a folytonosan háborúskodó filiszteusok ellen. Sámuel azt
válaszolta: "Az Úr a ti királyotok, ő soha nem hagyott el tite
ket. Ha más királyt adok nektek, az majd nagy adókkal nyom
titeket és Istentől is eltérít." De azok tovább unszolták Sámuelt.
Sámuel ekkor Isten parancsára királlyá kent egy ifjút Benjámin
törzséből, akit Saulnak hívtak. Saul szép arcú, magas termetű
férfi volt. Tetszett is a népnek, azért lelkesen kiáltották: "ltljen
a király!"

9. §. AZ ELSO KIRÁLY

Saul királykodása. Saul vitéz király volt, gyors, mint a sas
és erős, mint az oroszlán. Sereget szervezett és Izrael minden
ellenségét legyőzte. Győzelmei azonban kevéllyé tették őt és
már nem hallgatott Isten szolgájára. Egy alkalommal Sámuel
megmondta neki az Úr üzenetét, hogy le fogja győzni az amale
kitákat, ámde a zsákmányt ne tartsa meg magának, hanem pusz
títsa el. Saul a legszebb állatokat mégis megtartotta. Sámuel
megkérdezte, miért nem engedelmeskedett az Úrnak? Saul erre
azt felelte: "Megtartottam az állatokat, hogy feláldozzam Isten
nek!" Akkor Sámuel így válaszolt: "Istennek inkább tetszik az
engedelmesség, mint az áldozat. .Mivel te megvetetted az Úr
szavát, az Úr elvetett téged, hogy ne légy király."

Sámuel ekkor elhagyta Sault és többé nem találkozott vele.

Rüth, Még a bírák korában történt, hogy éhínség támadt
Izraelben. Egy betlehemi férfi ezért elhagyta hazáját és a moa
biták földjére vándorolt feleségével, Noémivel, és két fiával. A
két fiú Moab földjén megházasodott. Nemsokára meghalt Noémi
férje és két fia. Az özvegy most visszatért Izrael földjére. Két
menye elkísérte, de ő a határon visszaküldte őket anyjuk házá
ba. Az egyik vissza is tért, miután sírva elbúcsúzott. A másik,
akinek neve Rúth volt, azt mondta: "Ne küldj el magadtól!
Ahová te mész, oda megyek én is. A te néped lesz az én népem,
a te Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott fognak elte
metni engem is."

Visszamentek tehát mlnd a ketten Betlehembe, szegényen
és elhagyottan. ltppen aratás ideje volt. Hogy legyen egy kis ga
bonájuk, Rúth elment kalászt szedni egy Boóz nevű gazdának
földjére, aki Noémi férjének rokona volt,
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Bo6zmeglátta Rúthof, amfnt szorgalmasan szedegeti a ka.
lászt. Megkérdezte aratóit: "Ki ez a fiatal leány?" Az arató
gazda így válaszolt: "Ez a moábi asszony, aki Noémivel jött.
Kora reggeltől pihenés nélkül itt van." Boóz erre így szólt Rúth
hoz: "Leányom, tudom, hogy ezt Noémiért teszed. Fizessen ne
ked érte Izrael Istene, akinek szárnyai alá menekültél. Csak
maradj és szedj kalászt, és ha szomjúhozol, igyál az aratók kor
sójából." Az aratóknak pedig titokban meghagyta, hogy szán
dékkal hagyjanak vissza több kalászt. Mikor az este eljött, Rúth
jól megrakodva tért haza, és Boózt áldották Noémi házában.

Rúth másnap újra visszament a mezőre. Boóznak megtet
szett hűsége, amellyel az öreg Noémiről gondoskodott, és nem
sokára elvette őt feleségül. Boóz és Rúth fia volt Jessze, Dávid
atyja, akitől az Üdvözítő származott.

Sámuel felkeni Dávidot. Miután Isten elvetette Sault, elkül
dötte Sámuelt Bellehembe, Jessze házába, hogy nyolc fia közül
kenjen fel egyet királynak. Sámuel megérkezett Betlehembe és
áldozatot mutatott be Istennek. Azután hivatta Jessze fiait. Jesz
szének hét fia volt otthon, csupa szép arcu és deli termetu ifjú.
Sámuel gondolta, hogy bizonyára ezek között van az Isten vá
lasztottja, Isten azonban igy szolt: ,.Ne az arcot nézd és a ter
metet, mert Isten a szivet tekinti!" Sámuel tehát megkérdezte
Jesszét: nincs-e több fia. "Van még egy - felelte ez -, a leg
kisebb. Az kint van és a juhokat legelteti." Erre előhivták Dá
vidot. Dávid veres hajú gyerek volt, szép szemekkel és kellemes
arccal. Isten szólt Sámuelnek: "Kelj fel, kend fel őt, mert Ö az
én választottam." Sámuel erre felkente Dávidot királynak, és
miután az áldozati lakomát elköltötték, eltávozott,

Dávid legyózi Góliátot. A filiszteusok újra támadtak, és Saul
seregével kivonult ellenük. Jesszé nagyobb fiai is katonák let
tek. Dávid eleséget vitt nekik a táborba, mikor egy óriás jött
szembe a filiszteusok táborából és hencegve sértegette az izraeli
ták seregét. Dávid kiváncsian nézte a nagy embert, s amikor
megtudta, hogy senki sem mer vele szembeszállni (pedig a ki
rály leányát is odaígérte annak, aki őt legyőzi), Istenben bízva
vállalkozott, hogy ő majd legyőzi a maga erejében bizakodó po
gányt. Azután vette parittyáját, a patakból öt sima követ kere
sett, azokból beletett egvet a parittyába és úgy homlokon súj
totta Góliátot, hogy az menten eszméletét vesztette. Most ráro
hant az óriásra. kih·,zta ennek kardját hüvelyéből és levágta fe.
jét. A fjli~7t~u."0k Ir,"gfutamodtak. (Bibl. tört, 33.)
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Mikor e nagy győzelem után az izraeliták serege hazavo
nult, a városokból kijöttek az asszonyok és ezt énekelték: "Saul
legyőzött ezret, Dávid pedig tízezret." Ezzel az énekkel azon
ban felkeltették Saul féltékenységét.

Saul üldözi Dávidot. Saul király búskomorságba esett.
Udvari emberei tehát kerestek valakit, aki muzsikával Ielvidá
mítsa. Dávid értett a hárfához, ezért elhozták a királyi udvarba;
Midőn egy alkalommal Saul előtt hárfáját pengette, az dárdáját
vetette feléje, hogy falhoz szegezze. De Dávid hirtelen elhajolt
és a dárda a falba fúródott. Dávid most látta, hogy menekülnie
kell, azért néhány hű emberével fegyveresen a pusztába vonult.

Saul háromezer emberrel utána ment. Miközben Dávidot
kereste, a nap hevétől ellankadva egy hűs barlangba vonult
egyedül. Eppen ennek a barlangnak mélyén rejtőzött Dávid több
társával. Ezek bíztatták Dávidot: íme, Isten kezébe adta ellen
ségét, ölje hát meg! De Dávid így felelt: "Soha nem emelern
kezemet Isten felkentjére." Azután Saul mögé kúszva, titkon
levágott egy darabot köpenye széléről. Mikor pedig Saul a bar
langot elhagyta, utána ment és megmutatta a levágott darabot.
Saul könnyekre fakadt és így szólt: "Dávid fiam, te jobb vagy
nálamnál, mert jót cselekedtél velem, én pedig gonoszul fizet
tem."

A féltékenység azonban csak nem hagyta nyugton Sault,
azért ismét kivonult Dávid ellen. Mikor Saul p~ egész tábora
aludt, Dávid egy emberével belopódzott a király sátorába, el
vitte ágya" mellől lándzsáját és vizes korsóját és óvatosan vissza
vonult. Amikor a tábor felébredt, messziről mutatta, hogy újra
megölhette volna a királyt, de nem tette. Ez a nagylelkűség úgy
meghatotta Sault, hogy abbahagyta az üldözést és hazatért.
Nemsokára a filiszteusok ellen vonult és csatát vesztett. A csa
tában elesett legkedvesebb fia is, ő maga pedig megsebesült.

_ Hogy élve ne kerüljön az ellenség kezébe, saját kardjába dőlt és
meghalt.

(Saul királynak sok kiváló tulajdonsága volt, de hibázott,
mert népének szövetségét Istennel nem tartotta szem előtt. Fék
telen természete miatt nem tudta elviselni a ,.törvény" korlátait
és a próféta intelmeit.)

10. §. IZRAEL N"EpEI\TEK FENYKORA

Dávid király. Saul halála után Dávid lett a király. Eleinte
csak Júda törzse csatlakozott hozzá, a többiek hívek maradtak
Saul !iáhoZt Ennek balála után azonban, hét év múlva, vala-



mennyi törzs Dávidhoz pártolt, és igy uralma alatt egyesült
egész Izrael,

Dávid legyőzte és adófizetővé tette Izrael valamennyi ellen
ségét. A filiszteusok hatalmát végképp megtörte. Belsőleg is
megszervezte az országot és Jeruzsálemet tette Iövárosává, Ide
hozatta ünnepélyes menetben a frigyládát is. A nép ujjongott,
harsonák zengtek, a király pedig teljes erejével táncolt, amiköz
ben a frigyláda Jeruzsálembe bevonult. A táncoló Dávidot meg
látta felesége, Mikol, aki Saul leánya volt, és megszólta öt,
mondván: "Hogyan alázhatja meg magát a király ennyi nép
előtt?" De Dávid azt felelte: "Isten előtt aláztam meg magamat,
aki atyád helyébe királlyá tett engem."

(Dávid és utódai által beteljesedett az öreg Jákob jöven
dölése, hogy Júdánál lesz a fejedelmi pálca. Dávid ugyanis Júda
törzséből származott.

Dávid kb. 1000 évvel Krisztus előtt élt.)
D\ivid buzgósága. Dávid az Isten-szolgálatot is meg8zer"l

vezte. Beosztotta a papokat és levitákat és zsoltárokat írt Isten
tiszteletére. Ezeket a zsoltárokat a Szentlélek sugallatára írta,
azért a Szentírásban foglaltatnak. Ma is használja azokat a ka
tolikus anyaszentegyház szertartásaiban.

Templomot is akart építeni Dávid király, mert úgy gon
dolta, hogy nem maradhat Isten csak sátorban, amikor ö fényes
palotában lakik. Az úr azonban megüzente neki Náthán prófé
tával, hogya templom építését hagyja csak utódjára, mert 6
sokat volt harcban és vér tapad kezéhez. Buzgóságáért azon
ban megígérte Isten, hogy trónja erős lesz mindörökké, amit
úgy kellett érteni, hogy az ő házából fog származni a Megváltó.

Dávid bűne. Dávid egy délután felkelt nyugágyéröl és palo
tája lapos tetején, a napozón sétált. A szomszédban meglátta
onnan egy tisztjének, Uriásnak feleségét, akit Betszabénak hív
tak. Megtetszett neki az: asszony és feleségül akarta venni. Hogy
ezt megtehesse. fővezérének meghagyta, hogy állítsa Uriá8t
csata közben a legveszedelmesebb helyre. Uriás elesett ft csa
tában, és Dávid feleségül vette Betszabét. ,E rút eset után Nát
hán próféta Isten parancsára ft királyhoz ment és szemére ve
tette bűnét. (Bibl. tört. 34.)

Absalom lázadása. Bár tettét megbánta és vezekléssel en
gesztelni próbálta, Isten többféleképp megbüntette Dávidot.
Egyik legsúlyosabb büntetése az volt, hogy fia, Absalom, fel
lázadt ellene, és neki menekülnie kellett Jeruzsálemből.Mezít
láb menekült fl 1cidly. Menekülés közben egyik alattvalója han~
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gosan gyalázta, sőt kövekkel megdobalta őt. Dávid a Jordánon
túlra ment és összegyűjtötte seregét. Csata előtt meghagyta fő...
vezérének, Joábnak, hogy fia életét kíméljék. Absalom veresé..
get szenvedett, s miközben egy erdőn keresztül öszvéren mene
kült, faág ba gabalyodott, és az öszvér elfutott alóla. Dávid ka
tonái utólérték, de nem merték bántani, mert hallották Dávid
parancsát, hogy kíméljék fiát. Joáb azonban nem törődött ez
zel és három dárdával átdöfte Absalom szívét,

Dávid hetvenéves korában halt meg, miután negyven évig
uralkodott. Nemcsak nagy király volt, de próféta is, aki többi
közt megjövendölte a Megváltókínszenvedését.

Bölcs Salamon király. Mikor Dávid király meghalt, fia;
Salamon lett a király. Salamonnak álmában megjelent az Úr
és azt mondta: "Kérj, amitakarsz, és megadom neked." Sala
mon azt felelte: "Fiatal vagyok és tapasztalatlan. Adj hát,
Uram, bölcsességet, hogya te utaidon tudjam vezérelni népe
det." Isten _erre nemcsak bölcsességgel áldotta meg Salamont,
hanem gazdagságot, hírnevet és hosszú életet is adott neki.
Uralkodása oly fényes volt, hogy Sába királynője messzi föld
ről eljött, megcsodálni dicsőségét.

A jeruzsálerní templom építése. Dávid király sok kincset
hagyott Salamonnak, hogy templomot építsen. Jeruzsálemben,
a Sion hegyén épült a templom. Ezer és ezer ember hét eszten
deig dolgozott a nagy művön. A szükséges fát a Libanon hegy
ség cédrusaí szolgáltatták, és az aranyat sem sajnálták az épí
tők a díszítéstől. A tulajdonképpeni templom 30 méter hosszú,
10 méter széles és 15 méter magas volt. Beosztása olyan volt,
mint a szentsátoré, azaz: belül két részre oszlott, amelyeket
drága mívű kárpit választott el. A szentek szentjében volt a
frigyláda. Ide csak a főpap léphetett be egyszer egy évben, az
engesztelés napján. A szentélyben állt a kis tömjén-oltár, to
vábbá 10 hétágú mécstartó és 10 asztal a napi friss kenyerek
kel. A templom előtt udvar volt és abban egy oltár, meg víz
medencék a mosakodáshoz. A:z oltáron égették el az áldozati
állatokat. Az oltár közelében volt a papok helye, távolabb az
izraelita férfiaké, és külön a nőké. A pogányoknak csak a szent
falakon kivül, az úgynevezett pogányok udvarán volt szabad
tartózkodniok.

A templom felszentelése. A templom felszentelésére igen
sok nép jött össze az ország minden részéből. A papok ünnepé
lyesen elhelyezték a frigyládát a szentek szentjében, kint az
oltáron pedig az állatok tömegét áldozták Istennek, Salamon
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király eg felé emelt kezekkel így imádkozott: "Izrael Ura, Is ..
tene! Az egek nem tudnak befogadni téged, mennyivel kevésbé
ez a ház, amelyet építettem. De hallgass, Uram, a te szolgád
imájára, és legyen szemed mindig ezen a házon, ahol nevedet
dicsőítik. Hallgasd meg itt hű népedet és emlékezzél az ígéretre,
amelyet szolgádnak, Dávidnak tettél, hogy trónja erős marad
mindörökké l"

Salamon hűtlen lesz Istenhez. Nagy hatalma ~s nagy dicső-i
sége miatt a szomszéd fejedelmek barátságot és szövetséget kö
töttek Salamonnal. Az egyiptomi fáraó leányát is feleségül adta
neki, hasonlóképpen cselekedtek más fejedelmek is. Pogány
feleségeinek megengedte Salamon, hogy Jeruzsálemben és kör
nyékén bálvány templomokat állítsanak, sőt amikor megvénült,
maga is elment ilyen templomokba. Isten ezért elfordult tőle és
azt mondta: "Mert hűtlen lettél és megszegted szövetségemet,
elveszem országodat és másnak adom. Mégis meghagyok egy
részt fiadnak, az én szolgámnak, Dávidnak kedvéért."

Salamon uralma negyven évig tartott. Halálával szétfosz
lott dicsősége és lehanyatlott országa. Az ő élete nyomán lett
szállóigévé a bibliai mondás: "Hiúságok hiúsága és minden csak
hiúság,"

11. §. KÉT KIRALYSAG

Az ország ketté szakad. Salamonnak fényűzése sok pénzbe
került, és ezért nagy adókat vetett ki a népre. Halála után fiá...
hoz, Roboámhoz, küldöttség jött és kérték, könnyítsen a terhe
ken. De Roboám, fiatal barátjainak tanácsára hallgatva, nyersen
elutasította őket. Erre tíz törzs elszakadt tőle és Salamon egy
főtisztviselőjét, Jeroboámot választotta meg királynak. Az új
ország neve Izrael lett, a régié Júda. Ennek fővárosa Jeruzsá
lem volt, amazé Szamaria.

Izrael országa. A két ország népét egy ideig összetartotta
a közös hit és a jeruzsálemi templom. Jeroboámnak azonban
nem tetszett, hogyalattvalói Jeruzsálembe zarándokolnak imád
kozni, azért országa két végén aranyborjút állított és azt mondta
az izraelitáknak: "Ez a ti istenetek, lu Egyiptomból kihozott
titeket. Ne menjetek Jeruzsálembe!"

Jeroboám utódai még gonoszabbak voltak. Különösen Ákáb
király pártolta a bálványokat és a pogány papokat. Biztatta őt
erre felesége, J ezabel, ki a szidóni fejedelem leánya volt. Ez aJ:



asszolly kiirtotta az igaz Isten prófétáit és papjait ésádázul ül
dözte Illés prófétát is, míg Isten büntetése el nem érte őt,
Férje a háborúban elesett, őt magát a fővárosba bevonuló ellen
Ség kidobta az ablakon és otthagyta a földön heverve, mígnern
kutyák falták fel testét. (Bibl. tört. 42.)

Az asszírok elfoglalják Izrael országát. Izrael országa kb.
200 evig tartott, és ezalatt kilenc királyi család váltotta fel egy
mást benne. Egyiknek uralma sem volt hosszú, mert tűrték a
bálványokat és azért nem volt rajtuk Isten áldása. Végre is az
asszírok Kr. e. 722-ben elfoglalták az országot és a lakosság jó
részét fogságba hurcolták. Helyükbe pogányokat telepítettek,
akik elkeveredtek a visszamaradt izraelitákkal. Az így kelétke
ze tt keverék népet szamaritánusoknak hívták, és mert ezek fél
pogányok voltak, a zsidók gyűlölték üket.

Júda országa. Júda országában Dávid király utódai ural-s
kedtak. A nép Dávid király miatt ragaszkodott hozzájuk, úgy
hogy uralmuk békességben szállt apáról Iiúra, Egymás után hú
szan következtek a trónon és általában hívek maradtak az Isten
hez. Ezért érezték is Isten segítségét. így a jámbor Ezechiás ki
rály alatt az asszírok serege, amely 185 OOO emberből állt, Isten
akaratából pestis következtében elpusztult, mielőtt Jeruzsále
met elfoglalhatta volna. Ezechtás kiraly fia azonban, Manassze,
már nem követle atyja jó példáját és a bálványokat pártolta.
Isten ezért megbüntette őt és a babiloni király fogságába került.
Mikor onnan kiszabadult, megtért az igaz Istenhez és hű ma
radt hozza haláláig.

Júda országát elfoglalják a babiloniak. A hatalmas assz fr
birodalrnat megdöntötték a kaldeusok. akiknek fővárosa Babilon
volt és rnost ők fenyegették Júda országát. Ez a nagy nép nyu
gat felé törekedett a Földközi-tenger partjaihoz. Egyiptomot is
szerette volna elfoglalni, de útjába esett a zsidók országa. Már
pedig a zsidók semmiképp sem akartak pogány hatalmasságok
szolgaságába jutni, azért ellenálltak. Júda királyai a szomszéd
királyokkal szövetkeztek és különösen az egyiptomiak segítségé
ben bíztak. A szövetség kedvéért a szornszéd népek bálványait
is beengedték országukba. A próféták, különösen lzaiás és Jere
miás, hiába óvták a királyokat ezektől a veszedelmes szövetsé
gesekt61 és bálványoktól, nem hallgattak rájuk, sőt üldözték
őket. Végül is Nabukodonozor babiloni ki.rály Kr. e. 586-ban
18 hónapi ostrom után elfoglalta Jeruzsálemet, a templomot
f~lt:1vúitotta, a szent eriénvE'ket TT1l'lg8'!al vitte. a nénnek színe
javát királyostul fogságba hurcolta. A város sakálok tanyájává
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lett. Jeremíás próféta a romokon ülve straUa hazáJ"a pusztu
lását.

(Jeremiás siralmait a nagyheti szertartásokban énekli az
egyház,)

12. §. HOSÖK ts SZENTEK

Tóbiás. Isten választott népében nemcsak a királyok, papok
és próféták közül, hanem a nép köréből is kerültek ki olyan
férfiak és nők, akik életszentségükkel vagy hősiességükkel ki
tűntek. Ilyen szentéletű és bátor lelkű férfi volt Tóbiás.

Tóbiást az asszírok hurcolták fogságba, amikor Izrael orszá
gát elfoglalták. Az asszír fővárosba, Ninivébe került. Vigasztalta
honfitársait, és ahol tudott, segített. Mikor pedig az asszír király
elrendelte, hogy nem szabad eltemetni az izraelitákat, akiket az
ő poroszlói megöltek, Tóbiás semmiféle büntetéstől nem félve,
éjjel titokban eltemette a meggyilkoltakat. Egy ilyen temetés
után elaludt az eresz alatt, és fecske-piszok hullott szemébe,
amitől megvakult. ,

Most beköszöntött az ínség házába. De ő nem zúgolódott,
hanem vigasztalta feleségét: ,.szentek gyermekei vagyunk és
egy másik életet várunk, amelyet Isten megad mincenkínek,
aki hozzá hűséges marad. A könnyek évei után öröm követke
zik, a megpróbáltatás után korona!" És megnyugvással várta a
halált, amely neki ezt a koronát meghozza. Fiának, az ifjú Tó
biásnak, ily tanácsokat adott: "Adj alamizsnát és orcádat ne for
dítsd el soha a szegényektől, hogy Isten ne fordítsa el orcáját
tetőled. Ha sok javad van, adj bőven, ha kevés, azt is oszd meg
jó szívvel. A munkásnak bérét egy percig se tartsd vissza! Ald
jad Istent mindenkor és semmitől se félj!"

Volt az öreg Tóbiásnak egy adósa, messze földön, Médeá
ban. Gábelnek hívták és tíz talentum ezüsttel tartozott. Az öreg
Tóbiás elküldte fiát, az ifjú Tóbiást, hogy hozza el a pénzt. Ki
sérő is akadt az útra, egy barátságos ifjú, aki éppen azon tar
tományba indult, amelybe Tóbiás is készült.

Útközben a fiatal Tóbiás a Tigris folyóban lábát fürösz
tötte, mikor egy nagy hal úszott feléje, úgyhogy ő ijedten me
nekült. Társa azonban biztatta, hogy ragadja meg a hal kopol
tyúját és húzza ki a partra. Azután azt tanácsolta, hogy szedje
ki a hal epéjét és tegye tarsolyába, mert az jó orvosság. Az ifjú
Tóbiás engedelmeskedett, azután folytatták útjukat.

Közben megérkeztek egy nagy városba, ahol Tóbiásnak
egy rokona ~ott. Ennek volt egy leánya, Sára, Tóbiás kissé
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elidőzött a rokonnál és megkérfe a leány JCezet. Míg a lakodalom
tartott, útitársa az adósságlevéllel elment a pénzért és elhozta;
Most azután megindultak haza, mert az ifjú Tóbiás sietett, gon...
dolván, hogy öreg szülei már aggódnak miatta. Gazdag hozo
mányt vittek magukkal: szolgákat, szolgálókat, tevéket, barmo
kat és pénzt is. Mikor közeledtek Ninivéhez, az ifjú Tóbiás el ...
hagy ca a karavánt és előre sietett.

Közben öreg édesanyja otthon sírdogált i "Jaj, jaj nekem,
fiam! Miért is küldtünk idegenbe téged, szemünk fényét és
öregségünk gyámolát." És naponként kiment egy dombra és
kémlelve nézett a távolba. Egyszerre csak meglátta fiát. A hű
séges kutya, mely az ifjú Tóbiást kísérte, előre szaladt és farkát
csóválva örvendezett. Az öreg szülők könnyek közt ölelték ma
gukhoz fiukat és menyüket. Csak az volt a nagy fájdalma az
öreg Tóbiásnak, hogy nem láthatta arcukat. Amde az ifjú Tó
biás, barátjának tanácsára, bekente atyja szemeit a hal epéjé
vel, és a hályog levált róluk. Az öreg Tóbiás újra látott.

Most nagyon meg akarták jutalmazni az útitársat. Ez azon
ban nem fogadott el semmit és így szólt az öreg Tóbiáshoz:
"Amikor Istenhez imádkoztál és a halottakat temetted, imádat
Isten színe elé vittem. És mivel kedves voltál. Istennek, ezért
megpróbált téged. Most pedig elküldött az Úr engem, hogy meg
gyógyítsalak. En Ráfael vagyok, egy az angyalok közül, akik az
Ur színe előtt állnak!" AZzal eltűnt. Az öreg Tóbiás és fia le
borultak és hálát adtak Istennek.

Tóbiás' boldog öregség után 102 éves korában halt meg.
Még látta unokáinak gyermekeit.

Judit. Történt, hogy az asszírok vezére, Holofernes, ostrom
alá vette Zsidóországban Bethúlia városát. A városban volt egy
Judit nevű fiatal özvegy, aki imádságban és vezeklésben töltötte
életét. Mikor Bethútia helyzete már tarthatatlanná vált, Judit
elhatározta, hogy Isten segítségével megmenti a várost. Ezt
megmondta a nép vezéreinek és kérte őket, hogy böjtöljenek és
imádkozzanak érte. Azután felöltözött legszebb ruhájába és
szolgálójával kiment az asszír táborba. Az előőrsök Holofernes
hez vezették. Ott azt mesélte, hogy azért szökött ki a városból,
mert tudta, hogy az hamarosan el fog esni. Holofernesnek meg..
tetszett szépsége és szabad járást engedett neki a táborban.

Néhány nap múlva Holofernes nagy lakomát rendezett.
Juditot is meghívta. Lakoma után a fővezér lerészegedve végig
nyúlt egy kereveten és elaludt. A vendégek szétszéledtek, de
Judit ottmaradt, Mikor egyedül volt, Istenhez !ohászkodott,
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azután vette Holofernes kardját, levágta fejét és azt szatyorjába
tette. Azután végigment szolgálójával az alvó táboron és be
osont Bethúlia kapuján. A várba érkezve, összehívatta a nép
véneit és megmutatta nekik HoloIernes fejét. A véres főt ki
tűzték a várfalra, napkeltekor pedig az ostromlottak kirohantak
az asszírok ellen. Ezek a vezér sátrához siettek, hogy felköltsék,
de amikor meglátták a csonka testet, úgy megrémültek, hogy
megfutamodtak.

(A tiszta lelkű hős Judit a boldogságos Szűz előképe. Judit
megmentette népét, levágván Holofernes fejét. A boldogságos
Szüz összetörte a sátán fejét.)

13. §. A PROF{;TAK
A próféták hivatása. A prófétákat Isten hívta és küldte a

királyokhoz és a néphez. Feladatuk volt: 1. az egy igaz Isten
hitének megőrzése; 2. a bűnöknek, különösen a bálvány
imádásnak ostorozása; 3. Isten büntetésének kihirdetése, na
pedig a nép rnegtért, a csüggedőknek vigasztalása; 4. az eljö
vendő Messiásban való hit ébrentartása. Mind a két országban:
Izraelben és Júdeában is támasztott Islen prófétákat. Voltak
próféták, akik: nem írtak könyveket, pl. Illés és Elizeus; és vol
tak, akik könyveket írtak. Ezek közül való a négy nagy pró
féta: lzaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel, és a tizenkét kis pró
féta.

Illés próféta. Amikor Jezabel királyné Isten' prófétáit meg
ölette, Illés a puszlába menekült és ott töltött rejtekben három
évet. Ezalatt két holló hozott neki naponként kenyeret. A har
madik év .végén Illés váratlanul megjelent Akáb király előtt
és ajánlotta, hogy tartsanak próbát Bál papjaival. Készítsenek
két oltárt, mindegyikre tegyenek fát és áldozati állatot és kér
jenek tüzet az égből. Akinek az istene tűzet ad, az legyen az
igaz Isten.

A király beleegyezett és összehívta Bál papjait Kármel he
gyére. Bál papjai egész nap hiába üvöltöztek, Bál isten nem
adott tűzet az égből. Mikor pedig Illés próféta imádkozott az
igaz Istenhez, azonnal tűz jött és megemésztette az oltáron
levö áldozatot, sőt magát az oltárt is, pedig Illés vízzel is meg
öntözte azt. A nép ujjongva kiáltotta: "Az Úr az Isten, az úr
az Isten!" - és lemészárolta Bál 450 papját. (Bibl. tört. 41.)

Nemsokára bőséges eső -jött és vége lett a szárazságnak,
amely már harmadik esztendeje pusztított Izraelben.
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Illésnek a bálványpapok megöletése után menekülnie kel
lett Jezaoeí elöl. l!airu..U.H a puszcába és negyven napig ment,
rrugnem elérkezett Hóreb hegyéhez, ahol egyecor az ur LVlozes
nesc megjelent. :t....likesereave panaszkodott a próféta: ".I!,;lég volt
Uram! vedd el az életemet, mert én sem vagyok küiönb, mint
atyáim. Izrael fiai elhagylá.K. szövecségedet, Ieroncot cák ol...árai
dac, megenék protétáícac, egyeúul én maracnarn, és most neaern
is eletemre törnek." De az ur megvigasztalta a prófétát: ,,"van
még hétezer férfi Izraelben, akikriek térde nem hajol meg Bál
elött, és akiknek ajka nem hódol kézcsókkal neki." l:!;s meg
hagyca lllésnek, hogy kenje fel prófétává :b;lizeust, aki majd
foly Latja művét.

(Az Irás szerint Isten tüzes szekéren ragadta el Illés pró-
fétát a földről. --

illés prófétának nagy tekintélye volt az ószövetségben a
törhetetlen buzgóság rn.ait, amellyel Mózes törvényét védte a
bálványpapokkal szemben. Uruns; szmeváltozásakor is meg..
jelent Mózessel együtt.)

Elizeus próféta. Akáb és Jezabel meghaltak, és így Elizeus..
nak nem kellett a pusztában rejtőzködnie,mint nagy elődjének,
Illés prófétának.

Isten csodatevő hatalommal látta el Elizeus prófétát.
Meghallotta ezt Szíria királyának hadvezére, Nárnán, ki

bélpoklos volt. Eljött tehát Elizeus prófétához lovakkal, szeké
rekkel és nagy kísérettel, és megállt Elizeus háza előtt. De a
próféta ki sem rnent, hanem csak kiüzent neki, hogy fürödjék
meg hétszer a Jordán vizében. Megharagudott ezért Námán és
azt mondta: "Azt hittem, hogy ki fog jönni hozzám, megérint
és meggyógyít. Hát nincsenek különb folyók Szíriában, mint
Izraelben?" Es már nagy bosszúsan haza akart menni. Szolgái
azonban könyörögtek. neki, mire mégis elszánta magát és meg
fürdött hétszer a Jordán folyóban. Meg is gyógyult. Erre vissza
tért Elizeushoz, hogy gazdagon megajándékozza őt, de a próféta
nem fogadott el tőle semmit.

Nem tetszett ez Giézinek, Elizeus szelgájának. Azért kis
idő múlva utána futott Námannak és így szólt: "Uram küldött
engem urtánad és azt üzeni: épp most jött hozzá két ifjú a pró
féta-jelöltek közül; adj számukra egy talentum ezüstöt és két
öltözet ruhát." Námán két talentumot is adott, és Giézi elége
detten tért haza. Otthon az ajándékot elrejtette. Az Isten em
bere azonban tudta, rnít tett, és így szólt hozzá: ..Ime, szeréztél
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magadnak ezüstöt és ruhákat, de Námán poklossága is reád
tapad," Es Giézi megkapta a bélpoklosságot.

A próféták a szegények védői. A szegényeknek, özvegyek..
nek. és árváknak elnyomása volt az, amit a próféták kiUQni;\sen
ostoroztak, A főetmberek önzését és kapzsiságát elnézní nem
tudtak. lzaiás próféta írja:

Mindnyájan szeretik a megvesztegetést,
Ajándékot hajhász.naik.,
Az árvákJloBlk nem tesznek igazságot,
S az özvegy ügye nem jut eléjük.
Azért így szól az Úr, a seregek Istene:
"Elégtétel.t veszek magamnak ellenségeinum
Es bosszút állok ellenfeleímen," (Iz. l, 23. 24.)

Hasonlóképpen fr Jeremiás az előkelökröl:

Kövérekké lettek és meghíztak,
Es bűnös módon áthágják szavaimat.
Az özvegynek. nem szolgáltatnak igazságot.
Az árváknak ügyét sem segítik diadalra,
S a szegények jogát nem véde1mezik.
Vajon ezekért ne büntessern meg őket?
- úgymond az Úr. (Jer. 5, 28. 29.)

Mivel pedig a gazdagok fényűzése szekott oka lenni a sze
gények elnyomásának, azért a fényűzést sem kímélték a pró
fétáik. lzaiás így jövendöl a női hiúságokról :

Mível felfuvalkodott Sion leányai
f::s magasra emelt nyaJkkal járnak,
Szemükkel kacérkodva sétálnak,
LáJbukkal csörögve mennek
S negédes mozdulatokkal lépdelnek,
Azért majd kapossza teszi az úr
Sion leányainak fejét

és elveszi a saruk ékességét és a holdacskákat, a nyaikláncokat
és a karpereceket," a fejdíszeket és a hajválasztókat, a lábkari
kákat és az öveket, az illatszer-tartókat és a fülbevalókat, a
gyűrűket és a homlokon csüngő drágaköveket, a díszes ruhákat
és palástokat, a tükrőket és a szalagokat, és leszen a kellemes
illat helyett büdösség, az öv helyett kötél és a bodorított haj
helyett kopaszság ••~ (Iz. 3, 16-24.)



Messiási jövendölések. Mikeás próféta megjövendölte, hogy
a Messíás Betlehemben fog születni, Azt rnondotta : "Te efratai
Betlehem, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között, de mégis be
lőled származik majd nekem Izrael jövendő uralkodója, ki kez...
dettől fogva, az örökkévalóság napjaitól fogva származott."
(Mik. 5. 2.)

lzaiás próféta megjövendölte, hogy a Megváltó szűztől szü
letik: "tme a szűz méhében fogan és fiat szül, neve Ernmánuel
lesz." (Ami annyit jelent, mint velünk az Isten. Iz. 7, 14.)

Ugyancsak lzaiás írja a szenvedő Messiásról, a fájdalmak
emberéről: ,,0 a mi gonoszságainkért sebesíttetett meg, a mi
bűneinkért töretett össze. A rni békességünkért van rajta a fe
nyítés, az ő kék foltjai által gyógyultunk meg. Mi rnindnyájan,
mint a juhok tévelyegtünk, s az Úr őreá helyezte míndnyájunk
gonoszságát. Föláldoztatott, mert ő maga akarta." (Iz. 53, 5--7.)

Malakiás próféta megjövendölte, hogy eljön az idő, amikor
Istennek nemcsak Jeruzsálemben, hanem minden helyen fognak
bemutatni tiszta, nem pedig véres áldozatot..,Nem lelem én ked...
vemet bennetek! - rnondja az Úr az ószövetségi papoknak. 
Hiszen napkelettől napnyugtáig nagy az én nevem a nemzetek
közt, és mínden helyen tiszta eledel-áldozatot áldoznak és mu
tatnak be nevemnek." (Mal. 1, 10. 11.)

(Sok ilyen rnessiási jövendölés van a prófétáknál, úgyhogy
alig volt mozzanat Jézus életében, amelyet ők előre nem mond
tak volna. Az evangélisták , különösen Szerit Máté, sűrűn hivat
koznak a próféták jövendöléseire, és maga az Úr Jézus is idézte
őket.) .

14. ~. A B.I\RILONI FOGSAG

A zsidók Istenükhöz térnek. A babiloni fogság kerek 70 évig
tartott. Ezalatt az a veszedelem fenyegette a zsidókat, hogy a
pogányok közt szétszórva, elhagyják hitüket, sőt nemzetiségü
ket is, és beleolvadnak az uralkodó népbe. Hogy ez nem törtent
meg, az főleg Ezekiel és Dáníel prófétáknak volt köszönhető.
Ok biztatták a népet, hogy térjen Istenhez és tartson ki hité
ben, mert még vissza fog menni hazájába. Azonfelül a zsidók
a pogányok közt élve, saját tapasztalásból megismerhették
a bálványimádás undokságát és egyszer s míndenkorra megutál
ták azt. (Bibl. tört. 49.)

Ezekiel látomása. Ezekiel egy nagy mezőn emberi csontokat
látott szétszórva. És íme: zörgés támadt ~s a csontok össze-álltak;
inak és hús nőttek rajtuk, és bőr borította be azokat. Majd lélek

83



szállt beléjük és megéledtek, úgyhogy egész nagy sereg állt
lábra. Azután mondá az úr Ezekielnek: ,,!gy fogom kihozni
sírjából az én népemet és beviszem Izrael földjére."

Dániel próféta megfejti Nabukodonozor álmát. Nabukodo
nozor király egy éjjel álmot látott, mely úgy megrémíterte, hogy
mire felébredt, álmát elfelejtette. Hívatta tehát a bölcseket és
álomfejtőket és megparancsolta nekik, hogy fejtsék meg álmát.
Azok kérlék a királyt, hogy előbb mondja meg, mit álmodott.

. De a király nem tudta megmondani. Ellenben ragaszkodott
ahhoz, hogy a bölcsek találják ki álmát és fejtsék meg, mert
különben valamennyit kivégezteti. Mikor Dániel e kegyeden
ítéletről értesült, Istentől felvilágosítva, bebocsátást kért a ki
rályhoz és a következőképp fejtette meg álmát:

A király egy nagy szobrot látott álmában, amelynek feje
finom aranyból volt, melle és karja ezüstből, hasa és ágyéka
rézből, lábszára vasból, lába pedig vasból és agyagból. Egyszerre
csak kö szakadt le az átellenes hegyről anélkül, hogy kéz érin
tette volna, s legördült a völgybe, nekiment az agyaglábon álló
szobornak és ledöntötte. A kő pedig, amely összetörte a szobrot,
heggyé lett és betöltötte az egész földet.

Magyarázatát is adta Dániel az álomnak: A szobor arany
feje Nabukodonozor és az ő birodalma. Utána más birodalmak
fognak következni, kevésbé fényesek, végül egy olyan biroda
lom támad, amely az előtte levőket összetöri, ö maga azonban
fennmarad mindörökké.

Míkor a király ezt meghallotta, magasztalta Dániel Istenét,
aki a titkot neki kinyilatkoztatta, és tartományok fejedelmév é
akarta őt tenni. Dániel azonban azt kérte, hogy a királyi udvar
ban maradhasson, a tartományokat pedig a király bízza három
társára, akiknek neve volt Ananiás, Azariás és Mizael, (Bibl.
tört. 47.)

(A szoborról mondott csodálatos jövendölés úgy teljesedett,
hogy Nabukodonozor birodalma után más birodalmak következ
tek, melyek közül a vasfegyelmű római birodalom volt a leg
erősebb. Ez utóbbi két részre oszlott, a nyugati és keleti részre
[vas és agyag], amelyek igazában sohasem forrtak össze. A ró
mai birodalom helyébe jött a hegyről leszakadt kő, azaz a
Krisztus királysága, mely fennmarad örökké.)

A három ifjú a tüzes kemencében. Nabukodonozor király
gyözelmeitől elkapatva aranyból szebrot ál1ftott magának, az
után összehívta tartományai kormányzóit és hivatalnokait a



szobor felavatására. Egy hírnök kihirdette, hogy amikor a har..
sonák megszólalnak, mindenki boruljon le a szobor előtt. Dániel
három társa azonban állva maradt éi> azt mondta: "Mi csak az
igaz Isten előtt borulunk le és csak őt imádjuk." (Dániel nem
volt jelen a Ielavatásnál.) A király erre nagy haragra gerjedt
és megparancsolta, hogy a három ifjút dobják egy jól beí utött
kemencébe. Amde Isten angyala leszállt a lángok közé és szét
választotta azokat, úgyhogy az ifjak Istent dicsőítve fel-alá jár
tak a kemencében anélkül, hogy hajuk megperzselődött voma,
A király nagyon elcsodálkozott ezen, kiengedte az ifjakat a' ke
mencéböl és visszahelyezte őket magas állásukba.

Babilon bukása. Nabukodonozor után Baltazár király ural
kedott. A médek és perzsák szövetkeztek és ostrom alá regtak
Babilont. A király biztos volt benne, hogy az ellenség nem tuuja
eitogialni a várost, és nagy lakomát rendezett. Míkor már ittas
volt, elhozatta a jeruzsálemi templomban zsákmányolt szem
edényeket, és azokból ittak ő és dorbézoló társai. 11:s íme: egy
kéz Jelent meg, mely titokzatos szavakat írt a szemben levo
falra. A király elsápadt és lába remegett a rémülettől. A lakoma
azonnal véget ért; és az előhívott bölcsek próbálták megiej cení
a felírást. de nem tudták. Ekkor hívatták Dánielt, mert emlé
kezlek rá, hogy megmagyarázta Nabukodonozor álmát. A király
drága ajándékokat ígért neki, ha megfejti az írás értelmét. Da
niel azonban így felelt: "Az ajándékokat, király, tartsd meg,
vagy juttasd másoknak; az írást azonban megfejtem. Ezt jelen
tik a szavak: "Máné" , azaz számba vette Isten országodat és
vége leszen; "Tékel", megmért téged a mérlegen és könnyűnek
talált; "Fáresz", elosztotta országodat a médeknek és perzsák
nak."

És valóban, azon éjjel a médek és perzsák elfoglalták a
fővárost és a királyt megölték.

Igy bűnhődött Babilon, amely Isten templomát lerombolta
és a választott népet fogságba hurcolta.

A zsidók hazatérnek a fogságból és felépítik a templomot.
A győztes perzsák királya Cirus volt. Ö megengedte a zsidók
nak, hogy hazamenjenek és újra felépítsék Jeruzsálemet. A zsi
dók egy csoportja el is indult Zorobábel vezérlete alatt, aki Dá
vid házából származott. Hazatérve első gondjuk volt a templom
felépítése. A sok akadály, különösen pedig a szomszéd népek
ellenségeskedése miatt már-már abbahagyták a munkát, de
Aggeus próféta biztatta őket, hogy ne csüggedjenek, mert eljön
a Megváltó és betölti majd dicsőségével ezt a templomot.



Felépítik Jeruzsálem falait. Már száz esztendő elmúlt azöfa,
hogy a zsidók első csoportja visszatért a fogságból. A templom
felepült, de kerülötte puszta és elhagyott volt J eruzsálem. Meg
hallotta ezt egy, a fogságban visszamaradt előkelő zsidó férfiú,
akit Nehemiásnak híttak, és nagyon elszomorodott. Engedélyt
kért tehát a királytól, hogy Jeruzsálembe mehessen és felépít
hesse a város falait. Megérkezvén, összehívta a nép vezetőit és
lelkesen buzdította őket az építésre. Amde az építés munkáját
a szamaritánusok fegyveres támadásokkal akadályozták. Az épí
tők erre maguk is fegyvert vittek munkahelyükre, és ha a har
sona veszélyt jelzett, harcba siettek. Igy készültek el a város
falai ötvenkét nap alatt, és erős kapukkal látták el azokat.

Ezdrás felolvassa Mózes törvényét. Nehemiás korában tért
haza Ezdrás írástudó is. Ez naponként összehívta a népet és fel
olvasta nekik Mózes törvényeit. A nép áhítattal hallgatta a
szent igéket, bűnbánatot tartott és megfogadta azok megtartá
sát. Később a városokban és falvakban imaházakat, úgynevezett
zsinagógákat építettek, ahol minden szombaton papok és írás
tudó férfiak olvastak Mózesböl és a prófétákból, hogy feledésbe
ne menjen Isten törvénye,

15. §. A ZSIDOK SORSA A FOGSÁG UTÁN

Béke a zsidók földjén. A perzsák uralma alatt békességben
éltek a zsidók és senki sem háborgatta őket vallásukban. Krísz
tus születése elé}tt kb. 300 évvel a perzsák uralmát megdöntötte
Nagy Sándor macedón király és óriási birodalmat alapított,
amelyben a görög nyelv volt az uralkodó. Ekkor az egész Szerit
írást is leforditották görögre és ezt a fordítást még ma is hasz
nálják a görögszertartású keresztények. Szeptuagintának, azaz
Hetvenes fordításnak hívják, mert a hagyomány szerint hetven
tudós készítette.

A zsidók hazája is belekerült Nagy Sándor birodalmába.
Mikor pedig a birodalom az ő halála után felbomlott, akkor
előbb az egyiptomi, majd később a szír király hatalma alá ke
rült Palesztina földje.

Antiokus, Szíria királya, felborítja 8 békét. Antiokus, Szíria
királya, elhatározta, hogy a görög nyelvet és a görög vallást
kötelezővé teszi egész országában. A zsidókat is kényszeríteni
akarta, hogy hagyják el Mózes törvényeit és áldozzanak az ő
bálványainak, A jeruzsálemi templomban bálványszebrot állí..
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tott és Isten papjait elűzte, akik pedig ragaszkodtak hitükhöz,
azokat megölette.

Egy Eleazár nevű 90 éves előkelő férfiút erőszakkalpróbál
tak rávenni Antiokus emberei, hogy sertéshúst egyék, amit pedig
Mózes törvénye tiltott. Eleazar azonban nem engedelmeskedett
a király parancsának. Ekkor barátai arra biztatták, hogy tetesse
magát, mintha sertéshúst ennék, s majd ők más húst csempész
nek be neki, amit szabad enni. Ámde a tisztes aggastyán ilyen
színlelésre semmiképp sem volt hajlandó, hanem azt mondotta:
"Nem fogok rossz példát adni a fiataloknak. Inkább becsületesen
meghalok a törvényért." És meg is halt hitéért.

A hós anya és hét fia. Egy anyát hét fiával Antiokus király
elé hurcoltak, mert nem akartak áldozni a bálványoknak. A leg
idősebb fiú így szólt a királyhoz: "Mit akarsz tőlünk? Mi készek
vagyunk inkább meghalni, semmint Isten törvényét megszegni."
Hasonlóképpen szóltak a többiek is. Erre a király kegyetlen
kínok közt végeztette ki valamennyit, miközben anyjuk buzdí
totta őket, mondván: "Az az Isten, aki a világot teremtette és
az embert is alkotta, visszaadja majd nektek az életet, amelyet
feláldoztatok érette." Amikor a legkisebb fiúra került a sor,
Antiokus király hízelgéssel és ígéretekkel akarta őt megnyerni,
és az anyát is biztatta, hogy beszélje rá fiát az engedelmességre.
Az anya azonban zsidó nyelven így szólt a gyermekhez: "Kö
nyörülj. rajtam fiam, mert anyád vagyok. A legnagyobb szen
vedés volna reám nézve, ha a halál után elválasztva lennénk
egymástól. Légy méltó testvéreidhez és halj meg úgy, ahogy
ők meghaltak." S valóban a legkisebb fiú is bátran megtagadta
a király akaratát, sőt megjövendölte neki Isten büntetését. Erre
a király még kegyetlenebb kínok közt végeztette ki őt, mínt
testvéreit, és végül az anyát is megölette.

A makkabeusok harca. A királyi biztosok városról városra
jártak és összehívták az embereket, hogy áldozzanak a pogány
isteneknek. Modin városában egy zsidó férfi kedvében akart
járni a királynak és a bálványoltár elé járult áldozni. Mikor ezt
meglátta egy Matatiás nevű pap, úgy elkeseredett, hogy rárohant
a hittagadóra és megölte őt is és a királyi bíztost is, a pogány
oltárt pedig lerombolta. Azután felkiáltott: "Aki Isten törvé
nyéért buzgólkodik, kövessen l" És kivonult fiaival fegyveresen
a hegyek közé. Sokan követték és hamarosan tekintélyes sereg
gyülekezett körülötte, amely ismételten megverte az ellenséget.

Matatias halála után fia. Júdás, lett a felkelők vezére. Vi«
tézsége miatt elnevezték őt Makkabeusnak. ami annyit jelent,
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mint kalapács. Júdás kiverte Antlokus hadát Jeruzsálemből és
a templomot megtisztította a bálványoktól. A templomban most
újra fellángolt az áldozati tűz az igaz Isten oltárán.

Antiokus halála. Mikor Antiokus meghallotta, hogy seregeit
a zsidók legyőzték, sietve elindult, hogy bosszút álljon. Utközben
azonban leesett rohanó szekeréről, úgyhogy megrokkant. Halálos
betegséget is kapott, és testéből férgek jöttek elő, fekélyei pedig
olyan bűzt terjesztettek, hogy emberei nem birták ki közelében.
Igy pusztult el nyomorultan és kétségbeesve a kevély zsarnok,
aki annyi szenveciést okozott Isten választott népének,

(Ez történt Kr. e. 164-ben.)

Aldozat az elesett hősökért. Antiókus utóda folytatta a har
cot a zsidók ellen, de ellenállásukat megtörni nem tudta. Egy
győzelmes harc után Makkabeus Júdás 12 OOO ezüst pénzt kül
dött Jeruzsálembe, hogy áldozatot mutassanak be az elesett ka
tonákért, mert azt mondotta, hogy "szent és üdvösséges gondo
lat a megholtakért imádkozni, hogy megtisztuljanak bűneik
től," (Mak. II. 12, 46.)

A harcok vége. Bár maga Júdás is hősi halált halt, testvérei
végül is diadalra vitték a zsidó szabadságharcot, és Szíria királya
kénytelen volt békét kötni velük. Ettől fogva a Makkabeu
sok családjából való főpap kormányozta mint fejedelem Zsidó
országot. 80 évig tartott a függetlenség. Ekkor a hatalmas ró
maiak uralmukat kiterjesztették Zsidóországra is és Kr. e. 37
ben az idumeai Heródest tették meg királynak. A zsidók nehe
zen nyugodtak meg az idegen uralomban, de vigasztalta őket a
hit, hogy közel van már a Megváltó, aki Isten országát megala
pítani fogja,
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JÉZUS ÉLETE

16. §. rszus SZULETtStNEK ELŰZM"E:NYEI

Zakariás, Keresztelő Szt, János atyja. Zsidóországban a pa..
pok szétszórcan laktak a különböző városokban. Mindnyájan
Áron leszármazottai voltak, és dolguk volt a zsinagógákban a
Szentírast magyarázni és istentiszteletet tartani. De be voltak
osztva sor szerint a jeruzsálemi templomba is szelgálatra. A
szolgálat alatt a templomhoz tartozó épületekben laktak.

Egy Zakariás nevű pap éppen a szentélyben foglalatosko
dott és tömjénáldozatot mutatott be az úrnak. Ekkor a tömjén
oltár jobboldalán megjelent Gábor főangyal és hírül adta neki"
hogy fia fog születni, aki Illés próféta erejével és buzgóságával
sokakat meg fog téríteni és előkésziti a Megváltó útját. Zakariás
ezt nem akarta elhinni, mert öreg volt már ő is és felesége is,
és eddig nem volt gyermekük. Erre Gábor főangyal megmondta
neki, hogy megnémul, mivel nem hitt, és néma marad fia szüle
téséig. Mindez be is következett.

Amikor leteltek Zakariás szolgálatának napjai, hazatért fe
leségéhez, Erzsébethez.

Gáhor főangyal köszönti Szűz Máriát. Hat hónappal ez után
az esemény után Isten elküldötte Gábor főangyaltNázáretbe egy
szűzhöz, kinek neve Mária volt. Mária el volt jegyezve egy Jó
zsef nevű férfiúnak Dávid házából. Az angyal így köszönté
Máriát: "üdvözlégy, malaszttal teljes, az úr van teveled, áldott
vagy te az asszonyok között." Mikor pedig látta Mária zavarát,
folytatta: "Ne félj Mária, mert kedvet találtál Istennél. Ime,
méhedben fogansz és fiat fogsz szülni és nevét Jézusnak hívod.
Nagy leszen Ő, és a Magasságbeli fiának fog hívatni; és neki
adja az úr Dávidnak. az ő atyjának királyi székét, és királysá
gának nem lesz vége." Mondá Mária az angyalnak: "Miként le-



szen ez, mikor férfit nem Ismerek?" ~ felelvén az angyal.
mondá neki: "A Szeritlélek száll tereád, és a Magasságbelinek
ereje megárnyékoz téged, azért a Szent is, ki tőled születik,
Isten fiának fog hívatni. És íme, Erzsébet, a te rokonod, ő is
fiat szül vénségében, mert Istennél semmi sem lehetetlen." Má
ria erre így szólt: "Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem
a te igéd szerint." És az angyal eltávozott.

Szűz Mária meglátogatja Erzsébetet. Szűz Mária ezután
útra kelt, hogy meglátogassa Erzsébetet. Amint belépett Zaka
riás házába, Szent Erzsébet Szentlélekkel betelve nagy szóval
felkiáltott: "Aldott vagy te az asszonyok között és áldott a te
méhednek gyümölcse! De hogyan jutok én ahhoz, hogy 'az én
Uramnak anyja jön én hozzám! És boldog vagy te, aki hittél!"
Szűz Mária így válaszolt: "Magasztalja az én lelkem az Urat,
és örvendez az én szívem megváltó Istenemben, mert ránézett
szolgálója kicsinységére. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet
engem minden nemzedék!"

(Szűz Mária éneke latinul így kezdődik: "Magnificat .....
Sokszor énekli ezt az anyaszentegyház szertartásaiban.

Az angyal és Szt. Erzsébet "Isten anyjá"-nak hirdetik Szűz
Máriát. Ugyanakkor a szent Szűz alázatosan kicsiny szolgáló
nak nevezi magát, de boldogságát nem titkolja, miért is Boldog
ságos Szűznek nevezzük őt mindenkoron.)

Keresztelő Szt. János születése. Szűz Mária Szt. Erzsébet
nél maradt mintegy három hónapig. Távozása után nemsokára
megszületett Erzsébet fia, akit a rokonok atyja után Zakariás
nak akartak elnevezni. Anyja azonban a János nevet akarta neki
adni. Erre megkérdezték Zakariást, aki írótáblát vett elő és arra
ráírta: "János az ő neve." Es azonnal megoldódott nyelve és
dicsérni kezdte Istent, mondván: "Aldott legyen az Úr, Izrael
Istene, mert rátekintett népére és megváltást készitett neki!"

(Zakariás éneke latinul így kezdődik: "Benedictus ..." Ezt
az éneket is sokszor énekli az anyaszentegyház szertartásaiban,
többi közt a temetéseken.)

17. §. J:Ezus SZOLETtSE ts GYERMEKKORA

A betlehemi éjszaka. Augusztus római császár népszámlá
lást rendelt el. A népszámlálást Zsidóországban is megtartották,
mert a császár hatalma oda is kiterjedt. Mivel pedi.g mindenkit
ott számláltak össze, ahonnan őse származott, Szűz Mária és
Szent József Betlehembe. Dávid városába mentek, mert ők
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:Dávid hazából st!rmaztaTt. nt szl1lefett meg az eJjeli i5rákoaD
a világ megváltója, Jézus Krisztus. Egy barlangban jött világra,
amelyet a pásztorok istállónak szoktak használni. Édesanyja be
pólyázta és jászolba fektette. Születését a közelben nyájukat
őrző pásztoroknak angyal hirdette, és mennyei sereg sokasága
énekelte: "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a föl
dön a jóakaratú embereknek." A pásztorok pedig sietve mentek
Betlehembe, hogy imádják Jézust. (Bibliai történetek 54. fej.)

Jézus bemutatása a templomban. Születése után a nyolcadik
napon kapta az isteni kisded a "Jézus" nevet, miként őt az an
gyal nevezte. Negyvenedik napon pedig Szűz Mária bemutatta
őt az úrnak a templomban. Mózes törvénye szerint ugyanis
minden elsőszülött fiú Istené lett, annak emlékére, hogy Egyip
tomban a zsidók elsőszülötteit Isten megmentette a haláltól. De
nem kellett a gyermeket a templomban hagyni, hanem helyette
bárányt áldoztak a szülők, akik pedig szegények voltak, azok
két galambot áldoztak. Szűz Mária és Szent József is szegények
voltak, bárányra nem tellett, azért ők is két galambot ajánlottak
váltságul Istennek. Ekkor történt, hogya Szentlélektől vezé
relve egy Simeon nevű istenfélő férfi jött a templomba, aki már
nagyon várta a Megváltót. Ez karjába vette a kisdedet és így
imádkozott: "Most bocsásd el Uram a te szolgádat békességben,
mert látták szemeim az Üdvözítőt, akit rendeltél világosságul a
pogányoknak és dicsőségére népednek." Egy Anna nevű nyolc
vannégy éves özvegy is odajött és nagy örömmel magasztalta
Istent, aki e világra küldte a Megváltót. (Bibl. töri. 55.)

A napkeleti bölcsek. Szűz Mária és Szent József a kis Jézus
sal nem tértek vissza mindjárt Názáretbe, hanem Betlehemben
vettek lakást. Történt pedig, hogy bölcsek jöttek napkeletről
Jeruzsálembe és kérdezték: "Hol van, aki született, a zsidók ki
rálya? Mert láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk imádni
őt." Mikor Heródes ezt meghallotta, nyugtalankodni kezdett és
vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a papi fejedelmeket és
az írástudókat és megkérdezte, hol kell a Krisztusnak születnie.
Ezek azt felelték: "Betlehemben, mert így jövendölte meg Mi
keás próféta." Heródes tehát titkon magához hívatta a bölcse
ket, pontosan megtudakolta tőlük az időt, mikor nekik a csillag
megjelent, azután elküldötte őket Betlehembe. De meg
hagyta nekik azt is, hogy ha megtalálták a gyermeket, jelentsék
neki, hogy elmenvén ő maga is, imádhassa őt. Amint a bölcsek
kiléptek Heródes házából, ismét megjelent nekik a csillag és
előttük ment, mignem a házhoz értek, ahol a gyermek volt. És
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bemenvén a házba, ott találták az istent kisdedet anyjával,
Máriával, és leborulva imádták őt. Ajándékot is adtak neki:
aranyat, tömjént és mirhát. Mivel pedig álmukban intést kaptak
Istentől, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, azért más uton
tértek vissza hazájukba.

Heródes megöleti a betlehemi kisdedeket. Az Úr angyala
álmában megjelent Józsefnek és mondta: "Kelj lel, vedd a gyer
meket és anyját és fuss Egyiptomba, mert Heródes a gyermek
életére tör." Szent József engedelmeskedett, és a szent család
még azon éjjel Egyiptomba menekült. Heródes pedig látván,
hogy a napkeleti bölcsek kijátszották, megharagudott és elren
delte, hogy Betlehemben és környékén minden fiúgyermeket
öljenek meg kétesztendőstől lefelé. A poroszlók a parancsot
végrehajtották; és nagy sírás lett Betlehemben.

Mikor Heródes meghalt, az Ur angyala ismét megjelent
Józsefnek és mondotta: "Kelj föl, vedd a gyermeket és anyját
és menj Izrael földjére, mert meghalt, aki a gyermek életére
tört." A szent család ekkor visszatért Zsidóországba és újra Ná
záretbe ment lakni.

(Heródes féltékeny volt trónjára. E féltékenység kegyet
lenné tette. Saját feleségét és két fiát is megölette. mert gyana
kodott, hogy ellenségeivel tartanak. Leginkább félt az eljövendő

Messiástól. Kínos halála volt: undok, bűzös fekélyek takarták,
és férgek jöttek ki testéből.)

. A tizenkét éves Jézus ft templomban. A zsidók törvényük
szerint nagy ünnepeken Jeruzsálembe zarándokoltak. Különösen
a húsvéti ünnepet szerették a szent városban megülni. A fiú
gyermekeket tizenkét éves koruktól fogva vitték magukkal.
Mikor tehát a kis Jézus tizenkét éves lett, ő is elment szüleivel
a szent városba. Az ünnepek végeztével hazatértek, de a gyer
mek Jézus ottmaradt, amit Szűz Mária és Szent József nem
vettek mindjárt észre. Azt hitték, hogy egy más zarándokcso
portnál a rokonokkal van. Csak aggodalmas keresés után talál
ták meg harmadnap Jeruzsálemben a templomban, ahol az írás
tudók közt ült, hallgatta és kérdezte őket. Ezek pedig álmélkod
tak okosságán és feleletein. Edesanyj a kérdezte őt: "Gyerme
kem! Miért cselekedtél így velünk? íme, atyád és én bánkódva
kerestünk téged." O pedig mondá nekik: .,Miért kerestetek?
Nem tudtátok-e, hogy az én Atyám dolgaiban kell lennem?"
Azután hazatért velük Názáretbe és engedelmes volt nekik.

(Jézus gyermekkorának eseményeit Szt. Máté és Szt. Lu
kács evangélisták írták meg. Ok a boldogságos Szűztől tudták



meg e dolgokat, akiról az evangélium írja, hogy "szIvében meg
tartotta", azaz nagyon megjegyezte, amik a gyermek Jézus kö
rül történtek.

A názáreti élet Jézus rejtett élete. Ott növekedett korban,
bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt. Acs
muhelyben dolgozott és így megszentelte a kézi munkát.)

18. §. rszus MEGKEZDI MŰKÖD:f;S:f;T

Keresztelő Szt. János fellépése. Az ószövetség utolsó prófé
tája Malakiás volt. Utána 400 évig nem volt próféta Izraelben.
Közvetlenül Jézus fellépése előtt jelent meg a legnagyobb pró
féta, Keresztelő Szt. János. A pusztában prédikált a Jordán fo
lyó mellett. Ruhája teveszőrből volt, és sáskát és erdei mézet
evett. Azt prédikálta: "Tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett
a mennyek országa." Akik pedig bűnbánatot tartottak, azokat
a Jordán folyóban megkeresztelte.

Sokan azt hitték, hogy Keresztelő Szt. János az eljövendő
Messiás. De ő erre azt felelte: "Nem én vagyok. Ö utánam fog
jönni és hatalmasabb nálamnál. Én arra sem vagyok méltó,
hogy sarui szíját megoldj am."

Jézus megkeresztelése. Történt, hogy Jézus is eljött a Jor
dán folyóhoz, hogy megkeresztelkedjék. János azt mondotta:
"Nekem kell tőled megkereszteltetni és te jösz énhozzám?" De
Jézus felelte: "Hagyd ezt most, mert így illik teljesítenünk
Isten akaratát." Mikor pedig János megkeresztelte Jézust, utána
megnyílt az ég; a Szentlélek galamb képében szállott reá, és
az égből e szavakat lehetett hallani: "Ez az én szeretett Fiam,
kiben nekem kedvem telt."

Jézus megkereszteltetése után a pusztába vonult és ott negy
ven napig böjtölt és imádkozott, azután megkísértette őt az
ördög. (Bibl. tört. 61.)

Jézus első tanítványai. A kísértés után Jézus újból elment a
Jordán folyóhoz. Mikor János őt meglátta, felkiáltott: "íme, az
Isten báránya, íme, ki elveszi a világ bűnét. Ez az, akiről mon
dottam, hogy utánam jő és nagyobb lesz nálamnál! Ez az Isten
Fia! ..." Ezt hallván János tanítványai közül ketten, távolról
követték Jézust. Jézus megfordult és kérdezte: "Mit kerestek?"
És ők mondták: "Mester, hol lakol?" Jézus felelé: "Jertek és
lássátok!" És vele mentek és látták, hol lakik, és aznap vele ma
radtak. E két tanítvány András és János volt. Találkozott pedig
András fivérével, Simonnal, és mondta neki: "Mpg1aláltuk a
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Messlást!" ~s Jézusnoz vezetle öt. Jézus rel tekfnteH es ad
mondta: "Te Simon vagy, Jónás fia, majd Péternek fogsz nevez
tetni" (ami annyit jelent, mint kőszikla). Másnap még újabb
tanítványok is jöttek, mert egyik a másikat hívta.

E napokban menyegző volt Kánában, melyre Jézust és
anyját is meghívták. Jézus erre a menyegzőre új tanítványait is
elvitte, hogy tanui legyenek első csodájának, mikor a vizet
borrá változtatta. A tanítványok látták ezt és hittek őbenne.
(Bibl. tört. 63.)

Az ország, melyhen Jézus múködött. Az üdvözítő korában
Zsidóországot Palesztinának nevezték és az a rómaiak uralma
alá tartozott. Mikor Jézus tanítani kezdett, Tibérius volt a ró
mai császár. Az ország négy tartományra oszlott, ezek voltak:
Júdea, Szamaria, Galilea és a Jordánon túl Perea. Galileát a
rómaiak rábízták Heródes király fiára, akit szintén Heródesnek
neveztek, s mivel igy az ország negyed része volt az övé, ne
gyedes fejedelemnek hívták.

(Ez a Heródes vágatta le Ker. Szt. János fejét. L. Bibl. tört.
70.)

Jézus korában a zsidók több pártra oszoltak. Legerősebb
voll a farizeusok párt ja és közéjük tartozott a legtöbb írástudó.
Mózes törvényét ezek csak betű szerint külsöleg tartották, de
hogy szívük tiszta legyen, arra nem volt gondjuk. Ezért az Üd
vözítő meszelt síroknak nevezte őket. Mindamellett voltak kö
zöttük jó szándékú becsületes emberek is, mint például Niko
démus. Arimateai József, Gamaliel. Szent Pál is farizeus volt
fiatal korában.

A farizeusok ellenfelei voltak a szadduceusok. Ok nem hit
tek a túlvilágban és a földi jólétet keresték. Hogy pedig ezt biz
tostr-ák maguknak, törekedtek jó viszonyban élni a rómaiakkal.

Mind a farizeusok, mind a szadduceusok azt hitték, hogy
il Messiás földi király lesz, aki hatalmassá teszi majd Izrael 01'

saágát Ebben a tévhitben éltek eleinte Jézus tanítványai is.
A nyelv, amelyen Jézus beszélt és tanított, az arám nyelv

volt. Ez a nyelv hasonlított a zsidóhoz és a babilóni fogság után
terjedt el. Az ősi héber nyelvet csak az irástudók értették jól,
akik a Szentírást magyarázták. Görögül is sokan tudtak Zsidó
otszágban. Kevésbé ismeretes volt az uralkodó rómaiak nyelve.
8 latin nyelv.

Sok zsidó élt Palesztina határain kivül a különböző orszá
gokban, az ún, szórváoyokban (diaspórákban). Ezek ott zsina~
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g~IAkaf ~pnettelc, ~s hll tehették, II nagy ünnepeken .Teruz54
lembe zarándokoltak. A templomadót ők is pontosan megfizet
ték. Szent Pál is kisázsiai szorvány-zsidó volt.

19. §. Jtzus CSODAI

A csodák célja. Jézus számtalan csodát tett, nemcsak aze
kat, amelyek az evangéliumokban meg vannak írva. A csodák
kal részben a szenvedökön akart segíteni, részben isteni külde
tését akarta bizonyítani. Azt mondotta a farizeusoknak: "Ha ne
kem nem hisztek, higgyetek a csodáknak. amelyeket cselek
szem." (Jn. 10, 38.)

J ézus csodái háromfélék voltak: 1. csodákat tett az élet
telen természeten; így mikor a vizet borrá változtatta, 'a kenye
ret megsokasította, a tengert lecsendesítette. 2. Csodákat tett az
emberekkel, mikor a betegeket meggyógyította, a halottakat
feltámasztotta. 3. Megmutatta hatalmát a gonosz lelkek fölött,
míkor őket a megszállott emberekből kiűzte.

(Jézus korában feltűnő számban voltak az ördögtől meg
szállott emberek. Ezeknek idegrendszerét a gonosz lélek hatal
mába kerítette úgy, hogy általuk ő beszélt és cselekedett. Testi
szenvedest is okozott nekik. Erthető volt a gonosz léleknek
nyugtalankodása és erőszakoskodása Jézus fellépése következ
teben.)

Jézus ördögöt úz ki. Az üdvözítő egy szombati napon Kafar
naumban a zsinagógában tanított. Az emberek álmélkodva hall
gatták őt, mert nem úgy tanított, mint az irástudók. hanem
tekintéllyel és hatalommal. Volt a zsinagógában egy ember, akit
tisztátalan lélekszállott meg. Ez felkiáltott: .,Mi közünk hozzád,
Názáreti Jézus? Elveszíteni jöttél-e minket? Tudom, ki vagy: az
Istennek szentje!" És Jézus megfenyegetvén őt, mondá: "Némulj
meg és menj ki az emberből." És meggyötörte az embert a tisz
tátalan lélek, azután nagy kiáltással kiment belőle. Akik pedig
jelen voltak, mindnyájan csodálkoztak és kérdezték: .,Kicsoda
ez. hogy hatalommal parancsol még a tisztátalan lelkeknek is,
és azok engedelmeskednek neki?"

Jézus ft vízen jár. Jézus egy alkalommal Kafarnaummal
szemben. a Galileai-tenger túlsó partj án tanított. Estefelé szétosz
latta ft tömeget és tanítványainak meghagyta, hogy szálljanak
csónakba és evezzenek át a kafarnaumi partra, mert ó vissza
marad imádkozni, A tanítványok tehát hajára szálltak. Mikor
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besötétedett, nagy szel támadt és a fenger hál::iorogni Kezdett.
Egyszerre csak látták Jézust a vízen közeledni. Megrémültek,
mert azt hitték, kísértetet látnak, de Jézus megszólalt: "Én va
gyok, ne féljetek!" Ekkor Péter mondá: "Uram, ha te vagy,
parancsold, hogy hozzád menjek a vízen." Ö pedíg felelé:
"Jöjj!" Es Péter kiszállt a csónakból; ámde az erős szél és a
hullámok láttára megijedt és merülni kezdett, mire felkiáltott:
"Ments meg engem, Uram!" Jézus pedig kínyújtotta kezét, meg
fogta őt mondván: "Kicsinyhítű! Miért kételkedtél?" Azután
beszálltak a hajócskába, mely azonnal partra ért.

(Ez az eset a csodálatos kenyérszaporítás után történt. Más
nap Jézus megígérte az Oltáriszentséget. Jézus e csodákkal meg
akarta mutatni, hogy ő, aki a kenyereket meg tudja sokasítaní
és a vízen tud járni, úgy uralkodík a természet erőin, hogy a
ker ~ eret is át tudja változtatai szent testévé!)

Jézus meggyógyítja egy pogány asszony leányát. Mikor
Jézus egy alkalommal Tírus és Szidon környékén járt, egy ka
naneus pogány asszony jött feléje és messziről kiáltott: "Könyö
rülj rajtam, Uram, Dávídnak fia, mert az én leányom gonoszul
gyötrődik az ördögtől." Jézus nem válaszolt. Ekkor hozzá men
tek a tanítványok és kérték őt, hogy tegyen valamit, mert az
asszony. utánuk k.iáltoz. Ö pedig mondotta: "En Izrael elveszett
juhaihoz kűldettern." Az asszony ekkor már közel jött, leborult
es könyörgött: "Uram, segíts rajtam!" Jézus felelé: "Nem jó el
venni a fiak kenyerét és az ebeknek dobni!" Mire az asszony
mondá: "Ugy van, Uram! Csakhogy az ebek is esznek a mor
z-akból, amelyek lehullanak uraik asztaláról." Jézus erre így
szoli : "Asszony! Nagy a te hited. Legyen neked, amint kívá
nod." És meggyógyult a leány azon órában.

(Azck a zsidók, akik a pogányokat megvetették, ebeknek
hív.ák őket. Jézus ezt a kifejezést csak azért használta, és azért
nem gyógyította meg mindjárt az asszony leányát, hogy próbára
tegye hitét és alázatosságát. Hogya pogányokat is szerette, azt
akkor is megmutatta, mikor a kafarnaumi pogány százados szol
gáját meggyógyította.)

Jézus meggyógyít egy vakon született embert. A jeruzsálemi
templom előtt Jézus egy vakon született embert látott koldulni.
Nyálkából és porból kis sarat csinált. megkente a vaknak sze
mét és mondotta: .,Menj és mosakodjál meg a Siloe tavában!"
Az ember megmosakodott és látott.

(A Siloe tava Jeruzsálemben volt.)
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A szomszédok csodáfkoztak, amikor a vakot világos szemmel
látták hazatérni, és a dolgot jelentették a farizeusoknak.

Szombat volt pedig azon a napon, amelyen Jézus sarat csi
nált és a vakot meggyógyította. Amikor a farizeusok hallották,
mi történt, némelyek közülük azt mondták: "Ez 'az ember nem
Istentől való, mert nem tartja meg a szombatot." Mások ellen
ben így okoskodtak: "Ha bűnös volna ez az ember, nem csele
kedhetnék ily csodákat!" És szakadás támadt köztük. Megkér
dezték tehát azt, aki vak volt, hogy mit tart Jézusról? És ő azt
felelte, hogy próféta.

Most elhívatták a vaknak szüleit és kérdezték: .,Ez a ti fia
tok? Hogy van az. hogy vakon született és most lát?" AZCJk pe
dig így válaszoltak: "Ez a mi fiunk, és valóban vakon született.
Hogy pedig miként lát most, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg
őt magát, elég idős, mondja hát el ő maga, miként lett látóvá!"
A szülők ugyanis nem mertek nyiltan Jézus mellett vallani,
mert féltek a farizeusoktól.

Erre újra faggatni kezdték a vakon születettet : .,Valld meg
az igazat! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös l" O pedig így
válaszolt: "Hogy bűnös-e vagy nem bűnös, azt én nem tudom.
csak annyit tudok, hogy vak voltam és rnost látok." Most újra
kérdezték: "De hát mit tett veled? Hogyan nyitotta meg szeme
det?" És felelé az ember: "Megmondtam már. Miért kérdez
tek újra meg újra? Talán ti is tanítványai akartok lenni? A vi
lág kezdetétől fogva nem lehetett hallani, hogy valaki megnyi
totta szemét a vakon születettnek. Ha ez az ember nem Istentől
jött volna, nem tehetett volna ilyet." Megharagudtak erre a fa
rizeusok és mondták: "Mi Mózes tanítványai vagyunk. Te
akarsz minketkioktatni?" És kivetették öt.

Ez után az eset után az ember csakhamar találkozott Jézus
sal, aki kérdezte: "Hiszesz-e az Isten Fiában?" És ő felelé: "Ki
az, Uram, hogy higgyek őbenne?" Jézus pedig mondá: "Aki ve
led szól, ő az." És aki vak volt, leborult, és mondotta: "Hiszek,
Uram!"

(A farizeusok alapos vizsgálat után sem hittek. Tusakadtak
az igazság ellen. Azzal érveltek, hogy aki szombaton gyógyít, az
nem lehet Istentől.

Jézus máskor is gyógyított szombaton. Megmagyarázta,
hogy jót tenni szombaton is szabad, sőt kell. Azt mondotta a fa
rizeusoknak: "Ha valakinek közületek szamara vagy ökre szom
baton kútba esik, nem húzza-e ki mindjárt szombaton?" Erre a
farizeusok nem tudtak mit válaszolní.)
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20. §. JEZUS TANlTASA

A hegyi beszéd. Jézus szívesen tanította az embereket, bár
hol és bármikor jöttek hozzá. A tanítványokat sokszor külön
oktatásban részesítette, sőt nem restellt egyesekkel is foglal
kozni, pl. Nikodémussal (Bibl. tört. 65.) és a szamarai asszony
nyal (Jn. 4, 7. skk.), Egyik legnagyobb beszéde az volt, melyet
egy hegyen tartott. Ezt a beszédet azért hegyi beszédnek nevez
zük. E beszéd elején a nyolc boldogságról volt szó,

A nyolc boldogság

"Boldogok a lelkl szegények, mert övék a mennyek országa;
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást ta1á1nak.
Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert

ők kielégítest nyernek.
Boldogok az Irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátjak az Istent.
Boldogok a békességesek, mert őket Isten fiainak hívják.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert

övék a mennyek országa."

(Az emberek a boldogságot eddig csak földi javakban, fő
képp anyagiakban keresték. Az Üdvözítő rámutatott az öröm és
boldogság lelki forrásaira.)

Az új törvény. A farizeusok szemére vetették Jézusnak, hogy
Mózes törvénye ellen izgat. Jézus azért ezt mondotta: "Ne higy
jétek, hogy felbontani jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
felbontani jöttem, hanem beteljesíteni. Mert bizony mondom
nektek, az ég és föld elmúlik, de egy betű vagy egy vessző nem
múlik el a törvényből, míg csak mind be nem teljesedik."

(Jézus az ószövetségi törvényt új törvénnyel, a szerétet tör
vényével tette teljessé! A szeretet kizárja a haragot, a bosszút
és a gyűlöletet.)

"Hallottátok, hogy mondatott a régieknek: Ne ölj, aki pedig
öl, méltó az ítéletre. Én pedig mondom nektek, hogy mindenki,
aki haragszik felebarátjára, méltó az ítéletre ... Ha tehát aján
dékodat az oltárra viszed és ott eszedbe jut, hogy felebarátod
nak van ellened valamije, hagyd ott az ajándékot az oltár előtt
és menj előbb kibékülni felebarátoddal."

"Hallottátok, hogy mondták: Szemet szemért. fogat fogért,
Én pedig mondom nektek, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem
aki megüt téged jobb orcádon, nyújtsd annak a másikat is. És
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aki perbe száll veled köntösödért, engedd át .neki. palástodat is;
Es aki kényszerít, hogy ezer lépést menj, menj vele kétannyit."

(Jézus e szavai azt jelentik, hogya békesség kedvéért le
gyünk nagyon engedékenyek:. Nem kell tehát azokat szór ól
szóra érteni, .)zaz bal orcánkat odatartani annak, aki jobb orcán
kat megütötte. Maga Jézus sem tartotea oda másik orcáját, mi....
kor a főpap szolgája őt arcul ütötte.)

..Hallottátok a mondást: Szeresd felebarátodat és gyűlöld
ellenségedet. En pedig mondom nektek, szeressótek ellenségei....
teket, tegyetek jót azokkal, akik titeket gvülölnek és imádkoz
zatok üldözőitekért és rágalmazóitokért, hogy fiai lehessetek
mennyei Atyátoknak, aki napját felkelti a jókra és a gono
szakra és esőt ad az igazakra és a nem igazakra. Ha ugyanis
azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, micsoda jutalmatok
lesz? Ezt a vámosok és pogányok is megteszik. Legyetek tehát
tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes."

A jó szándékról. ,.űgyeljetek arra. hogy a jót ne az embe
rek szemeláttára tegyétek, mert akkor nem lesz jutalmatok a
mennyei Atyánál. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess
magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában, hogy
dicsérjék öket az ernberek. Bizony mondom .nektek, elvették
jutalmukat. Mikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed,
hogy mit cselekszik jobb kezed, hogy alamiz..snád rejtekben ma
radjon. És Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked."

(E szavak a farizeusok ellen irányultak, akik alamizsnáju
kat a nagy nyilvánosság előtt adták, imájukat is a nyilvánosság
előtt végezték és böjtölésüket is mutatták, hogy az emberek
dicsérjék jámborságukat.)

Az igazi javakról és az 'isteni gondviselésről. "Ne gyűjtsetek
magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly meg
emészti és a tolvajok kiássák és ellopják azokat, Gyűjtsetek
magatoknak kincseket az égben, ahol sem a rozsda, sem a moly
meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lop
ják. Ahol a kincsed van, ott van a szíved is.

Azért mondom nektek:: Ne aggódjatok éltetekről, hogy mit
esztek, sem testetekről, hogy mibe öltöztök. Nézzétek az ég ma
darait: nem vetnek, nem aratnak, sem csűrökbe nem gyűjtenek,
és a ti mennyei Atyátok táplálja azokat. Vajon nem értek-e ti
többet azoknál? És a ruházatért rniért aggódtok? Nézzétek a
mezei liliomokat, nem dolgoznak, sem nem szőnek. Mondom
pedig nektek, hogy Salamon minden dicsőségében nem volt úgy
felöltözve, mint egy ezek közül, Ha pedig a mező füvét, mely
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ma van és holnap a kemencébe kerül, az Isten így ruházza,
mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek? Ne aggódjatok és ne
mondjátok tehát: Mit fogunk enni vagy mivel fogunk ruház
kodni? Hisz tudja a mennyei Atyátok, hogy mindezekre szük
ségtek van. Keressétek azért elsősorban az lsten országát, és
ezek. mind hozzáadatnak nektek."

(Jézus ezt nem úgy értette, hogy ne dolgozzunk, mert az
égi madarak sem dolgoznak, hanem hogy ne aggodalmaskod
junk, mintha nem volna gondviselő mennyei Atyánk!)

Tanulságos intelmek a hegyi beszédben.

"Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek."
"Miért veszed észre a szálkát felebarátod szemében és a

magadéban a gerendát nem látod?"
"Kérjetek és kaptok; keressetek és találtok; zörgessetek és

megnyittatik nektek!" (Azaz állhatatosan imádkozzatok.')
"Mindazt, amit akartok, hogy cselekedjenek nektek az em

berek, ti is cselekedjétek nekik!"
"A szuk kapun menjetek be, mert a tágas kapu és a széles

út a kárhoza t ba visz, és sokan mennek azon. A szuk kapu és a
keskeny út az éle ore visz és kevesen vannak, akik megcalaljak
azt."

A hegyi beszédet így fejezte be Jézus: "Mindenki, aki hall...
gátja szavaimat és meg eartja azokat, hasonló a bölcs férfihez,
aki házát sziklára építette. És jött az eső, jött az árvíz, fújtak a
szelek és rárontottak a házra, de nem omlott össze, mert kőszik
lára épűlt. És mindenki, aki hallja szavaimat és nem tartja meg
azokat, hasonló az oktalan emberhez, aki házát homokra épí
tette. És jött az eső, jött az árvíz, fújtak a szelek és rárohantak
a házra; és összedőlt és nagy volt a romlása."

Az emberek álmélkodással hallgatták Jézus tanítását és
mondották: "Úgy beszél, mint akinek hatalma van, és nem
ugy, mint a farizeusok és az írástudók."

21. §. P~LDARESZtDEK

Miért beszélt Jézus példákban? Jézus azért beszélt példák
ban, mert az emberek így jobban figyeltek rá és könnyebben
megértették a nagy vallási igazságokat. Néha olyanok voltak a
példabeszédek, mint a rejtvények, melyeknek értelmén gondol
kozni kellett; és amin az ember gondolkozik, azt jobban meg-
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jegyzi. Végül sokszor f(emeny vadaf(at tartalmaztaK a pelela
beszédek a farizeusok ellen, és könnyebben elviselték ezeket
példakba rejtve, mínt ha nyilt szemrehányást kaptak volna.

Példabeszéd a menyegzős ruháról. Egy királyi ember me
nyegzőt rendezett fiának és elküldte szolgáit, hogya vendége
ket meghívják. De ezek nem akartak eljönni. Újra elküldött te
hát hozzájuk ily szavakkal: "Mondjátok meg a hivatalosoknak,
hogy elkészítettem a lakomát: tulkaim és hizlalt állataim le van
nak ölve, jöjjenek hát!" Ezek azonban inkább dolgaik után men
tek: ki a szántóföldre, ki az üzletébe, ki más kereset után. ts
voltak olyanok is, akik a szolgákat szidalmakkal illették, sőt
megfogták és megölték. Hallván ezt a király, megharagudott, el
küldötte hadait, a gyilkosokat megbüntette és városukat felgyúj
tatta. Azután így szólt a szolgáknak: "A menyegző kész, de a
hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek ki tehát az útfélre, és
akiket találtok, mind hívjátok be." így is történt, és a menyeg
zős ház megtelt vendégekkel. Bement tehát a király, hogy lássa
a letelepülteket, és volt ott egy ember, aki nem volt menyegzős
ruhába öltözve. Mondá neki a király: "Barátom, hogy jöttél ide
menyegzős ruha nélkül7" Az az ember pedig nem válaszolt.
Ekkor a király így szólt a szolgákhoz: "Kössétek meg kezét és
lábát, és vessétek a külső sötétségre, hol leszen sírás és fogak
csikorgatása. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a
választottak."

(A hivatalosak, akík nem akarták elfogadni a meghívást,
azok a zsidók, akik nem akartak az egyházba lépni.

A menyegzős ruha a megszentelő malaszt, mely nélkül nem
lehet Isten lakodalmába, azaz a mennyországba jutni.)

Példabeszéd a kegyetlen szolgáról. Egy királyi ember fel
szólította szolgáit a számadásra. Es eléje hoztak egy embert, aki
10 OOO talentummal tartozott neki. (Igen nagy összeg volt ez,
sokmillió forint értékű, azért a szolga képtelen volt azt meg
Iizetni.) Erre megparancsolta az úr, hogy adják el őt és felesé
gét, fiait és minden vagyonát, és így fizessen. A szolga azonban
leborult és könyörgött: "Légy türelemmel, Uram, és mindent
megfizetek neked." Megsajnálta az úr a szolgát, szabadon
hagyta őt, sőt adósságát is elengedte.

Mikor a szolga kiment az urától, egy szolgatársával találko
zott, aki neki 100 dénárral (mintegy 50 forinttal) tartozott.
Mindjárt megfogta és fojtogatni kezdte: "Fizesd meg, amivel
tartozol!" Ez pedig leborulva könyörgött: .Légy tűrelemrnel- és
mivíent megfizetek neked," A kegyetlen szolga azonban nem
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volt türelemmel, fianem az adósok börtönébe vefeffe szolgaU.r"
sát, mig ki nem fizette adósságát.

Amikor az úr ezt meghallotta, nagyon megharagudott és
igy szólt a kegyetlen szolgához : "Alnok szelgal Minden adóssá
godat elengedtem, mivelhogy kértél engem. Nem kellett volna-e
neked is könyörülni szolgatársadon, amint én könyörültem raj
tad?" Azután átadta őt a poroszlóknak, hogy vessék tömlöcbe,
míg ki nem fizeti adósságát!

Míkor Jézus e példabeszédet elmondta, hozzátette: "Igy
cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha meg nem bocsá
totok szívetekből ki-ki az ő atyafíának."

Példabeszéd a talentumokróI. Egy gazdag embernek messze
útra kellett mennie. Előhívta tehát szolgáit es átadta nekik ja
vait, hogy gazdálkodjanak, mígnern visszatér. Az egyiknek öt
talentumot adott (mintegy 100 OOO forint), egy másiknak kettőt.
ismét másnak egyet, kinek-kinek tehetsége szerint. Az, aki öt
talentumot kapott, a pénzzel úgy kereskedett, hogy nyert hozzá
még ötöt. Hasonlóképp az, aki kettőt kapott, nyert hozzá még
kettőt. Aki egyet kapott, földbe ásta a pénzt, hogy el ne vesszen.
Mikor azután visszajött az úr, hívta a szolgáit számadásra. Aki
öt talentumot kapott, előhozta a pénzt és mondotta: "Uram!
öt talentumot adtál, és íme, én más ötöt nyertem hozzá." ts az
Úr megdicsérte őt: "Örülj, jó és hív szolgám ' Minthogy a kevés
ben hű voltál, sokat bízok majd rád. Menj be urad örömébe!"
Utána eljött az, aki két talentumot kapott és még kettőt nyert
hozzá, Ezt is megdicsérte gazdája. Aki pedig egy talentumot ka
pott, azt mondotta: "Uram! Tudom, hogy kemény ember vagy:
aratsz, ahol nem vetettél, és gyújtesz. ahol nem űltettél. Féltem
azért és a talentumot elástam; ime, itt van a tied." De az úr
megharagudott és így szólt: "Gonosz és rest szolga! Tudtad,
hogy aratok. ahol nem vetettem, és gyűjtök, ahol nem ültettem.
Miért nem adtad tehát ki pénzemet a pénzváltóknak. hogy ka
matot kaphattam volna érte?" Azután mondotta a többieknek:
"A haszontalan szelgát vessétek a külsö sötétségre, ahol leszen
sírás és fogak csikorgatása."

(A lustákra szól ez, akik nem használják fel Istentől kapott
tehetségüket.)

A dúsgazdag és 8 szegény Lázár. Volt egy dúsgazdag, aki
selyembe, bársonyba öltözött és naponként nagy lakomát rende
zett. Volt egy szegény koldus is. Lázár volt a neve. Ez a dús
gazdag ajtajánál feküdt és fekélyek borították testét. Szeretett
vq1Jta jóllakni a morzsalékból, amely lehullt a dúsgazdag asz..
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{alarl5l" ae ebböl sem a~oU nek! senk!. Még· az ebek ts jlUtek ~s
nyalták fekélyeit.

Történt, hogy meghalt a koldus, és az angyalok elvitték lel-
. két Abrahám kebelébe. A dúsgazdag is meghalt és eltemetteték

a pokolban. Gyötrődésében felemelte szemét a pokolból és mesz
sziről meglátta Abrahámot és kebelén Lázárt, ezért felkiáltott:
"Atyám, Abrahám! Könyörülj rajtam és küldd le Lázárt, hogy
vízbe mártván ujja hegyét, enyhitse nyelvemet, mert igen szen
vedek a lángokban." Abrahám felelé: "Fiam, jusson eszedbe,
hogy elvetted a jókat életedben, Lázár pedig a rosszakat. Most
ö vigasztalásban részesül, te pedig szenvedsz, Azonfelül közöt
tünk és közöttetek nagy szakadék van, úgyhogy innen nem le
het átmenni hozzátok, sem onnan nem lehet ide átjönni." Ekkor
a dúsgazdag így könyörgött: "Kérlek tehát, atyám, küldd el Lá
zárt szüleim házába. Öt testvérem van ugyanis: figyelmeztesse
öket, nehogy ők is ide jussanak a kínok helyére." Es mondá
neki Abrahám: "Van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassák
azokat!" Amaz pedig mondá: "Nem úgy, atyám, Abrahám! Ha
nem ha valaki a holtak kőzül menne hozzájuk, bűnbánatot tarta
nának." Ábrahám így felelt: "Ha Mózesre és a prófétákra nem
hallgatnak, akkor ha valaki a holtak közül feltámad, annak sem
fognak hinni." .

(E példabeszéd befejező része a farizeusoknak és papi feje
delmeknek szólt, akik akkor sem hittek, mikor Jézus feltámadt.)

Példabeszéd a magvetőről. Kiment a magvető elhinteni a
magot. És amint vetett, némely mag az útfélre esett és az égi
madarak felszedték és megették azokat. Némely mag sziklás ta
lajra esett, és mivel gyökerét nem tudta mélyre ereszteni, kikelt
ugyan, de a nap hevében elszáradt, mielőtt termést hozott volna.
Némely mag a tövisek közé esett és növekedni kezdett, de a tö
visek elfojtották. Végül egy része a magnak a jó földbe esett és
termést hozott, százannyit. hatvanannyit. harmincannyit.

A tanítványok ekkor kérdezték a példabeszéd értelmét, és
Jézus azt így magyarázta meg nekik:

A mag az Isten igéje. Amelyik az útfélre esik, azokat je
lenti, akik az Isten igéjét hallják, de fölületesek, szórakozottak
lévén. a gonosz elveszi tőlük. mielőtt gyökeret hajthatna. Ame
lyik a sziklás talajra esik, azokat jelenti, akik hallják az igét és
örömmel fogadják, de megpróbáltatás idején hamar elhagyják a
tanítást, mert nincs mély ~yökere bennük. Amelyik a tövisek
közé esik, azokat jelenti. akik befogadják az igét. de a világi
gondok és kísértések elfnjij~K: azt, mielőtt gyümölcsöt .terem-
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hefne. A jó földbe vetett mag azokat jelenti, akik hallgatják az
igét és meg is tartják, és bőséges gyümölcsöt hoznak; ki száz
annyit, ki hatvanannyit, ki harmincannyit.

(Lásd még a példabeszédet az irgalmas szamaritánusról,
Bibl. tört. 83., a farizeusról és vámosról, ugyanott 85., a búzá
ról és konkolyról uo. 86.)

22. §. FONTOS ESEMtNYEK J)!;ZUS )!;LET)!;BEN

A sátán megkísérti Jézust. Mielőtt még Jézus müködését
megkezdte, a sátán megkísértette. El akarta őt téríteni Isten
szolgálatától, miként ősszüleinket eltérítette. Isten azt akarta,
hogy Jézus önzetlen legyen és csodákat csak mások javára te
gyen; a sátán arra akarta rábeszélni, hogy éhsége csillapítására
tegyen csodát és változtassa a köveket kenyerekké. Isten azt
akarta, hogyaMegváltó alázatos legyen; a sátán rá akarta őt
venni, hogy szálljon le a templom tetejéről a mélybe és így ke
resse a hiú dicsőséget a papok és a nép előtt. Isten azt akarta,
hogy szent Fia szegény legyen és lelki országot alapítson; a
sátán a világ kincseit ígérte neki és felajánlotta segítségét egy
nagy földi birodalom megalapításához. Csak azt kívánta tőle
ezen, hogy őt leborulva imádja. Az üdvözítő mindannyiszor
az Írás szavaival utasította vissza a sátánt és végül szent ha
raggal elűzte őt e szavakkal: "Távozzál sátán, mert írva van:
egyedül Uradat, Istenedet imádjad, és csak neki szolgálj!" (Vö.
Bibliai történetek 61.)

Jézus kiűzi a kereskedöket a templomból. A jeruzsálemi
templom előcsarnokában,a "pogányok udvarán", kereskedők és
pénzváltók rakták ki áruikat. Az előbbiek bárányokat, tulkokat,
galambokat stb. árusítottak az áldozatok számára, az utóbbiak a
pogány pénzeket váltották be zsidó pénzre, mert pogány pénzt
nem volt szabad a templompénztárba tenni. A vásár nem történt
zaj nélkül és zavarta az imádkozókat. Jézus tehát feljövén a
templomba, kötélből ostort font és kizavarta a kufárokat e sza
vakkal: "Ne tegyétek atyám házát kereskedés házává!" És ami
dőn előjöttek a templom elöljárói és kérdezték, mi jogon cse
lekszi ezt, mondotta: "Rontsátok le ezt a templomot, és én har
madnapra felépítem azt." Amazok pedig mondották: "Negyven
hat esztendeig épült ez a templom, és te harmadnapra állítanád
fel azt?" De Jézus szavait nem a kőtemplomra, hanem a maga
testének temolQulliUl értette,
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(Jhus e eSeleke~e{~vel fel akartá hívnI az elöl]!rOknak, a
papoknak és írástudóknak figyelmét, hogy eljött a Megváltó.

A templomnak azt a részét tisztította meg, ahol a pogányok
szoktak imádkozni. Ezzel megmutatta, hogy az egész templom
tér szent, és hogy a pogányok imája is kedves Istennek.)

Jézus apostolokat választ. Jézust mindig nagyobb tömegek
keresték, azért azt mondotta tanitványainak: "Az aratás sok, de
a munkás kevés; kérjétek tehát az aratás urát, küldjön munká
sokat az ő aratásába."

Egyszer egész éjjelt imádságban töltött. Mikor reggel lett,
maga köré gyűjtötte tanítványait és kiválasztott közülük tizen
kettőt, akiket apostoloknak nevezett. Azután elküldötte őket ta
nitani e szavakkal: "Elküldelek titeket, mint bárányokat a far
kasok közé. Semmit se vigyetek az útra, se botot, se táskát, se
pénzt; és amely házba bementek, mondjátok: békesség e háznak!
Ahol pedig nem fogadnak be titeket, rázzátok le lábatok porát
bizonyságul ellenük. Bizony mondom nektek, jaj lesz annak a
háznak vagy városnak az ítélet napján."

Az apostolok pedig ezek voltak: Simon Péter és ennek test
vére András, Jakab és János, szintén testvérek: Fülöp és Berta
lan, két jó barát, Tamás, kit kettősnek híttak, és Máté, a vámos;
Jézusnak két rokona: Jakab és Tádé, végül a Kánából való Si
mon és az iskarióti Júdás.

(Azt mondta Jézus az apostoloknak, hogy az útra ne vigye
nek magukkal semmit, mert neki nem volt szüksége földi esz
közökre Ist€'IJ. országának terjesztéséhez.)

Jézus megígéri az Oltáriszentséget. Jézus egy napon ötezer
embert táplált öt kenyérrel és két hallal. (Bibl. tört. 71.) Másnap
a zsidók keresték, és mikor megtaláltak. mondotta nekik: "Ke
restek engem, mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Munkál
kodjatok olyeledelért, mely megmarad az örök életre, és ame
lyet az Emberfia ad nektek." Ok azt felelték: "Uram, add ne
künk ezt az eledelt mindenkor!" Jézus így szólt: "ltn vagyok az
élő kenyér, aki a mennyből szállottam alá. Ha valaki e kenyér
ből eszik, örökké él. Es a kenyér, melyet én adni fogok, az én
testem a világ életéért." A zsidók csodálkozva kérdezték: "Mi
képpen adhatja ez nekünk testét eledelül?" Jézus pedig foly
tatta: "Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Em
berfia testét és nem isszátok az ő vérét. nem lesz élet tibenne
tek. Mert az én testem bizonnyal étel, és az én vérem bizonnyal
ital." Mondták erre a zsidók: "Kemény beszéd ez, ki hallgat
hatja1" Es otthagyták Jézust, sőt tanítványai közül is többen
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elmaradtak tóle. Jézus ekkor a~ aposfu'oklloz forautt ~s k~r"
dezte: "Ti is el akartok menni?" Péter erre azt felelte: .,Uram,
kihez menjünk? Az örök élet igé i nálad vannak."

(Az evangélium szerint egy apostol mégis volt, aki szívében
ekkor hitetlenné lett. - Azt is látjuk e történetből, hogy Péter
vallott hitet a többi apostol nevében!)

Jézus Pétert teszi az anyaszentegyház fejévé. Jézus az apos
tolokkal időnként magános helyre vonult, ahol külön oktatásban
részesítette őket. Egy ilyen alkalommal kérdezte tőlük: "Kinek
tartanak engem az emberek?" Ök azt felelték: "Némelyek Ke
resztelő Jánosnak, némelyek Illésnek, némelyek pedig Jere
miásnak, vagy egynek a próféták közül." Azután tovább kér
dezte Jézus: "Ti pedig kinek tartotok engem?" Szent Péter fe
lelte: "Te vagy Krisztus, az élő Istennek fia." Eikkor így szólt
Jézus: "Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér
nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, ki meny
nyekben vagyon. En is mondom neked tehát, hogy te Péter
vagy, és erre a kősziklára fogom építeni anyaszentegyházamat,
és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Es neked adom a
mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg leszen
kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva
a mennyekben is."

(Igy tette Jézus Pétert az anyaszentegyház fejévé.)
Urunk színeváltozása. Nemsokára ez után az eset után Jézus

maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost és fölvitte őket egy
magas hegyre. Ekkor színében elváltozott, arca ragyogott, mint
a nap, és ruhája fehér lett, mint a hó. És íme, megjelentek Mózes
és Illés és beszéltek Jézussal. Péter pedig felkiáltott: "Uram! jó
nekünk itt lenni; ha akarod, csináljunk itt három sátort, neked
egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet." Míg ő szólott, egy
szerre fényes felhő árnyékolta be őket, és a felhőből ily szózat
hallatszott: "Ez az én szeretett fiam, kiben nekem kedvem telt;
őt hallgassátok." Hallván ezt a tanítványok, arcra borultak és
nagyon megfélemledtek. De Jézus hozzájuk ment, illette őket és
mondotta: "Keljetek fel és ne féljetek!" Mikor szemüket fel
emelték, senkit sem láttak, hanem csak egyedül Jézust. Míkor
pedig lementek a hegyről, Jézus intette őket, hogy senkinek ne
mondják el a látomást, rníg az Emberfia halottaiból fel nem tá
madt.

(A hagyomány szerint Urunk színeváltozása a Tábor he
gyén volt. Ugyanezt a három tanítványt vette maga mellé Jézus
a Getszemání kertben, hogy tanú; legyene]; haláUs.:Yzdelmének.)
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23. §. KIKET SZERETETT JEZUS?

Jézus szerette a szegényeket. Egyszer Keresztelő Szent
János tanítványai jöttek Jézushoz és kérdezték: "Te vagy-e az
eljövendő, avagy mást várjunk?" Es Jézus így felelt: "Menjetek,
mondjátok meg Jánosnak, amit láttatok: a sánták járnak, 'El sü
ketek hallanak, a vakok látnak, és a szegényeknek az evangé
Hum hirdettetik." - A szegényekkel az írástudók és farizeusok
nem törődtek, Jézus ellenben szeretettel tanította őket és beteg
jeiket meggyógyította, Tanítványait is a szegények közül va
lasztotta.

Mikor pedig látta a sok szegényt, kitárta karját és így szólt:
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak és terhelve vagy,:"
tok, és én megenyhítlek titeket."

Szerette a gyermekeket. Egyszer anyák jöttek Jézushoz
gyermekeikkel. A tanítványok elég nyersen elküldték őket,
mert Jézus fáradt volt. De ő megfeddte tanítványait és azt mon
dotta: "Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket és ne akadályoz
zátok őket, mert ilyeneké a mennyek országa." És megölelte és
megáldotta a gyermekeket. Más alkalommal így szólt a körül
állókhoz: "Jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat a kisdedek
közül : jobb volna annak, ha malomkövet kötnének nyakára és
a tenger fenekére süllyesztenék."

Szerette az ifjúságot. A három halott közül, kiket Jézus az
evangélium szerint feltámasztott, kettő az ifjúsághoz tartozott.
Szeretettel beszélt Jézus a tékozló fiúról is, aki ifjúsága bűneit
megbánva atyjához visszatért.

Egyszer egy gazdag ifjú jött Jézushoz és kérdezte: "Mester,
mit cselekedjem, hogy üdvözüljek?" És ő mondta: "Tartsd meg
a parancsolatokat!" Akkor az ifjú így szólt: ,,:F~n azokat megtar
tottamifjúságom kezdetétől, mi híjával vagyok még?" Jézus
rája tekintvén, megszereté őt és mondá neki: "Ha tökéletes
akarsz lenni, menj, add el mindenedet, osszad el a szegényeknek
és jöjj, kövess engem." Mikor az ifjú ezt hallotta, megszomo
rodva elment. Jézus pedig így szólt tanítványaihoz: "Könnyebb
a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a
mennyek országába."

(Nem varrótű fokát kell itt érteni, hanem valószínűleg a
város egy alacsony kapuját nevezték Jeruzsálemben a "tű
foká"-nak.)

Szerette a bűnösöket. J É'7.Ust a farizeusok a bűnösök barát-i
jának nevezték, Es ű nem haragudott ezért, hisz a bűnösök meg-



mentésére jött e világra. A szegény b'l1nösöket a kevély farizeu
sgkkal szemben megvédte. Erre példa Mária Magdolna esete:

Mikor Jézus egy Simon nevű farizeus házában ebédelt, a
bűnös Magdolna eljött, Jézus elé borult, könnyeivel mosta lábait
és hajával törülgette azokat. A farizeus pedig azt gondolta ma
gábar\: "Ha ez próféta volna, tudná, miféle asszony ez, és nem
engedné magát érinteni" általa." De Jézus látta gondolatát és így
szólt: "Simon, van valami mondanivalóm: Egy embernek két
adósa volt. Egyik tartozott neki ötszáz tízessel, a másik ötvenneL
Nem lévén nekik honnan megfizetni, elengedte mind a kettőnek
adósságát. Melyik fogja őt a kettő közül jobban szeretni?" Si
mon azt felelte: "Úgy vélem, az, akinek többet engedett el."
Jézus pedig így szólt: "Jól feleltél. Látod, mikor házadba jöttem,
nem adtál vizet, hogy lábamat megmossam. Es ez az asszony
könnyeivel mossa azt. Békecsóket sem adtál nekem. Ez pedig
lábamat csókolja! Azért mondom neked, elengedtetik sok bűne,
mert nagyon szeretett."

A bűnösök iránt való ezeretetét Jézus így példázta: "Kicsoda
az az ember közületek, akinek száz juha van; és ha elvész egy
közülük, nem hagyja-e el a kilencvenkilencet a pusztában és
utána megy az elveszettnek, mígnern megtalálja azt? Es midőn
megtalálja, vállára veszi, örülvén. Es hazaérve egybehívja bará
tait és szomszédait, mondván nekik: "Örvendjetek velem, mert
megtaláltam az én Juhomat, mely elveszett volt." Mondom pa.
dig nektek, éppoly nagy öröm lesz mennyben egy megtérő bű
nösön, mint kilencvenkilenc igazon, akiknek nincs szükségük
bűnbánatra."

Ugyancsak a bűnösök iránt való szeretetének örökszép emlé
két hagyta nekünk Jézus a tékozló fiúról szóló példabeszédében:

Egy embernek két fia volt. Az ifjabbik így szólt atyjához:
"Atyám! Add ki örökségemet, mely reám esik." Es az atya el
osztván vagyonát, kiadta fiának, ami rész reá esett. Ez pedig
összeszedve mindenét, messze országba ment, hol eltékozolta
vagyonát léha élettel. Mikor már semmije sem volt, beszegődött
egy gazdához, ki tanyájára küldte sertéseket őrizni. Abban az
időben éhínség támadt az országban, és a tékozló fiú szerette
volna gyomrát megtölteni legalább a sertések eledelével, de ab
ból sem adtak neki eleget. Ekkor magába szállt és mondá:
,.Hány béres duskál atyám házánál kenyérben, és én itt éhen
veszek. Fölkelek és atyámhoz rnegyek és mondom neki: "Atyám,
vétkeztem az ég ellen és te ellened. már nem vagyok méltó,
hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj fel engem." :Es
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fölkerekedvén, atyjához ment. Atyja pedig messziről meglátta
őt, megesett rajta a szíve, és elébe sietve nyakába borult és ösz
szecsókolta. Es mondá neki fia: "Atyám, vétkeztem az ég ellen
és te ellened, már nem vagyok méltó, hogy fiadnak hívassam."
De atyja így szólt a szolgáknak: "Hamar vegyétek elő a legdrá
gább köntöst és adjátok rá, húzzatok gyűrűt ujjára és sarut lá
bára; és hozzátok elő a hizlalt borjút és öljétek le, és vigadjunk;
mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtalálta...
tott."

Mikor az idősebb fiú hazajött a mezőről és meghallotta, rní
történt, duzzogva megállt odakünt és nem akart bemenni. Atyja
tehát kiment és kérlelte őt. Ö azonban így szólt atyjához: "Ime,
annyi esztendő óta hűségesen szolgálok, és soha nem adtál egy
gödölyét sem, hogy barátaimmal lakmározhassam. Midőn pedig
ez a te fiad, aki elpazarolta mindenét, hazajött, a hízott tulkot
vágattad le kedvéért!" Az atyja erre így felelt: "Fiam, te min
dig velem vagy és mindenem a tied. De most vigadni illik, mert ez
a te öcséd meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott."

Jézus szerette tanítványait. Jézus tanítványait barátainak
nevezte: "Nem nevezlek titeket szolgáknak - mondta -, ha..
nem barátaimnak, mert bizalommal elmondtam nektek min
dent, amit Atyámtól hallottam." Az utolsó vacsorán búcsúzás
kor Iiacskáinak szólította az apostolokat és az evangélium sze
rint mindhalálig szerette őket. Mikor a Getszemáni kertben el ..
fogták őt, azt mondta a poroszlóknak: "Ha' engem kerestek,
hagyjátok ezeket elmenni" - mert nem akarta, hogy idő előtt
egyet is bántsanak tanítványai közül őmiatta.

Legjobban szerette Jézus édesanyját. Harminc évi názá
reti életében figyelmes, gondos fia volt Szűz Máriának. Annvira
összetartoztak, hogy Kánába is együtt mentek menyegzőre. A
kánai menyegzőn a boldogságos Szűz biztos volt benne, hogy fia
meghallgatja, ha csak annyit is mond: "Fiam, nincs boruk."
Mikor Jézus tanítani kezdett, édesanyja szerényen visszahúzó
dott. De mikor szent fiát halálra ítélték, sietve jött és elkísérte
őt a keresztúton. Az utolsó szó, mit Jézus emberhez szólt a ke...
resztfán. a gondoskodás szava volt édesanyjához,

24. §. Jf;ZUS ELLENStGEI

A farizeusok voltak Jézus legnagyobb ellenségei. Jól ismer-s
ték Mózes LÖl vényeités a sok aprólékos vallási szabályt, miket
iLZ írástudók kítaláltak, Ez a tudományuk kevélyekké tette őket,



es az egyszeru, tudatlan népet megvetették. Mivel Jézus nem az
ö iskolájukat járta, lenézték. Csak az "ács fiá "-nak címezték.

A nemzeti érzés is túltengett bennük. Büszkék voltak zsidó
voltukra és a pogányokat emberszámba is alig vették. Azt hit
ték, hogy a választott nép első lesz a Messiás országában, és
hogy az üdvösséghez elegendő, ha valaki Ábrahámtól származik.
Jézus azonban mást tanított, azért haragudtak rá. .

Féltékenyek is voltak a farizeusok hatalmukra és befolyá..
sukra. Magukat tartották a nép egyedül hivatott vezetőinek és
nem tetszett nekik, hogy az emberek Jézust követték. .

A szadduceusok, papok és írástudók. Bár a szadduceusok
egyes vallási és politikai kérdésekben másként gondolkodtak,
mint a farizeusok, kevélység és féltékenység dolgában teljesen
hasonlóak voltak hozzájuk és velük egyenlően gyűlölték Jézust.
A papok és írástudók vagy az egyik, vagy a másik párthoz tar
toztak, és így közöttük is kevés barátja akadt az üdvözítőnek,
Csak az egyszerű nép hallgatta őt szeretettel.

Jézus megfeddi ellenségeit. Azt mondotta: "Jaj nektek,
képmutató írástudók és farizeusok, kik tizedet adtok a rnentá
ból, a kaporból és köménymagból. de elhagyjátok, ami nagyobb
a törvényben: az irgalmasságot, a szeretetet és hitet!

Megszűritek a szúnyogot. a tevét pedig lenyelitek.
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tíszto

gatjátok a pohár és tál külsejét, belül pedig tele vagytok tisztá
talanaággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb, ami belül van,
hogy aztán tiszta legyen az is, ami kívül van.

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, rnert hason
lók vagytok a meszelt sírokhoz, melyek kívül ékesek, belül .pe
dig tele vannak holtak csontjaival és minden undoksággal. Ugy
ti is kívül igazaknak látszotok, belül pedig tele vagytok kép
mutatással és gonoszsággal.

Kígyók! Viperák fajzata! Hogy kerülitek el majd az itélet..
kor a gyehennát?"

Bár ily keményen feddte Jézus ellenségeit, nem gyűlölte
őket sem, hanem részvéttel volt irántuk és szerette volna őket is
a jóra téríteni. Szívének igaz fájdalmával mondta: "Jeruzsálem,
Jeruzsálem, mely megölöd a prófétákat és megkövezed azokat,
akik hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat,
mint a tyúk egybegyűjti csirkéit szárnya alá, és te nem akar
tad!"

Jézusnak ellenségei ártalmára törekszenek. A farizeusok és
b'ástudók:min(;ient megtettek, hogy Jézust a nép előtt befeketít..
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!lek. Azt mondták, hogy az ördögge! cimborál és Belzebúb által
űzi ki az ördögöket. Azt is mondták, hogy Mózes ellen van, mert
a szombatot nem tartja. Nagyevőnek is elnevezték, rnert elfo
gadta a vámosok meghívását ebédre. Mindenféle kérdést is tettek
fel neki, hogy megfogják beszédében. Jézus mindannyiszor ko
moly méltósággal válaszolt és megszégyenítette őket. Legjobban
akkor bőszültek fel, amikor Jézus Isten Fiának mondta magát.
Ekkor már köveket kaptak, hogy megkövezzék, de Jézus sértet
lenül otthagyta öket, mert .rnég nem jött el az ő órája.

Az adópénz. Egy alkalommal a farizeusok tanácskozván,
maguk mellé vettek néhány herodiánust, Jézushoz mentek és
mondották: "Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy és nem tö
rődöl senkivel, mert nem nézed az emberek személyét. Mondd
meg tehát nekünk: szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy
sem?" Jézus azonban szívükbe látott és azt mondotta: "Mit kí
sértetek engem, képmutatók? Mutassátok meg nekem az adó
pénzt l" Azok pedig előhoztak neki egy tizest. Es Jézus kérdezte:
"Kié ez a kép és fölírás?" Felelték neki: "A császáré." Akkor
mondá Jézus: "Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré,
és Istennek, ami az Istené!"

(A farizeusok azt hitték, hogy Jézus a nép kedve szerint fog
szólni és azt fogja mondani, hogy nem szabad adót fizetni a
császárnak, és akkor a császárpárti heródiánusok izgatásért fel
jelentik a helytartónál.)

Jézus szembenéz szenvedéssel és halállal. A tanítványok
aggódva látták, hogy az ellenségeskedés mind nagyobb lesz Jé
zus körül, azért többször kérték őt, hogy óvatos legyen. De őt

nem lehetett visszatartani attól, hogy mennyei Atyja akaratát
tegye. Azt mondtaa tizenkettőnek: "Ime, fölmegyünk Jeruzsá
lembe és az Emberfia a pogányok kezébe adatik, és megcsúfol
ják, megostorozzák, megköpdösik, azután megölik őt, de ő har
madnapra feltámad." Tamás pedig így szólt a többi tanítvány
boz: ..Menjünk mí is, hogy meghaljunk ővele."

25. §. LÁZÁR FELTÁMASZTÁSA

Lázár betegsége. Bethániában, Jeruzsálem mellett lakott
egy Lázár nevű ember, kinek húgaí voltak Mária és Márta. Jézus
többször betért hozzájuk, mikor Jeruzsálembe ment. Történt,
hogy megbetegedett Lázár, és húgai Jézushoz küldtek az üze
nettel: "Uram, akit szeretsz, beteg." De Jézus nem ment mínd
járt Bethániába, hanem azt mondta: ..Ez a betegség nem válik
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halálára, lianem Isfen dicsósegere," :es m~g ket napig azon a
helyen maradt, ahol a hír őt érte.

Jézus Bethániába érkezik. Két nap múlva így szólt Jézus
tanítványaihoz: "Barátunk, Lázár alszik, de megyek, hogy fel
ébresszem." A tanítványok azt válaszolták: "Ha alszik, meggyó
gyul." Jézus most már nyilván megmondta: "Lázár meghalt.
Menjünk hozzája." S mire Bethániába értek, Lázár már negyed
napja volt a sírban.

Márta hitvallása. Mikor Márta meghallotta, hogy Jézus
Bethániába érkezett, eléje ment és mondotta: "Uram, ha itt let
tél volna, nem halt volna meg az én bátyám." Jézus felelte:
"Feltámad a te bátyád." Márta erre így szólt: "Tudom, hogy
feltámad majd az utolsó napon." Jézus azt válaszolta: "Én va
gyok a feltámadás és az élet; aki énbennem hisz, ha mindjárt
meg is hal, élni fog. Hiszed-e ezt?" És mondá Márta: "Igen,
Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, 'az élő Istennek fia."
Bs most elsietett, hogy hívja Máriát.

Jézus a sírhoz megy. Mária a házban volt, és sokan voltak
vele ismerős zsidók, kik eljöttek vigasztalni a testvéreket. Marta
csendesen szólt neki: "A Mester itt van és hív téged." Mária fel
kelt, és akik jelen voltak, követték, mert azt hitték, hogya sír
hoz megy. De Mária Jézushoz sietett és lábához borulva mondta:
"Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna "meg az én bátyám."
És Jézus könnyezett. Azután kérdezte: "Hová tettétek őt?"
Mondták erre a zsidók: "Uram, jöjj és lásd!"

Lázár feltámad. Lázár egy sziklasírban volt eltemetve,
melynek nyílását nagy kő takarta. Jézus megparancsolta: "Ve
gyétek el a követ." Márta erre megszólalt: "Uram, már szaga
van, már negyednapos." Jézus így válaszolt: "Mondottam már
neked, hogyha hiszesz, meglátod Isten dicsőségét." Elhengerí
tették tehát a követ, és Jézus nagy szóval felkiáltott: "Lázár,
jöjj ki l" Mire azonnal kijött a halott; s mivel keze, lába, egész
teste vászonlepedőbevolt göngyölve, és feje kendővel volt be
kötve, Jézus parancsára feloldották őt, hogy szabadon járhasson.

A farizeusok összeesküsznek Jézus ellen. Sokan voltak ott
Lázár feltámasztásánál és hittek Jézusban. Voltak azonban olya
nok is, akik a farizeusokhoz szaladtak és elmondták, mi történt.
Ezek egybehívatták a főtanácsot és mondották: "Mit cseleked
jünk? Ez az ember sok csodát tesz, és ha így hagyjuk, mindenki
hisz majd őbenne, és eljönnek a rómaiak és elfoglalják országun
kat." Abban az évben Kaifás volt a !öpap és ő azt válaszolta:
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"Inkább egy ember haljon meg a népért, sernmínf az egész nem..
zet elvesszen." Mindenki helyeselt és elhatározták, hogy meg
ölik Jézust. Kiadták tehát a parancsot, hogy ha valaki tudja, hol
van, jelentse, hogy megfoghassák. De Jézus egy időre elvonult
és nem mutatkozott a nyilvánosság előtt.

(Kaifás akaratlanul is az igazságot mondta, mert Jézus
tényleg meghalt a népért, sőt az egész emberiségért.)

Mária megkeni Jézus lábát. Hat nappal húsvét előtt Jézus
újra elment Bethániába és Lázár házában vacsorált. A hálás
Mária egy font tiszta nárduskenetet vásárolt, azzal megkente
Jézus lábát és hajával törölgette azt. Azután összetörte a drága
alabástromedényt és tartaimát Jézus fejére öntötte. Az egész
ház betelt a drága kenet illatával. Júdás pedig így szólt: "Mi
csoda tékozlás! Ezt az olajat el lehetett volna adni háromszáz
tizesért és a pénzt szét. lehetett volna osztani a szegényeknek."
De Jézus elhallgattatta, mondván: "Hagyjátok őt békében, mert
ezt már az én temetésemre tette. Szegények míndíg lesznek ve
letek, de én nem maradok míndig köztetek."

Ez után az eset után Júdás elment a papi fejedelmekhez és
kérdezte őket: "Mit akartok nekem adni és én kezetekbe adom
öt." Azok pedig harminc ezüstpénzt utaltak ki neki. :es Júdás
ettől fogva kereste az alkalmat, hogy Jézust elárulja.

(Júdásnak nem a szegényekre volt gondja, hanem magára.
Orá bízták ugyanis Jézus és az apostolok kevés pénzüket, és
ezt .meg szekta dézsmalni.)

26. §. rezus KJiSZUL KfNSZENVEDtStRE ts HALL\LARA

Bevonulás Jeruzsálembe, Az utolsó húsvét előtt Jézus sza"
márháton bevonult Jeruzsálembe, hogy beteljesedjék Zakariás
próféta jövendölése: "Ne félj Sion leánya l Ime, a te királyod jön
hozzád, szelíden, szamáron ülve." Es nagy tömeg jött ki a város
ból Jézus elé, pálmaágakat lengetve. Mások ágakat téptek a
fákról és eléje hintették, ismét mások ruhájukat terítették elébe.
A tömeg pedig, amely előtte haladt és utána ment, így kiálto
zott: "Hozsanna Dávid fiának, áldott, ki az Úr nevében jő, ho-
zsanna a magasságban." ,

A farizeusok bosszankodtak és mondták Jézusnak: "Mester,
szólj tanítványaidnak, hogy hallgassanak." De Jézus így Jelelt:
"Bizony mondom nektek, ha ezek hallgatnak, a kövek fognak
kiáltam I"
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Jézus megjövendöli Jeruzsálem pusztuláSát. Mikor Jéms
bevonult Jeruzsálembe, felment a templomba. A templom rend
kívül erős falainak láttára azt mondta tanítványainak: "Látjátok
ezeket a falakat? Bizony mondom nektek, hogy nem marad itt
kő kövön, amit le ne rombolnának. Mikor pedig majd hadsere
gek veszik körül Jeruzsálemet, tudjátok meg, hogy elközelgett
pusztulása. Akkor azok, akik Júdeában vannak, fussanak a he
gyekre, akik benn vannak a városban, költözzenek ki, akik pedig
vidéken vannak, be ne menjenek, mert szorongatás lészen ama
napokban. És elhull a nép fegyver által, és fogságra viszik
a pogányok."

S miközben Jézus ezeket jövendölte, könnyezett hazája
sorsa felett.

A szegény asszony két fillére. Jézus a templomban leült a
kincstárral szemben és nézte, rniként teszik az emberek pénzü
ket a perselybe. Sok gazdag sokat tett bele. Odajövén pedig egy
szegény özvegy, két fillért dobott be. Jézus ekkor így szólt tanít
ványaihoz: "Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy töb
bet adott míndazoknál, akik a pénztárba tettek. Mert azok abból
adtak, amiben bővelkedtek, ez pedig a szegénységéből beledobta
rnindenét, amije volt."

Az utolsó vacsora. Elközelgett a húsvét előestéje. Ilyenkor
a zsidók minden családban egy bárányt öltek le és annak húsát
kovásztalan kenyérrel megették. Jézus is egybegyűlt tanítvá
nyaival egy teremben, hogy megegye velük a húsvétot. Ez alka
lommal történt, hogy Jézus megmosta tanítványai lábait. (Bibl.
tört. 92.) Azután visszaülve az asztalhoz, így szólott: "Biwny
mondom nektek, egy közületek elárul engem!" A tanítványok
elszomorodtak és egyenként kérdezték: "En vagyok az, Uram?"
Jézus azt felelte: "Aki velem kezét a tálba mártja, az az. Az
Emberfia ugyan elmegyen. miként előre meg van írva, de jaj
annak, aki az Emberfiát elárulja. Jobb lett volna, ha nem szü
letett volna meg ez az ember." És Júdás is kérdezte: "F:n vagyok
az, Mester?" Felelé neki Jézus: "Te mondád. Amit cselekszel,
cselekedd hamar!" Es Júdás eltávozott.

Az Oltáriszentség szerzése. Vacsora után Jézus vette a ke
nyeret, megáldotta, megtörte és odaadta tanítványainak, mond
ván: "Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, rnely érettetek
adatik." Azután vette a kelyhet a borral, nekik adta és rnon
dotta: "Igyatok ebből mindnyájan. rnert ez az én vérem, az új
és örök szövetségé, mely érettetek és sokakért kiontatik a bű~



nök bocsánatára." Végül így szólt JéZus~ "Ezt cselekedjétek az
én emlékezetemre!" .

Jézus búcsúbeszéde. Jézus pedig tudván, hogy eljött az
órája, elbúcsúzott tanítványaitól. Péternek azt mondotta: ,?Si~
mon, Simon! Ime, a sátán megkívánt titeket, hogy megrostáljon,
mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy meg ne fogyatkoz...
zék 2 te hited, és te egykoron megtérvén. erősítsd meg atyád"
fiait." Péter erre így szólt Jézushoz: "Uram, kész vagyok veled
a börtönbe és halálba is menní!" Jézus pedig felelé: "Mondom
neked, Péter, mielőtt a kakas szólna, háromszor fogod tagadni.
hogy ismersz engem."

Jézus azután szeretetre és egyetértésre bazditotta tanítvá
nyait ily szavakkal: "Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek
egymást. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egy
mást. Arról ismernek majd titeket az emberek, hogy az én tanít
ványaim vagytok, ha szerétettel lesztek egymáshoz."

Mivel pedig a tanítványok szomorkodtak, hogy Jézus elválik
tőlük, azért megígérte, hogy nem hagyja őket magukra, hanem
elküldi nekik a Vigasztaló Szentlelket. Azt mondotta: "Jobb
nektek, hogy én elmenjek. Mert ha nem megyek el, a Vigasztaló
nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt nektek,..

27. §. rszus KlNSZENVEDtSE

A vérizzatlás. Az utolsó vacsora után Jézus kiment tanítvá«
nyaíval az Olajfák hegyére. Volt itt egy bekeritett hely, melyet
Getszemani kertnek neveztek. A tanítványok letelepedtek, hogy
aludjanak, Jézus pedig Péterrel, Jakabbal és Jánossal a kertbe
beljebb ment, azután mondotta: "Szomorú az én lelkem mínd
halálig. Maradjatok itt és virasszatok velem." És elfogta őt a
rettegés. Mintegy kőhajításra eltávozott tanítványaitól és arcra
borulva így imádkozott: "Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem
e pohár, mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tied!"
Ezt az imát háromszor ismételte, mikőzben a három tanítvány-e
hoz is odament, de azok már aludtak. Erre felkeltette őket és
kérdezte: "Nem tudtok virrasztani velem? Vigyázzatok és írnád-s
kozzatok, hogy kisértésbe ne essetek." Mikor már harmadszor is
imádkozott, verítékezni kezdett, és lőn az ő verítéke, mint a
földre hulló vércseppek. Ekkor egy angyal jelent meg, hogy
megerősítse őt.

Jézust elfogják. Közben megérkezett Júdás és vele sok eJll4
ber lámpákkal és dorongokkal, Júdás azt mondta nekik.; ..Aki:5
I Az ilclvllsség története



megCsókolok,'5 az, ót fogjátok meg." ts Jézushoz lépve, mpg
csókolta őt, mondván: "Üdvözlégy, Rabbi!" Jézus így szólt: "Ba
rátom, miért jöttél? .Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?"
Azután a poroszlókhoz fordult és kérdezte: "Kit kerestek?"
Azok mondták: "A Názáreti Jézust." Jézus felelte: ,,~n vagyok."
Mikor ezt mondotta, akkor azok földre estek. Jézus újra kér
dezte őket: "Kit kerestek?" S ők újra mondták, hogy a Názáreti
Jézust. Ekkor Jézus így szólott: "Mondottam már nektek, hogy
én vagyok. Ha tehát engem kerestek, akkor engedjétek elmenni
ezeket." .

Péter azonban segítségére akart sietni Mesterének. Volt nála
egy kard, melyet azért hozott magával, hogy megvédje Jézust.
Ezt most kihúzta és a főpap szelgájának. Malkusnak, levágta
jobb fülét. De Jézus meggyógyította a levágott fület és így szólt
Péterhez: "Tedd vissza a kardot hüvelyébe, mert aki kardot ránt,
kard által vész el."

A tanítványok elmenekültek, Jézust pedig a poroszlók meg
kötözve magukkal hurcoltak,

Annás és Kaifás. Kaifás megtudván , hogy Jézust elfogták,
sietve egybehivatta a papi tanácsot. Addig is a volt főpaphoz,
Annáshoz vezették Jézust, aki Kaifás apósa volt. Annás kérdezte
Jézustól, hogy mit tanított. Jézus így felelt: "Én nyíltan szólot
tam, kérdezd azokat, akík hallgattak." Az egyik szolga erre arcul
csapta őt és mondotta: "Igy felelsz-e a főpapnak?" Jézus szelí
den válaszolta: "Ha rosszul szólottam, bizonyítsd be, ha pedig
jól szólottam, míért ütsz engem?"

Azután átvezették Jézust a főtanács elé. A főtanács tagjai
okot kerestek Jézus elítélésére, de nem találtak, bár sok hamis
tanú gyűlt egybe ellene. Végre két tanú jelentkezett, akik val
lották: "Hallottuk, hogy mondotta: én lerontom a templomot és
három nap alatt mást éoítek." A főpap kérdezte: "Semmit sem
f~lelsz arra, amit ezek ellened vallanak?" Jézus hallgatott. Erre
a főpap újra kérdezte: "Kényszerítlek az élő Istenre, mondd meg:
te vagy-e a Krisztus, az élő Istennek Fia?" ~s Jézus felelte: "Te
mondád, én vagyok." Akkor a főpap megszaggatta ruháját és
mondotta: ..Káromkodott. Mi szükségünk van még tanúkra?
Ime, hallottátok a káromlást: mit ítéltek?" Azok pedig felelvén,
mondották: "Méltó a halálra."

Azon éjjel fogva tartották Jézust. A katonák bekötötték sze
mét, arcul csapkodták és kérdezték: "Találd el Krísztus, ki üwtt
meg téged'!" B~ leköpdösték, .
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Péter fagRd~!'a. A tanítványok közül Péter es ,TáMS távolról
követték Jézust, sőt a főpap udvarába is bemerészkedtek. János
ismerőse lévén a főpapnak, beljebb ment. Péter pedig kint ma
radt az udvaron és odaült a tűz mellé, melyet a katonák gyúj
tottak, hogy melegedjenek, Odajött a főpap egyik szolgálója és
szemügyre vévén őt, mondotta: "Te is a Názáreti Jézussal voltál."
De Péter tagadta és azt mondta: "Nem ismerem őt." A szolgáló
odább rnent. Egy óra múlva egy másik szolgáló mondta Péter
nek, hogy "bizony te is Jézus tanítványa vagy". Péter azonban
másodszor is tagadta. Most már a katonák is felfigyeltek, s volt,
aki felismerte: "Láttunk téged a kertben." Mások meg azt mond
ták : "Ne tagadd, hisz te is galilei vagy, a szólásod is elárul t€
ged!" Péter erre átkozódni és esküdözni kezdett, hogy nem ismeri
azt az embert. Mikor így már harmadszor megtagadta Jézust,
megszólalt a kakas. Jézust ekkor keresztül vezették az udvaron
és ő ránézett Péterre. Péternek eszébe jutott, amit Jézus jöven
dölt, kiment tehát az udvarból és keservesen sírt.

Júdás felakasztja magát, Júdás is megbánta tettét. Elment
a főpapokhoz és azt mondotta: "Vétkeztem. Elárultam az igaz
vért." De ezek azt felelték: "Mi közünk hozzá, te lássad." Erre
Júdás eldobta a templomban a harminc ezüstpénzt, azután el-
ment és felakasztotta magát. .

Jézus Pilátus és Heródes előtt. Mivel a zsidóknak nem volt
szabad senkit sem kivégezniök , azért másnap Pilátushoz vitték
Jézust és bevádolták, hogy királlyá teszi magát. Pilátus kérdezte:
"Király vagy-e te?" Jézus azt felelte: "Te mondád: én király
vagyok, de az én országom nem e világból való." Pilátus erre a
főpapokhoz fordult és mondotta: "Én semmi okot nem találok
őbenne!"De azok csak még jobban vádolták: .Föllazítja az orszá
got Júdeától Galileáig."

Mikor Pilátus meghallotta, hogy Jézus Galileából való, el·
küldte őt Heródeshez, Galilea negyedes fejedelméhez, aki éppen
Jeruzsálemben volt a húsvéti ünnepekre. Heródes megörült,
mikor Jézust meglátta. mert sokat hallott felőle és azt hitte,
Jézus majd csodát tesz kedvéért. De Jézus nem is válaszolt kér
déseire. Erre Heródes megharagudott és csúfságból fehér ruhá
ba öltöztette Jézust, azután visszaküldte Pilátushoz.

Pilátus és Heródes eddig haragban voltak, de ezután az eset
után kibékültek.

Pilátus halálra ítéli Jézust, Pilátus többféleképp megkísé
relte Jézus megmentését. Szokásban volt, hogy húsvétkor egy
rabot bocsátott szabadon a zsidók kedvéért, Mcst többek közt
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egy Barabás nevu rab volt kezében, ki egy lázadás atkalmával
embert ölt. Megkérdezte tehát a népet: "Kit bocsássak szabadon:
Jézust-e, vagy Barabást?" Mire mindnyájan kiáltozni kezdtek:
"Bocsásd el nekünk Barabást!" Pilátus folytatta: "De hát mit cse
lekedjem Jézussal?" És ők azt kiáltották: "Feszítsd meg, feszítsd
meg őt!"

Látván Pilátus, hogy semmire sem megy a néppel, megosto
roztatta Jézust. A katonák a kegyetlen ostorozás után tövis
koszorút tettek fejére, vállára bíborpalástot borítottak, kezébe
nádszálat adtak és térdet hajtva csúfolták: "Üdvözlégy, zsidók ki
rálya!" Mikor Pilátus meglátta a megkinzott Jézust, kivezette őt
a nép elé és mondotta: "Íme, az ember!" Gondolta, hogy talán
részvétre gerjed a nép és tovább nem kivánják halálát. Arride
azok a papi fejedelmektől fellázítva, még jobban kiáltozták:
"Feszítsd meg, feszítsd meg őt!" Pilátus mondotta: "De én nem
találok vétket őbenne!" Mire a papi fejedelmek így válaszoltak:
"Ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja, mert mindenki,
aki magát királlyá teszi, a császár ellen támad." Pilátus ekkor
megijedt, vizet hozatott és megmosván kezét, így szólt: "Én ár
tatlan vagyok ez igaz vérétől. Ti lássátok!" A nép pedig azt kiál
totta: "Az ő vére mirajtunk és a mi fiainkon." Pilátus ekkor
halálra ítélte Jézust és átadta őt, hogy megfeszítsék,

28. §. A KALVARJA. J~ZUS HALALA

A keresztút. Miután Jézust halálra ítélték, a katonák levet
ték róla a bíborpalástot és saját ruhájába öltöztették Azután ki
vezették a Kálvária hegyére. Útközben jámbor asszonyokkal
találkozott, akik őt siratták, de ő így szólt hozzájuk: "Jeruzsálem
leányai! Ne miattam sírjatok, hanem sírjatok magatokon és fiai
tokon!" Mivel pedig a nehéz kereszt alatt roskadozott, a katonák
kényszerítettek egy arra menő embert, ki éppen a mezőről jött,
hogy vigye Jézus keresztjét. Ezt az embert Simonnak hívták és
Cirenéből való volt.

(Kálvária latin szó. A zsidók Golgothának nevezték és ez
annyit jelent, mínt koponya.)

Jézus a kereszten. Fölérve a hegyre, epével kevert bort
kínáltak Jézusnak. Ö megízlelte, de nem ivott belőle. Azután
felfeszítették őt. Vele-együtt két latrot feszitettek fel, ruháit pe
dig a katonák maguk közt osztották szét. Mivel köntöse egy da
rabból volt szőve, sajnálták elmetélni, ehelyett sorsot vetettek rá,
kié legyen. Igy teljesedett a jövendölés: ..Elosztották egymás közt
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rnháimat, költtösÖmre pedig SO'l"SOt vetettek." (Zs. 21, t9.) F'el..
írást is szegeztek a keresztre: "Názáreti Jézus, a zsidók királya." .
Ez zsidóul, görögül és latinul volt írva. A papi fejedelmeknek
nem tetszett a felírás, azért mondták Pilátusnak: "Ne azt írd,
hogy »a zsidók királya«, hanem, hogy ő mondta: »én vagyok a
zsidók. királya-,", Pilátus erre azt felelte: "Amit írtam, megírtam."

Jézus hét szava a kereszten. Halála. Dél volt, amikor Jézust
felfeszítették, a zsidók időszámítása szerint hat óra. A Nap akkor
elsötétedett és sötét maradt három órán át. Mivel a városhoz
közel volt. a kivégzés helye, sokan jöttek ki és csúfolták Jézust:
."Hej! ki lerontod Isten templomát és harmadnapra felépíted azt,
szabadítsd meg magad! Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről!"
A papi fejedelmek, az írástudók és a nép vénei is gúnyolták őt,
mondván: "Másokat megszabadított. magán nem tud segíteni. Ha
ő a Krisztus, szálljon le most a keresztről, és hiszünk neki."
Jézus pedig így imádkozott ellenségeiért: "Atyám, bocsáss meg
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek."

A latrok közül is az egyik szidalmazta Jézust. Azt mondotta:
"Ha te vagy a Krisztus, szabaditsd meg magadat és minket is!"
De a másik így szólt: "Te sem féled az Istent, holott ugyanabban
a büntetésben vagy. Mi ugyan igazság szerint szenvedűhk, de ez
itt semmi rosszat nem cselekedett." ts Jézus felé fordulva
mondá: "Uram, emlékezzél meg rólam, ha országodba jősz."
Jézus így felelt: "Bizony mondom neked, még ma velem leszel
a Paradicsomban."

A kereszt mellett állott Jézus anyja, Mária, és kedves tanít
ványa, Szent János. Jézus így szólt anyjához: "Asszony, íme a
te fiad." Azután mondta a tanítványnak: "fme, a te anyád."

Délután három óra felé járt az idő, mikor Jézus nagy szóval
felkiáltott: "Eli, Elí, lamma szabaktháni?" Amí annyit jelent:
En Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Azok közül,
akik a kereszt mellett álltak, némelyek. mondták: "Illést hívja,
Hadd lássuk, eljön-e az Illés!"

Később azt mondta Jézus: "Swmjúhozom." Egy katona
azonnal szaladt és spongyát ecetbe mártván, nádszálon szájához
tartotta. Jézus megízlelte, azután így szólt: "Beteljesedett."

Végre nagy szóval felkiáltott: "Atyám, kezedbe ajánlom lel
kemet." És lehajtván fejét, kiadá lelkét.

E percben a templom kárpitja kettéhasadt, a föld megindult,
a kősziklák megrepedtek, és sokan a halottak közül feltámadtak
és m"'gj",lf;'nt€'k a szent városban, Mikor a pog:.iny százados, aki
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a keresztnél állott, ezeket látta,mondotta· "Ez valóban IsteJ'l fi.1l
volt." És sokan az ott jelen voltak közül is mellüket verve tértek
VlSSZli a városba,

Hogy pedig a holttestek ne maradjanak a kereszten szom
baton, a katonák összetörték a felfeszítettek. lábszárcsontjait.
Látvan azonban, hogy Jézus már meghalt, az ő csontjait nem tör
ték össze, hanem egy katona lándzsával átdöfte oldalát, és a seb
ből vér és víz folyt ki.

Jézus temetése. Estefelé Arimateai József, Jézusnak egy
titkos tanítványa, elment Pilátushoz és elkérte a holttestet. Pila
tus kiadta neki. Arimateai József levette Jézus testét a kereszt
ről, gyolcs lepelbe göngyölte és egy közeli sziklasirba helyezte,
melyet saját magának szánt. Azután nagy követ hengerített a
sír bejáratához. Segített neki mindebben Nikodémus, aki szintén
titkos tanítványa volt Jézusnak. Mária Magdolna pedig és egy
másik Mária, Jézusnak rokona, a sírral szemben ülve nézték,
hová temették Jézust.

~

Jézus sírjához őröket állítanak. Másnap, szombaton, a papi
fejedelmek és a farizeusok elmentek Pilátushoz és mondták:
"Emlékszünk, hogy ez a csaló még életében mondotta: három nap
rnúlvs feltámadok. Öriztesd tehát a sírt harmadnapig. nehogy a
tanítványok ellopják a holttestet és azt mondják: föltámadott,
és akkor az utóbbi ámítás rosszabb lesz az elsőnél." Pilátus
felelte: "Van őrségtek: menjetek, őrizzétek, ahogy tudjátok."
Elmentek tehát és lepecsételték a követ, azután őrséget állitottak
a sírhoz.

29. §. Jtzus FELTAMAD

Jézus kijön a sírból. Húsvét vasárnap napkelte előtt Jézus
kijött a sírból anélkül, hogy a követ elmozdította volna.

Ekkor megrendült a föld és egy angyal jelent meg, ki elhen
geritette a követ. Tekintete olyan volt, mint a villám, és ruhája,
mint ~ hó. Az őrök megrémültek és mint a holtak, földre estek.
Majd magukhoz térvén, elfutottak.

Jézus megjelenik az asszonyoknak. Mária Magdolna és a
másik Mária, akik Jézus temetését végignézték. továbbá Szalórne,
Szent János apostol anyja, kora hajnalban a sírhoz mentek, hogy
bebalzsamozzák Jézus holttestét. Utközben tanakodtak, hogy ki
hengeríti el majd nekik a nagy követ, de mire odaértek, látták,
hogy a kö el van henger-ítve. Mária Magdolna nyomban vissza
fordult, hogy hírül vigye Péternek és Jánosnak, amit látott. A
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másik két asszony azonban közelebb ment és benézett a sírba.
Ott látták az angyalt, aki a követ elhengerítette. Azt mondetta
nekile "Ne féljetek! A Názáreti Jézust keresitek? Az élőt a hol
tak közt? Nincs itt, mert föltámadott." És most gyorsan kimentek
a sírból félelemmel és örömmel, es ők is siettek a tanítványok
hoz a nagy hírrel. A tanítványok azonban nem hittek nekik,
mert asszonyi képzelődésnek tartották az egészet.

Közben Péter és János futva mentek a sírhoz. Mária Mag
dolna követte őket. János hamarább ért oda és megvárta Pétert.
Péter belépett a sírba. János utána ment. Ott látták a leplet,
melybe Jézus teste göngyölve volt, és a kendőt, mellyel fejét át
kötötték. Csodálkoztak és siettek vissza a többi tanítványhoz.

Mária Magdolna ezalatt a közelben sírdogált. Mikor a tanít
ványok eltávoztak, ő is odament és behajolt a sírba. A sírban
két angyalt látott, akik kérdezték: "Asszony, miért sírsz?" ts ő
felelte: "Mert elvitték Uramat, és nem tudom hová tették."
Visszafordulva egy férfiút látott a hajnali szürkületben. Azt
hitte, a kertész. Kérdezte: "Uram, ha te vitted el, mondd, hová
tetted, és elmegyek érte." Jézus ekkor szólott: "Mária". Mária
pedig lábához borult, de Jézus mondotta neki: "Ne érints, mert
még nem tértem vissza az Atyához. Menj el tesvéreimhez és
mondd nekik, hogy visszamegyek az én Atyámhoz és a ti Atyá
tokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez." ts most sietett
a tanítványokhoz és lelkendezve mondotta: "Láttam az Urat!"

Az őrök jelentést tesznek. Az őrök a papi fejedelmekhez
siettek és jelentették a történteket. Ezek pedig sok pénzt adtak a
katonáknak, meghagyván nekik: "Mondjátok, hogy a tanítványok
éjjel eljöttek, s amíg aludtatok, ellopták a holttestet. ts ha ezt
meghallja a helytartó, mi kimentünk titeket." Az őrök elfogadták
a pénzt és úgy cselekedtek, amint meghagyták nekik.

Jézus megjelenik a tanítványoknak. A feltámadás napján
két tanítvány Jeruzsálemből Emmausz felé tartott. Útközben
megjelent nekik Jézus és velük ment. De ők nem ismerték meg
mindaddig, míg a faluba nem érkeztek és Jézus be nem tért
hozzájuk. Csak amikor asztalhoz ültek és Jézus a kenyeret meg
áldotta, megtörte és nekik adta, akkor nyílt meg szernük. De
Jézus eltűnt előlük.

A két tanítvány azonnal visszasietett Jeruzsálembe és el
mondta az apostoloknak a történteket. Míg beszéltek, a zárt ajtó
kon át megjelent Jézus, megállott a középen és mondotta: "Bé
kesség nektek! En vagyok. Ne féljetek!" A tanítványok megza
varodtak, mert azt hitt~k, kí~€rtetf>t J::\tnak f''O' Jézus megmutatta
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neltik ~, tába*'t, &; otda:ffina sebet; S mi'ftor ~g lYhndig csooo
dálkoztak, kérdezte: "Van-e valami ennivalótok?" Erre ök elébe
tettek egy darab sült halat és lépesmézet. S miután evett velük;
újra mondta: "Békesség veletek! Amint engem küldött az Atya,
én is úgy küldelek titeket." Ezeket szólván, rájuk lehelt és
mondá nekik: "Vegyétek a Szentlelket. Akiknek megbocsátjátok
bűneiket, megbocsáttatnak nekik, és akiknek megtartjátok, meg
vannak tartva."

Tamás apostol nem akar hinni. Tamás apostol nem volt ott;
amikor Jézus az apostoloknak megjelent. Mondták neki: "Láttuk
az Urat!" De ő azt felelte: "Hacsak nem látom kezén a szegek
nyomát, és ujjaimat a szegek helyére nem bocsátom, és kezemet
az oldalába nem teszem, én nem hiszem." Nyolc nap múlva me
gint együtt voltak a tanítványok bezárkózva a zsidóktól való
félelem miatt, és velük volt Tamás is. Es eljöve Jézus a zárt ajtó....
kon át ff; megállt a középen, mondván: "Békesség nektek." Az
után igy szólt Tamásnak: "Tedd ide ujjadat és nézd kezemet!
Nyújtsd ki kezedet és tedd oldalamba és ne légy hitetlen, hanem
hívő." Tamás felelé: ,,f::n Uram, és én Istenem!" Jézus pedig
mondá: "Mivel láttál engem, Tamás, hittél; boldogok, akik nem
láttak és hittek."

A feltámadt Jézus Galileában. Jézus megüzente tanítvá
nyainak, hogy menjenek Galileába, ott majd látni fogják őt. És
valóban, megjelent a tanítványoknak egy hajnalban, mikor a Ge
nezáret tavon halásztak. Ekkor történt, hogy Jézus háromszor
kérdezte Pétert: "Péter, szeretsz-e engem?" Es Péter háromszor
felelte: "Te tudod Uram, hogy én szeretlek téged." És Jézus
mondotta: "Legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat." (Bibl.
tört. ~04.)

Ugyancsak Galileában történt, hogy a tanítványok egy he
gyen gyülekeztek. Több, mint ötszázan jöttek össze, köztük olya
nok is, akik még mindig kételkedtek. Jézus megjelent köztük és
mondotta az apostoloknak: "Minden hatalom nekem adatott
mennyben és földön. Elmenvén tehát, tanítsatok minden népet,
megkeresztelvén őket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek
nevében. Tanítsátok őket, hogy megtartsanak mindent, amit pa
rancsoltam nektek. "& íme, én veletek vagyok mindennap a világ
végezetéig."

(EITŐl a nagy jelenésről említést tesz Szerit Pál apostol a
korintusiakhoz írt második levelében. Akkor még sokan éltek
azok közül, kik a hegyen látták a föltámadt Jézust, 1. Kor, 5, 6.)
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30. §. mus MENNYBE MEG'Y I':S ELKOLDI
A SZENTLELKET

A mennybemenetel. Jézus feltámadása után negyven napig
maradt a földön, miközben többször megjelent és oktatgatta ta
nítványait. Utoljára Jeruzsálemben jelent meg, ahová az aposto
lok visszatértek.. Még egyszer meghagyta nekik, hogy tanítsanak
és kereszteljenek, és hozzátette: "Aki hisz és megkeresztelkedik,
üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." Megparancsolta to
vábbá, hogy maradjanak együtt Jeruzsálemben, mígnem elküldi
a Szentle1ket. Azután kivezette tanítványait az Olajfák hegyére,
5 miuán megáldotta őket, fölemelkedett az égbe. A tanítványok
nézték, de egy felhő hamar eltakarta őt. Ekkor két férfi jelent
meg fehér ruhába öltözve és mondta: "Galilei férfiak, mit néz
tek az égre? Ez a Jézus, aki most fölvétetett, így fog eljönni
ismét, amint láttátok fölmenni az égbe."

Mátyás apostol választása, Az apostolok visszatértek Jeru....
zsálembe és egybegyűltek egy teremben, ahol összejövetelüket
tartani szokták. Péter felállt és javasolta, válasszanak az áruló
Júdás helyett egy másik apostolt ; olyan férfit, aki Jézust ismerte,
hallgatta tanítását ég tanúja volt csodáinak és föltámadásanak.
Erre az apostolok imádkoztak és sorsolás-útján megválasztották
Mátyást. űt ettől fogva a tizenkét apostol közé sorolták.

A Szentlélek eljövetele. Jézus mennybemenetele után a
tizedik napon ismét együtt voltak az apostolok ugyanabban a
teremben, és velük volt a boldogságos Szűz Mária is. Ez a nap
a zsidóknál pünkösd ünnepe volt, mikor a tízparancsolat ki
hirdetését ünnepelték. Egyszerre zaj támadt az égből, olyan,
mint a heves szél zúgása. Majd szétoszIó tüzes nyelvek jelentek
meg az apostolok fölött, és mindnyájan beteltek Szentlélekkel.
A zajra tömeg verődött össze a ház előtt, a világ minden tájáról
való zsidók, kik az ünnepre Jeruzsálembe jöttek. Az apostolok
kimentek közéjük és szólottak hozzájuk. Ezek csodálkoztak,
mondván: "íme, ezek, akik beszélnek, mindnyájan galileaiak.
Hogyan hallottuk hát mégis mi mindegyikünk saját nyelvünket,
amelyben születtünk?" És voltak, akik gúnyolódva mondták:
"Tele vannak édes borral."

Ekkor Péter felállt és szólni kezdett. Elmondta, hogy mi
törént, és hogy a Názáreti Jézus, akit az istentelenek keresztre
szegezve megöltek, feltámadt. A beszédnek nagy hatása volt és
meg is keresztelkedtek körülbelül háromezren. így született meg
8 katolikus anyaszentegyház,



Az első keresdények hU2gosága. Szent Lukács az Apostolük
Cselekedetei című könyvében azt írja az első keresztényekről,
hogy állhatatosak voltak az apostolok tanításának követésében,
a kenyértörés közösségeben és az. imádságban. A kenyértörés
közösségén a szentmisét kell érteni. Azt is írja Szent Lukács,
hogy az apostolok sok csod.ajelt tettek, minek következtében a
hívek száma gyorsan szaporodott. Nagy szerétet uralkodott köz
tük, és sokan eladták házukat, földjüket, a pénzt pedig az apos
tolok lábához tették; az apostolok szétosztották az adományokat,
kinek-kinek annyit, amennyire szüksége volt. Nem is volt senki
szűkölködő köztük.



I I I. J É zuS E GYH Á Z t{ XAK T ÖR T É NE T E

31. §. A KERESZTtNYS'tG ZSIDŰORSZAG8AN
,

üldözik az apostolokat. Az üdvözítő megmondotta tanítvá
nyainak: "Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak." E jö
vendölés hamar be is teljesedett. A főtanács nem tűrhette, hogy
az apostolok hirdessék Jézus feltámadását, azért beidézték Pé
tert és Jánost, és szigorúan meghagyták nekik, hogy tartózkod
janak a prédikálástól. De ők azt felelték: "Lehetetlen, hogy el
ne beszéljük, amit láttunk és hallottunk." Erre megfenyegették
és elbocsátották őket. Az apostolok továbbra is tanítottak, sőt a
templomban is prédikáltak. Ekkor mindnyájukat elővezették és
kérdőre vonták. De Péter valamennyiök nevében azt felelte:
"Inkább kell engedelmeskedni az Istennek, mint az emberek
nek." A papi tanács tagjai e feleletre nagyon feldühödtek és már
arra gondoltak, hogy megölik az apostolokat, de egy Gamáliel
nevű bölcs és nagy tekintélyű farizeus így szólt: "Engedjétek el
ezeket az embereket, mert ha az ő tanításuk emberektől van,
úgyis meghiúsul, ha pedig Istentől van, hiába hadakoztok elle
nük." És igazat adtak neki, de azért megverették az apostolokat
és újra szigorúan megtiltották, hogy ne merjék a Názáreti Jé
zust prédikálni. Az apostolok pedig örvendeztek, hogy verést és
gyalázatot szenvedtek az Úr Jézusért.

Az első vértanú. A hit mindig jobban terjedt Jeruzsálem
ben, sőt a papok közül is igen sokan megkeresztelkedtek. A fő
tanácsot most már nem lehetett visszatartani a véres üldözéstől.
Megfogták tehát István diakonust, aki különösen bátor volt a
prédikálásban, és a főtanács elé állítottak. István lelkes beszéd
ben védte magát, és vádlói nagy csendben hallgatták. De arnikor
beszéde végén szemére hányta a főtanácsnak, hogy ők az Igaznak
árulói és gyilkosai lettek, akkor annyira feldühödtek, hogy még
fülüket is befogták és rárohantak. Azután kihurcolták a városon
kívül és ott megkövezték. És István diákonus fennhangon így
imádkozott üldözőiért: "Uram, ne tulajdonítsd nekik e vétket!"
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(Az első hét diákonust az apostolok "álas.zk>tták, hogy nekj~
a keresztelésben és a szegények gondozásában segítsenek. Közü
lük István a prédikálásban is kitűnt és méltó lett arra, hogy
Krisztus első vértanúja legyen.)

Szent Péter a börtönben. Heródes Agrippa, a kisdedölő
Heródes unokája, a rómaiaknál kieszközölte, hogy egész Zsidó- .
ország fölött uralkodhassék (Kr. u. 41-44-ben). Hogy pedig nép
szerű legyen a zsidók előtt, elfogatta Pétert és tömlöcbe záratta.
Éppen húsvét előtt lévén, az ünnepek után akarta őt kivégez
tetni. Nagyobb biztonság kedvéért négyszeres őrséggel óriztette
az apostolt és mindegyik őrségbe négy katonát osztott be. Mi
közben pedig Pétert a börtönben őrizték, az egész anyaszentegy
ház imádkozott érette.

Az itélet előtt való éjszakán Péter két katona közt aludt
kettős lánccal megbilincselve. Az ajtók előtt is őrök vigyáztak.
És ime, az Úr angyala megütvén oldalát, felkölté őt e szavakkal:
"Kelj föl gyorsan!" És a láncok lehullottak lábáról. Péter sietve
felvette ruháját és saruját és követte az angyalt. Miután átmen
tek az első és második őrségen, egy vaskapuhoz jutottak, mely
magától kinyílt előttük. Most egy utcába értek, melynek végén
az angyal hirtelen elhagyta Pétert. Péter magához terve mondá:
"Moot igazán tudom, hogy az Úr elküldte angyalát és kimentett
engem Heródes kezéből." És sietve ment a házhoz, ahol a keresz
tények gyülekezni szoktak. És valóban, azok együtt voltak és
éppen érette imádkoztak. Péter zörgetett, de a szolgáló, aki óva
tosan kitekintett, meglátván öt, ugy megörült, hogy elfelejtett
ajtót nyitni. csak ismételt zörgetésre engedték be az apostolt.
Péter elmondotta, ami vele történt, azután útra kelvén, más
helyre távozott, . .

Szent Pál megtérésé és múködése. Mikor Szent István diáko
nust megkövezték, egy Saul nevű fiatal farizeus őrizte a kövezök
ruháját. Saul dúlt-fúlt a keresztények ellen és külön felhatal
mazást kért a papi tanáestól, hogy a vidéken is felkereshesse és
börtönbe hurcolhassa öket. Mikor ilyen felhatalmazással Damasz
kuszba indult, hogy ott is elfogja a keresztényeket, útközben
maga az Úr Jézus jelent meg neki. és szemrehányóan kérdezte:
"Saul, Saul, miért üldözesz engem?" Saul ez eset után megtért
és Damaszkuszban megkeresztelkedett. Keresztsége után fel
kereste Pétert, aki akkor még Jeruzsálemben tartózkodott. A ke
resztények eleinte bizalmatlanul fogadták őt, de hallván, hogy
mi történt vele, elismerték Krisztustól választott apostolnak,
Saul kpsiihh npy,,1 is m pgv,,11n ztRtta Pálra,



Saul Kis-Ázsiának Tarzus nevű gorog városában született
f!s nevelkedett. Jól ismerte tehát a görög nyelvet és a görög tudo
mányokat, ezért nagyon alkalmas volt arra, hogy a görögök közt
hirdesse az evangéliumot. Három nagy missziós körutat tett
Kis-Azsiában és Görögországban és mindenütt egyházközsége
ket alapított. Ezekhez az egyházközségekhez írta később leve
leit. Különösen harcolt azon zsidó-keresztények ellen, akik azt
hirdették, hogy a pogányoknak előbb zsidókka kell lenniök, ha
megkeresztelkedni akarnak. Azt is tanították, hogy Mózes tör
vényei közül nemcsak a tízparancsolatot, hanem a sok mínden
féle rituális előírást is meg kell tartani. Szent Pál Istentől fel
világosítva tisztán látta, hogya pogányok nem fognak meg
keresztelkedni, ha előbb zsidokká kell lenniök, azért nem nyugo
dott addig, míg az apostolok Jeruzsálemben össze nem gyűltek
és ki nem mondották, nogy a zsidó előírások a keresztényeket
nem kötelezik.

Szent Pált ezért a zsidók igen meggyűlölték.Mikor harma
dik missziós körútja után Jeruzsálembe jött és fölment a
templomba imádkozni, megismerték őt és rárohantak. A római
őrség alig tudta kimenteni a feldühödött tömeg kezéből. Az őrség

parancsnoka, egy ezredes, azt hitte, hogy Pál izgatta fel a népet,
és ezért meg akarta ostoroztatni; de ő hivatkozott arra, hogy
római polgár, már pedig római polgárt törvény szerint nem volt
szabad megostorozni. Közben ellenségei közül negyven férfi
megesküdött, hogy addig nem esznek és nem isznak, míg őt

meg nem ölik. Megtudta ezt Szent Pál a nővére fiától, akinek
sikerült hozzá bejutni a várba, ahol őrizték. Azonnal jelentette a
dolgot az ezredesnek. Az ezredes még azon. éjjel erős katonai
kísérettel Cezareába vitette Pált, ahol a római helytartó lakott.
A papi fejedelmek azonban oda is utána mentek, hogy vádolják
őt. Szent Pál tehát, hogy szabaduljon tőlük, a császárhoz felleb
bezett. A helytartó erre így szólt: "A császárhoz fellebbeztél, a
császárhoz fogsz menni." És mint vizsgálati foglyot, hajón Ró
mába küldötte. Igy került az apostol viszontagságos út után ál
lami költségen a nagy városba, ahol akkor már Szent Péter kor
mányozta az anyaszentegyházat. Egy ideig könnyű fogságban
tartották, de később felmentették őt.

(Ez volt Szt. Pál első római fogsága. A második Néró csá..
szár korában érte őt és halálos ítélettel végződött.

A római polgárságot még Szt. Pál atyja nyerte el, bizonyára
azért, mert jó szelgálatokat tett a rómaiaknak, Ennek köszön-
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hette az apostol, hogy meg nem KorMc:soThl'\tták, hogy joga v~lt
a császárhoz fellebbezni és hogy meg nem feszíthették.)

Jeruzsálem pusztulása. A zsidó nép túlnyomó része olyan
Messiást vál-t, aki Zsidóországot felszabadítja a római uralom
alól és gazdag földi birodalmat alapit. Azért is fordultak Krisztus
ellen, mert ő nem akart ilyen földi messiás lenni. Miután pedig
az igazi Messiást Ielfeszítették, támadtak hamis messiások és
hamis próféták, akik a népet a rómaiak ellen fellázitották. A
rómaiak erre nagy hadsereget küldtek Zsidóország ellen és ost
rom alá vették a fővárost. A keresztények megemlékeztek Jézus
jövendölésérőlés időben elhagyták a várost. Jeruzsálembe a vi
dékről sok menekülő tódult, s emiatt hamarosan éhínség tört ki.
Egy anya megette saját gyermekét. A városban a különböző pár
tok is egymásra támadtak, úgyhogy nemcsak az ellenség ölte a
népet, hanem egymást is öldösték az ostromlottak. Sokan rnene
külni próbáltak. Ezeket a rómaiak elfogták és keresztre feszítet
ték. Végül is a római katonáknak sikerült behatolniok a falakon,
és egy katona tűzcsóvát vetett a templomra, rnely porig égett,
Akik a városban életben maradtak, azokat Títusz, a római had
vezér, rabszíjra fűzte és elhurcolta. Ez történt Krisztus születése
után íO-ben, és azóta a zsidóknak nincsen templomuk és nincsen
áldozatuk.

32. §. A KERESZTtNYSrG A RÓMAI BIRODALOMBAN

Miért terjedt el a kereszténység? A római birodalom a ke
reszténység alapításakor magába foglalta az egész rnűvelt vilá
got. A Földközi-tenger körül fekvő országok mind bele tartoz
tak. A birodalomnak kitűnő útjai voltak, ami megkönnyítette
az apostolok utazását. A latin, de főleg a görög nyelvet mínde
nütt ismerték, a hithirdetők tehát könnyen megérttették ma
gukat.

De a hit terjedésének belső okai is voltak. A pogányok er
kölcstelenségben éltek. A jóravaló lelkek undorodtak ettől az
élettől és vágyódva tekintettek a keresztények tiszta, becsületes
élete felé. A pogányoknál gyűlölködés, a keresztényeknél szere
tet uralkodott. már pedig az emberi szív jobban érzi magát a
szeretet világában, mint a gyűlölet légkörében.

A pogány vallás esztelen bálványimádásból állott. A pogány
istenek olyan sokan voltak, hogy már senki sem ismerte ki ma
gát köztük. Ezek az istenek a pogány hitregek szerint hasonlóak
voltak a iyarllJ emberekhez: ettek, ittak, lerészegedtek, hm-



sodtak, paráználkodtak, csaltak, veSzekedtek. Komoly ember
nem tudott hinni bennük. Azért a pogányok közül a józanabbak
szívesen tértek az egy igaz és szerit Isten hitére, akit a keresz..
tények hirdettek.

A vértanúk példája is sok pogányt megtérített. Akik látták,
milyen bátorsággal halnak meg a keresztények hitükért, azt
mondták: nem lehet hamis az a tanítás, amelyért oly sokan éle..
tüket adják. Igy lett a vértanúk vére a kereszténység magvetése.

A kereszténység terjedésének legfőbb oka azonban u Szerit
lélek úristen kegyelme volt, aki buzgó hitterjesztőket támasz
tott és erőt adott a keresztényeknek a tiszta életre és a mártír..
halálra.

A véres iUdözések. A véres üldözést Nér6 császár kezdte.
Ez a hóbortos uralkodó felgyújtatta Rámát, hogy lássa, milyen
lehetett a híres Trója égése. Azonfelül az a vágy is ösztökélte,
hogy a város régi ócska házai helyébe újakat és szebbeket épít
seh és így híressé tegye nevét. De amikor a nagy katasztrófa
míatt a nép haragja ellene fordult, ráfogta a keresztényekre,
hogy ők gyújtották fel Rómát. Mivel pedig a keresztények nem
szoktak részt venni a pogányok bűnös mulatságaín, hanem in..
kább visszavonultan éltek, a nép elhitte, hogy embergyűlölőkés
képesek minden gaztettre. Felhangzott tehát a kiáltás: ,.Az
oroszlánok elé a keresztényekkel !" Néró erre összefogdostatta
őket, sokakat a cirkuszban vadállatok elé vettetett, másokat póz...
nákhoz kötöztetett és szurokkal begöngyölve meggyújtatott,
hogy égő fáklyákként világítsanak kertjében, amikor ö ott mula
tozik. Ezen üldözés alatt halt vértanúhalált Szent Péter és Szent
Pál is Rómában. Szent Pétert fejjel lefelé keresztre feszítették,
Szent Pált, mínt római polgárt, I.Qfeje~ék (67-ben június 29-én).

A többi császár azért üldözte a keresztényeket, mert féltette
tőlük az állam biztonságát. Mivel ugyanis a keresztények nem
akartak áldozni az állam főistenének, Jupiternek, és rruvel nem
akarták a császárt istennek elismerni, azt hitték, hogy az állam
ellenségei. Pedig az államnak. nem voltak hűségesebb és meg
bízhatóbb polgárai, rnint a keresztények. Adójukat pontosan
~gfizették és a császárért, mint törvényes elöljáróért. akkor is
imádkoztak, amikor az üldözte öket.

A tartományok elöljárói örültek az üldözésnek, mert az el"
ítélt keresztények vagyonát maguknak. elkobozhatták; a népnek
pedig azért tetszett a dolog, mert volt mulatság a cirlruszokban!

Az utolsó, legvéresebb üldözés Dioklecián császár alatt dü~
1iöngött. Ez a császár kiadta a rendeletet. hogy a keresztények
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áldozzanak a MJványoTchak, vagy haljan·ak meg. Egyes ta~
mányokban oly tömeges kivégzések. voltak, hogy a bárdok el
tompultak, a kardok eltörtek és a hóhérokat fel kellett váltani.
A vértanúk közt volt Dioklecián testőrkapitánya, Szent Sebes
tyén is, akit fához kötöttek és agyonnyilaztak. A császár végül
is átlátta, hogy a keresztények hitét.megtörnínern lehet, és ked
vét veszítve visszavonult az uralkodástól. A keresztények pedig
úgy álltak bosszút, hogy a nagy pestis alkalmával, amely abban
az időben pusztított, ellenségeiket is önfeláldozóan ápolták.

A katakombák. A vértanúk száma igen nagy volt. Bizo
nyitja ezt a sok vértanú-sír a katakombákban. A katakombák
földalatti temetők voltak, melyeknek hosszú folyosóin jobbra
balra a falba sírüregeket vájtak a halottak számára. A vértanúk
sírjait külön megjelölték e felirással: "Mártír." Voltak a kata
kombákban kápolnaszerű tágasabb helyiségek is, ahol a hívek
szentrnísére összegyülekeztek. A katakombák falain sok feliratot
és rajzot találunk, melyekből kitűnik, hogy az első keresztények
hite ugyanaz volt, mint most a mí katolikus hitünk,

(Nevezetes vértanuk: az első háromszáz év pápái mind;
Szent Ignác antiochiai püspök, Szent Ciprián karthágói püspök,
Szent Móric ezredes, aki több tisztjével és szamos katonájával
együtt halt meg Krisztusért; Szent Lőrinc diákonus, kit tüzes
rostélyon sütöttek meg; az ifjú 'I'arzicius. A nők közül különösen
tiszteljük a 13 éves Szent Ágnest, Szent Ágotát, Szent Cecíliát,
Szent Lúciát, Szent Katalint stb.)

Az első keresztények élete. A pogányoknak feltúnt, hogy a
keresztények nem járnak a cirkuszokba és színházakba, Ok
ugyanis nem mehettek olyan helyre, ahol ártatlan embereket
gyilkoltak a nép gyönyörűségére,és ahol erkölcstelen mutatvá
nyokkal szórakoztatták a nézőket. Feltűnt nekik továbbá a ke-l
resztények tiszta családi élete. Ezek nem ismerték a válást, mint
a pogányok, akiknél a házasság ritkán tartott tovább egy eszten
dőnél. Volt nem egy pogány asszony, akinek már tizenötödik
férje volt, míg a keresztény házastársak egy egész életre kitar."
tottak egymás mellett.

Különösen elterjedt a pogányoknál a gyermekgyilkosság.
Ha az apa elfordult az újszülöttől, akkor azt kitették egy elha..
gyátott helyre, hogy ott pusztuljon. A keresztények ellenben
szeretettel ielnevelték gyermekeiket.

A pogányok nem ismerték az irgalmasság cselekedeteit.
Szegényeiket, betegeiket nem gondozták. A keresztények még a
szegény pogányokat is segítettek, A pogányok ezen csodálkoztak
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és mondogatták egymásközt: "Nézzétek, hogy szeretik eeY""
mást!"

Különösen meglátszott a keresztények és pogányok különb
sége a rabszolgákkal szemben. A pogányok úgy bántak rabszel
gáíkkal, mint állattal. ütötték, verték. éheztették, eladták, sat
ha akarták, meg is ölhették őket. A keresztények a rabszolgát
is úgy tekánterték, mint embertestvért. Szent Pál ezt írta a
galatáknak: "Nincs többé szolga, sem szabad, mert mindnyájan
egyek vagytok Krísztus Jézusban." Ugyanő egy Filemon nevű
úrnak levélben meghagyta, hogy rabszolgáját, Onezimoszt te-.
kintse szeretett testvérének. Ilyen felfogás mellett természetes,
hogy a rabszolgák sorsa enyhült, sőt a rabszolgaság lassanként
teljesen megszűnt,

33. §. A KERESZTtNYStG DIADALA

Nagy Konstantin. Dioklecián császár lemondása után meg
indult a versengés, ki legyen a császár. Két jelölt küzdött a ha
talomért: Makszencius és Konstantinus. Mindketten Díoklecián
alatt tartományok kormányzói voltak és tőle császári cimet is
kaptak. Mindketten nagy hadsereggel rendelkeztek. A keresz
tények Konstantin győzelmét kívánták, mert anyja, Szerit Ilona,
keresztény volt; s mert atyja is jól bánt a keresztényekkel. A
két ellenfél Róma falai előtt találkozott. Csata előtt Konstantin
nak látomása volt. Krisztus jelet látta az égen és alatta e fel
írást: "E jelben győzzélI" Erre keresztet tűzött zászlóira és
győzött. Győzelme után 313-ban kiadta Milánóban a rendeletet,
hogy a keresztények szabadon gyakorolhatják vallásukat. El
kobzott vagyonukat is visszaadta és megengedte, hogy templo
mokat építsenek. Allami középületeket. úgynevezett bazilikákat
is átengedett a keresztényeknek templomi célokra, sőt maga is
építtetett gyönyörű templomokat Rómában (Szt, Péter Bírja
fölött), Betlehemben, Jeruzsálemben és Konstantinápolyban.

Konstantin kiváló uralkodó volt. A történelem Nagynak ne
vezte el. A keresztséget csak élete végén vette fel.

Hitehagyó Júlién. Nagy Konstantin után keresztény csás:z:á"
rok következtek. Ezek közül azonban Júlián császár visszatért
a pogányságra (361-ben). Ezért a történelemben a "hitehagyó".
görög szóval "aposztata", nevet kapta. Elnyomta a kereszténye
ket, a hivatalokból kizárta őket, ískoláikat becsukatta; ugyan
akkor a pogányságot anyagilag és erkölcsileg is támogatta. A
keresztények már véres üldözéstől is 'tartottak, amikor a csé..



-szár a perzsák ellen vívott csatában elesett (363-ban). Utolsó
szava volt: "Győztél Galileai!" -

Cezaropapizmus. A pogány római császárok a római tör
vény szerint egyúttal a pogány vallásnak legfőbb papjai is vol
tak. Mikor azután a császárok keresztények lettek, régi pogány
törvény és szokás szermt továbbra is beleszóltak a vallás
ügyeibe, püspököket neveztek ki vagy mozdítottak el, sőt még
azt is előír-ták, mit kell hinni : cézarck (császárok) és pápáIk
akartak lenni egy személyben, azért uralmukat cezaropapiz
musnak nevezték el.

A cezaropapizmus igen nagy veszélyt jelentett az egyházra.
Krisztus Szent Pétert tette az egyház fejevé, nem pedig a csá
szárt. Szerencsere az isteni Gondviselés megóvta az egyházat
nagyobb bajtól. Nagy Konstantin ugyanis a birodalom keleti
részébe tette át székhelyét és új várost alapított, melyet róla
Konstantinápolynak -neveztek el. Utódai is innen kormányozták
a birodalmat. Róma messze lévén Konstantinápolytól, a római
püspökök így függetlenek maradtak a császároktól, de a kon
stantinápolyi püspökök annál inkább érezték hatalmukat. Fényt
és pompát fejthettek kix de csak addig, amíg a császárnak enge
delmeskedtek.

IIős lelkű püspökök. Nem minden püspök hajolt meg szolgai
lélekkel a császárok önkénye előtt. Voltak, akik ha kellett, szem
beszálltak velük. Ilyen volt Szeont Ambrus milánói püspök. Az ő

idejében egy kiváló császár, Nagy Theodózius uralkodott. Tör
tént, hogy a császárt igen megharagították Szaloniki lakói, mert
egy zendülés alkalmával megölték tisztjeit. Erre Theodózíus
iszonyú vérfürdőt rendezett a városban és sok ártatlan embert
is lemészároltatott. akiknek pedig semmi részük nem volt a Iéi
zadásban (390-ben). Mikor ezen eset után Milánóban fényes
kíséretével a templomba akart menni, Ambrus püspök elébe
állt és szemére vetette kegyetlenségét. A császár így válaszolt:
"Dávid is vétkezett!" A püspök erre azt felelte: "De Dávid
bűnbánatot tartott", - és nem engedte be a császárt a temp
lomba, amig nyilvános bűnvallomást nem tett és nyolc hónapon
át nem vezekelt. .

Ugyancsak szembeszállt a császári hatalom önkényével
Aranyszájú Szent János, Konstantinápoly püspöke. Kifogásolta
és a szószékről bátran ostorozta Eudokszia császárné fényűző

életét és az udvar mulatozásait akkor, amikor a szegények nyo
morognak. A császárné megfenyegette, hogy száműzi, de ő azt



válaszolta: "Nem félek, Isten míndenhol jf'le'n' van! Ott is, ahová
száműzni fognak!" ~s valóban: bátran ment számkivetésbe, ahol
a sok szenvedéscől és nélkülözéstől meghalt (407-~n).

(Szent Ambrus és Aranyszájú Szent János nemcsak szerit
életű püspökök voltak, hanem kiváló egyházi szónokok és írók
is. A szeritatyák közé sorolj uk őket.

Szentatyáknak nevezzük azokat a régi keresztény írókat,
akik tudományukkal, szent életükkel és igaz katolikus hicükkel
kítúntek.)

34. §. KOZDELEM AZ ERETNEKSÉGEK ELLEN

A tévtanok eredete. A görögöknek filozófus (bölcselkedő)
természetük volt. Mindent megfejteni törekedtek, még a hittit
kokat is, pl. a Szentháromság titkát, a Fiú-Isten megtestesülése
titkát. E törekvések közben különböző tévedésbe estek. Voltak
például, akik azt tanították, hogy Jézusnak nem igazi, hanem
"';Sak látszólagos teste volt. Mások azt hirdették, hogy ő csak egy
szerű ember volt, akibe utólag beköltözött a Fiú-Isten. Legjob
ban elterjedt egy alexandriai papnak, Ariusnak hamis tanítása,
aki azt hirdette, hogy Jézus Krisztus Istennek igen tökéletes te
remtménye volt, akit tökéletessége miatt Isten fiává fogadott és
e világra küldött, hogy minket megváltson. RÖVIden így fejezre
ki tanítását: a Fiú-Isten nem öröktől fogva való és nem egy
lényegű az Atyával, hanem csak hasonló hozzá. (Görögül: ho
moiúzrosz, és nem homoúziosz l)

A niceai zsinat, Arius tanítása gyorsan terjedt. Az igazhitű
keresztények közt nagy lett az izgalom, merc Arius nemcsak
Krisztus ístenségét tagadta, hanem Isten végtelen jóságát is két
ségbe vonta, aki pedig úgy szerette a világot, hogy egyszülött
Fiát adta érettünk. Összegyűltek tehát a világ püspökei Niceá
ban, 325-ben, és ott kimondották, hogy a Fiú-Isten egylényegű
az Atyával (homoúziosz), öröktől való, Istennek egyszülött Fia,
aki érettünk emberré lett.

(A niceai zsinatot egyetemes zsinatnak nevezzük, mert az
egész egyház püspökei tartották és a pápa követei is ott voltak.
Ilyen egyetemes zsinatokat később is tartottak.)

Az ariánusok erőszakoskodásai.Arius és hívei a zsinat dön
tése után sem nyugodtak. Sikerül , megnyerni maguknak egyik
másik császárt, különösen a császári család nőtagjait. és azok
segítscgével erőltették eretnek vallásukat Az igazhitű katolikus
püspököket elűzték. helyükbe arianus püspököket tettek. Elvet-
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ték a katolikus templomokat. Szent Ambrus püspök templomát
is el akarta vétetni Jusztina császárné, aki az ariánusokat pár
tolta. Szent Ambrus azonban éjjel-nappal a templomban tartóz
kodott hiveivel , szent himnuszokat és zsoltárokat zengedezve,
mire a templom elfoglalására kiküldött katonák is a hívekhez
csatlakoztak és velük együtt énekeltek. Jusztina császárné
kénytelen volt elállni szándékától.

Az ariánusok körülbelül négyszáz évig nyugtalanították az
egyházat, azután elmúltak. Hasonlóképp múlt el a többi ókori
eretnekség is. Leküzdésükben nagy szerepük volt a remetéknek
és a szentatyáknak.

A remeték. Az üldözések idején Egyiptomban számos ke
resztény sivatagba vonult, miként egykor Illés próféta. Ezek a
rejtekben önmegtagadó, imádságos életet éltek. Amikor az üldö
zések elmúltak, akkor is sokan a remeteségben maradtak, hogy
a világ csábításaitól távol legyenek. Itt többen ősszeálltak. lelki
vezetőt választottak, és ennek irányítása mellett bizonyos sza
bályok szerint éltek. Sok kiváló szent került ki közülük, azon
felül papok és püspökök, akik nemcsak a maguk megszentelé
sén fáradoztak, hanem az eretnekek ellen az igaz hitért is
küzdöttek.

A remeteség Itáliában is elterjedt. A remetéket ott Szent
Benedek kolostorba gyűjtötte. Szabályokat adott nekik, melyek
pontosan előírták a teendőket és szigorú fegyelemben tartották
a kolostorok lakóit. Akik így kolostorban éltek, azokat már nem
remetéknek nevezték, hanem szerzeteseknek, Szent Benedek
elve volt: "Imádkozzál és dolgozzál!" ("Ora et labora!") S való
ban: az ő szerzetesei az imádság mellett moesarakat csapoltak,
földeket műveltek, iparral foglalkoztak, könyveket másolták,
ápolták a művészeteket és tudományokat és így nagy szolgála
tot tettek a kultúrának. Szent Benedek 543-ban halt meg és
Monte-Kaszínóban temették el. Halála után a bencésrend egész
Európában meghonosodott.

A szentatyák. Szó volt már két szentatyáról, Szent Ambrus
ról és Aranyszájú Szent Jánosról. Az ő idejükben élt két másik
nagy szentatya: Szent Agoston és Szent Jeromos.

Szent Agoston Észak-Afrikában szilletett és nevelkedett.
Ifjúkorában pogány volt, mint az apja, Petrícius, és könnyelmű
életet élt, bár nemes . lelke minden aljasságtál visszatartotta.
Edesanyja. Monika, sokat imádkozott és könnyeit sűrűn hullatta
érette. Végre az állhatatos imádságnak megvolt az eredménye:
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a tehetséges ifjú Milánóba kerübt, ott megismerte Szerit Arnb-s
rust és annak hatására megtért. Keresztségénél jelen volt ör
vendező édesanyja is. Szent Monika most mar nem sokáig élt.
Férje is megkeresztelkedett, ezért megnyugodva költözött át
az örökkévalóságba. Agoston hazament Afrikába, ahol pappá
lett és később Hippó püspökévé szentelték. Szónoklataival es
könyveivel óriási hatása volt nemcsak korára, hanem a későbbi
korok kereszténységére is. Az afrikai eretnekségek legyőzve vo
nultak vissza előle. 430-ban halt meg, miközben a vandálok
Hippót ostromolták.

(Az afrikai eretnekségek közül legnevezetesebb volt Pelá
gius eretneksége," aki azt tanította, hogy az ember lsten kegyelme
nélkül a maga erejével is üdvözülhet. Szent Agoston ezzel szem
ben azt hirdette, hogy lsten kegyelme és segítsége nélkül nem
üdvözülhetünk.

Szerit Agoston leghíresebb könyve a "Vallomások", mely
ben életét, hitét és a különböző dolgokról való felfogását írta
meg.)

A másik nagy szentatya, Szent Jeromos, Dalmáciában szü
letett. Pappá szenteltette magát és a betlehemi pusztába" vo
nult vissza, ahol szigorú, önmegtagadó életet élt. Egy rabbitól
megtanult héberül, s minthogy görögül is tudott, lefordí
totta a Szeritirást latín nyelvre. Ez a fordítás csakhamar az egesz
egyházban elterjedt és ezért Vulgátának nevezték el. (Vulgata =
elterjedt.) A Vulgátát az anyaszentegyház ma is használja,
Szent: Jeromos tudománya és életszentsége miatt nagy tisztelet
ben állt, és írásait az egész akkori művelt világban olvasták.
420-ban halt meg, kazel 80 éves korában.

35. §. új NÉPEK MEGTÉRÉSE

A barbárok. Négyszáz év alatt a kereszténység elterjedt az
egész rómaí birodalomban. A kicsiny mustármagból, melyet Jé
zus ültetett, terebélyes fa lett. Csak félreeső falvakban marad
tak még bálványtisztelők. és innen ered a "pogány" név, ami
annyit jelent, mint pagánusz, azaz falusi.

A birodalom határain kívül azonban nem terjedt el a hit. Itt
műveletlen, kóbor népek éltek, akik szerétték a harcot és a zsák
mányt. Allandóan támadták a római birodalom határait, be
betörtek és rengeteg szenvedést akortak a lakosságnak. Barbá
roknak nevezték őket, ami annyit jelent, mint bozontosképű,

szakállas, mert nem borotválták arcukat, rnínt a rómaiak, és nem
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is ápolták szakállukat. Barbár azért annyit is jelent, mint müve
letlen, vad.

Az egyház mindent megtett, hogyabarbároktól sanyarga
tott nép 'szenvedéseít enyhítse. A papok és püspökök eladták a
templomi szerit edényeket is, hogy kenyeret adhassanak az éhe
zőknek és kiválthassák a barbárok rabságába került foglyokat.

A legismertebb barbár népek a különböző germán törzsek,
éspedig: a gótok, vandálok, longobárdok, frankok, szászok vol
tak; továbbá a szíttyák, hunok, avarok, szlávok. A magyarok is
barbárok voltak, mielőtt megkeresztelkedtek.

A pápák védik Itália népét. A barbárok támadásai különö
sen Itália ellen irányultak. Csábította őket Róma híre és gazdag
sága. Itália meggyötört népei hiába vártak segítséget a császár
tól; ez örült, ha Konstantinápolyt és környékét megvédhétte.
Egyedül a pápák voltak azok, akik a barbárokkal szembeszálltak.
Nem fegyverrel, mert ez ném volt nekik, hanem ajándékokkal,
kérésekkel, rábeszéléssel. így nagy Szerit Leó pápának sikerült
kieszközölnie a vérszomjas vandálok vezérénél. amikor az elfog
lalta Rórnát, hogy kimélje meg a lakosság életét és a szent he
lyeket. Ugyanő még Attilát, a hunok rettenetes királyát is rá
tudta bírni, hogy elhagyja Itáliát (4'52-ben), Nagy Szent Gergely
pápa pedig a longobárdokat tartotta vissza folytonos alkudozá
sokkal és ajándékokkal. Akkor a pápáknak Szicíliában és egye
bütt már nagy birtokaik voltak, és azok jövedelme mínd erre
ment: a sanyargatott nép segítségére és a barbárok lekenyere
zésére.

(A hagyomány szerint Attilának megjelentek Szent Péter
és Pál apostolok, amikor Leó pápával találkozott, és ők bírták rá
a visszatérésre.

Nagy Szerit Leó és naav Szent Ger~ely kiváló hittudósok
és irók is voltak, azért a szentatyák közé soroljuk őket.)

A pápa önálló fejedelem lesz. Azáltal, hogy a római cc:ás7á
rak magára hagyták Itáliát és a pápa kénytelen volt Itália vé
delmet kezébe venni, tekintélye igen megnövekedett. Itália né
pei a pápát nemcsak egyházi. hanem világi fejedelmüknek is
kezdték tekinteni. A pápák felhasználták ezt a tekintélyüket
arra, hogy igazsásot tegyenek, É's hogya barbár népeket meg
térítsék és megszelldítsék.

A frankok megtérésé. A frankok a legelőkelőbb és legneme
sebb germán t nr 7" "k k0~é. t srtovtak. flf'oli'rt Ak a rómRi. bir~a
lom nyugati részébe és elfoglalták Galliát. Ezt róluk nevezték el
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később Franciaországnak. Fejedelmük, Klodvig, pogány volt, de
felesége, Klotild, keresztény. E derék asszony hiába próbálta
férjét a kereszténységre téríteni. Mikor azonban Klodvig egy
másik germán törzzsel, az alemannokkal háborúba keveredett és
már-már csatát vesztett, felkiáltott: "Klotild Istene, most segíts,
és keresztény leszek." És valóban megsegítette őt az Isten, és
győzött. Utána hamarosan megkeresztelkedett (496-ban). A
reimsi székesegyházban keresztelte meg őt háromezer alattvaló
jával együtt Szent Remig püspök. Azt mondta neki: "Hajtsd meg
szelíden nyakadat, Szigamber; imádd, amit eddig felégettél, és
égesd el, amit eddig imádtál !"

("Szigamber" Klodvignak törzsi neve volt, mint ahogy ne
künk. van családi nevünk.

A barbároknal szokás volt, hogy a fejedelemmel együtt a
népnek jó része is áttért a keresztenységre.)

Az angolszászok megtérése. Az angolszászok is a germán
törzsek közé tartoztak És ők Britanniába, a legészakíoo római
tarcományba törtek be. Róluk neveztek el ezt az országot később
Angolországnak. Királyuk, Ethelbert, szintén pogány volt, de a
kereszlény frank királyi családból vett magának teleséget. Ezt
Bertanak hívták.

Történt, hogy nagy Szent Gergely pápa Róma piacán szép
termetű, szőke liatal roglyokat látott. t.:l'd~.dő;iésere megmona
ták neki, hogy ezek angotok. "Angyalok lesznek" - mondot ca
erre a pápa, és ettől Iugva nem volt nyugta, rnert mindig az
angolok megtérítésére gondolt. 596-ban (tehát éppen száz évvel
Klodvig megkeresztelése után) egy Agoston nevu római bencés
apátot 39 ezerzetessel elküldött Angolország megtérítésére. Az
út a frankok hazáján keresztül vezetett. A frank király bizonyára
hathatós ajánló levelet adott Szerit Agoston apátnak. Berta ki
rályné is előkészítette férjét, úgyhogy ez hamarosan hajlandó
nak mutatkozott a keresztség felvételére. 5g7-ben népének egy
részével együtt fel is vette a szent keresztséget.

(Klotild és Berta királyné példáj ából látjuk, mily sokat tet
tek a nők a kereszténység terjedéséért. Altalában a régi keresz
tényeknél nemcsak a papok, hanem a világi hívek is kötelessé
güknek tartották a hit ,terjesztését.)

A többi germán törzs megtérésé. A frankok és angolok meg
térese nagy hatással volt a többi germán törzsre. Példájukra
egymásután tértek a katolikus hitre a gótok Spanyolországban
és a még hátralevő germán törzsek Németországban. Ez utóbbiak
apostola az angolszász Bonifáeius volt. Nemcsak megtérítette
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a németeket, hanem a pápa felhatalmazásával püspökségeket is
alapított és így megszervezte a német kereszténységet. Voltak
azonban germánok, akik még ragaszkodtak pogány vallásukhoz.
~ ezek Szent Bonifácot 754-oon pünkösd ünnepén, rníkor éppen
bérmálni akart, több társával együtt megölték.

(A szlávok apostolai Szent Cirill és Methód voltak. Ok hoz
ták be a cirill betűket.)

A lelki átalakulás. Frankok, angolok, gót ok és egyéb flet'..
mának királyostól együtt tömegesen lépte-k a katolíkus egy
házba. pogány szokásaíkat és erkölcseiket azonban nehezen ve
tették le. Hosszú munkájába került az egyháznak, míg megsze
Iidítette, munkához és fegyelemhez szoktatta őket. Az evangé
lium kovásza csak lassan hatotta át az új keresztény népeket.
Megnevelésükben nagy része volt II bencéseknek és más szer
zetes rendeknek.

Az új népek megtérésétőlszámítjuk a keresztény középkort,

36. §. OSEINK KERE~ZT~NYEK"LESZNEK

Géza fejedelem. Amikor a magyárok Arpád vezér alatt el
foglalták a hont, találtak itt már keresztényeket. Büszkeségcél
azonban nem akarták átvenni az általuk legyőzött népek
vallását.

Géza fejedelem volt az első, aki hajlott a kereszténységre.
Tette ezt azért is, hogy kibékítse a szemszed keresztény nópexet,
akik rossz szemrnel nézték a közéjük telepedert. pogány ma
gyárt. Szívesen fogadta tehát az országba jött keresztény papo
kat és vendégül látta Szerit Adalbert prágai püspököt 1$, akit a
csehek számuzetesbe kényszerítettek. Szent Adalbert Eszter
gomban megkeresztelte Gézát és fiát, Vajkot, aki a keresztség
ben az Istvan nevet kapta.

S2ent htvén király. Géza fejedelem a kereszténység után is
félig pogány maradt. Aldozott 9. pogány istennek ls, mondván:
"Elég gazdag a magyárok fejedelme, hogy két Istennek áldoz
zék." Fia, István, azonban már ízig-vérig keresztény volt. Ami
kor uralomra jutott. életcéljává tette népének megtérítését.
Senkit sem erőszakolt, de viszont szígorúan büntette azokat,
akik a kereszténység terjedését megakadályozní próbálták. A
lázadó Koppany somogyi vezért legyőzte és követőit szigorúan
megbüntette. Komoly figyelmeztetés volt ez azoknak, akik tör
vényes fejedelmük ellen lázadni rnerészeltek. Az Arpád-házb6l
való Vászoly, az akkori törvények szerínt szemeviláaávallak.olt.



míkor Szent Istvánt orgyilkossal meg akarta öletni. Fiai: Endre,
Béla és Levente apjuk bűne miatt Lengyelországba mentek
számkivetésbe.

Amilyen kemény volt Szent István a lázadókkal és össze
esküvökkel szemben, oly kegyes és jóságos volt többi alattvaló
jához, különösen a szegényekhez. Buzdítására a magyárok tö
megesen vették fel a keresztséget. A népnek megtérítésére és
lelki gondozására kolostorokat alapított, köztük a leghíresebb
volt Pannonhalma. Tíz püspökséget is létesített és ezek közül az
esztergomit érseki rangra emelte. Meghagyta, hogy minden 10
falu templomot építsen, ahová vasárnap rrnsére gyülekezzenek
a hívek.

Szent Istvánt királlyá koronézták. Szent István tudta, hogy
egyházi intézkedései a pápa felhatalmazása nélkül nem lehetnek
végérvényesek. azért Asztrik bencés apátot Rómába küldte a
felhatalmazás megszerzésére. Mikor Asztrik a pápának elbe
szélte, mi mindent cselekedett és alkotott István, ez felkiáltott:
,.:en apostoli vagyok. de ő valódi apostol!" Es jóváhagyta mín
den tervét, sőt királyi koronát is küldött neki. Szent István e
koronával Székesfehérvárott lOOO-ben királlyá koronáztatta ma
gát, és ezzel Magyarország belépett a nyugati keresztény ki
rályságok sorába.

Az ország felajánlása. Halála előtt súlyos csapás érte Szent
Istvánt. Egyetlen fia és trónjának örököse, Imre, váratlanul el
húnyt..Szent István nagy gondjában Jézus anyjának. Máriának
ajánlotta fel országát és koronáját. A magyárok azóta minden
bajban és veszélyben bizalommal fordultak a boldogságos Szüz
höz, kit Nagyasszonynak, Boldogasszonynak neveztek. Erezték
is mindig hathatós pártfogását.

Szent István 1038-ban halt meg és Székesfehérváron temet
ték el.

Szent Gellért. Szent Gellért Olaszországból jött hazánkba.
Mint vendég fordult meg országunkban, de Szent István ·itt tar
totta és rábízta fiának, Imrének nevelését. Miután e feladatát
elvégezte, Szent Gellért Bakonybélbe vonult vissza a magányba.

Magyarország déli részén, a Tisza és Maros folyók között
voltak a pogány Ajtony vezér birtokai. Ez a kevély úr nem akart
hódolni Szent Istvánnak. Szent István Csanád vezért küldte
ellene, aki Ajtonyt legyőzte és tartományát Szent István orszá
gához csatolta. Ebbe a tartományba küldte Szent István Gellér
tet püspöknek. Szent Gellért hamarosan a keresztény hitre térí
tette Ajtony népét.
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(Az új területet Csanád nevéről nevezték el. Szent Gellért
volt az első csanádi püspök.)

A pogányok lázadása. Szent István halála után a pogányok
mozgolódni keztek. Nem kellett nekik Szent István unokaöccse'
és utóda. Péter király, mert a németekkel tartott. Szerit István
sógora, Aba Sámuel sem volt jó nekik, mert zsarnok volt. De a
keresztény magyarok sem kedvelték egyiket sem, azért szívesen
hozzájárultak a száműzött Árpád-hercegek visszahívásához.

A pogányok ezalatt elérkezettnek látták az időt, hogy ki
irtsák a kereszténységet. Vata pogány vezér alatt üldözni kezd
ték a papokat és szerzeteseket, és felgyújtották ét templomokat
és kolostorokat. Szerit Gellért aggódva sietett a Lengyelország
ból visszatérő Árpád-hercegek elé, nehogy a pogányok a maguk
pártjára vonják őket. Buda közelében azonban a lázadók kezébe
került, akik őt társaival együtt a Kelen hegyéről a Dunába ta
szították, Róla nevezték el e hegyet később Gellért-hegynek.

A kereszténység megerősödése. A pogány magyarok csalód
tak számításukban. Az Árpád-hercegek közül ugyanis Endre ~s
Béla a külföldön keresztény feleséget vettek és maguk is szívvel
lélekkel keresztények lettek. Hazaérkezve első dolguk volt a po
gány lázadók leverése és a kereszténység megerősitése. I. Endre
király alapította a tihanyi apátságot és ott is temették el.

Endre halála után öccse, Béla lett a király. Béla fia volt
Szent László, a keresztény lovagok példaképe. Az ő kérésére
avatta az egyház szeritekké Szerit Istvánt, Szent Imrét és Szent
Gellértet. O csatolta Magyarországhoz Horvátországot, mínt
társországot .. Éppen itt tartózkodott, amikor hírét vette, hogy
a pogány kunok betörtek az országba. Vitézeivel azonnal eléjük
száguldott, és többszörösen legyőzte őket. A magyar nép ra
jongva szerette nemeslelkű királyát és szebbnél szebb mondák
kal vette körül 'alakját. Aránylag fiatalon halt meg l095-ben.
Nagyváradon temették el, abban a városban, melyet ő alapított
és ő tett püspöki székhellyé.

37. §. A PÁPAS,\G ts CSÁSZÁRSÁG

·A pápai állam megalakulása. Itália északi részében a longo
bárdok telepedtek meg, és ezt a tartományt róluk nevezték el
Lombardiának. Eleinte megelégedtek az adókkal és ajándékok
kal, amelyeket a pápa küldött nekik, de később magát Rómát is
el akarták foglalni. A szorongatott pápa a frankoktól kért segítsé
get, akik többször le is győzték a longobárdokat és a tőlük
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visszavett városokat és tartományokat a pápának adományorz
ták. Igy jött létre az egyházi állam 756-ban.

Nagy Káro!y császárra koronázása. Az egyházi állam azon
ban egjmagában nem volt elég erős ahhoz, nogy magát a bar
bárok támadása ellen megvédje. A pápa tehát Kr. u. 800-ban
karácsony ünnepén Rómában császárra koronázta a frankok'
királyát, Nagy Károlyt, hogy ő legyen az egyház védője. Nagy
Károlya reá ruházott feladatot híven teljesítette. Később a csa
szári korona a frankoktól a németekhez került és több évszáza
don át náluk maradt. Nyugatrómai császároknak nevezték öket,
megkülönböztetésül a keletrómai császároktól , akik Konstanti
nápolyban uralkodtak.

Invesztitúra, simónia. A császárok eleinte Nagy Károly pél
dáját követve, tényleg segitsegere voltak az egynáznak. Mikor
egyes hatalmas római nemesi családok a pápákkal erőszakos
kodtak, mert a maguk jelöltjeit akarták a pápai trónra juttatni,
a császárok megjelentek Rómában és rendet teremtettek, Később
azonban ellentdbe kerültek a pápákkal.

Szokássá vált ugyanis abban az időben, hogy a császárok
maguk nevezték ki a püspököket. Sőt nemcsak kinevez ték, ha ...
nem a pásztorbot és püspöki gyűrű átadásával be is iktatták
öket hivatalukba. Ezt az eljárást invesztitúranak nevezték. (Ma
gyarul: beiktatás.) Az volt a látszat, mintha a püspökök nem is
Krísztustól, hanem a császártól kapták volna lelki hatalmukat.
Még rosszabbá tette eljárásukat. hogy nem tudós és szentéletű
papokat ültettek a püspöki székekbe, hanem sokszor világiakat,
akiket a püspöki birtokokkal jutalmazni akartak, Ezek kellő
előkészülés nélkül gyorsan felszenteltették magukat. Sok tudat
lan, sőt rosszakaratú, rosszerkölcsű ember lett igy püspökké.
Voltak olyanok is, akik a császártól pénzért vásárolták meg a
püspökséget, és hogy költségük megtérüljön. később pénzért
adták el a plébániákat. Az ilyen eljárást simániának hivjuk
Simon mágusról. aki Szent Pétertől szintén pénzért akarta meg
vásárolni a lelki hatalmat.

Invesztitúra-harc. A császárok példáját más királyok is kö
vették. Hogy az egyház lezüllése! megakadályozza. VII. Gergely
pápa megtiltotta _az invesztitúrát és a simúniát.Mikor pedig
IV. Henrik német király tovább folytatta e visszaéléseket, ki
közösítette öt az egyházból.

IV. Henriket alattvalói nem szerétték. mert erőszakos zsar
nok volt. Örültek tehát a kiknú'"ít->"nf>k .... 0;; meo m nnrlt 4k Hen
riknek, hogy leteszik a trónról, ha nem rendezi ügyét a pápá-



val. IV. Henriket meglepte a dolog, merf erre nem volt fel
készülve, azért elindult Rómába, hogya pápával kibéküljön. A
pápa akkor éppen Kanossza várában tartózkodott. Ide jött
Henrik és a téli hidegben vezeklő ruhában jelent meg a várfalak
alatt, hogy a szigorú pápát megengesztelje. VII. Gergely erre
feloldozta Henriket, és ez most visszatért Németországba.

Henrik kibékülése azonban nem volt őszinte. Folytatta az
invesztitúrát és simóniát. Sőt hadsereggel vonult Róma ellen,
hogyapápát letegye és más pápát ültessen helyébe. VII. Ger
gely kénytelen volt elhagyni Rórnát és száműzetésben halt meg.
Utolsó szavai voltak: "Szerettem az igazságot, gyűlöltem a go
noszságot, azért halok meg számkivetésben" (1085-ben). De IV.
Henrik látszólagos győzelmén sem volt áldás. Fia ellene lázadt,
alattvalói is ellene fordultak, és ő mindenkitől elhagyatva, ki
közösítve, hirtelen halt meg.

VII. Gergely és IV. Henrik utódai alatt tovább folyt- a kűz
delern a császár és a pápa közt, míg végre 1122-ben egyezséget
kötöttek Wormssban. A császárok lemondtak az invesztítúráról,
a pápák viszont jogot adtak a császároknak. hogy a püspököket
nem gyűrű és pásztorbot, hanem jogar átadásával beiktassák,
Ugvanis a püspöknknek abban az időben nemcsak lelki hatal
muk volt, hanem földesúri világi hatalmuk L'>.

További küzdelmek a pápák és császárok közt. Mikor az
invesz l.itúra-harc nyugvópontra jutott, újabb baj keletkezett. A
császárok ugyanis Róma elfoglalására törekedtek. Azt mondták:
"Ha nyugat-római császárok vagyunk, jogunk van Rómához."
Ezt az okoskodást azonban a pápák nem fogadták el, mert nem
í~y egyeztek, amikor Nagy Károlyt és utódait megkoronázták.
A zonkívül féltek, hogy ők is a konstantinápolyi pátriárka sor
sára jutnak, és nyugaton is bekövetkezik a cezaropapizmus. EI
lenálltak tehát, hogy megvédjék az egyház szabadságát. Velük
tartottak az olasz városok is, kik szintén féltették szabadságu
kat a német császároktól. Hosszú hareok származtak ebből, me
lveket sokszor fegyveresen vívtak. Végül is a császári hatalom
úgy legyengült, hogy lemondott Itália elfoglalásáról.

3S. §. EG YHAZSZAKADAS

A pápai hatalom is legyengül. A német-római császárok
ellen való harcban 3 oápákat a francia 'királyok támogattálc Ez
által nagy befolyásra tettek szert az egyházban és elérték. hogy
a bíborosok 1305-ben francia püspököt választottak meg pápá-
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nak. Ez a pápa, V. Kelemen, nem is ment Rómába, hanem Fran
ciaországban maradt. A francia pápák székhelye Avignon (Avi
nyon) francia város lett. A szép Róma elárvult és romlásnak in
dult. Nem tetszett ez a hívek seregének, de az igaz keresztény
fejedelmeknek sem. Haragudtak a francia királyra és sürgették,
hogy a pápa térjen vissza igazi székhelyére. XI. Gergely pápa
1377-ben végre vissza is tért. Amde a francia bíborosok csak ki
tartottak a fényes Avignon mellett, ahol jobban érezték magu
kat, mint a leszegényedett Rómában, és újra francia pápát vá
lasztottak. Két pápája volt tehát az egyháznak; sőt támadt egy
új párt, mely egyik pápát sem akarta elismerni, hanem harma
dikat választott. Nagy lett a zűrzavar, és pusztulás szélére jutott
az egyház.

(A törvényes pápák 1305 és 1377 között, tehát kereken szá
mítva 70 évig voltak Franciaországban, Ezt az időt a pápák ba
biloni fogságának szoktuk nevezni.)

Zsigmond magyar király segít a bajon. Isten e nehéz hely
zetben nem hagyta el egyházát. Hiszen megígérte az Úr, hogya
pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Ebben az időben Zsigmond
magyar királyt választották meg császárnak. Ö megemlékezvén
arról, miként siettek az első nagy császárok minden bajban az
egyház segítségére, 1414-ben általános zsinatot hivatott össze
Konstanzba, Dél-Németországba. Ez az általános zsinat azon
ban csak akkor lett törvényes zsinattá, amikor az igazi törvényes
pápa; XII. Gergely jóváhagyta. XII. Gergely azután a békesség
kedvéért lemondott. A másik két pápát is lemondásra szólítot
ták fel, de az avignoni pápa makacsul ragaszkodott hivatalához.
Erre mindenki elhagyta őt. Most már valamennyi bíboros, püs
pök és keresztény fejedelem megegyezett abban, hogya pápai
szék megürült. és egyetértően megválasztották V. Mártont pá
pának. Ot míndenki elismerte. Igy ért véget a nagy nyugati egy
házszakadás (1417-ben).

A keleti egyházszakadás. Szomorú tény, hogy még máig
sem sikerült megszürrtetní a másik, ún. keleti egyházszakadást,
amely kerek 400 évvel korábban jött létre. Ennek a szakadás
nak egyik távoli oka Nagy Károly megkoronázása volt. A kons
tantinápolyi császár ugyanis ezt zokon vette a pápának, mert
nem akart elismerni maga mellett másik császárt. A konstanti
nápolyi pátriárkák is a pápák ellenségei lettek. Ok ugyanis a
császár segítségével az összes keleti pátriárkákat és püspököket
alávetették lelki hatalmuknak. azután elnevezték magukat "álta
lános" pátriárkának. A pápák azonban nem voltak hajlandók
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elismerni ennek az erőszakkal szerzett hatalomnak jog06Ságét,
mire a nagyravágyó pátriárkák elszakították a keleti görög egy
házat a nyugati latin egyháztól és nem ismerték el többé
apápát fejüknek (1053-ban). ürügyül azt hozták fel, hogya
pápák eliértek az igaz hittől, azért a legfőbb egyházi hatalom
az első Rómától a második Rómára, azaz Konstantinápolyra
szállott át.

(A keleti gi"ií'ög egyh8Z hitvallásá bim az áll. hogy fl Szent
1,;1.,1.0; az Atyától l"?"~;·m'w:ik. A nyugati egvház hitvallásában az
áll, hogya Szeritlélek az Atyától és a Fiútól származik. Igy
van ez a Szentírásban. EITől a különbségröl mondták a kostanti
nápolyi pátriárkák, hogy tévtan. Azonkívül hivatkoztak még
több lényegtelen különbsóare, í~y pl. arra, hogya latin egyház
ban kovásztalan kenye'-('~ r"'lzn4In3k a szentrnisében, hogy böjt
ben nem enekelnek alleluját, hogy papjaik nem nősülnek. stb.

A"? 8I1V""Z?nt""".'h"", n"rn szűnt meg és nem szűnik meg fára
dozni és imádkozni a gör. kel. egyház visszatéréséért. Azon gör.
szer-tartású keresztényeket, akik később a pápához visszatértek,
görög katolikusoknak nevezzük.)

39. ~.H"RCOK i\ MOIIAMEDt\NOK F.~,LEN

l\1'lh"med vallása. Mohamed pozány a;'ab kereskedő volt.
Ut vaí közben megísmerkedett a zsidó és a keresztény vallás
sal és azok 'tanaiból új vallást csinált, amelyet izlámnak neve
zett el. Ennek a vallásnak legfőbb tana, hogy egy az Isten. Allah,
és Mohamed az ő prófétája. Hiveinek megengedte a többnejű
séget és rabszolgák tartását. Előirta, hogy vallasát karddal is
terjesszék. és akik nem akarnak áttérni, azokat irtsák ki, vagy
tegyék rabszolgákká. Tanította, hogy aki' 8 hitetlenek ellen har
col és meghal a c'l~t·'hqn. az biztosan a Paradicsomba, azaz a
mennyországba jut. Hitetlenek alatt ő főleg 8 keresztényeket
értette, Moharned tanítását később részben lefrták. Igy jött létre
a rnoharnedánok szerit könyve, a Korán. A mohamedán vallás
nak ielvénve 8 félhold.

Az izl:~m terjedése. Mohamed először szülővárosát, Mekkát
akarta megtéríteni. Honfitársai azonban ellene fordultak és ezért
Médinába kellett futnia (622-ben). A medinalak segitségével el
foglalta Mekkát és az összes arab törzseket hitére kényszerttette.
Amikor az arabok már mind elfogadták Mohamed tanát, akkor
elindultak meghódítani a világot, Egyiptom és Afrika északi ré
sze hamarosan hatalmukba került. Az itt élő virágzó keresztény
séget megsemmisítették, Azután átkeltek a Gibraltáron, elfog-



lalták Spanyolországot, sőt Franciaországba is betörtek. Az egész
kereszténységet végpusztulás fenyegette. Ekkor a frankok ve
zére, Martel Károly, a poitiersi (poatjéi) csatában megverte a
mohamedán sereget és ezzel megmentette Európát és a civilizá
ciót (732-ben). Spanyolország déli részében azonban még soká
fenntartották uralmukat a mohamedán arabok, és csak 700 év
múlva sikerült őket onnan véglegesen kiverni (1492-ben).

(Mohamed sajátos tana a végzetben való hit. Eszerint min
den úgy történik, ahogy Allah azt előre elvégezte, és ezzel szem
ben hiábavaló az ember erőlködése. A moharnedán törökök ezt
például úgy magyarázták, hogy kár az épületeket javítani, ha
Allah úgy határozta, hogy rombadőljenek.Ezért volt nagy rom
lás nálunk is, amikor a törökök uralkodtak hazánkban.

A törököknél műveltebbek voltak az arabok. A bölcseletből.
matematikából, építészetből sokat tanult tőlük Európa. Altalá
nos kultúra tekintetében azonban ők is elmaradtak a keresztény
kultúrától.

I

A mohamedánok Mohamed futásától , 622-től számítják az
éveket.)

A keresztes háborúk. Még nagyobb lett a mohamedán vesze
delem, amikor a harcias töroxök is ene a vallásra tértek. Ök el
foglalták a Szentföldet, ott bántalmazták, kifosztották, sőt meg
ölték a keresztény zarándokokat. Nagy volt ezért a szomorúság
és elkeseredés a keresztény világban. lC35-ben tehát gyűlésre
jöttek össze a keresztény lovagok Franciaországban, Klermon
városában. Itt II. Orbán pápa buzdítására megfogadták, hogy
felszabadítják a Szeritföldet a pogány uralom alól. A harcosok
szines szövetből keresztet varrtak ruhájukra, azért keresztes
vitézeknek nevezték el őket.

A keresztes vitézek Bouillon (Buljon) Gottfrid vezetése
alatt elfoglalták a Szentföldet és ott királyságot alapítottak. Első
királynak Gottfridet választották meg és aranykoronát ajánlot
tak fel neki. O azonban azt nem fogadta el, rnondván: nem akar
aranykoronát viselni ott, ahol az ÜdVÖEitŐ töviskoronát hordo
zott. Az új országot igen nehéz volt megtartani, mert a moha
medánok állandóan támadták. Ha a veszedelem már nagy volt,
új és új keresztes hadak indultak Európából a Szentföld felé.
Maguk a császárok és királyok állottak ilyen hadak élére. Ma
gyarországból II. Endre király vezetett keresztes hadat a pogá
nyok ellen.

Összesen nyolc nagyobb keresztes hadjárat volt, a Szentföl
det mégsem sikerült megtartant. Az a haszna azonban megvolt
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a keresZ'tes háború'knak, hogy kétszáz évig VisSzatartották a. törö~
köt Európától.

(A törökök 1370 körül értek a magyar határ közelébe. Nagy
Lajos királyunk megverte őket és győzelme emlékére emelte a
máriacelli templomot. Ettől fogva három és fél évszázadon át
harcolt és vérzett a magyar nemzet a törökök ellen .3 keresztény
ség védelmében. E harcoknak legdicsőbb hőse Hunyadi János
volt, aki legnagyobb győzelmét Nándorfehérváron aratta 1456
ban. Kétszázezer törököt vert tönkre, és maga Mohamed szultán
is sebesülten futott a győztes magyarok elől.)

Szerzetes lovagrendek. A keresztes háborúk idején egyes
vitézek arra kötelezték magukat, hogy szerzetesek módjára kö
zösen fognak élni, megtartják a szegénység, a tisztaság és enge
delmesség fogadalmát. azonfelül fegyverrel harcolnak a pogá
nyok ellen a hitnek védelmében. Igy keletkeztek a szerzetes
lovagrendek, melyek közül leghíresebb volt a Johanniták rendje.
E nevüket Keresztelő Szerit Jánosról vették, mert első kápolná
juk az ő tiszteletére volt szeritelve. A katonaruha és páncél felett
fekete köntöst viseltek fehér kereszttel. A Szentföldről kiszo
rulva, Ródus szigetére húzódtak. Mikor a törökök onnan is kiszo
rították öket, Mália szigetére vonultak vissza megerősített vá
rukba és onnan tartották féken századokon át a törököket és a
pogány kalózokat. Ettől kezdve máital lovagoknak is hívták őket.
Nemcsak harcoltak, hanem kórházakat is létesítettek és azokban
ápolták a sebesült és beteg katonákat és zarándokokat. A máltai
lovagok a XVIII. század végéig katonáskodtak. Ma már kevesen
vannak és csak jótékonykodással foglalkoznak.

(A franciák külön lovagrendet alapítottak, a templomos
rendet, a németek pedig a német lovagrendet.)

40. §. A KF.RESZT~NY KöZ~PKOR JELLEMZESE

Az egyház a műveltség előmozdítója. Miként láttuk, a közép
kor népei kezdetben barbárok voltak. Az egyház szoktatta öket
munkára és szelídebb erkölcsökre. A fejedelmeket rávette, hogy
törvényeket alkossanak és megvédjék a jogot, hogy így min
denki békében és biztonságban élhessert és dolgozhassék. Igy
került az ököljog helyébe a törvényes jogrend, így honosult
meg a cívilízáció.

Iskolákat is létesített az egyház. -A. plébániai- iskolák csak
elemi oktatást adtak, a kolostori és káptalani iskolákban már
magasabb müveltséget nyújtottak. Nemcsak leendő papok ta.
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nultak itt, hanem világi ifjak is, es igy köztük is terjedt az Irás,
olvasás, számolás, zene, nyelvtan, biblia stb. ismerete. Leg
magasabb fokú iskolák az egyetemek voltak, Ezeken teológiát
(vallástudományt), filozófiát (böoseletet), jogtudományt és orvos
tudományt tanítottak.

Abban az időben még nem volt könyvnyomtatás. A köny
veket úgy kellett nagy türelemmel kézzel másolni. Ezt a mun
kát szerzetesek és apácák végezték és nekik köszönhető, hogya
régi korok értékes könyvei reánk maradtak. A fejezetek első be
tűit sokszor ékesen kifestették (inicialék) és a könyveket képek
kel is díszítették. 19y előkészítették a festőművészet kifejlődését.

A középkori műveltség leggyönyörűbb alkotásai a román
és gót stílusban épült templomok. Fenségesebb épületeket ma
sem tudnak építeni.

Isten békéje. A középkori urak állandó harcban álltak egy
mással. Közben pusztították egymás vetéseit és felgyújtották
egymás épületeit, gyilkolták egymás alattvalóit. A szegény nép
rengeteget szenvedett miattuk. Az egyház tehát rábeszélte az
urakat, hogy ezeket a harcokat mérsékeljék. (Egyszerre meg
szüntetni nem tudta őket.) Eszerint tilos volt a harc a keresz
tények közt adventben és a karácsonyi ünnepeken, nagyböjt
ben és a húsvéti szent időben, továbbá minden héten szerda esté
től hétfő reggelig. Ez az "Isten békéje" a XI. század közepéri
egész Európában elterjedt és lassan leszoktatta az embereket a
felesleges háborúskodásról. Földművesek, iparosok, nyugodtab
ban dolgozhattak, és így emelkedett a jólét.

A lovagi intézmény. A lovagok olyan harcosok voltak, akik
kötelezték magukat, hogy fegyverüket igazságtalan célra, pl.
rablásra, bosszúálló támadásra, fejedelmük ellen való lázadásra
stb. nem fordítják. Ünnepélyes ígéretet tettek, hogy hűsége
sen szolgálják hazájukat és a törvényes uralkodót és megvédik
az egyházat és a gyengéket, külőnösen a nőket és árvákat. A
lovaggá avatás kellő nevelés és előkészület után ünnepélyesen
történt a templomban. A lovagságnak köszönhető, hogy enyhült
a harcok vadsága és durvasága, és védelemre számíthattak az
elnyomott árvák és özvegyek.

(Magyarországi Szent Erzsébetet és árváit is lovagok véd
ték meg, amikor sógora őt örökségéből ki akarta forgatni.

Az egyszerű világi lovagok megkü1önböztetendőka szerze
tes lovagoktól.)

Eretnekségek a középkorban. A keresztes hadjáratok idején
új eretnekségek támadtak, Ezeknek egy része eleinte inkább

, Az. üdvösség története 97



csak a főpapság és egyes szerzetesrendek gazdagságát támadta
és az evangéliumi szegénységét hirdette. Később azonban tév
tanokat is terjesztettek.

Legveszedelmesebbek voltak valamennyi kőzt az albiak.
Albi dél-franciaországi városról nevezték el őket, ahol fő fész
kük volt. Ok két teremtőt fogadtak el: Istent és a sátánt. Isten
teremtette a láthatatlan világot, a sátán a látható világot, az
anyagot és az emberi testet. Az úr Jézusnak szerintük nem is
volt igazi teste, csak látszólagos teste. A gonosz anyagtól tehát
tartózkodni kell. Bűn a tulajdon, a húsnak, tejnek, tojásnak
élvezete, sőt bűn a házasság is. A világi uralkodók is az anyagi
világ kedvéért vannak, tehát ők is az ördögtől valók. Az egyház
is a sátán találmánya. Világi és egyházi hatalomnak tehát nem
szabad engedelmeskedni. Láthatjuk ebből, hogy ez a tévtan
nemcsak az egyházi, hanem a világi társadalmi rendet is fel
forgatással fenyegette.

(Az albiak tanitása már az ókorban is ismeretes volt. Akkor
manikeusoknak hivták őket. Keleten soká fennmaradt e tan, és
úgy látszik, egyes keresztesek hozták onnan magukkal Euró
pába. Gyorsan terjedt, főképpen a Balkánon, Itáliában és Dél
Franciaországban.)

Az inkvizíció. Minthogy az állami és egyházi hatalom eré
lyesen fellépett a tévtanok ellen, ezek titokban terjeszkedtek.
Követőik külsőleg úgy éltek, mintha jó katolikusok vclnának. Ha
már elég sokan voltak, nyíltan léptek fel és felforgatni töreked
tek a vallási és állami rendet. Állam és egyház erre összefogtak
és elrendelték az eretnekek kinyomozását. Külön egyházi tör
vényszéket is állítottak fel ellenük, az inkvizíciót. (Inkvizíció =
nyomozás.)

Mint akkoriban minden törvényszéknél, az inkviziciónál is
alkalmazták a kínvallatást. Ez önmagában is helytelen, azon
felül sajnálatos visszaélésekre adott alkalmat. Mindamellett az
inkvizíció enyhe volt a középkori világi bíráskodással szemben.
Az egyház nem engedte, hogy a vádlott ellen személyes ellen
ségei tanúskodjanak. Nem engedte a kínvallatás megismétlését
sem ha a vádlott vallomását visszavonta. A vádlottat elítélni
csak kétségtelen bizonyítékok alapján volt szabad, mert miként
egy francia zsinat kimondta: inkább maradjon büntetlenül egy
vétkes, mintsem hogy elítéljenek egy ártatlant.

Ami rosszat az inkvizícióról mondanak, az inkább a spanyol
inkvizícióra illik. Ez azonban nem annyira egyházi, mint inkább
világ: intézmény volt, A spanyol királyok a XV, században hoz..
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ták be azon moharnedánok és zsidók ellen, akik keresztények...
nek tetették magukat, titokban azonban az ellenséges arabokkal
tartottak. Ennek az inkvizíciónak kegyetlenségeit az egyház is-
mételten elítélte. .

Boszorkányperek. Az eretnekek annyit emlegették az ördö
g0t. hogy babonajukkal megfertőzték az egész kereszténységet.
Voltak, akik az ördögnel érintkezést kerestek, hogy segítségét
megnyerjek, vagy másoknak ártsanak. Ezeket boszorkányoknak
nevezték. Persze az ördöggel sohasem találkoztak, de elhitték
róluk. Minden bajt, betegséget a boszorkányokra fo~té\k. Artat
lan emberekre, főleg nökre ráfogtak, hogy boszorkányok, és tűz- 
halálra ítélték őket. Az egyház eleinte harcolt e babona ellen és
Kálmán, magyar király, aki fiatal korában papnak készült, tör
vényben kimondta: .,Boszorkányok nincsenek, tehát ne is essék
szó róluk." A boszorkányhit mégis szellemi métely módjára ter
jedt és megfertőzte a legjobb elméket is. Még szent Jeanne
d'Arcot (Zsári d'Arkot) is, aki Franciaországot az angoloktól fel
szabadította. boszorkánynak nyilvánították és elégették. Egy
Spee nevű jezsuita irásban támadt a boszorkányhit ellen. Példá
ját mások is. követték, és így lassan elmúlt e szomorú szellemi
nyavalya.

új szerzetesrendek. Szent Domonkos látta, hogy az eretne
keket különösen a gazdagok fényűzése botránkoztatja, míg a ke
résztes háborúk és a földesurak elnyomása következtében a sze
glmy nép nyomorog. Hogy tehát könnyebben lelkükhöz férkőz
zék, új szerzctesrendet alapított, amelynek tagjai teljes szegény
ségben éltek és alamizsnából tartották fenn magukat. Nemcsak
az egyes szerzeteseknek, hanem a rendnek és a rendházaknak
sem volt semmi birtoka. Szent Domonkos rendjének tagjai, a
dominikánusok, városról városra jártak és mindenütt prédikál
tak, azért prédikáló rendnek nevezték el öket. Az eretnekek kö
zül sokakat megtérítettek. Szent Domonkos arról is nevezetes,
hogy nagy buzgalommal terjesztette a "szentolvasó" imádságot.

(A dominikánusok hazánkban főleg a pogány kunok meg
térítésével foglalkoztak. Julián barát, aki kiment az őshazába,
hogy az ottmaradt magyarokat megkeresse, szintén domihiká
nus volt. Voltak dominikánus apácák is. Közéjük tartozott Szent
Margit királyleány.)

Szent Domonkos Dél-Franciaországban működött. Itáliában
hasonló tevékenységet fejtett ki Assziszi Szent Ferenc. Gazdag
kereskedő fia volt, és mindenét szétosztotta a szegények közt.
Atyja ezért kitagadta, de ő azt mondotta: "Most legalább az 15-
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ten az egyetlen igazi atyám." Társakat gyűjtött maga köré, akik
hozza hasonlóan teljes szegénységben éltek és csak alamizsná
ból tartották fenn magukat. Az alamizsnát úgy szolgálták meg,
hogy oktatták a népet és segítettek a szegényeknek munkájuk
ban. El is nevezte őket a szegény nép "bárátok"-nak. Szent Fe
renc nagyon szerette a természetet. Állandóan vidám és jókedvű
volt. Neki sikerült az ellentétet szegények és gazdagok közt úgy
enyhíteni, hogy elejét vette véres forradalmaknak.

Szent Domonkos 1221-ben, Assziszi Szent Ferenc 1226-OOn
halt meg. Mindketten alapítottak második rendet nők számára,
és harmadrendet az olyan világiak számára, akik nem léphettek
szerzetbe, hanem családban élve akarták Szerit Domonkost és
Szent Ferencet követni. Magyarországi Szent Erzsébet is ilyen
harmadrendi követője volt Assziszi Szent Ferenenek.

41. §. AZ úJKOR

Humanizmus. Reneszánsz. Az ember szereti a változatossá
got. Ha a régit megúnta, újat keres. A középkorban a teológia
volt a fő tudomány. Istennel és a kinyilatkoztatott igazságokkal
foglalkoztak elsősorban. Miután ezeket az igazságokat már mind
jól megtárgyalták. a tudósok és művészek az ember és a földi
világ felé fordították figyelmüket. Érdekelte őket a természet,
a történelem, a művészetek, sőt a földi élet szépségei és élveze
tei is. Ezt az új irányt humanizmusnak nevezték a latin ,,huma
nus" szóval, ami annyit jelent, mint emberi.

Ugyanakkor előkerültek a kolostorokból a régi római és
görög írók művei és szerétettel kezdték olvasni őket. A törökök
től nyugatra menekülő görög írók utánozták a régi pogány író
kat, a szobrászok és építészek követték az ókori görög szobrá
szatot és építészetet, úgyhogy valósággal újra született a klasz
szikus* pogány világ. Innen a név: reneszánsz, ami annyit jelent,
mint újjászületés.

A könyvnyomtatás feltalálása nagyon elősegítette a huma
nizmus és a reneszánsz terjedését.

Az egyház pártolja a múvészeteket. Az egyháznak az az
álláspontja, hogy minden igaz, jó és szép Istentől van, azért pár
tolásra méltó akkor is, ha pogányok alkották. A pápák tehát pár
tolták a reneszánszot. Példájukat követték a püspökök és a vi
lági nagyok. Föllendültek a művészetek, és a legnagyobb művé
szek, mint Leonardo da Vinci, Ráfael és Míchelangelo az egyház

• Kla56zikus: etsöosztatzu, kiváló,
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szolgáletában dolgoztak. Rómában lerontották a régi Szent P~
ter templomot, melyet Nagy <onstantin építtetett, és új, hatal
mas bazílika építéséhez fogtak reneszánsz stílusban.

(Leonardo da Vinci híres alkotása, az ..Utolsó vacsora".
Ráfael a Vatikán szobáit és folyosóit festette ki, de különösen
szerette a Szűz Anyát, a Madonnát festeni. Michelangelo nagy
festménye az "Utolsó ítélet" a sixtusi kápolnában, leghíresebb
szobra pedig a Mózes-szobor.

A legnagyobb katolikus költő az újkor hajnalán Dante, aki
a "Divina Commediá"-t, Isteni Színjátékot írta.)

A humanizmus és a reneszánsz káros hatása. Bár a huma
nizmus és reneszánsz fellendítették a tudományokat és .művé
szeteket, káros hatásuk is volt. A humanisták. közül némelyek
ugyanakkor, amíkor az ember felé fordultak, Istentől teljesen
elfordultak és az egyház ellenségei lettek. A régi pogány irók és
rnűvészek tanulmányozása pedig nemcsak azt eredményezte,
hogy az emberek szebb stílusban írtak és tökéletesebb szobro
kat és képeket alkot tak , hanem a régi pogány szellemet is fel
élesztette. Terjedt a fényűzés és erkölcstelenség, és az evangé
lium parancsaival nem törődve, erőszakoskodtak a hatalmasak.

Sajnos, a reneszánsz pogány szelleme egyik-másik pápát és
püspököt is megfertőzte. Ezek világias életet éltek és az egyházi
vagyont rokonaik gazdagítására fordították. Velük szemben az
evangélium szerint élő egyháziak és világiak a reformot, azaz
az egyházias szellem visszaállítását és a visszaelések megszün
tetését sürgették.

(Magyarországon Mátyás király volt a reneszánsz nagy ba
rátja. Bár hívő katolikus volt, felesége kedvéért mégis megtette,
hogy ennek nyolcéves unokaöccsét, Hippolit herceget, a pápa
ellenkezése dacára esztergomi érsekké nevezte ki.

Bakács Tamás, a későbbi esztergomi érsek, Esztergomban
gyönyörű reneszánsz kápolnát épített, mely még most is
fennáll.)

12. §. A "REFORMACIO"

Luther Márton. A reneszánsz pápák művészetpártolásasok
pénzbe került. Ehhez járultak a török háborúk költségei, ame
lyeknek jó részét szintén a pápáknak kellett előteremteniök.
E célból adót vetettek ki a hívekre és gyűjtéseket rendeztek.
Emiatt elégedetlenség támadt széles körökben, különösen Né
metorszáaban.

Történt, hogy X. Leó pápa gyűjtést rendezett a Szent Péter
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templom építésének céljára. Akik e seent célra adakoztak, arok..
nak búcsút engedélyezett, ha meggy6ntak és megáldoztak. Wit
tenbergában a szószéken egy Luther Márton nevű Agoston-rendi
szerzetes felszólalt e gyűjtés ellen, mondván, hogy a pápának
nincs joga búcsút engedélyezni (1517-ben). Ugyanakkor más,
téves tanokat is hirdetett, különösen azt, hogy nem kellenek jó
cselekedetek az üdvösséghez, elég, ha az ember hisz. Innen szár
mazott a mondás: "Vétkezz bátran, csak higyj bátrabban!"

X. Leó pápa felszólította Luthert, hogy vonja vissza téves
tanítását. Mikor pedig Luther vonakodott, kiközösítette őt.
Luther erre nagy néptömeg előtt elégette a kiközösítő bullát és
így szakított a pápával és az egyházzal. Hogy megmutassa,
mennyire nem törődik az egyház törvényeivel: szerzetesi papi
fogadalmát megszegve, feleségül vett egy kilépett apácát.

Luther egészen új tanokat hirdetett, amelyek ellenkeztek
az egyház tanításával. Tanításának főbb pontjait Melanchton
nevű barátja írásba foglalta és az augsburgi (ágostai) ország
gyűlésen a császárnak bemutatta (1530~ban). Innen nevezték el
Luther követőit ágostai evangélikusoknak. A németországi kato
likus rendek törvényt szavaztak meg a katolikus vallás védel
mére. Luther hívei ezen törvény ellen tiltakoztak, más szóval
protestáltak. ~ ezért elnevezték őket protestánsoknak.

Luther fellépése után Németország két részre szakadt: az
egyik rész Luther mellé állott. a másik rész katolikus maradt.
Mivel pedig a lutheránusok erőszakkal akarták Németországot
maguk mellé téríteni, :1 katolikusok pedig nem hagyták magu
kat. belső háborúkra került a sor, amelyek hosszú éveken át
PUS?+' tották Németországot.

Kálvin János, Luther Márton azt tanította, hogy nincs szük
ség egyházra, amely min"et vezessen, hanem vegye kezébe min
denki a Bibliát és abból olvassa ki. mit kell hinnie. A francia
Kálvin János azonhan mást olvasott ki a Bibliából, mint Luther
Márton, azért mást is tanított. Az ő tanításának fő pontja a.pre
destináció tana. Eszerint lsten előre meghatározta. hogy ki ke
rüljön a mennyorszázba és ki kerüljön a pokolba. és ez ellen
hiába az ember minden erőlködése.

Kálvinnak tanai miatt el kellett hagynia Franeia országot
és Svájcnak Genf nevű városába ment. ahol megbízták a .,refor
máció" megvalósí tásával (1541-ben). Mivel az erkölcsök igen
lazák lettek. Kálvin szigorú rendeletekkel szabályozta a könnvü
véru genfiek p]E't ó ! "ki.k P7pn s7é1h~lvC)k ellen vétettek. börtön
nel vagy halállal bűnhődtek. Azt sem tűrte, hogy valaki a Bibe
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liából mást olvasson ki, 'mint ő. Szervédé Mihály, spanyol or..
vost, aki az ő tanításától egy pontban eltért, lassú tűzhalálra
ítélte.

(Míg Luther tanítását főleg Németországban és a skandináv
államokban követték, Kálvin hívei Svájcban, Franciaországban,
Hollandiában és Magyarországon terjedtek el.

Külsőleg az a különbség volt Luther és Kálvin vallása közt,
hogy a lutheránusok kovásztalan kenyérrel tartották az úrva
csorát, a kálvinisták kovászossal. A lutheránusok meghagyták
az oltárt és a szeritképeket templomaikban, a kálvinisták ellen
ben szigorúan tiltják azokat.)

A protestantizmus Angolországban. Angolországban maguk
a királyok vezették be a protestantizmust. VIII. Henrik angol
király el akart válni törvényes feleségétől, hogy egy másikat ve
hessen el. Mivel pedig a pápa a vájáshoz nem akart hozzájárulni,
kimondotta, hogy az angol egyháznak feje ezentúl nem a
pápa lesz, hanem ő, a király. Akik ezt nem ismerték el, azokat
kivégeztette, többi közt saját nagynevű kancellárját Mórus Ta
mást is. Egymásután hat feleséget vett és ezek közül kettőt ki
végeztetett. Leánya, Erzsébet királynő, végleg megerősitette a
protestantizmust Angolországban. A katolikusokat véresen ül
dözte és saját unokanővérét, a katolikus Stuart Mária skót ki
rálynét is lefejeztette.

Az angol protestáns vallást anglikán vallásnak nevezték el.
(Mórus Tamást az anyaszentegyház szentté avatta.)
A hitújítás Magyarországon. Hazánkban az új hit a mo

hácsi vész után kezdett terjedni (1526-ban). Fő oka ennek az
volt, hogy a mohácsi csatában elesett két érsek és öt püspök,
helyüket pedig nem töltötték be, hogy a püspöki birtokok jöve
delme megmaradjon a királynak. A török háborúknak sok pap
is 1'ildozatul esett. A nyáj így pásztor nélkül maradt és könnyű
volt azt hamis útra terelni.

Eleinte Luther Márton tanítása terjedt el, főképpen az er
délyi szászok és egyéb német telepesek. között. A magyaroknak
Luther vallása nemigen kellett, rnert nem szerették a némete
ket. Annál gyorsabban terjedt el köztük Kálvin vallása, majd
később Erdélyben az unitárius vallás. A terjedést elősegítette,
hogy az egyszerű nép sok helyen nem is tudta, hogy új vallás
ról van szó, mert az új hit hirdetői eleinte megtartották a kato
likus kü1sőségeket. A török is inkább tűrte a protestáns, mint a
katolikus vallást, mert a katolikus egyház feje, a pápa volt leg
főbb ellensége.
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A XVI. század végén Magyarországon a főurak túlnyomó
része már protestáns volt, és ezek jobbágyaikat is a protestáns
vallásra hajtották.

A protestantizmus következményei. A hitújítás következté
ben a legtöbb országban zűrzavar, belső nyugtalanság, lázadások
és' véres háborúk támadtak. Az erkölcsök is igen megromlottak.
Viszont az is igaz, hogy a hitújítás nyomán élénk szellemi élet
támadt, mert a katolikusok és protestánsok is felvonultatták
legjobb szónokaikat É'S íróikat a küzdelemre. Mindkét részről le
fordították a Szentírást, és hogy azt a3 egyszerű emberek is el
olvashassák. elterjesztették az írás-olvasás tudományát.

(A protestánsoknak Károlyi Gáspár fordította le a Szerit
írást, a katolikusoknak Káldi György. Részleges magyar Szent
írás-fordítások már a hitújítás előtt is voltak.)

43. §. A KATOLIKUS MEGűJHODAS

A tridenti zsinat. Hogy az egyházi állapotokat javítani, re
formálni kell, azt senki nem tagadta. Luther és Kálvin azt hir
dették, hogy ők valósítják meg a javítást, azaz reformácíót, de
ennek ellenkezője következett be. Altalános lett tehát a kíván
ság az egyházban, hogya pápa hívjon össze egyetemes zaínatot,
mely az igazi reformációt végrehajtsa. Ez meg is történt 1545
ben. Az összes püspökök meghívást kaptak Tridentbe, mely vá
ros akkor Dél-Németországhoz tartozott. A protestánsokat is fel
szólították, hogy küldjék el képviselöiket, de ők nem jöttek el
Ezzel végleg elszakadtak az egyháztól.

A hitigazságokat nem kellett megreformálni, mert azok
Krisztus Urunk óta nem változtak és rajtuk változtatni nem is
leheto A tridenti zsinaton csak jobban megmagyarázták és meg
erősítették azokat az igazságokat, amelyeket a protestánsok ta
gadtak vagyelferdítettek. De meg kellett javítani az erkölcsö
ket. A zsir:ati atyák tehát törvényeket hoztak az egyházba beo
csúszott visszaélések ellen és elrendelték, hogy a püspökök a pa
pokat szemináriumokban neveljék.Isten sok szentéletü, buzg6
férfiút támasztott, kik azon fáradoztak, hogy a tridenti zsinat
rendelkezései ne maradjanak csak papíron, hanem hogy azokat
mindenütt pontosan Végrehajtsák. Ilyen férfiak voltak Borromei
Szent Károly. milánói érsek Olaszországban, Szalézi Szent Fe
renc, genfi püspök Svájcban és Franciaországban, Pázmány Pé
ter Magyarországon stb. Sikerült is lassan kiküszöbölni a bajo.
kat 0é6 új, pezsgő életet teremteni az egyházban.
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CA tridenti minat által megindított igazi reformáci6t, mivel
az Luther és Kálvin téves reformációja ellen szólt, el1enrefor..
mációnak is azokták nevezni.

A tridenti zsinat többszörös megszakítással 18 évig tartott
és 1583-ban ért véget. A Z&Ínat rníndvégig a pápai követek el
noklése alatt folyt Ie.)

nzu8tár!l88ága. Súlyos Időkben a Szentlélek Ürísten min
dig támasztott új szerzetesrendeket az egyház megsegítésére.
Ilyen szerzetesrendsk voltak a XIII. században a dominikánusok
és a Iérencesek, és ilyen rend lett a tridenti zsinat idején a
"Jézus társasága".

E rend alapítója Lojolai Szent Ignác. O spanyol nemes volt
~ katonai babérokra vágyott. Egy vár ostrománál azonban sú
IY06Bn megsebesült ég ekkor elhatározta, hogy Krísztus kato
nája lesz. Vísseavonult tehát a világtól és Manréza városában
imádságban és elmélkedésben töltötte idejét. Elmélkedéseit le is
írta, és ezek nagyon híresek lettek, mert szer-intük szoktuk tar-
tani a lelkigyakorlatokat. •

Hogy pappá lehessen, Ignác nagy szorgalommal kezdett ta
nulni, ami idős fejjel nehezen ment neki. De vasakarattal kitar
tott, és Párizsban elvégezte a teológiát,' azután felszenteltette
magát. Többen csatlakoztak hozzá, és ezekkel megalapította
rendjét. A rend szabályait III. Pál pápa 154Q-ben jóváhagyta. E
azabályokban Szent Ignác szigorú, katonás engedelmességet kö
vetel a rendtagoktól. de a közös ájtatosságet nem írja nekik elő,
hogy ne legyenek kötve és szabadabban mozoghassanak az
élet minden terén.

A jezsulták nagy buzgalommal láttak a munkához. Gy6n
tattak, prédikáltak, könyveket írtak, iskolákat alapítottak. Isko
lAikba még protestáns szülök is szívesen küldőtték gyermekei
ket. Nagy számban mentek a jezsuiták a pogány missziókba : In
diába, Japánba. Kínába, Amerikába, ahol sikerrel terjesztették a
hitet. Többen közülük vértanúhalált haltak. A legnevezetesebb
jezsuita mísszíonáriusok Xavéri Szerit Ferenc és Klavér Szerit
Péter voltak. .

Nagy pápák a tridenti zsinat után. A tridenti zsinat után
szentéletű, tudós pápák következtek, akik a pápai tekintélyt újra
magasra emelték. Köztük legnevezetesebb volt V. Szerit Pius,
XIIl. Gergely és XI. Ince pápa. .

V. Szent Pius pápa különösen a papok és a szerzetesek éle
tének megjavttasára törekedett. Kiadta az új mísekönyvet és
breviáriumot éi megkívánta, hogy a papok a breviáriumot na-
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ponta imádkozzálc Katekizmust is adott ki a lelkipásztorok szá
mára, hogy abból jól tudjanak prédikálni. Mikor pedig a törökök
a tenger felől Itália megtámadására készültek, rábírta a spanyo
lokat es velenceieket, hogy szövetséget kössenek és hajóhadat
küldjenek a törökök ellen. A maga hajóit is segítségül küldte.
Sikerült is a török flottát 1571-ben Lepantónál megsemmisíteni.
A keresztények 200 hajót zsákmányoltak és 12 OOO keresztény
gályarabot kiszabadítottak. Ez a nagy győzelem október 7-én, a
Rózsafüzér Királynéja napján történt, amikor a pápa és hívek
buzgón imádkozták a rózsafüzért agyőzelemért.

XIII. Gergely pápa a naptárt javította meg. A régi Julián
naptár, amelyet még Julius Cézár vezetett be, hibás volt, s emiatt·
az újév XIII. Gergely idejében már 11 nappal későbbre esett,
mint Julius Cézár idejében. A pápa elrendelte tehát, hogy 1582.
október 4. után mindjárt 15-ike következzék, és ezentúl a százas
esztendők (1600, 1700, 1800 stb.) ne legyenek szökőévek, csak
akkor, ha az első két szám néggyel osztható. Az új naptárt las
san az egész keresztény világ elfogadta a görögkeletiek kivételé
vel. XIII. Gergely a külöhböző nemzetek kispapjainak Rómában
szemináriumot létesített. A magyar és német kispapok számára
a Kollégium Germaniko-Hungarikumot alapította.

XI. Ince pápát a szegények atyjának nevezték. Önmagával
szemben szigorú és takarékos volt, de annál többet áldozolt a
szegények támogatására és a törökök elleni háborúk segítésére.
Mikor a török sereg Bécset fenyegette, kétmillió frankot küldött
a fenyegetett város védelmére, ami akkor igen nagy pénz volt.
Rábírta a lengyel királyt és a német fejedelmeket, hogy siesse
nek Bécs segítségére. Sikerült is a törököt Bécsnek falai alatt
1683-ban tönkreverni. A nagy pápa azonban nem elégedett meg
ezzel. Addig nem nyugodott, míg a keresztény hadak Budát ís
fel nem szabadítottak 16.36-ban.

A katolikus megújhodás Magyarországon. Hazánkban a
ellenreformáció vezérei az esztergomi érsekek voltak. Oláh Mik
lós esztergomi érsek..a tridenti zsinat határozatának engedel
meskedve, megalapította az első szemináriumot Nagyszombat
ban. Pázmány Péter ezt a szemináriumot kibővítette és egy má
sikat is alapított Bécsben, hogy a kispapok ott magasabb kikép
zésben részesüljenek. Ez a szeminárium ma is megvan és Páz
máneumnak hívják. Ugyanő könyveket adott ki, melyekkel a
katolikus hitet világosan megmagyarázta és megvédelmezte.
Ezek között legnevezetesebb volt az "Igazságra vezető kalauz".
Könyveit olvasva és prédikációit hallgatva, sokan a protestánsok
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közül újra katolikusok lettek. Több főurat is visszatérített a ka"!
tolikus vallásra.

Pázmány Nagyszombatban egyetemet is alapított (1635~
ben). Ebből az egyetemből fejlődött a mai budapesti tudomány..
egyetem.

Pázmány korában dúlt a harmincéves vallásháború Német
országban (1618-1648). E háborúba beavatkoztak az erdélyi fe
jedelmek, Bethlen Gábor és Rákóczi György is, hogy megsegít
sék a német és cseh protestánsokat. Pázmány szomorúan látta
a pusztulást, melyet e háborúk Felső-Magyarországonokozták,
mikor már a török is eléggé irtotta nemzetünket. Ezen hadjára
tok alkalmával történt, hogy a protestáns hajdúk a három kas
saivértanút halálra kínozták (1619-ben).

(A kassai vértanúk : Kőrösy Márk esztergomi kanonok, Gro
decz Menyhért és Pongrácz István jezsuiták. voltak.)

44. §. A FELVII ,AGOSOnAS KORA

A filozófusok. A protestánsok ugyan elszakadtak az egyház..
tól, de megtartot ták a Bibliát És hittek a kinyilatkoztatásban.
A XVIII. század bölcselői, más szóval -filozófusai azonban a ki
nyilatkoztatást is elvetették és azt hirdették, hogy miután Isten
megteremtette az embert, most már nem törődik vele. Nincs is
szükség vallásra, elég, ha az ember a maga eszét követi. Föl
kell világosítani az embereket, ki kell rnűvelní az észt, és akkor
boldog lesz az emberiség.

(A bölcselöket. akik ilyeneket hirdettek, desitáknak nevez
ték. Más nevük racionalista volt, a ratio = ész szóról elnevezve.)

A leghírhedtebb volt a filozófusok között Voltaire (Voltér),
aki tudományos művekkel, színdarabokkal és levelekkel terjesz
tette a hitetlenség eszméit. Mivel érdekesen és szép stílusban tu..
dott írni, ezren és ezren olvasták műveit nemcsak hazájában,
hanem Francíaországon kívül is. Az e~házat különösen gyű
lölte. Jelszava volt: "Tapossátok el a gyalázatost!" Dicsekedett,
hogyha tízenkét apostol elterjesztette a kereszténységet. ő majd
megmutatja. hogy egyedül megsemmísíti azt. Követői rajongtak
érte: kezét és ruháját csókolták, az idők f'olvamán azonban el
halványodott emléke, és könyvei ma elfeledve porosodnak régi
könyvtárak polcain.

Voltaire kortársa volt Rousseau (Russzó), Istent ugyan nem
tagadta. de C"Hk olyan val lást fOF"'3.nott el. amelvet az ember a
saját eszével csinál. Azt hirdette, hogy az emberi természet ön-
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magában romlatlan és csak a társadalom teszi romlottá. Hir-l
dette a jogot a forradalomra, és ezzel előkészítette a francia
forradalmat.

A szabadkőművesség. A szabadkőművesek titkos társaságot
képeznek. Nevüket onnan kapták, hogy gyűléseiken a régi. kő
műves céhek jelvényeit viselték. Külsőleg jótékonyságot gyako
roltak, a valóságban Voltaire, Rousseau és társaik eszméire es
küdtek és azokat terjesztették. Titkos gyűléseken terveket ko
holtak, hogy hogyan lehet lázadásokat szítani és a vallás befo
lyását a népre megtörni. Az egyház ismételten elítélte a szabad
kőművesség szektáját és tagjait kiközösítéssel sújtotta.

A francia forradalom. XIV. és XV. Lajos királyoknak sok
háborúja és fényűzése, valamint a nemesség pazarlása és költe
kező élete nagy nyomorba döntötte a francia népet. Ennek kö
vetkeztében 1789-ben kitört a francia forradalom. XVI. Lajos
királyt letették és később kivégezték. A nemesség adómentessé
gét és más előjogait megszüntették. Szabadság, egyenlőség és
testvériség lettek a jelszavak, és a francia forradalom katonái
lelkesen harcoltak, hogy ezeket a jelszavakat az egész világon
terjesszék és megvalósitsák.

A XVIII. század Iilozófusaínak és a szabadkőműveseknek

hatására azonban a francia forradalom az egyház ellen is fordult.
Új, úgynevezett polgári alkotmányt készítettek az egyház szá
mára, amely teljesen felforgatta a Krisztustól alkotott szerveze
tet és kizárta az egyház fejének, a pápának jogait. Azok a püs
pökök és papok, akik ragaszkodtak az egyház ősi törvényeihez,
kénytelenek voltak lemondani. Sokan közülük vértanúhalált is
szenvedtek. A forradalmárok megszüntették a keresztény idő
számítást és a vasárnap helyett minden tizedik napot tartottak
szünetnapnak. Eltiltották a harangozást, és végül még a templo
mokat is becsukták és idegen célokra használták. A párizsi Szent
Genovéva templomot például nagy embereik sírhelyévé alakí
tották, és az elsők, akiket oda temettek, Voltaire és Rousseau
voltak.

A francia forradalmárok VI. Pius pápát is fogságba hurcol-l
ták, és az agg páp.a a fogság szenvedései közt halt meg.

Napóleon. A francia forradalrnat Napóleon fékezte meg, bár
ő maga is a forradalom híve volt. Mint katona, nagy győzelme
ket aratott, s ezért megválasztották első konzulnak, majd később
esászárrá kiáltatta ki magát. Napóleon látta, hogy a nép nem él
het vallás nélkül. azért 1801-ben megegvezést, konkordátumot
kötött VII, Pius pápával, amelyben újra biztosította az istentisz~



telet szabadságát. Mivel a forradalomban elvették az egyház
minden vagyonát, némi fizetést biztosított a püspököknek és pa
poknak Később azonban ellentétbe került a pápával. Ugyanis
elfogLalta az egyházi államot és azt akarta; hogy a pápa tegye
át székhelyét Rómából Párizsba.. A pápa ezt nem tehette, mire
Napóleon őt fogságba hurcolta. A császárt a pápa kiközösítette!
Napóleon vállat vonva mondta: "Ezért még nem fog kiesni a
fegyver katonaim kezéből." Nemsokára Oroszország ellen indi
tott háborút és Moszkvát is elfoglalta, de onnan tél közepén
vissza kellett vonulnia. Katonái az úton megfagytak és a fegy
ver kihullott dermedt kezükből (1812-ben). Napóleon ezt a vere
séget többet nem tudta kiheverni. 1815-ben végleg legyőzték őt
és Szent Ilona szigetére száműzték. A pápa kiszabadult fogsága
ból és magyar huszárok díszkíséretében vonult be Rómába.

A felvilágosodás hazánkban. Hazánkban a .,felvilágosodás"
eszmél közül a jókat a mélyen vallásos Mária Terézia királynő
törekedett megvalósítani. Fejlesztette az iskolaügyet és enyhített
a jobbágyok terhein. Fia, II. József türelmi rendeletével a pro
testánsok helyzetéri könnyített és így a vallási békét szolgálta.
Saját egyházának azonban sok szomorúságot okozott. Csaknem
kísemmizte ugyanis a pápát a magyar egyház kormányzásából
és ő maga intézkedett a vallás ügyeiben. Még azt is megszabta.
hány gyertya éghet az oltáron. II. Frigyes porosz király el is
nevezte őt "sekrestyés testvér"-nek.

VI. Pius pápa személyesen jött Bécsbe, hogy II. Józsefet
rendeletei visszavonására birja. A császár ugyan illő tisztelettel
fogadta a pápát, de egyházi politikájából nem engedett. Halálos
ágyán azonban mindent visszavont, kivéve türelmi rendeletét
(1790-ben).

Míg II. József hivő katolikus volt és, bár tévesen. de jó szán
dékkal cselekedett, a felvilágosodott irók a francia bölcselők
példájára nálunk is a vallás és az egyház ellen támadtak.

45. §. AZ EGYHÁZ HELYZETE A LEGŰJABB KORBAN

A liberalizmus. A francia forradalom után a szabadervűség,
más szóval liberalizmus, uralkodott Európában. Az emberek lel
kesedtek a jobbágyság felszabadításáért, a sajtószabadságért. a
vallásszabadságért, a gondolatszabadságért. Ennek az irányzat
nak köszönhették az angol és holland katolikusok, hogy meg
szüntették országaikban az ellenük hozott törvényeket.

De voltak a liberalizmusnak káros hatásai is. A kapitalista
gyárosok szabadon zsákmányolhatták ki munkásaíkat és a leg...
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nagyobb nyomorban tartották őket. A munkások védelmére és
sorsuk javítása érdekében' adta ki XIII. Leó pápa "Rerum Nova
rum" kezdeW híres körlevelét (1891-ben).

Sokan a szabadságot úgy értelmezték, hogy, mindent sza
bad: szabad az újságokban hazudní, rágalmazni, szabad a ke
reskedelemben csalni, szabad uzsorakamatot szedni, szabad a há
zastársat elhagyni, szabad az Isten törvényei ellen harcolni; s
mikor a pápák ez ellen felszólal tak, akkor az egyházat maradi
nak, FI szabadság és haladás ellenségének nyilvánították.

Az egyházi állam elfoglalása. Az olaszok azt kívánták, hogy
egész Itália egyetlen állam legyen, és ne legyen benne több ki
rályság és fejedelemség. Ezen kívánságnak útjában állt Itália
közepéri az egyházi állam. A pápa az egyházi államról önként
nem mondhatott le, mert az nem volt az ő személyes tulajdona,
azért Viktor Emmánuel, Eszak-Olaszország királya. erőszakkal
fnglalta el az egyházi államot és 1870-ben bevonult Rómába.
IX. Pius pápa a Vatikánban húzta meg magát, és ettől fogva a
pápák nem tették ki onnan lábukat, mert nem akartak az olasz
király alattvalói lenni. A pápáknak nagyon fájt, hogy az olasz
néppel így szembekerültek, és az olasz katolíkus nép is szerétett
volna igazságot tenni a pápának. Csak a szabadkőművesek örül
tek ennek az állapotnak. Mikor azonban hatalmuk megtört az
olasz nép kibékült a pápával és egyezményt kötött vele (1929
ben). Ezen egyezményben elismerte, hogy a Vatikán független
terület és a pápa semmiféle földi hatalomnak alávetve nincsen.

(A pápának ragaszkodnia kell függetlenségéhez, mert Krisz
tus helytartója nem lehet alávetve földi uralkodónak.)

A vatikáni zsinat. Amikor a vallást és a pápát legjobban
támadták, akkor hívta össze IX. Pius egyetemes :zsinatra a világ
püspökeit a Vatikánba (1870-ben). E zsinaton megvizsgálták a
modern tanokat és azokból a téveseket elitélték. Azután ünne
pélyesen kimondták, amit az egyház eddig is tartott, hogy ti. a
pápa hit és erkölcs dolgában csalatkozhatatlan, ha az egész egy
házat kötelező erővel tanítja. Ezt nevezzük a csalatkozhatatlan
ság dogmájának. Nagy volt emiatt .a felzúdulás a liberálisok
közt, és azt mondták, hogy a katolikusok istenítik a pápát. De
erről szó sem volt, mert a pápa nem a maga erejéből, hanem a
Szeritlélek kegyelméből csalatkozhatatlan.

A pápák tekintélye. A vatikáni zsinat óta a pápák tekintélye
még inkább növekedett. Szavukra felfigyel a világ, É'S li leg
különbözöbb országok, még a nem katolikusok is követeket kül
denek hozzá. XIII. Leó pápa élére állt annak a rnozgalomnak,
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amely az afrikai néger rabszolgakereskedés ellen küzdött és
sikerült is azt teljesen megszüntetní. A szeritéletű X. Pius meg
engedte a gyakori szeritáldozást és sürgette, hogya gyermekek
mar 7 éves korukban áldozzanak. XV. Benedek pápa az első
világháborúban mindent megvett a béke helyerállítására és sokat
faradozott a hadifoglyok sorsának kőnnyítésén,Ö és utódai szün
telenül dolgoztak a háborús nyomorúság enyhítésén. nemcsak
szóval, hanem bőséges adományokkal is. XI. Pius különösen a
missziók fellendítésére fordította figyelmét. Sürgette a benn
szülött papok nevelését és bennszülött püspököket is szentelt,
Jólesett ez a megbecsülés a gyarmati hatalmak által lenézett
színeseknek. Végül XII. Pius minden erejét a béke fenntartá
sára fordítja. Címerében galamb van a béke olajágával. XII. Pius
pápa Magyarországon is járt 1938-OOn. Akkor pápai legátus volt
a budapesti eucharíszükus kongresszuson, melyre a világ min
den tájáról összegyűlteka katolikusok.

Szentek a legújabb korban. Isten a legújabb korban sok
szentet adott az egyháznak. Minden rangú és korú férfi és nő
van köztük. Don Bosco Szent Jánost már életében is világszerte
ismerték. Az elhagyatott, csavargó fiúkat gyűjtötte maga köré
és tisztes polgárokat nevelt belőlük. Vianney Szent János, arszi
plébános, sok küszködés után lett parasztfiúból pap, s bár tudo
mányban és ékesszólásban nem tűnt ki, önmegtagadó életével
és egyszerű prédikációival ezreket indított bűnbánatra. A kis
Szerit Bernadettnek többször megjelent a Szűzanya Lourdesben
(1858-OOn) és megmutatta neki a helyet, ahol a CSudálatos forrás
fakadt, melynek vizében igen sok beteg talált gyógyulást.
Lísieuxi (liziői) Kis Szerit Teréz karmelita apáca hosszú kinos
betegségét mosolygós lélekkel viselte és kis dolgokban törekedett
pontos lenni és Istennek tetszeni. A 12 éves Goretti Szerit Má
ria inkább meghalt, de Istent súlyos bűnnel meg nem bántotta:
egy rossz útra tévelyedett fiú szúrta le őt, mert nem akart csábí
tására hallgatni. Nemrég avatták szentté X. Pius pápát, aki sok
üdvös reformot hozott be az egyházban és meghalt a bánattól.
mikor az első világháború kitört.

Mindezek és még sokan, akiket kívülük szentté avattak,
vagy akik ismeretlenül szerit életet éltek, bizonyítják, hogy a
Szeritlélek Isten nem hagyta el Krisztus egyházát, amínt nem
is fogja elhagyni a világ végéig.
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