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Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Előszó
Tíz éves voltam, amikor életemben először időszalagot láttam. Akkor jelent meg
Magyarország 12 évszázados történetének időszalagja. A neveket olvasva csupa
ismerős névvel találkoztam, akikkel már az iskolai olvasókönyv olvasmányai alapján
megismerkedhettem. Akkor született meg bennem az addigi olvasmányaim során
összeszedett mozaik szemek alapján az a kép, amely mai történelemszemléletem
alapja lett. Az időszalagot nézve további neveket kerestem: hol van az Úr Jézus, hol
van Ábrahám, Mózes és Illés, akikről már a templomban, a szentmiséken annyiszor
hallottam, hová kellene őket beírni erre az időszalagra? Elkezdtem számolni, és
kiderült, hogy a meglévő 12 sor fölé legalább újabb 20-25 sort kellene berajzolni, hogy
neveik megfelelő helyre kerüljenek. Ekkor kezdtem megsejteni, mi is az a történelmi
távlat. Ezután jó pár év telt el, amikor egy könyvben megjelent az Ószövetséget,
majd pedig az Újszövetséget és az Egyház történelmét áttekintő időszalag.
Hiábavaló azonban a legjobb időszalag akkor, ha a rajta lévő nevek nem
mondanak nekünk semmit. Ahhoz, hogy egy mozaikkép elkészüljön, sok apró
mozaikkockára van szükség. Ezért az elsőáldozás utáni évek hitoktatásának egyik
feladata, hogy ezeket a mozaikkockákat egymásután lerakjuk. Nem történelmet kell
tanulnunk, hanem minél több mozaikszemet kell emlékezetünkben elhelyeznünk,
hogy végül áttekinthető kép legyen belőle.
Akik már voltak elsőáldozók, azok az Úr Jézus és az apostolok életét bemutató
mozaikszemeket már megismerhették. Ezt követi ez a Népem vagyok hittankönyv,
hogy megismerjünk minél több mozaikszemet az Ószövetség történelméből. A Jézus
Egyháza hittankönyv, amely az Egyház életéből mutat be nekünk pillanatképeket.
Ezek a pillanatképek segítenek bennünket, hogy Isten üdvösségtervét és az
Egyház misztériumát értelmünkkel meg tudjuk közelíteni. A történelmi eseményeket
szemlélve felismerhetjük, hogyan valósult meg Isten üdvözítő terve, az Úr Jézus
megváltói műve, amelyet az Ószövetség előkészített és kibontakozik Jézus Egyháza
életében.
Tudjuk, hogy igazán csak azt tudjuk megismerni, akit szeretünk, akivel jó
kapcsolatban vagyunk. A mi hitünk is akkor tud fejlődni és megerősödni, ha nemcsak
az Úr Jézusra és Egyházára vonatkozó ismereteink bővülnek, hanem a mindennapi
életben is előre haladunk Jézus szeretetében. Így alakul majd ki bennünk Jézus
Egyházáról az a történelmi mozaikkép, amelyet szemlélve felismerjük és megsejtjük,
mit jelent, hogy Mennyei Atyánk szeret bennünket és gondoskodik rólunk, hogyan
bontakoztatja ki az Atyánk üdvözítő tervét Jézus Egyháza életében.
Ehhez a felfedező úthoz kérjük a Szentlélek Úristen megvilágosító kegyelmét.
Győr, 2015. szeptember 24-én, Szent Gellért ünnepén
Dr. Rédly Elemér
teológiai tanár

4

ALAPVETŐ ISMERETEK A BIBLIÁRÓL

 Minden

Írás, amit az Isten sugalmazott,
jól használható a tanításra, az érvelésre, a
feddésre, s az igaz életre való nevelésre.
(2Tim 3,15-17)
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1. A Szentírás Isten üzenete

Sohasem keletkezett jövendölés emberi akaratból, hanem mindig
csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek Isten megbízottaiként a
szent emberek. (2Pét 1,21)
A kinyilatkoztatás
Isten szeret minket, minden embert üdvözíteni akar. Azért küldte hozzánk Szent
Fiát, hogy örömhírét elmondja nekünk. Tőlünk pedig azt kívánja, hogy higgyünk
Jézus Krisztusban, és tanítása szerint éljünk.

A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez.
Azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott.
Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Egyházára bízta
Mennybemenetele napján megbízta őket: „Menjetek tehát, tegyetek
tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és
a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit
parancsoltam nektek. Íme én veletek vagyok mindennap a világ végéig.” (Mt
28,16-20) „Aki titeket hallgat, engem hallgat.” (Lk 10,16)
Az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást úgy adja tovább, hogy hűségesen őrzi az
apostoli igehirdetést, benne a sugalmazott Szentírást. Az igaz hitet tévedés nélkül
a pápa és a vele egységben lévő püspökök tanítják. Az Egyház tévedhetetlenségét
Krisztus ígérete, a Szentlélek működése biztosítja.
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A Szenthagyomány

A kiáradó Szentlélek kegyelmével együttműködő apostolok teljesítették a rájuk
bízott küldetést: életükkel és szavukkal hirdették Jézus örömhírét, az akkor ismert
egész világon. Később ők maguk és tanítványaik le is leírták azt, amit az Úr Jézusról
élő szóval is tanítottak.

A Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása, amelyet az Anyaszentegyház
igehirdetésével ad tovább.
A sugalmazás

A Szentírás (Biblia)

A próféták, illetve az egyes könyvek írói, a szent írók, nem „diktálásra” írtak,
hanem Isten irányításával maguk fogalmazták meg azt a mondanivalót, amit Isten
leírásra közölt velük. A Szentlélek szólt a próféták szavával, és ő késztette írásra és
vezette a szent könyvek íróit. Írásaik magukon viselik az ő emberi sajátosságaikat
is, ahogy ők ezt a világot látták és értelmezték.

A sugalmazás a Szentléleknek az a tevékenysége, amellyel biztosítja, hogy
a szent könyvek szerzői Isten üzenetét, az üdvösségre vezető igazságot
tévedés nélkül írják le.
Hogyan készült a Szentírás?

Az Istentől sugalmazott írásokat Isten népe rendszeresen olvasta, ismételten
újra másolta. Azt is gondosan számon tartották, hogy melyek ezek a sugalmazott
írások. Ezeknek a szent iratoknak a felsorolását az ún. kánonokban találjuk meg.

A Szentírás az Istentől sugalmazott (kánoni) könyvek gyűjteménye.

Ennek a gyűjteménynek két része: az Ószövetség 45 (46) könyve, amelyek a
Krisztus előtti időben készültek, és az Újszövetség 27 könyve, amelyeket a Kr. u.
50 és 100 közötti időben írtak. Ezekbe a gyűjteményekbe azok a könyvek tartoznak,
amelyeket az Egyház Istentől sugalmazottnak ismer el.

Isten üzenetét, a Szentírást és a Szenthagyományt
tévedés nélkül a katolikus Egyház magyarázza.
Különböző műfajú írások a Szentírásban

Az ószövetségi könyvek főbb műfajai az ún. történeti könyvek, a prófétai könyvek
és a bölcsességi könyvek.
A Biblia ún. történeti könyveiben a választott nép történetéből olvashatunk
részleteket. Ezek a könyvek azonban nem olyanok, mint a mai történelemkönyvek,
elsősorban nem az eseményeket akarták megörökíteni, hanem azt akarták
megvallani, hogy bűneink ellenére hogyan szeret minket az Isten. Istenbe vetett
hitüket és bizalmukat népük történetéből vett példákon mutatták be, így a történetek
igazi „főhőse” mindig az Isten, aki üdvözíteni akar minket.
A prófétai könyvek bepillantást adnak nekünk a próféták életébe és sorsába,
abba, hogy hogyan tanítottak és közvetítették a próféták Isten üzenetét a királyoknak
és a népnek.
A zsoltárokból és a bölcsességi könyvekből megismerhetjük a választott nép
hitét, Istenbe vetett bizalmát, és nyomon követhetjük, hogyan fejlődtek ismereteik
Istenről és teremtett világáról, milyen volt az ókori emberek gondolkodásmódja.

A Biblia fő szerzője az Isten, társszerzői pedig emberek, a szent írók.
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Hogyan olvassuk a Szentírást?

A Szentírás Isten írott üzenete az emberekhez
A keresztény ember számára a Szentírás több, mint régi érdekesség vagy
történelmi forrás. A Szentírás Isten levele az emberekhez, ami nekünk szól,
oda kell figyelnünk rá, és tanulnunk kell belőle.
A templomban minden szentmisén hallunk a Szentírásból egy-egy részt, amelyet
a szentbeszédben magyaráznak meg nekünk.

Az ószövetségi Szentírás mondanivalója
Az ószövetségi könyvekből megismert események távoli időkben és
távoli tájakon zajlottak le, Közel- és Közép-Keleten. A családi történeteket
szájhagyomány útján őrizték, és csak Kr. e. 1000-től írták le. A legrégebbi
történet kb. Kr. e. a 19. századból való. Amikor a Biblia különböző műfajú
ószövetségi írásait olvassuk, lassan megismerjük nemcsak Isten választott
népének hitét és mindennapi életét, hanem Istennel való kapcsolatának
történetét is. Ennél azonban fontosabb, hogy meglássuk, hogyan készítette
elő Mennyei Atyánk a Megváltó eljövetelét, választott népének és vezetőinek
minden emberi gyarlóságára ellenére.
Nehezen érthető dolgok a Szentírásban
Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek, ahogy szeretett testvérünk, Pál írta
nektek ajándékul kapott bölcsességében minden olyan levélben, amelyben
ezekről a dolgokról beszél. Vannak bennük nehezen érthető dolgok, ezeket
a tanulatlan és állhatatlan emberek kicsavarják a saját vesztükre, akárcsak
a többi Írást is. (2Pét 3,15-16)
Mennyei Atyánk Jézus Krisztus által azt üzente nekünk, hogy bűneink
ellenére szeret minket, megszabadít bűneinktől, boldog életében részesít,
és földi életünk után eljuthatunk az örök életre!
A szent írók munkájuk során az Istentől kapott közvetlen kinyilatkoztatáson
kívül felhasználhatták saját ismereteiket és tapasztalataikat, őseik szóbeli
hagyományait és írott feljegyzéseit is. Ahhoz tehát, hogy írásaikat helyesen
tudjuk magyarázni, ismernünk kell azt a világot is, amelyben ők éltek. További
alapvető szabálya a Biblia magyarázatának, hogy mindig figyelembe kell
venni az Egyház élő tanítását.
Aki a Szentírást csupán mai ismeretei birtokában akarja értelmezni, az nem
fogja Isten üzenetét helyesen megérteni. Ezért a Biblia olvasásával párhuzamosan
tanulmányokat kell végeznünk a Biblia világáról, és el kell olvasnunk azokat a
Szentírásban található magyarázatokat is, amelyeket hozzáértő szakemberek írtak.
Mit jelent az, hogy az Egyház a hit és az erkölcs tanításában nem tévedhet?

A teljes kinyilatkoztatás a katolikus keresztény vallásban található meg.

Új kinyilatkoztatást nem várunk, mert Isten teljesen kinyilatkoztatta önmagát
Jézus Krisztusban.

Legyen napi olvasmányod a Szentírás!
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ISTEN KIVÁLASZT EGY NÉPET
ÉS SZÖVETSÉGET KÖT VELE

& Így szólt az Úr: „Vonulj ki földedről arra a földre, amelyet

majd mutatok neked.” – „Népek sokaságának atyjává teszlek,
megsokasítlak”, nagy néppé teszlek” (Ter 12,1. – Ter 17,6)
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2. Izrael népének ősatyái

Ábrahám meghívása
„Szövetséget hozok létre köztem és közted, majd utánad utódaid Istene
leszek. Neked és utódaidnak adom Kánaán egész földjét örök birtokul, és én
Istenük leszek. Tartsd meg a szövetségemet te, és utánad utódaid minden
nemzedéken át.” Ábrahám útnak indult, mert bízott az Úrban. Magával vitte
feleségét, Sárát, állatait és szolgáit. Nem értette, de hitte, hogy Isten vele
van. Miután megérkezett az Ígéret földjére, letelepedett, és várta, hogy Isten
ígérete beteljesedik, és sok utóda lesz. Lassan megöregedtek, de gyermekük
nem született. Akkor Isten egy éjjel kivezette a sátrából és így szólt hozzá:
„Nézz föl az égre és számold meg a csillagokat. Hát ennyi utódod lesz!” Így
kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal.
Ábrahám első próbatétele
Ábrahám hitének első nagy próbája volt, hogy el kellett hagynia
szülőföldjét, azt a vidéket, ahol addig élt, és el kellett indulnia az ismeretlen
felé. Útja során megtapasztalta Isten gondviselő szeretetét: amit Isten ígért,
az megvalósult. Ábrahám felesége, Sára fiúgyermeket szült, akit Izsáknak
neveztek el.

Hittel engedelmeskedett Ábrahám a hívásnak, hogy költözzék arra a
vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Kivándorolt, anélkül hogy
tudta volna, hová megy.
Csaknem négyezer évvel ezelőtt a termékeny félhold vidékén nomád,
vándorló pásztorok éltek. A Háránból származó Ábrahámot választotta ki
Isten, hogy atyja legyen választott népének és a születendő Megváltónak.
Izsák születése
Az Úr megjelent neki Mamre terebintjénél, amikor a meleg napszakban
sátra bejáratánál ült. „Titokban tarthatom-e Ábrahám előtt, amit tenni
készülök? Ábrahám ugyanis nagy és erős néppé lesz, s általa nyer áldást a
föld minden népe. Arra szemeltem ki, hogy fiainak, majd pedig háza népének
megparancsolja: Járjatok az Úr útján jogot és igazságosságot gyakorolva,
hogy az Úr megadhassa Ábrahámnak, amit ígért neki.” – Sára fogant, és fiút
szült Ábrahámnak öreg korában, abban az időben, amelyről Isten beszélt.
Ábrahám fiát, akit Sára szült neki, Izsáknak nevezte, majd a nyolcadik napon
körülmetélte, ahogy Isten megparancsolta neki.
Miért kellett Ábrahámnak kivonulnia szülőföldjéről?
Mit ígért meg Isten Ábrahámnak?
Mi jellemzi a nomád életmódot?

A keresztségben Isten népének tagja lettél.
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Isten szövetséget köt Ábrahámmal

Azután az Úr az égből így szólt Ábrahámhoz: „Magamra esküszöm,
hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem,
gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait
és mint a tengerpart fövényét. Utódaid által nyer áldást a föld minden
népe.” (Ter 22,15-18)
Izsák feláldozása
Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: „Vedd egyetlen fiadat,
akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul
azon a hegyen, amelyet majd megnevezek neked.” Másnap reggel Ábrahám
korán fölkelt, magával vitte a fiát, Izsákot, és elindult a hely felé, amelyet
Isten mondott neki. Ábrahám tehát fogta az égőáldozathoz szükséges fát,
s fia, Izsák vállára adta. Mikor megérkeztek arra a helyre, amelyet Isten
mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte a
fiát és az oltárra helyezte a fa tetejére. Akkor Ábrahám kinyújtotta kezét,
vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből és azt
mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Az folytatta: „Ne nyújtsd
ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent és
egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem.”
Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva
fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, és feláldozta
égőáldozatul a fia helyett.
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Akkor szeretjük Istent mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, és őt
senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg. Ábrahám Isten iránti
szeretetből még saját fiát is feláldozta volna. Mennyei Atyánk úgy szeret
minket, hogy elküldte Szent Fiát, Jézus Krisztust, aki kereszthalálig tartó
engedelmességével feláldozza magát értünk.

Az előkép olyan ószövetségi esemény, mely egy későbbi, újszövetségi
eseményre utal. Izsák az Úr Jézus előképe, aki saját vállán vitte az áldozati
fát, mint az Úr Jézus a keresztet.
Ábrahám minden hívő embernek atyja

Hit nélkül nem lehet tetszeni (Istennek). Annak ugyanis, aki Istenhez
járul, hinnie kell, hogy létezik, s hogy megjutalmazza azt, aki őt keresi.
(Zsid 11,6)
Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra
a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Hittel telepedett le az Ígéret
földjére, idegen országban, és sátorban lakott Izsákkal és Jákobbal, akik
ugyanazt az ígéretet örökölték. – Mind hitben hunytak el, de anélkül, hogy az
ígéret teljesedését megérték volna. (Zsid 11,8-13)
Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált. – Ő mindnyájunk
atyja Isten előtt, mert abban hitt, aki életre kelti a holtakat s létre hívja a
nem létezőket. Ő a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép
atyja lesz. Meg volt győződve, hogy van hatalma ígéretének beváltására. Ez
szolgált megigazulására. (Róm 4,3.7-18.22)

Isten 1. parancsa: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak elismerjük.
Isten első parancsolata arra kötelez minket, hogy higgyünk és reméljünk
benne, és mindenekfölött szeressük Őt.

A hit az az isteni erény, amelyben értelmünkkel és akaratunkkal ráhagyatkozunk Istenre, és elfogadjuk a tőle kapott kinyilatkoztatást.
Ábrahám és a pátriárkák hite példa minden ember számára.
Kik voltak a pátriárkák?
Miben lehetnek Ábrahám és Izsák a példaképeink?
A Mennyei Atya nap mint nap megmutatja nekünk irántunk való szeretetét. Hogyan, miből
tudjuk felismerni?
Mi hogyan tudjuk mi viszonozni Isten szeretetét?

Amit Isten akar, az nekünk mindig jó!
Mindig készségesen teljesítsd Isten akaratát!
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3. Izsák fiai: Ézsau és Jákob

Ézsau így szólt: „Úgyis meghalok, mit használ nekem az elsőszülöttségi
jog?” „Esküdj meg előbb!” – mondta Jákob. Erre megesküdött, és így
eladta elsőszülöttségi jogát Jákobnak. (Ter 25,32-33)
Ézsau és Jákob
Amikor Izsák felnőtt, megnősült. Feleségének, Rebekkának ikrei születtek,
Ézsau volt az idősebb, Jákob a fiatalabb. A gyermekek felnőttek: Ézsau bátor
vadász lett, a puszta embere, Jákob pedig egyszerű, de ravasz ember, aki
sátránál maradt és pásztor lett. Izsák Ézsaut szerette, mert szívesen evett
vadat, Rebekka ellenben Jákobot kedvelte.
Elsőszülöttnek lenni sok előnnyel járt, pl. az örökségből kétszeres részt
kapott. Az atyai áldással az Úr segítségét és védelmét kérték megáldott
gyermekükre.
Ábrahám családjában azonban a legfontosabb az volt, hogy az elsőszülött
kapta az atyai áldást, amely áldással Isten ígéretét adták tovább, hogy az ő
leszármazottjai közül fog megszületni a Megváltó. Jákob ezért, hogy ikertestvére
helyett ő kapja meg az atyai áldást, cselhez folyamodott.

Ne tégy meggondolatlan ígéretet!
Ne élj vissza mások gyengeségével, bizalmával!
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Ézsau egy alkalommal fáradtan és éhesen tért haza a vadászatból.
Jákob éppen lencsefőzeléket készített. „Adj gyorsan ebből a vörös ételből
itt, mert nagyon kimerült vagyok” – szólt Jákobhoz. „Előbb add el nekem
elsőszülöttségi jogodat” – válaszolta Jákob. Ézsau így szólt: „Na, úgyis
meghalok, mit használ nekem az elsőszülöttségi jog?” – „Esküdj meg előbb!”
– mondta Jákob. Erre Ézsau megesküdött, és így eladta elsőszülöttségi jogát
Jákobnak. Ézsau evett, ivott, majd felállt és kiment. Ilyen kevésre becsülte
elsőszülöttségi jogát. Többre tartott egy tál ételt, mint Isten ígéreteit. Izsák
mit sem tudott fiai egyezségéről.
Idős korára megvakult, és közeledni érezte halálát, úgy gondolta: itt az
ideje, hogy megáldja elsőszülött fiát. Ezért szólt Ézsaunak, hogy vadászatából
készítsen ételt számára, mielőtt megáldja őt. Amikor ezt Rebekka megtudta,
megelőzte fiát, és ő készítette el az ételt egy kecskegidából, ahogy azt Izsák
szerette. Jákob édesanyja biztatására úgy állt vak édesapja elé az étellel,
mintha ő lenne az elsőszülött. Így anyja segítségével, csellel megszerezte az
atyai áldást. Izsák csak akkor vette észre, hogy Jákob becsapta, amikor a
vadászatból hazatérve Ézsau beállított az apja számára elkészített az étellel,
és áldását kérte. Ézsau ekkor meggyűlölte testvérét, ezért Jákobnak el kellett
menekülnie a szülői háztól.

Jákob menekülése és látomása
Jákob megszerezte ugyan az elsőszülöttségi jogot és az áldást, de igen
nagy árat fizetett érte: menekülnie kellett a szülői házból. Apja utasítására
ment anyjának testvéréhez, Lábánhoz, aki befogadta házába.
Útközben egy este követ tett a feje alá, s lefeküdt aludni. Álmában egy létrát
látott, amely az égig ért. Isten angyalai fel és alá jártak rajta. Akkor Isten így
szólt hozzá: „Az Úr vagyok, atyádnak, Ábrahámnak Istene és Izsák Istene.
A földet, amelyen pihensz, neked és utódaidnak adom, általad s utódaid
által nyer áldást a föld minden népe. Nézd, én veled vagyok, mindenütt
oltalmazlak, és visszavezetlek erre a földre.” Amikor Jákob fölébredt, így
szólt: „Valóban az Úr van ezen a helyen!” Jákob akkor fogadalmat tett: „Ha
visszatérek atyám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem.”
Jákobra nehéz évek vártak Háránban. Rokona szívesen fogadta, de
szolgaként dolgoztatta. Azt ígérte, hogy hét év szolgálat után feleségül adja
neki a kisebbik lányát, Ráchelt, akibe Jákob beleszeretett. Amikor azonban
letelt a hét év, Lábán az idősebbik lányát, Leát öltöztette be a menyasszonyi
ruhába. Jákob csak a lakoma után jött rá arra, hogy most őt csapták be,
és ezt szóvá is tette. Ekkor Lábán Ráchelt, a kisebbik lányát is feleségül
adta Jákobnak, de érte újabb hét évet kellett még dolgoznia. (Az Ószövetség
idején megengedett volt a többnejűség.)
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Jákob hazatérése
Jákob új neve: Izrael

Az Úr nem hagyta magára választottját, családja szépen gyarapodott.
Húsz év alatt, mióta Jákob elhagyta a szülői házat, nagyon megbánta tettét.
Szeretett volna hazamenni, de apósa nem akarta elengedni, ezért szökve
indult el hazafelé karavánjával. Útközben, egyik éjszaka, különös esemény
történt vele. Álmában Isten angyalával kellett megküzdenie. Jákob erős
volt a küzdelemben, ezért új nevet kapott. „Ne legyen a neved Jákob, aki
ravaszsággal győzi le ellenségeit, hanem Izrael, mert erősnek bizonyultál.”
(Az „Izrael” név jelentése: „Isten uralkodik”.) Jákob leszármazottait, a zsidó
népet ezért nevezzük izraelitáknak. Országuk neve ma Izrael.

Mózes az Urat Ábrahám Istenének,
Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi.
Ő nem a holtak Istene, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.
Jákob és Ézsau kibékülése
Jákob, új nevén Izrael, karavánjával tovább folytatta útját. Másnap
Kánaán földjére lépve meglátta Ézsaut, előre ment, és hétszer meghajolt
testvére előtt. Ézsau odament hozzá, megölelte, és sírt. Jákob akkor
kibékülési szándéka jeléül bőséges adományt adott Ézsaunak, aki elfogadva
az ajándékot, megbékélt testvérével és családjával. Jákob ezután Szichem
vidékére költözött, Ézsau pedig Szeir földjére.
Ézsau valójában nem tartotta fontosnak elsőszülöttségét, amikor egy tál
ételért eladta azt. Csak később döbbent rá, mit veszített felelőtlenségével,
pillanatnyi meggondolatlanságával. Legyen tanulság a mi számunkra, hogy
ne kockáztassuk evilági, mulandó javakért az örök életünket.
Jákob csellel csúnyán becsapta édesapját, amikor megszerezte tőle az
elsőszülöttnek járó atyai áldást. Ezért sokszorosan meg kellett bűnhődnie:
el kellett menekülnie szülőföldjéről, és apósa is csúnyán becsapta. Emberi
gyarlóságai ellenére azonban hű maradt Istenhez, aki a nehéz helyzetben
sem hagyta magára.
Isten mindenütt jelen van. Mennyei Atyánk mindig szeretettel figyel ránk,
nem azért, hogy megbüntessen ha hibáztunk, hanem azért, hogy segítsen
és óvjon minket. Ezért soha nem vagyunk egyedül, mert Isten jelenlétében
élünk.
Mennyei Atyánk gondviselő szeretetével segít minket is. Mi jelent az, hogy mindent megad
nekünk, amire üdvösségünkhöz szükségünk van?
Nem személyválogató az Isten, amikor kiválasztja azokat, akikkel terveit meg akarja
valósítani?
Mindenki megtapasztalhatja Isten irgalmasságát, ha vétkezett?

Engesztelődjetek ki szívből egymással!
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4. József és testvérei

„Én vagyok József, a ti testvéretek! Él-e még atyám? Ne féljetek, Isten
azért küldött előre engem, hogy megmentsem az életeteket.” (Ter
45,3-5)
József és testvérei
Miután Jákob hazatért, Kánaán földjén telepedett le. Két feleségétől és két
mellékfeleségétől tizenkét fia született. Jákob közülük Józsefet, Rácheltől, a
kedvesebb feleségétől született fiát jobban kedvelte, mint a többi fiát. Ezért
bátyjai meggyűlölték öccsüket. Gyűlöletük még erősebb lett, amikor József
elmesélte nekik álmait, amelyekben testvérei leborultak előtte. Testvérei
ezért meg akarták ölni. Amikor Ruben ezt meghallotta, meg akarta menteni
testvérét: „Ne vegyük el az életét, inkább dobjátok be a ciszternába.”
Amikor vándorkereskedők jöttek, Júda így szólt testvéreihez: „Adjuk el az
izmaelitáknak.” Testvérei hallgattak rá, és 20 ezüstért eladták Józsefet az
izmaelita kereskedőknek, akik rabszolgának Egyiptomba vitték. A testvérek
becsapták apjukat, megmutatták neki fia kecskevértől véres köntösét, mintha
vadállat ölte volna meg. Izrael hosszú éveken át gyászolta halottnak vélt
kedves gyermekét. Józsefet rabszolgának vitték Egyiptomba. A fáraó egyik
tisztje, Putifár vette meg rabszolgájának.
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József Egyiptom kormányzója lesz
József becsülettel szolgálta urát, aki hamarosan házának intézőjévé tette,
és egész vagyonát rábízta. Józsefnek minden sikerült, amihez hozzányúlt,
mert Isten vele volt. Putifár felesége szemet vetett Józsefre, és el akarta
csábítani, de József ezt visszautasította. A csábító asszony saját bűnét
ráfogta a fiúra, ezért Józsefet börtönbe záratta Putifár. Ezután a fáraó
két tisztviselője is ugyanabba a börtönbe került. A testőrség parancsnoka
Józsefet bízta meg szolgálatukkal. Már jó ideje börtönben voltak, amikor
mindkét tisztviselő álmot látott. József magyarázta meg nekik az álmok
értelmét: a főpohárnok visszatér hivatalába, a fő sütőmestert pedig elítélik és
kivégzik. Az álmok beteljesedtek, de a főpohárnok megfeledkezett Józsefről.
A fáraó álma
Két év múlva a fáraónak különös álma volt, de nem volt, aki megfejtette
volna azt. Akkor a főpohárnoknak eszébe jutott József. Szólt a fáraónak, aki
hívatta Józsefet, ő pedig megfejtette az álom értelmét: „A hét szép tehén
és a hét kövér kalász, amit a fáraó álmában látott, hét bő esztendőt jelent,
utánuk a hét sovány tehén és a hét száraz, s keleti széltől perzselt kalász
hét szűk esztendőt jelent. Hét esztendeig Egyiptom egész földjén nagy
bőség fog uralkodni, de utána jön hét szűk esztendő, amikor éhínség lesz
Egyiptomban.” – A fáraó megértette Isten üzenetét, és így szólt Józsefhez:
„Mivel Isten mindezt tudtodra adta, azért nincs senki, aki olyan okos és
bölcs volna, mint te, ezért házam élére állítalak. Parancsaidnak mindenkinek
engedelmeskednie kell!”

Izrael fiai Egyiptomban

A fáraó álma beteljesedett. Egyiptomban hét éven át gazdag termés
volt. József ekkor magtárakat épített, a felesleges gabonát felvásárolták,
és eltárolták. A hét bő esztendőt ínséges évek követték. A nép a fáraóhoz
fordult, aki Józsefhez irányította őket. Ekkor ő megnyitotta a raktárakat, a
gabonát elérhető áron eladta.
József testvérei gabonáért jönnek
Kánaánban is hallottak arról, hogy Egyiptomban bőven van gabona.
Elküldte hát Izrael is fiait, mert nem volt már mit enniük. Amikor elé járultak,
átadták neki az ajándékot, amit hoztak, és földig hajoltak előtte. Ő azonnal
felismerte testvéreit, de nem árulta el magát, hanem kikérdezte őket: „Jól
van-e öreg atyátok, akiről beszéltetek? Életben van-e még?” – Így válaszoltak:
„Szolgád, atyánk jól érzi magát, még életben van.” – Végül azt kívánta tőlük,
hogy ha ismét jönnek gabonáért, hozzák magukkal legkisebb testvérüket,
Benjamint. Ezért amikor a testvérek ismét gabonáért jöttek, magukkal hozták
Benjamint is, akit Jákob csak úgy engedett el, hogy Júda kezességet vállalt
érte.
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József próbára teszi testvéreit
Amikor testvérei ismét eljöttek gabonát vásárolni, József próbára tette
őket. Parancsára a testvérek zsákjaiba a búzával együtt József emberei
titokban visszarakták az érte járó pénzt is. Benjamin zsákjába pedig József
ezüstpoharát rejtették el. Már útban voltak hazafelé, amikor József utánuk
küldte gondnokát, aki átkutatta zsákjaikat, és Benjamin zsákjában megtalálta
József poharát. Benjamint visszavitték, ezért testvérei is visszamentek
Józsefhez. Júda így kérlelte Józsefet: „Nem tudnám nézni azt a csapást, ami
atyámat érné, ha Benjamin nem jöhetne velünk haza.” József ekkor elsírta
magát, és így szólt testvéreihez: „Én vagyok József, a ti testvéretek! Él-e
még atyám? Ne féljetek, Isten azért küldött előre engem, hogy megmentsem
az életeteket.”
Amikor a fáraó megtudta, hogy eljöttek József testvérei, így szólt
Józsefhez: „Hozzátok el atyátokat és egész rokonságotokat! Én Egyiptom
földjének legjavát adom nektek, és a föld bőségéből fogtok táplálkozni.”
Jákob áldása
Jákob, amikor érezte, hogy közeledik a halála, Júdának adta az
elsőszülötti áldást, mert idősebb testvérei méltatlanná váltak rá. „Nem tűnik
el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától, amíg le nem róják neki az adót,
és a népek nem engedelmeskednek neki.” (Ter 49,10) Halála előtt végül
megparancsolta, hogy majd atyái mellé temessék.
Az irigységből sok bűn és baj származik, sokszor még a jó testvéreket is
szembeállítja egymással. Ne hagyd magad iriggyé tenni, az irigy ember önmagát
teszi boldogtalanná! A hatalom nem szédítette meg Józsefet. Nem felejtette el, hogy
Isten segítségével emelkedhetett ilyen magasra. József azért tudott megbocsátani
testvéreinek, mert önmagán tapasztalta meg Isten jóságát.
A megbocsátásra mindnyájunknak szüksége van, mert sokszor akaratlanul is
megbántjuk egymást. Aki mégsem tud megbocsátani és haragot tart, az a saját
haragjának a rabja marad, amíg meg nem bocsátott annak, aki őt megbántotta.
Az Úr Jézus így figyelmeztetett a megbocsátás fontosságára: „Ha nem bocsáttok
meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket!” A Miatyánkban is így
tanított minket imádkozni: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek”.

Mennyei Atyánk gondviselő terveit emberek által valósítja meg.

Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál! (Róm 8,28)
Hogyan szól hozzánk Isten? Álmainkon keresztül is tud szólni?
Miben volt József előképe az Úr Jézusnak?
Mit jelent, hogy Isten görbe vonalakra is tud egyenesen írni?
Miért fontos, hogy szívből engesztelődjünk ki egymással?

Isten nem feledkezik meg rólunk!
A rosszat is jóval viszonozd, szerezz örömet testvéreidnek, mindig
készségesen segíts nekik!
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5. Mózest Isten rendelte választott népe vezetőjének

Izrael leszármazottai rabszolgasorban
Izrael fiai Egyiptomban egy ideig békében és nyugalomban élhettek, és
lassan nagy néppé fejlődtek. Amikor Egyiptomban új uralkodó jutott hatalomra,
aki nem ismerte Józsefet, úgy vélekedett, hogy Izrael fiai már annyira
megsokasodtak és megerősödtek, hogy veszélyt jelentenek számukra. Ezért
kemény munkára fogta őket, nekik kellett az építkezésekhez szükséges
téglákat készíteniük. Munkafelügyelőket rendelt föléjük, akik megkeserítették
a nép életét. Jákob utódai így rabszolgákká váltak. Napkeltétől napnyugtáig
kellett dolgozniuk, és egyre kegyetlenebbül bántak velük. Ám minél jobban
elnyomták őket, annál jobban gyarapodtak és erősödtek. A fáraó ekkor
még kegyetlenebb dolgot tett: felszólította a bábákat, hogy öljék meg a
zsidóknál született fiúgyermekeket. A jószívű asszonyok, akik maguk is
édesanyák voltak, szembeszegültek a fáraó parancsával, és nem ölték meg
az újszülötteket. Ekkor újabb parancsot adott ki a fáraó: „Minden fiút, aki
a hébereknél születik, vessetek a Nílusba, de a leányokat hagyjátok mind
életben.”
A fáraó lánya megmenti az újszülött Mózest
Ebben az időben egy héber asszonynak fia született. Egy ideig rejtegette
a csecsemőt, de végül mégis a folyóba kellett volna dobnia. Ekkor
papiruszkosarat készített, bekente szurokkal, beletette gyermekét, és a nád
közé tette, közel a folyó partjához. A gyermek nővére a közelben maradt,
hogy lássa, mi történik vele. Amikor a fáraó leánya lejött fürdeni a folyóhoz,
észrevette a kosarat. Odaküldte szolgálóját, hogy vegye ki. Egy nyöszörgő
gyermeket talált benne. Megsajnálta, és így szólt: „Ez egy héber gyermek.”
– A gyermek nővére a fáraó leányához fordult: „Akarod, hogy elmenjek, és
dajkát keressek, aki majd szoptatja a csecsemőt?” „Menj!” – válaszolta a fáraó
leánya. A leány elfutott, megkereste anyját. A fáraó lánya rábízta a gyermeket.
Amikor a gyermek felserdült, anyja visszaadta fiát a fáraó leányának, aki úgy
bánt vele, mint a saját fiával. Ő a Mózes nevet adta neki, mivel úgymond „a
vízből húztam ki”. Mózest így Isten segítségével saját édesanyja nevelhette
népét szerető, hívő emberré. A fáraó udvarába kerülve előkelő egyiptomi
nevelést kapott, de közben hű maradt Isten-hitéhez és népéhez.
Mózes menekülése
Mózes együttérzett szenvedő honfitársaival, látta, milyen nehéz
munkát kell végezniük. Egy alkalommal meglátta, hogy az egyik egyiptomi
munkafelügyelő hogyan ütlegel egy héber munkást. Körülnézve nem látott
senkit, ezért leütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. Az eset
kitudódott, híre a fáraóhoz is eljutott, aki ezért halálra kerestette Mózest. Ő
azonban elmenekült Midián földjére. Ott pásztorként egy gazda szolgálatába
szegődött, akinek a leányát, Cipporát feleségül vette.
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Mózes küldetése

„Menj, elküldelek a fáraóhoz, hogy népemet, Izrael fiait kivezesd
Egyiptomból.” (Kiv 2,7)
„Izrael fiainak a kiáltása felhatolt hozzám, és láttam a gyötrelmet is,
amellyel kínozzák őket. Ezért menj, elküldelek a fáraóhoz, hogy népemet,
Izrael fiait kivezesd Egyiptomból. Mivel a fáraó nem fog hallgatni rám, azért
kinyújtom kezemet Egyiptom ellen, keményen megbüntetem, és úgy vezetem
ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból.”
Jahve – Aki van
Mózes egy alkalommal, amikor apósának juhait őrizte, eljutott az Isten hegyéhez,
a Hórebhez. Itt megjelent neki az Isten angyala, egy égő csipkebokorban. Akkor az
Úr így szólt hozzá: „Vedd le sarudat lábadról, mert a hely, ahol állsz, szent föld. Én
vagyok az Isten, atyáid Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene. Láttam
Egyiptomban élő népem nyomorúságát, azért szálltam le, hogy kiszabadítsam őket,
hogy kivezessem arról a földről egy szép, tágas országba, egy tejjel-mézzel folyó
országba. Ezért téged küldelek, hogy kivezesd népemet, Izrael fiait Egyiptomból.”
– Mózes nehezen szánta rá magát a feladat elvállalására. Az Úr ezért így folytatta:
„Veled leszek! Ezt mondd Izrael fiainak: Jahve, atyáitok Istene küldött hozzátok. Ez az
én nevem minden időkre, s így kell neveznetek nemzedékről nemzedékre.” („Jahve”
héber szó, jelentése: aki van.)
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Hogy elhiggyék Mózesesnek, hogy valóban Isten küldte, jelet kapott az
Úrtól: ha eldobta botját, az kígyóvá változott, ha ezután a kígyót farkánál
megfogta, az újból bottá változott. Mózes ennek ellenére is vonakodott, és
újabb kifogást keresett: „Az én szám akadozó, nyelvem lassú.” – Ekkor Isten
megígérte, hogy küldetésében Áron, a testvére is segítségére lesz.
A fáraó ellenállása és az egyiptomi csapások
Egyiptomban a zsidók között futótűzként terjedt a hír: két férfi (Mózes és
Áron) jön különleges küldetéssel Midián földjéről. Mielőtt Mózes és testvére
Áron a fáraóhoz indult volna, megbizonyosodott arról, népe elfogadja-e
vezetőjének. A zsidók örömmel fogadták őket, miután Mózes közölte velük,
hogy az Úr megszabadítja őket a rabságból. Tudták, hogy a fáraó nem fogja
könnyen elengedni őket, de bíztak az Úrban.
„Az Úr, az Isten üzeni, engedd szabadon a népünket!” – szólt Mózes a
fáraóhoz, aki hallani sem akart a kérésről: „Kicsoda az, ki ezt kéri tőlem?
Nem ismerem őt, és Izrael népét sem engedem el.” – hangzott a válasz.
Mózes és Áron csalódottan tért vissza a néphez. A fáraó pedig egyre
keményebben bánt rabszolgáival, még több munkát kívánt tőlük. A nép
emiatt Mózest és Áront kezdte okolni.
Az Úr ismételten elküldte Mózest a fáraóhoz, de a válasz mindig elutasító
volt. Az Úrtól kapott csodajeleket a fáraó hazug varázslatnak tartotta.
Minduntalan megkeményítette a szívét, és továbbra sem engedett a kérésnek.
Az egyiptomiakat mindig újabb és újabb természeti csapások sújtották. A víz
véressé vált, békák lepték el a vidéket, majd szúnyogok és bögölyök tömege,
aztán dögvész jelentkezett az állatokon, és ragályos betegség az embereken.
A termést jégeső és sáskajárás pusztította, végezetül háromnapos sötétség
következett. A csapásoktól egész Egyiptom szenvedett, ám az izraelitákat
nem érték a csapások. A kilenc csapás ellenére sem engedett a fáraó, aki
gőgjében mindvégig szembeszegült Isten akaratával. Mózes sajnálta a
szenvedő népet, de tudta, szenvedéseiknek nem az Úr az oka, hanem a
fáraó gőgje.
Istennek tervei voltak Mózessel, Ő egyengette útját, és készítette fel a rá
váró feladatra, hogy választott népének vezére lehessen.
Mózest szülei nevelték hívő emberré, tőlük tanulta meg szeretni Isten
népét. A fáraó udvarában kapott korának megfelelő műveltséget, végül
Midiánban megismerkedett a pásztorélettel.
Mit jelent, hogy Isten Gondviselő Atyánk?
Miért kell minden embernek szenvednie?
Istennek mindnyájunkkal van terve?

Isten soha nem feledkezik meg rólunk,
még akkor sem, ha szenvednünk kell!
21

6. Az első húsvét

„Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az
Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak
mindörökre.” (Kiv 12,13-14)
A húsvéti bárány
A fáraó az egyes csapások alatt már csaknem megtört, de azok elmúltával
ismét megkeményítette a szívét. A kilenc csapás sem volt elegendő ahhoz,
hogy végleg megtörjön a gőgje, és elengedje a zsidókat.
Isten újabb csapást készített elő, mely most már biztosan meghozza a
szabadságot. Izrael népe mint egy nagy ünnepre, úgy készült a kivonulásra.
Az asszonyok, lányok felékszerezték magukat, ebben a velük rokonszenvező
egyiptomi nők segítettek nekik.
Az Úr úgy rendelte, hogy ünnepi vacsorával (pászka) búcsúzzanak a
rabságtól a szabadság első estéjén. Az idő rövid volt. A sietség miatt nem
kelesztettek tésztát, így kovásztalan kenyeret sütöttek. A bárányt egészben
sütötték meg. A keserű saláta a rosszemlékű rabszolgasorsra emlékeztette
őket. Családi körben elfogyasztották a húsvéti bárányt, melynek vérével
megjelölték az ajtófélfát. Vándorbottal a kezükben készen álltak az indulásra.
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A tizedik csapás éjszakája mozgalmas volt Isten népének, ugyanakkor
keserves emlékké vált az egyiptomiak számára. Éjfélkor az Úr angyala
lesújtott minden elsőszülöttre Egyiptom földjén. Az izraeliták házát a bárány
vére mentette meg a pusztítástól. Meghalt a fáraó fia, de még a börtönben
levő foglyok elsőszülöttjei is, valamint minden állat elsőszülöttje. Nem akadt
ház, amelyben halott ne feküdt volna. Ez a tizedik, a legszörnyűbb csapás
megtörte a fáraó gőgjét. Még azon az éjen hívatta Mózest és Áront, és
rájuk parancsolt: „Induljatok, és menjetek ki népem közül, ti és Izrael fiai.
Magatokkal vihetitek vagyonotokat is, csak menjetek!” – A zsidók most
értették meg, mekkora hatalommal lépett fel érdekükben az Isten. Látták,
hogy elsőszülötteik életét a bárány vérének köszönhetik. A nép elindult a
szabadság felé, Isten vezette őket, élükön Mózessel. Izrael fiai gazdag
ajándékokkal vonultak ki Egyiptomból.
A bárány vére megmentette az izraelitákat a pusztulástól. Erről a csodálatos
szabadulásról minden évben a húsvéti pászka-vacsorával emlékeztek meg.
A mi húsvéti bárányunk az Úr Jézus, aki életének feláldozásával, vérével
mindenkit megmentett az örök haláltól. Aki őszinte szívvel megbánja bűneit,
azt Jézus vére ma is megtisztítja.
Jézus a hagyományos pászka-vacsorát fogyasztotta el tanítványaival halála
előtt. Ezen az ünnepen alapította az Eukarisztiát és az egyházi rend szentségét.
Milyen összefüggéseket találunk az ószövetségi események és a Jézus életében megtörtént
dolgok között?

Köszönd meg Jézusnak, hogy érted is vállalta a szenvedést!

Kivonulás a rabszolgaság hazájából
Jákob és családja annak idején alig százfős csoportként érkezett
Egyiptomba. 430 éves egyiptomi rabszolgaság után Mózes vezetésével már
egy többezres tömeg kelt útra atyáik ősi földje felé. Öröm volt a szívükben,
hogy megtapasztalhatták a szabadító Isten nagyságát.
Átkelés a Vörös-tengeren
Amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok földjén át
vezette őket. Isten arra gondolt, hogy a nép megbánhatja, ha háborút kell
kezdenie, és visszatér Egyiptomba. Ezért a Vörös-tenger menti pusztán
vezető útra terelte őket.
Mózes József csontjait is magával vitte. Ő ugyanis megeskette Izrael fiait:
„Ha Isten egyszer kegyesen hazavezet, akkor az én csontjaimat is vigyétek
el innét magatokkal.” Az Úr nappal felhőoszlopban haladt előttük, hogy
mutassa az utat, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik. Így éjjelnappal vonulhattak.
A tűz és a felhő a Szentírásban Isten állandó jelenlétének jelképe.
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Az üldöző egyiptomi sereg pusztulása
Amikor a fáraót értesítették, hogy a nép elmenekült, az megbánta, hogy
elengedte rabszolgáit. Befogatott harci szekerébe, és seregével üldözőbe
vette Izrael fiait. Amikor ők ezt észrevették, nagyon megijedtek, és hangosan
kiáltottak az Úrhoz. Mózest vádolták, ő meg az Úr segítségét kérte.
Az Úr így szólt Mózeshez: „Emeld fel botodat, nyújtsd ki kezed a tenger
fölé, és válaszd ketté, hogy Izrael fiai száraz lábbal átmehessenek rajta.” – Így
Isten segítségével száraz lábbal keltek át a Vörös tengeren. Az egyiptomiak
utánuk mentek a tengerbe, a fáraó minden lovával, szekerével és lovasával.
Amikor a választott nép átért a túlsó partra, Mózes kinyújtotta kezét a tenger
fölé. Erre a tenger vize visszaömlött a helyére, és ellepte a szekereket, a
lovasokat és a fáraó egész népét. Senki sem maradt életben közülük. Így
mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiait az egyiptomiak hatalmától. A
nép bízott az Úrban és Mózesben, az ő szolgájában.
A csoda egy rendkívüli, megtörtént esemény, ami tudományos ismereteinkkel
nem magyarázható, amely ritka és ámulatba ejt, csodálkozást vált ki Isten
megbízottjait, prófétáit hitelesítő jelekkel, csodákkal is tudja igazolni. Nem
szükséges, hogy az ilyen csoda teljességgel megmagyaráz-hatatlan legyen.
Elég, ha a jelenlévők felismerik, hogy amit Isten embere tett, azt Isten parancsára
tette..

Isten ritkán előforduló természeti jelenségeket használt fel, amikor Mózes
vezetésével kiszabadította népét Egyiptomból.
A fáraó úgy vélte, a kivonuló nép zsákutcába került, mert elzárja útjukat a
Vörös tenger. Azon a helyen azonban a tenger vize sekély volt, és a hirtelen jött
szélvihar egy időre szárazzá tette a tenger medrét. (Ma errefelé halad a Szuezicsatorna.) Mózes korában nem voltak meteorológiai előrejelzések. Mózes Isten
hatalmában bízva indította népét a Vörös-tenger felé, abba az irányba, amerre
az Úr a felhő által vezette. Isten ott mutatta meg a népnek szabadító erejét.
A keresztény ember nem csodaváró, hanem mindent megtesz, ami tőle telik.
Amikor pedig nehéz helyzetbe kerülünk, a Jóisten segítségét is kérjük.
Mit jelent a mondás: „segíts magadon, az Isten is megsegít”?

A keresztény ember reménye nem tétlen jutalomvárás, hanem minden
áldozatra kész tevékeny szeretet.

Tedd meg, ami Isten kegyelméből tőled telik,
a többit bízd Istenre!
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7. A Sínai-hegyi szövetségkötés

Mózes ezután kihirdette a népnek az Úr minden szavát és minden
parancsát. Az egész nép egy szívvel felelte: „Az Úr minden szavát
megtartjuk, amelyeket hozzánk intézett.” (Kiv 24,3-4)
A Tízparancsolat kihirdetése
Három hónap vándorlás után érkeztek meg Izrael fiai a Sínai-hegy
lábához. Az Úr így szólt Mózeshez: „Ma és holnap készüljetek elő, mindenki
mossa ki ruháját, és harmadnapra legyen készen.” – Az Úr az egész nép
szeme láttára leszállt a Sínai-hegyre. Harmadnap virradatkor mennydörgés
és villámlás tört ki, sötét felhő telepedett a hegyre és hatalmas harsonazúgás
hangzott fel. Az egész hegyet beborította a füst, mivel az Úr tűzben szállt le
rá. A táborban az egész nép remegett.
Mózes elindult Isten elé, és ott átvette az Úrtól a törvény tábláit, melyeknek
lényege a Tízparancsolat. Mózes ezután lejött, kihirdette a népnek az Úr
minden szavát és minden parancsát.
Az egész nép egy szívvel felelte: „Az Úr minden szavát megtartjuk,
amelyeket hozzánk intézett.” – Ezután Mózes az Úr minden törvényét leírta.
A Sínai-hegynél létrejött szövetséget Ószövetségnek nevezzük.
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A szövetségkötést megpecsételő áldozat
Másnap reggel a hegy lábánál felállított egy oltárt és tizenkét emlékoszlopot,
Izrael tizenkét törzsének megfelelően. Közösségi áldozatul égőáldozatot
mutattak be az Úrnak. Mózes vette a vér felét, és áldozati csészékbe öntötte,
a vér másik felét az oltárra hintette. Utána vette a szövetség könyvét, és
felolvasta a népnek. Ők kijelentették: „Amit az Úr parancsol, azt követjük és
megtartjuk.” – Ezután az áldozati állatok vérével Mózes meghintette a népet,
és így szólt: „Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veletek.”
A szövetségkötéssel Isten különleges kapcsolatba lépett választott népével.
Ők vállalták a törvénynek, a Tízparancsolatnak a megtartását, Isten pedig
védelmet ígért. Az Ószövetséget az áldozati állatok vérével való meghintés
pecsételte meg.
Istent az a szándék vezette a szövetségkötéssel, hogy előkészítse a
Megváltó eljövetelét, Aki majd Isten uralmát, a szeretet országát valósítja
meg, Aki által Isten új és örök szövetséget köt az egész emberiséggel.
Az új és örök szövetséget az Úr Jézus megváltó áldozatával, kereszthalálig
tartó engedelmességével kötötte meg. Krisztus vére bűneink váltságdíja, a
kereszten kiontott vére az újszövetség pecsétje.

A Tízparancsolat

A Tízparancsolat szövegét a Bibliában két helyen is megtaláljuk, egy kicsit eltérő,
de lényegében azonos megfogalmazásban (Kiv 20,1-17 és MTörv 5,6-21).

1. Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a
szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem.
2. Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja
büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi.
3. Gondolj a szombatra és szenteld meg. Hat napig dolgozzál és végezd
minden munkádat. A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a
pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned!
4. Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr,
a te Istened ad neked.
5. Ne ölj!
6. Ne törj házasságot!
7. Ne lopj!
8. Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen!
9. Ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgálóleányát!
10. Ne kívánd el embertársad házát, sem szarvasmarháját, sem szamarát,
sem más egyebet, ami az övé!
Isten parancsai atyai jó tanácsok, nem emberi szabadságunk korlátai, hanem
segítség, amelybe kapaszkodva elkerülhetjük a veszélyeket.
A Tízparancsolatot két kőtáblán ábrázoljuk. Tudod-e, hogyan és miért?
Valóban bajt okoz nekünk Isten bármelyik parancsának a megsértése?
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Az aranyborjú: a nép megszegte a szövetséget
A szövetségkötés után Mózes ismét fölment a hegyre. A nép látta, hogy
Mózes késik, nem tudták, mi lett vele, ezért összegyűltek Áron körül és
követelőzni kezdtek: „Készíts nekünk egy istent, amely előttünk jár.” – Áron
kényszeredetten engedett, és az összegyűjtött ékszerekből aranyborjút
öntött. Másnap reggel korán fölkeltek, áldozatokat mutattak be bálványuk
előtt. A nép így kiáltozott: „Izrael, ez a te istened!” – Majd letelepedtek enni és
inni, azután újra fölkeltek és mulatoztak. Az Úr így szólt Mózeshez: „Siess,
menj le, mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból.”
Mózes negyven nap elteltével lejött a hegyről, kezében a törvényt
tartalmazó két kőtáblával. Isten maga készítette a táblákat. A tábor közelébe
érve Mózes meglátta a borjút meg a kartáncot, haragra gerjedt. Elhajította
kezéből a táblákat, és szétzúzta a hegy lábán. Azután fogta a borjút, amelyet
készítettek, elégette, porrá zúzta, beleszórta a vízbe és megitatta vele
Izrael fiait. Megbüntette a főkolomposokat, majd ismét fölment az Úrhoz, és
bocsánatot kért népe számára. Az Úr megbocsátott, de a lázadást szítókat
halállal sújtotta. Ezután az Úr Mózesnek másodszor is átadta a két kőtáblát a
ráírt Tízparanccsal. Mózes elkészítette a Szent Sátort és felszereléseit, ahogy
azt az Úr előírta. Ezután az Úr így szólt Mózeshez: „Indulj el, te és a nép,
amelyet kihoztál Egyiptomból, és vonulj arra a földre, amelyet Ábrahámnak,
Izsáknak és Jákobnak ígértem.”
Isten a mi legfőbb Urunk, egyedül Őt imádjuk, és csak Neki szolgálunk.
Bálványimádónak azt nevezzük, aki valamely teremtményt Isten gyanánt
imád.
Mik lehetnek a mai emberek bálványai? Boldoggá tesz-e a gazdagság, a pénz?

Az Ószövetség egyik életszabálya
Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat,
Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! Ezeket a parancsokat,
amelyeket ma adok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek
is az eszébe, beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz és amikor úton vagy,
amikor lefekszel s amikor fölkelsz!

Isten 3. parancsa: Az Úr napját szenteld meg!
Húsvét a szabadulás, pünkösd a szövetségkötés ünnepe. A választott nép
Isten parancsának megfelelően minden évben megünnepelte szabadulásának
ünnepét. Az ünnepekkel mi is üdvösségünk történetének kiemelkedő eseményeit
ünnepeljük. A választott nép számára a szombat volt az Úr napja. A vasárnap az
Úr Jézus feltámadásának a napja. Már az első keresztények is ezt ünnepelték
meg a zsidók szombatja helyett.
Isten harmadik parancsolata arra kötelez minket, hogy az Úr napját, vagyis
a vasárnapot szenteljük meg.

Az Úr Jézus tanítása legyen keresztény életünk alakítója!
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8. A 40 éves pusztai vándorlás

Izraelita kémek az Ígéret földjén

Miután az országot kikémlelték, visszatértek Mózeshez és Izrael egész
közösségéhez. Beszámoltak nekik: „Valóban tejjel-mézzel folyó vidék,
itt a minta gyümölcseiből.” (Szám 13,25-27)
A kishitűség ára 40 év vándorlás
Az Úr parancsára Mózes embereket küldött előre, hogy szerezzenek híreket
Kánaán földje felől. Negyven nap múlva, miután az országot kikémlelték,
visszatérve Mózeshez számot adtak tapasztalataikról: „Csakugyan tejjelmézzel folyó ország: lám, itt a kóstoló gyümölcseiből.” Hanem a nép, amely
az országot lakja, erős, s a városok meg vannak erősítve, ráadásul nagyon
nagyok.
A beszámolót heves vita követte: „Késedelem nélkül vonuljunk oda, és
szerezzük meg magunknak!” – vélekedtek néhányan. Mások így beszéltek:
„Nem vagyunk képesek azzal a néppel szembeszállni; erősebbek, mint mi
vagyunk!”
A rabsághoz szokott zsidók megijedtek a kemény feladattól. Voltak, akik
azt kezdeményezték, hogy Mózes helyett válasszanak másik vezért és
térjenek vissza Egyiptomba, néhányan kövekkel támadtak Mózesre.
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Ekkor az Úr megjelent a szövetség sátránál, és így szólt Mózeshez:
„Elpusztítom a népet, mely engem gyaláz, és téged teszlek meg nagy
nemzetté.” – Mózes a lázadó nép védelmére kelt. Erre így válaszolt az Úr:
„Megbocsátok, ahogy kérted. Akik azonban látták dicsőségemet és a jeleket,
de nem hallgattak szavamra, nem látják meg azt a földet, amelyet atyáiknak
esküvel ígértem; senki se látja meg azok közül, akik gyaláztak. Csak
gyermekeiteket vezetem el oda. Negyven esztendeig kell vándorolnotok a
pusztában, míg ez a nemzedék ki nem pusztul.” – A nép szomorúan vette
tudomásul az Úr döntését.
A zsidók pusztai vándorlása a mi földi életünk előképe. Ők a földi haza felé
vándoroltak, mi az égi hazánk felé vándorolunk.
Miért nem zúgolódik az igazi keresztény ember?

Isten mannával és fürjekkel táplálja népét
A Sínai-félsziget sivatagi környezetében gondot okozott a nagy tömeg
és az állatok táplálása. A nép ezért ismételten zúgolódni kezdett: „Inkább
haltunk volna meg Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk és
jóllaktunk kenyérrel. Ti pedig idehoztatok a pusztába, hogy éhen vesszünk.”
– Az Úr akkor így szólt Mózeshez:
„Hallottam Izrael fiainak zúgolódását. Ma este húst fogtok enni, és holnap
reggel jóllakhattok kenyérrel. Tudjátok meg, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek.”
– Estére népes fürjcsapat jelent meg, és ellepte a tábort. Reggel pedig, amikor a
harmatfelhő felszállt, a puszta talaján valami finom szemcsés dolog volt, olyan,
mint a dér a földön. Akkor Mózes így szólt hozzájuk: „Ez az a kenyér, amelyet
az Úr ad nektek enni.” – Izrael népe mannának nevezte el. Fehér színű volt, s
olyan volt az íze, mint a mézeskalácsé. Izrael fiai negyven évig ették a mannát,
amíg csak lakott vidékre nem érkeztek.
A manna az Oltáriszentség előképe. Az Istentől adott kenyér az ószövetségi
nép számára a manna volt, egy testi táplálék, az újszövetségi nép számára
pedig az Oltáriszentség, amely lelki táplálék.
Hogyan gondoskodik rólunk Mennyei Atyánk?

Gyakori szentáldozás nélkül alig képzelhető el a keresztény élet.

Minden szentmisén táplálkozz az örök élet kenyerével!
Mózes vizet fakaszt a sziklából
„Adj nekünk vizet!” – támadt a nép egy alkalommal Mózesre. „Üss rá a
sziklára, víz folyik majd belőle, hogy ihasson a nép” – mondta az Úr. Izrael
népe megtapasztalhatta, hogy Isten nem hagyta el őket.
Isten gyakran próbára tesz bennünket. Ám ha elbukunk a kísértésben, Isten
akkor is meg tud szabadítani az újjászületés szentségei által.

Istenünk jósága és emberszeretete ment meg minket is !
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Mózes népéért imádkozik
Ellenség támadta meg Izrael népét. A sereg irányítását Mózes Józsuéra
bízta, ő maga pedig a domb tetején imádkozott. Míg Mózes kitárt karokkal
imádkozott, az izraeliták fölényben voltak, és győztek. Egy idő után Mózes
elfáradt, keze lehanyatlott, s az ellenség kerekedett felül. Ekkor egy kőre
ültették, majd Áron és Húr két oldalról tartották a karját. Izrael serege
győzelmet aratott. Isten ismételten megmutatta erejét.
Áron kivirágzott vesszeje

Izrael fiainak egész közössége ismételten zúgolódott Mózes és Áron
ellen: „Miért ti vezetitek az Úr népét?” (Szám 16,1-3)

Ekkor az Úr így szólt Mózeshez: „Szólj Izrael fiaihoz: adjon neked minden törzs
vezére egy botot, s mindegyik írja rá a nevét. Áron nevét pedig Lévi botjára írd,
mert az ő törzsük vezérét is megilleti egy bot. Aztán tedd őket a megnyilatkozás
sátorában a bizonyság kőtáblái elé. Annak a botja, akit kiválasztok, kihajt.” –
A tizenkét vesszőt elhelyezték a szent sátorban. Mire Mózes másnap reggel
belépett a Szent sátorba, Áron botja, Lévi törzsének a botja hajtott ki: rügyet
fakasztott, virágba borult, s mandulát érlelt. Ekkor Izrael népe elfogadta, hogy
az Úr maga választotta ki papi szolgálatra Lévi fiait. Örökségül tizedet kaptak
papi szolgálatukért, hogy abból éljenek.
„Minden főpap ugyanis az emberek közül való és az emberek képviseletére
van rendelve az Isten tiszteletével kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékot
és áldozatot mutasson be a bűnökért. Senki sem vállalhatja ezt a tisztséget,
csak az, akit Isten meghív, mint Áront.” (Zsid 5,1.4)
Minden prófétát és papot Isten választ ki arra a feladatra, hogy Őt az
emberek előtt képviselje: elmondja nekik üzenetét, és áldozatot mutasson
be nevükben.
Isten előtt minden ember egyenlő, de nem egyforma: mindenkinek más-más adottságai,
életkörülményei és feladatai vannak egy-egy közösség, társadalom életében.
Miből ismerhetjük fel hivatásunkat? Hogyan lehetünk alkalmas eszközei lenni az Úrnak?

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket!”
A póznára erősített rézkígyó
A nép belefáradt a vándorlásba, és zúgolódott az Úr és Mózes ellen. Erre
az Úr mérges kígyókat küldött a népre. Akiket ezek megmartak, meghaltak.
Ekkor a nép Mózeshez járult: „Vétkeztünk, amikor zúgolódtunk az Úr ellen.
Járj közben értünk az Úrnál, hogy vigye el ezeket a kígyókat rólunk!” – Mózes
közbenjárására az Úr így válaszolt: „Csinálj egy tüzes kígyót, s erősítsd egy
póznára. Akit marás ért és rátekint, életben marad!” – Mózes tehát csinált
egy rézkígyót, és egy póznára tette. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett
a rézkígyóra, az életben maradt.
A póznára erősített rézkígyó a keresztre feszített Úr Jézus előképe.
Mit jelentett a rézkígyó az ószövetségi nép számára?
Mit jelent Jézus Krisztus keresztje a keresztény ember számára?
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Mózes halála
A negyven évi vándorlás alatt új nemzedék született. Akkor az Úr így szólt
Mózeshez: „Azon a hegyen, amelyre most fölmész, meghalsz, megtérsz
törzsed tagjaihoz, amint testvéred, Áron is meghalt.” – Halála előtt Mózes
az Úr parancsára Józsuét a nép elé állította, és ráruházta tisztségét. Hosszú
beszédével, visszaemlékezve az Úr gondoskodó szeretetére, elbúcsúzott
népétől. A Megváltó eljövetelét is megjövendölte:

Prófétát támaszt neked az Úr testvéreid közül, mint engem, őrá
hallgassatok. (MTörv 18,15)

Végül megújította a szövetséget Isten népével, azokkal, akik már a
pusztában nőttek fel. Ezután felment Nébo hegyére, ahol, közvetlenül
mielőtt meghalt, így szólt hozzá az Úr: „Ez az a föld, amelyet Ábrahámnak,
Izsáknak és Jákobnak ígértem, hogy utódaiknak adom! Megnézheted saját
szemeddel, de oda nem jutsz el!”
Jövendölés a Megváltóról
Amikor Moáb királya értesült, hogy Izrael népe legyőzte az amoritákat,
elhívta magához Bálámot (Bileámot), hogy átkozza meg Izraelt. Isten azonban
figyelmeztette, hogy ne hallgasson a kérésre. Amikor mégis elindult, az Úr
angyala a szamár elé állt, amelyen Bálám utazott. Amikor szamarát ismételten
ütlegelni kezdte, az Úr megszólította, és megparancsolta neki: „Csak azt
szabad mondanod, amit sugallok neked.” – Amikor Bálám odaérkezett, így
szólt: „Hogyan átkozhatnám meg azt, akit Isten nem átkoz? Nem szól Jákob
ellen semmi előjel, Izrael ellen semmi jövendölés! Mily szépek a sátraid és
hajlékaid. Hős támad utódai körében, uralkodik majd számtalan népen!

Látom, de nem most, látom, de nem közelről! Csillag tűnik fel Jákob
törzséből, jogar sarjad Izraelből!” (Szám 24,17)

Bevonulás az Ígéret földjére

Mózes halála után a választott nép fiai Józsue vezetésével indult útnak
új hazájuk felé. Isten segítségével, csodálatos módon átkeltek a Jordánon,
majd elfoglalták Jerikó vidékét, és felosztották a tizenkét törzs között az
Ígéret földjét. Józsue méltó utóda lett Mózesnek, egész életében hű maradt
az Istenhez. Vezetésével a nép egyik várost a másik után foglalta el. Halála
előtt ő is megújíttatta a néppel, az Istennel kötött szövetséget, hogy nem
veszik át a legyőzött népek bálványait.
Isten csodálatos módon valóra váltotta ígéretét.
Ami emberi szemmel lehetetlennek látszott, az megvalósult. Istennél semmi
sem lehetetlen. Aki együttműködik Isten kegyelmével, annak az élete bő termést
hoz.

Isten hűséges, teljesíti ígéreteit,
kegyelme nélkül nem juthatunk el az örök életre!
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Isten kiválaszt egy népet és szövetséget köt vele
Az 1. témakör áttekintése

Azután az Úr az égből így szólt Ábrahámhoz: Utódaid által nyer áldást
a föld minden népe. (Ter 22,15-18)
A pátriárkák
Izrael népének három ősatyját pátriárkáknak nevezzük.
Ők Ábrahám, Izsák és Jákob (Izrael).
Ábrahám kiválasztását, a választott nép eredetét és a pátriárkák életét a
szájhagyomány őrizte meg az utókor számára. Ezekkel az elbeszélésekkel
vallották meg hitüket Uruknak, a gondviselő Istennek jóságában.
Az ősi hagyomány alapján a pátriárkák valamikor a Kr. e. 1850-1700as években éltek. Nomád, vándorló pásztorok voltak, állattenyésztéssel és
földműveléssel foglalkoztak, gyűjtögetésből és kereskedésből éltek.
A pátriárkák családfája
Adventben, miközben Jézus születésére készülünk, gyakran megemlékezünk a pátriárkák
koráról. Visszagondolunk a régi ígéretekre, melyeket a pátriárkák Istentől kaptak.

Ábrahám (Sára)
â

Izsák (Rebekka)
â

Jákob (feleségei és gyermekei:)
(Lea)
â

Ruben
Simeon
Lévi
Júda
Iszakár
Zebulon
Dina

(Szilpa)

(Ráchel)

(Bilka)

Gád
Áser

József
Benjamin

Dán
Neftali

â

â

â

József fiai
â

Efraim
Manassze

Jákob 12 fia lett Izrael 12 törzsének ősatyja
A tizenkettes szám ettől fogva a teljes zsidó népet jelentette. Ebből a népből,
Júda nemzetségéből született a Megváltó. Jézus 12 apostolt választott maga mellé.
Ők lettek Isten új, választott népének, az Egyháznak az alapja.

Amikor Józsefet tette meg a fáraó Egyiptom kormányzójává, Jákob egész
családjával Egyiptomba költözött. Utódaiból ott lett nagy nép. Amikor új
fáraódinasztia került uralomra Egyiptomban, megváltozott a választott nép
helyzete. Elnyomták és kényszermunkára fogták őket. Rabságukból Isten
csodálatos módon szabadította ki őket.
Milyen tanulságai vannak a Pátriárkák történetének?
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Mózes a választott nép vezére, a szövetségkötés közvetítője

„Mózes felnőtt korában inkább vállalta, hogy Isten népével együtt ő
is elszenvedi a sanyargatást, minthogy a bűn múló előnyét élvezze.”
– „Mózes hittel távozott Egyiptomból, és nem ijedt meg a fáraó
haragjától.” (Zsid 11,23.30).

Isten kiválasztotta Mózest, Ő egyengette útját, és Ő készítette fel a rá
váró feladatra, hogy választott népének vezére lehessen. Mózest újszülött
csecsemő korában a fáraó leánya találta meg a Nílus partján, és fiává
fogadta. Rábízta egy héber asszonyra, hogy a gyermeket felnevelje, de
nem tudta, hogy ez az asszony Mózes édesanyja – aki a rábízott gyermeket
hívő emberré nevelte. Miután Mózes felserdült, a fáraó udvarába került, ahol
korának megfelelő műveltséget kapott, megtanulta, hogyan kell egy népet
vezetni. Felkészítésének utolsó állomása az volt, amikor Midiánba kellett
menekülnie, ahol megismerkedett a sivatagi pusztasággal és a pásztorélettel.
Hosszú évek után szólította meg Isten Mózest az égő csipkebokorból.
Mózes nem akarta vállalni a küldetést, de végül engedelmeskedve Isten
parancsának, elment a fáraóhoz, hogy a nép szabadon bocsátását kérje. A
fáraó nem akarta elengedni a szolgasorban robotoló népet, de az országát
sújtó természeti csapások, és elsőszülötteik váratlan halála miatt mégis
elengedte őket. A választott nép szabadulását, csodálatos kivonulását ettől
kezdve minden évben megünnepelték a húsvéti pászka-vacsorával.
Isten ezután Mózes közvetítésével szövetséget kötött választott népével.
Isten különleges kapcsolatba lépett velük: ők vállalták a törvénynek,
elsősorban a Tízparancsolatnak a megtartását, Isten pedig védelmet ígért.
Az Ószövetséget az áldozati állatok vérével való meghintés pecsételte meg.
A szövetségkötés után a lázongó népnek 40 évig kellett a pusztában
vándorolnia. Ezalatt megtapasztalta, hogy valóban Isten rendelte Mózest
és Áront népe vezérének, illetve papjának. A nép megtapasztalta Isten
gondviselő jóságát, amikor csodálatos módon mannával és fürjekkel táplálta
őket, Mózes által pedig vizet fakasztott nekik a sziklából.
A 40 év elteltével Mózes meghalt
Halála előtt Mózes az Úr parancsára a nép elé állította Józsuét, és
ráruházta tisztségét. Ezután felment Nébo hegyére, végigtekintett az új
hazán, amit saját szemével megláthatott, de ahová már nem vezethette be
népét. Ott a hegyen, Moáb földjén halt meg Mózes, az Úr szolgája.
Milyen tanulságai vannak Mózes életének és a szövetségkötésnek?

Isten újszövetségi választott népéhez való hűségünk jele a
rendszeres szentmisére járás és szentáldozás!
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A VÁLASZTOTT NÉP AZ ÍGÉRET FÖLDJÉN

 „Kihoztalak

titeket Egyiptomból, és
elvezettelek erre a földre, amelyet esküvel
ígértem atyáitoknak.” (Bír 2,1)
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9. A honfoglalás
Józsue a választott nép új vezére

Mózesnek, az Úr szolgájának halála után szólt az Úr Józsuéhoz, Nun
fiához, Mózes szolgájához, s azt mondta: „Szolgám, Mózes halott.
Indulj, kelj át a Jordánon, te és ez az egész nép, arra a földre, amelyet
Izrael fiainak adok. Minden helyet, amelyet talpatok ér, nektek adok,
a pusztától és Libanontól a nagy folyóig, az Eufráteszig, s napnyugat
felé a Nagy-tengerig terjed határotok”. (Józs 1,1-3)
Isten rendeléséből Józsue lett Mózes utóda, a választott nép vezére, aki
a 40 éves vándorlás alatt hűséges szolgája volt Mózesnek. Az ő vezetésével
keltek át a Jordánon, és Gilgalban, Jerikó vidékén táboroztak le. A hónap
tizennegyedik napján este már itt, új hazájukban ülték meg a húsvétot. Ettek
a föld terméséből, ezután már Kánaán földjének terményeivel táplálkoztak,
többé nem volt mannahullás.
Az Úr angyala Bételben így szólt: „Kihoztalak titeket Egyiptomból, és
elvezettelek erre a földre, amelyet esküvel ígértem atyáitoknak. Ezt mondtam:
Nem szegem meg szövetségemet soha, de ti se kössetek szövetséget ennek
a földnek a népével, hanem pusztítsátok el oltáraikat.”
Hosszú évekig tartott, míg az Ígéret földjét elfoglalták. Az Úr ismételten
csodálatos módon segítette győzelemre a honfoglalókat. Az ország nagy
részének elfoglalása után Józsue felosztotta az országot a 12 törzs között.
Lévi törzse a városokban telepedhetett le, ahol a levitai szolgálatokat
végezték, ők nem kaptak külön részt, a szolgálatukért járó tizedből kellett
megélniük. József fiai azonban, Efraim és Manassze két törzset alkottak, ők
külön részt kaptak.
Időközben Józsue is megöregedett. Halála előtt Szichembe hívta a nép
képviselőit, emlékeztette őket az Úr tetteire, és figyelmeztette őket, hogy
óvakodjanak a legyőzött népek bálványaitól. Végül megkérdezte őket: „Ha
nem akartok az Úrnak szolgálni, ma válasszatok, kinek akartok szolgálni: talán
azoknak az isteneknek, akiknek a földjén most laktok?” – Ők így válaszoltak:
„Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat és más isteneknek szolgáljunk!
Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, az ő szavára hallgatunk!” – Azon a
napon Józsue megkötötte a néppel a szövetséget, törvényt és alkotmányt
adott neki Szichemben.
Isten gyermekeit a mai világban az újpogányság fenyegeti.

Mi Isten újszövetségi népéhez tartozunk.
Keresztségi fogadalmunk húsvéti megújítása
legyen Istennel való szövetségünk megújítója!
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Isten bírákat küld népe megmentésére
Józsue halála után, Isten figyelmeztetése ellenére, a választott népből
többen is átvették a szomszéd pogány népek szokásait. Ismételten előfordult,
hogy a nép egy része így elfordult Istenétől, és bálványimádó lett. Ezért
az Úr büntetésül idegen népeket küldött ellenük, akik sanyargatták őket.
Amikor belátták vétkeiket, az Úrhoz kiáltottak és segítségét kérték. Az Úr
ismételten megkönyörült rajtuk. Olyan embereket küldött hozzájuk, akiknek
a vezetésével le tudták győzni ellenségeiket.
Azokat a vezetőket, akiket az Úr állított népe élére, bíráknak nevezünk. Az
volt a feladatuk, hogy igazságot szolgáltassanak, szükség esetén pedig
hadvezérként megvédjék a népet vagy az egyes törzseket a szomszédos
pogány népek támadásaitól.
Gedeon az első bíró

Az Úr angyala így szólt Gedeonhoz: – „Menj, szabadítsd ki Izraelt
Midián kezéből!” (Bir 6,14)
Az Úr Gedeont bízta meg, hogy Izraelt megszabadítsa a midianitáktól.
Ő szerényen szabadkozott, de az Úrtól bátorítást kapott: „Az Úr veled
lesz, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egyetlen egy ember volna.”
– Gedeon akkor az éjszaka leple alatt barátaival lerombolta a Baálnak, a
midianiták bálványának az oltárát, mire azok megtámadták a választott
népet. Gedeonhoz akkor húszezren csatlakoztak, de az Úr így szólt hozzá:
„Néped túl sok ahhoz, hogy kezébe adjam Midiánt. Aki fél és retteg, térjen
vissza.” –Tízezren maradtak, de az Úr ezt még mindig soknak tartotta. Akkor
Gedeon az Úr szavára a víz mellé vezette őket. Csak azok maradhattak, akik
kezükkel merítettek a vízből, így mindössze háromszáz harcosa maradt. Az
Úr így szólt Gedeonhoz: „Ezzel a háromszáz emberrel szabadítalak meg
benneteket.” – Gedeon a kiválasztott harcosokkal éjszaka az ellenséges
tábor közelébe lopózott. Emberei kezébe harsonát és üres korsót adott, s a
korsóba fáklyát tettek. Így hatoltak be az ellenség táborának szélére. Odaérve
körülvették a tábort, megfújták harsonáikat, és hangosan kiáltottak: „Az Úrért
és Gedeonért!” – Az álmából felriadt ellenség egymást kaszabolva menekülni
kezdett, vezéreiket pedig elfogták Gedeon harcosai. Így szabadította meg az
Úr a népét az elnyomóktól háromszáz emberrel.
Gedeon, az Úr utasításának megfelelően választotta ki azokat az embereket,
akiket seregében megtartott.
Az Ószövetség népe minden sikerét Isten segítségének tulajdonította. Amikor
leírtak egy-egy ilyen eseményt, Isten segítségét azzal hangsúlyozták ki, hogy
a történetet írói túlzásokkal színezték ki. Itt a kevés ember győz a túlerőben
lévő ellenség felett – Isten különleges erejével. Így vallották meg, hogy emberi
erőfeszítéseiket csak az Úr segítségével tudták sikeressé tenni.
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Sámson Izrael bírája, Isten erős embere

Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében, és az
Úr negyven évre a filiszteusok kezébe adta őket. (Bír 13,1)

Sámsont az Úr már születése előtt kiválasztotta, hogy Izrael bírája legyen.
Mint minden Istennek szentelt ember, ő sem vágatta le a haját. Fegyelmezett
életet élt, ezért Isten legendás erővel és bátorsággal jutalmazta. Így az Úr
segítségével egyedül küzdött meg a filiszteusokkal.
Egy alkalommal útközben egy fiatal oroszlán ordítva nekirontott. Akkor
rászállt az Úr lelke, és Sámson puszta kézzel széttépte az oroszlánt, mintha
csak egy kecskét tépett volna szét.
Egy másik alkalommal a filiszteusok kezén lévő Gáza városába látogatott.
A filiszteusok őrséget állítottak, és figyelték a város bezárt kapujánál, hogy
megölhessék. Sámson akkor éjjel kiemelte helyéből a kapuszárnyakat, és
elvitte a közelben lévő hegy tetejére.
Ellenségei nem ismerték erejének titkát, ezért cselhez folyamodtak.
Sámson beleszeretett egy pogány leányba, Delilába. A leányt rábeszélték,
hogy szerezze meg Sámson titkát. Sámson egy ideig megőrizte a titkot, hiába
kötözték meg, mindig kiszabadította magát, de végül elárulta Delilának: „Ha
megnyírnak, elhagy erőm, gyenge leszek, mint a többi ember.” – Amikor aztán
elaludt, Delila levágta Sámson haját, és ő elvesztette erejét. A filiszteusok
így könnyen elfogták, kiszúrták a szemét, kettős lánccal megkötözték, és a
fogságban malmot hajtattak vele.
Egy idő után a filiszteusok fejedelmei összegyűltek, hogy örömünnepet
tartsanak: „Kezünkbe került ellenségünk, aki pusztította országunkat, és
sokunkat megölt” – mondták. Mulatás közben elővezettették Sámsont a
börtönből, hogy szórakoztassa őket. Sámsonnak azonban újra megnőtt
a haja, és visszatért ereje, ezért így szólt a fiúhoz, aki a kezénél fogva
vezette: „Vezess az oszlopokhoz, amelyeken az épület nyugszik, hogy
megtámaszkodhassam.” – A filiszteusok minden fejedelme ott volt, és a tetőn
is volt vagy háromezer ember, akik nézték Sámson játékát. Sámson akkor az
Úrhoz könyörgött: „Uram, Istenem, emlékezzél meg rólam, adj nekem erőt,
hogy bosszút állhassak a két szememért.” Majd átkarolta a két középen álló
oszlopot, minden erejével nekifeszült, és az épület rászakadt a fejedelmekre
és mindenkire, aki ott volt. Így sokkal többet ölt meg akkor, amikor meghalt,
mint amennyit akkor ölt meg, amikor élt.
Sámsont az Úr tette erőssé, de mégis gyenge ember volt, mert nem tudott
ösztönei felett uralkodni.
Milyen veszélyeknek teszi ki magát az, aki elhagyja a hitét?
Miért fontos, hogy megtanuljuk fegyelmezni magunkat?

Jézus Egyháza Isten újszövetségi népe,
legyünk hűségesek tanításához, Isten törvényeihez!
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10. Sámuel meghívása

Az Úr álmában megszólította: „Sámuel!” – Sámuel fölkelt, odament
Élihez és azt mondta: „Itt vagyok, hívtál.” – Ez azt felelte: „Nem hívtalak,
fiam, feküdj le és aludj!” (1Sám 3,6)
Éli főpap és az elhagyott szentély
A választott nép eltávolodott atyái Istenétől. Éli főpap szomorú szívvel
őrizte a szentélyt. Jahve sátorához elvétve jött valaki imádkozni. Az egyik
napon azonban különös vendégek érkeztek. Egy gyermektelen házaspár
régi vágya teljesült, amikor Isten egy fiúgyermekkel ajándékozta meg őket.
Hálából az Úr szolgálatába ajánlották a gyermeket. A kis Sámuelt Élire bízták,
és ő a főpap felügyelete alatt szolgálta az Urat.
Éli nagyon megöregedett. Egy alkalommal a szokott helyén aludt. Isten
lámpája még nem aludt ki. Sámuel az Úr templomában aludt, ahol az Isten
ládája állt. Az Úr megszólította: „Sámuel, Sámuel!” – Ő odafutott Élihez, és
azt mondta: „Itt vagyok, hívtál. – Az ezt válaszolta: „Nem hívtalak, feküdj
le és aludj!” – Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat. Amikor Sámuel
már harmadszor ment Élihez, Éli megértette, hogy az Úr szólítja a fiút, ezért
azt mondta Sámuelnek: „Menj, feküdj le és aludj, aztán ha valaki szólít, így
válaszolj: Beszélj, Uram, szolgád figyel!”
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Sámuel elment és nyugovóra tért a helyén. Akkor ismét megjelent az
Úr, és szólította, mint előző alkalommal: „Sámuel, Sámuel!” – És Sámuel
így válaszolt: „Beszélj, Uram, szolgád figyel!” – Akkor az Úr azt mondta
Sámuelnek: „Nézd, olyat teszek Izraelben, hogy aki csak hallja, annak
mindkét füle csengeni fog tőle. Neked kell hírül adnod Élinek, hogy minden
időre kimondtam házára az ítéletet, mert nem tudta fiait megfékezni.”
Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélgetünk. Ha figyelünk
Isten üzenetére, Ő eszünkbe juttatja azt, amit nekünk mondani akar. Ha
rendszeresen olvassuk a Bibliát, felismerjük és megértjük Isten akaratát.
Miért fontos, hogy rendszeresen olvassuk a Bibliát?
Melyik szentírási könyvvel kezdjük a Biblia olvasását?

Isten a csendben szól hozzánk, figyelj Rá!

Éli halála – a frigyláda sorsa

„Hűséges papot rendelek magamnak, aki szívem és szándékom
szerint jár el.” (1Sám 2,35)

Éli fiai semmirekellő emberek voltak, az áldozatbemutatásnál nem
tartották meg az Úr törvényeit, amelyeket Mózes által előírt a szolgálatot
végző papoknak. A fiúk nem hallgattak idős atyjuk szavára.
Abban az időben Izrael hadba vonult a filiszteusok ellen. Előhozták
a Seregek Urának ládáját, melyet Éli két fia kísért. A filiszteusokat félelem
fogta el: „Istenük eljött hozzájuk a táborba” – mondták, de a csatát mégis
megnyerték, Izrael fiai vereséget szenvedtek. Hírhozó jelentette Élinek: „Izrael
megfutamodott a filiszteusok elől, a két fiad elesett, és az Isten ládáját is
zsákmányul ejtették.” – A főpap a hír hallatára hátraesett a széken és meghalt.
Megtörtént, amire nem számítottak: a filiszteusok zsákmányul ejtették az Isten
ládáját, és pogány templomukba vitték. Másnap reggelre azonban a pogány
Dágon isten szobra összetörve templomuk küszöbére esett, a népet pedig
különböző betegségek sújtották. Ekkor a filiszteusok vezérei így határoztak:
„Vigyétek vissza Izrael Istenének ládáját a helyére, hogy ne pusztítsa el
népünket.” – Aztán az Úr ládáját föltették egy szekérre és útnak indították.
A tehenek maguktól megtalálták az utat az izraeliták tábora felé. A leviták
leemelték az Úr ládáját a szekérről, és örömükben még aznap égőáldozatot
mutattak be az Úrnak.
Akkor Sámuel Izrael népe előtt kijelentette: „Ha szívetek mélyéből az
Úrhoz akartok térni, távolítsátok el az idegen isteneket a körötökből, szívetek
ragaszkodjék az Úrhoz, és ne szolgáljatok másnak, csak neki.”
Mi volt az Úr ládája? Miért nevezték el frigyszekrénynek?

Az Úr maga szabadította ki ládáját.
Isten nem szorul ránk, a mi érdekünk, hogy ragaszkodjunk hozzá.

Bármit tesztek, mindent az Úr nevében tegyetek.
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11. Saul Izrael első királya

Legyünk mi is olyanok, mint a többi nép: a királyunk ítélkezzék fölöttünk,
ő álljon az élünkön és vezesse harcainkat. (1Sám 8,20)
Izrael népe királyt követel
Amikor Sámuel megöregedett, a fiait tette meg Izrael bíráinak. Ők nem az
Úr útjain jártak, ezért Izrael vénei Sámuelhez fordultak: „Adj nekünk királyt,
amint ez minden népnél szokásban van. – Sámuelnek ez nem tetszett, ezért
az Úrtól kért tanácsot, aki ezt mondta neki: „Teljesítsd kérésüket, hisz nem
téged vetettek el, hanem engem, hogy ne uralkodjam többé fölöttük. De
figyelmeztesd őket a király jogaira, aki majd uralkodik fölöttük.” – A népet ez
nem riasztotta el, továbbra is királyt kértek.
Saul Izrael királya
Benjamin törzséből származott egy Saul nevű daliás legény, aki egy fejjel
magasabb volt mindenkinél. Történt, hogy Kisnek, Saul apjának elkóboroltak
a szamarai. Miután nem találták meg a szamarakat, Isten emberétől, a
prófétától akartak tanácsot kérni. Az Úr előre megmondta Sámuelnek:
„Holnap küldök neked egy Benjamin törzséből való embert. Őt kend föl
népem, Izrael fejedelmévé.”
Mit jelképez az olajjal való felkenés?
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Amikor Saul megérkezett a prófétához, az Úr nyomban tudtára adta
Sámuelnek: „Ő uralkodjék népemen.” – Sámuel akkor megvendégelte Sault.
Másnap fogta a szarut, amelyből a fejére olajat öntött, megcsókolta, és azt
mondta: „Fölkent az Úr örökrésze fejedelmévé. Uralkodj az Úr népe fölött, és
szabadítsd ki környező ellenségei kezéből.” – Sámuel összehívta a népet,
és az Úr sorhúzással mutatta meg, hogy Saul legyen a király. Akkor a nép
ujjongott és felkiáltott: „Éljen a király!” – Ezután Sámuel így szólt: „Menjünk el
Gilgalba, és alapítsuk meg ott a királyságot!” – Erre az egész nép Gilgalba
vonult, s az Úr színe előtt megtették Sault királynak. Ettől kezdve Saul állt a
nép élére, és megvédte országát ellenségeitől.
Saul engedetlensége és elvetése
A harci sikerek elbizakodottá tették a királyt. Amikor a filiszteusok fölényben
voltak, félelmükben sokan megfutamodtak. Az ütközet előtt könyörgő
istentiszteletre készültek, de Sámuel késve érkezett. Saul nem várta meg a
prófétát, hanem maga mutatta be az áldozatot, amit nem tehetett volna meg.
Sámuel ezért kérdőre vonta, majd ezt mondta: „Kishitű voltál és engedetlen,
ezért az Úr nem tartja fenn uralmadat!”
Egy alkalommal Saul és serege az amalekiták ellen harcolt. Sámuel
Isten nevében megparancsolta, hogy nem kegyelmezhet az ellenségnek,
és a zsákmányt sem tarthatja meg. Saul azonban nem engedelmeskedett,
és a zsákmány egy részét áldozatbemutatás céljára megtartotta. Hiába
védekezett, Sámuel ezt felelte: „Az engedelmesség többet ér, mint az
áldozat. Mivel az Úr szavát semmibe vetted, nem lehetsz továbbra Izrael
királya.” – Saul beismerte: „Vétkeztem, mert féltem a néptől, és áthágtam az
Úr parancsát, amit meghagytál.”

Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek!

Dávidot királlyá kenik

Dávid az Úr választottja
Így szólt az Úr Sámuelhez: „Meddig akarsz még Saul miatt bánkódni?
Töltsd meg szarudat olajjal, és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert a
fiai közül szemeltem ki a királyt, akit majd megnevezek.”
Sámuel meghívta Izájt és fiait az áldozatra. Izáj bemutatta neki hét fiát,
de a próféta megkérdezte: „Mind itt vannak a fiaid?” „A legkisebb nincs itt,
a nyájat őrzi.” – felelte. Sámuel erre meghagyta Izájnak: „Küldj el valakit,
keresse meg, mert addig nem ülünk az áldozati lakomához, amíg itt nincs
ő is.” – Izáj elküldött érte. Amikor megjött, az Úr így szólt: „Rajta, kend föl,
mert ő az!” – Sámuel erre fogta az olajos szarut, és fölkente Dávidot testvérei
körében. Attól a naptól eltöltötte Dávidot az Úr lelke. Az Úr lelke elhagyta
Sault, s egy gonosz lélek zaklatta, megbetegedett.
Mit jelent a Bibliában, hogy valakit betölt az Úr lelke?
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Dávid Saul szolgálatába lép
Saul ezt mondta szolgáinak: „Keressetek nekem egy embert, aki tud
hárfázni, s hozzátok ide, hogy megnyugodjak!” – Akkor egyik szolgája
tanácsára elhozatta Betlehemből Izájnak az egyik fiát, aki a nyájat őrizte,
aki tudott hárfázni, és bátor férfi volt. Dávid Saul szolgálatába szegődött.
Saul megkedvelte, és Dávid a fegyverhordozója lett. Saul csak akkor tudott
megnyugodni, amikor Dávid fogta a hárfát és játszott. Dávid egy idő után
kilépett Saul szolgálatából, és elment haza, hogy őrizze az apja nyáját.

Isten azt választotta ki, ami a világ szemében gyönge, hogy
megszégyenítse az erőseket. (1Kor 1,27)

Dávid legyőzi Góliátot
Izrael fiait a filiszteusok ismét megtámadták. Amikor felsorakoztak a
csatára, előlépett egy hatalmas termetű filiszteus harcos, és így szólt:
„Állítsatok ki nekem egy embert, aki megmérkőzik velem. Ha legyőz, a
szolgáitok leszünk, ha azonban én győzök, ti szolgáltok nekünk.” Saul és
egész Izrael népe aggodalommal hallgatta a filiszteust, és nagyon féltek.
Dávid is meghallotta a filiszteus szavait, elment a királyhoz, és ezt mondta
Saulnak: „Elmegyek, és megmérkőzöm azzal az emberrel.” – Saul így
válaszolt: „Nem mérkőzhetsz meg vele, hiszen te még gyerek vagy, az
meg harcra termett ifjúságától fogva.” – Ő azonban így folytatta: „Az Úr,
aki kiszabadított az oroszlán karmából, ennek a filiszteusnak a kezétől is
megment.”
Dávid nem vett magára páncélruhát, hanem vette a botját, a patakban
öt sima követ keresett, és betette a tarisznyájába. Kezébe vette parittyáját
és elindult a filiszteus felé. Amikor az meglátta, semmibe vette, és így szólt
hozzá: „Kutya vagyok tán, hogy bottal jössz ellenem?” – És átkozta Dávidot,
isteneit emlegetve. Dávid így felelt: „Én a Seregek Urának, Izrael Istenének
nevében közeledem feléd, akit kigúnyoltál. Az Úr ma kezembe ad. Tudja
meg ez az egész sereg, hogy az Úrnak nincs szüksége kardra és lándzsára
ahhoz, hogy győzelmet adjon. Az Úr dönti el a csatát, és a kezünkre ad
benneteket.”
Amikor a filiszteus elindult, Dávid eléje futott, a táskájából kivett egy követ,
elhajította a parittyájából, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy az arccal
a földre bukott. A filiszteusok ezt látva megfutamodtak.
Ettől kezdve Saul mindig Dávidot küldte harcba a támadó ellenséggel
szemben. Saul fia, Jonatán is barátságot kötött Dáviddal. Jonatán akkor is
segítette Dávidot, amikor sorozatos győzelmei miatt Saul féltékeny lett rá.
Dávidnak végül menekülnie kellett, mert Saul meg akarta ölni.
Szabad-e védekeznünk, ha megtámadnak minket?
Hogyan védekezzünk, ha megtámadják a hitünket?

Isten 2. parancsa: Isten nevét hiába ne vedd!
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12. Dávid Izrael királya

„Amikor még Saul volt a királyunk, te voltál, aki vezetted Izrael
hadjáratait. S az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt,
és légy Izrael fejedelme!” (2Sám 5,2)
Dávid uralkodása
Saul király utolsó csatáját a filiszteusokkal vívta. Az elvesztett csata
napján ő maga is meghalt. A Gilboa melletti csatában Saul három fia is
meghalt. Amikor Dávid meghallotta, hogy Saul és fia Jonatán is meghalt,
elsiratta őket. Ezután Hebronba ment, ahol Júda törzse Dávidot választotta
meg királyának. Izrael királya Saul egyik fia, Isbaal lett, akit azonban hét
év múlva orvul megöltek. Ezután keresték meg Izrael törzsei Dávidot, hogy
legyen Izrael királya. Dávid ezután seregével elfoglalta Jeruzsálemet, és az
ország fővárosává tette. Az Úr megerősítette Dávid Izrael fölötti uralmát, és
népe, Izrael kedvéért felmagasztalta királyságát. Harminc éves volt Dávid,
amikor király lett, és negyven esztendeig uralkodott.
Dávid egész Izrael fölött uralkodott, és igazságot szolgáltatott egész népének.

Bármit tesztek, lélekkel tegyétek,
az Úrnak teszitek, nem embereknek! (Kol 3,22)
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Dávid a Megváltó ősatyja

Nátán próféta jövendölése

„Az Úr naggyá tesz, s házat épít neked. Házad és királyságod örökre
fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd marad.” (2Sám 7,11.16)

Amikor az Úr nyugalmat adott Dávidnak az országát körülvevő minden
ellenségétől, a király parancsára az Úr ládáját Jeruzsálembe vitték, a nép a
királlyal együtt énekelt és táncolt az Úr előtt, miközben égő- és közösségi
áldozatokat mutattak be az Úrnak. Dávid akkor elhatározta, hogy templomot
épít az Úrnak, ezért így szólt Nátán prófétához: „Nézd, magam cédrusfából
készült házban lakom, az Úr ládája meg sátorban lakik. – Nátán azt felelte:
„Vigyél véghez mindent, ami szándékodban van, mert veled van az Úr.” –
Még akkor éjszaka az Úr a próféta által üzent Dávidnak: „Elhoztalak a
legelőről, a juhok mögül, hogy népem fejedelme légy. Veled voltam minden
vállalkozásodban, ellenségeidet megsemmisítettem. Az Úr naggyá tesz, és
házat (azaz királyi családot) épít neked. Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz
atyáidhoz, megtartom utánad a tőled származó utódodat, és megszilárdítom
királyságát. Majd ő épít házat nevemnek.” – Dávid az Úr előtt leborulva adott
hálát az ígéretért, amelyet az Úr neki és családjának adott.
Dávid Istentől ígéretet kapott, hogy családjából születik a Megváltó.
Mit jelent a „Dávid háza” kifejezés? Kinek a családjából (házából) való volt Szűz Mária és
Szent József?
Ismerhették-e Jézus kortársai Nátán próféta jövendölését?

Dávid bűne és bűnbánata

Dávid így szólt Nátánhoz: „Vétkeztem az Úr ellen!” Nátán ezt válaszolta
Dávidnak: „Így az Úr is megbocsátja bűnödet, s nem halsz meg. De
mert ezzel a tetteddel káromoltad az Urat, a fiú, aki született neked,
meghal.” (2Sám 12,13-14)
Dávid király bűne
Dávid egy napon a palotája tetőteraszáról meglátott egy asszonyt,
Batsebát, aki egyik tisztjének, Urijának volt a felesége. Dávid magához
hívatta, és házasságtörést követett el vele. Nem sokkal később az asszony
megüzente neki: „Gyermeket várok tőled.” – Dávid, hogy feleségül vehesse
az asszonyt, és bűnét leplezze, tisztjét csatába küldte, ahol az meghalt.
Batseba, miután elsiratta férjét, a gyász elteltével a király felesége lett, és fiút
szült neki. Nem tetszett ez az Úrnak, ezért elküldte Nátán prófétát Dávidhoz.
A próféta egy példázatot mondott neki egy gazdag emberről, aki elvette egy
szegény ember egyetlen bárányát. A király felháborodott a gazdag ember
gonoszsága miatt. Ekkor a próféta így szólt hozzá: „Te magad vagy ez az
ember! Miért tettél olyat, ami gonosznak számít az Úr szemében? A csatában
megöletted Uriját, hogy elvedd a feleségét.”
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Dávid király bűnbánata
Nátán szavaira Dávid így válaszolt: „Vétkeztem az Úr ellen!” – Ezután
hazament, szigorú böjtöt tartott, s éjszaka a puszta földön zsákkal takarózva
aludt. Bűnbánati imáját az 50. zsoltárban olvashatjuk: „Könyörülj rajtam,
Istenem, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat! Mosd le
bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtől! Fordítsd el arcod bűneimtől, s
töröld el minden gonoszságomat! Teremts új szívet belém.”
Dávid bűnével együtt siratta Isten büntetését is, mert Batseba gyermeke
meghalt. Egy idő után Batsebának ismét gyermeke született Dávidtól, akinek
a Salamon nevet adta. Az Úr kedvét találta benne, s ezt tudtul is adta a
királynak Nátán próféta által. A király ezután megesküdött Batsebának, hogy
az ő fiát, Salamont fogja utódaként trónjára ültetni.
Dávid király bűnhődése
Dávid királynak több felesége is volt, de gyermekei sok bánatot okoztak
neki. Családjában állandósult a békétlenség. Legnagyobb szomorúságot
az okozta, hogy egyik fia, Absalom nyílt katonai lázadást robbantott ki apja
ellen. Dávidnak menekülnie kellett, de sikerült hadseregét rendeznie. A döntő
csata előtt azonban megparancsolta, hogy ha elfogják az ő lázadó fiát, ne
öljék meg, hanem hagyják életben. A lázadókat végül szétverték, Absalom
elmenekült, de hajánál fogva fennakadt egy fán. A fővezér Dávid parancsa
ellenére megölte a lázadó fiút. Amikor Dávid értesült a történtekről, sírva
fakadt. Megbocsátott lázadó fiának, aki csúnyán visszaélt atyja szeretetével.

Salamon lesz Dávid utóda

Dávid király közben megöregedett. Adonija, a király egyik fia úgy akart apja
utóda lenni, hogy barátokat és szolgákat gyűjtött maga köré. Nagy lakomát
rendezett nekik, de nem hívta meg Salamont, Batseba fiát, akinek a király
megígérte, hogy az ő fia lesz az utóda. Amikor Nátán próféta ezt megtudta,
elment a királyhoz, aki magához hívatta Batsebát, hűséges vezérét Benaját
és Cádok papot, aki akkor fölkente Salamont Izrael királyává. Megfújták a
kürtöt, a nép pedig ujjongott: „Éljen Salamon király!”
Harminc éves volt Dávid, amikor király lett, és negyven esztendeig uralkodott.
Halála előtt parancsára felkenték Salamont Izrael királyává.

Isten 4. parancsa: Atyádat és anyádat tiszteld!
Isten negyedik parancsolata kötelez minket, hogy szüleinket tiszteljük,
szeressük, szeretettel beszélünk róluk, és engedelmeskedünk nekik, idős
korukban pedig gondoskodjunk róluk. Azért kell őket tisztelnünk és szeretnünk,
mert Isten után szüleinknek köszönhetünk a legtöbbet.
Mik azok a zsoltárok? Kik a szerzői? Kik imádkozzák ma is rendszeresen a zsoltárokat?

Légy tisztelettudó és engedelmes gyermeke szüleidnek!
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13. Salamon a bölcs király

„Adj szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg
a rosszat!” (1Kir 3,9)
A király bölcsességet kért Istentől
Dávid király halála után fia, Salamon birtokba vette és megerősítette
királyságát. Elment Gibeonba, hogy áldozatot mutasson be az Úrnak. Ott
álmában így szólt hozzá az Úr: „Kérj bármit, mit adjak neked.” – Salamon
így felelt: „Nagy irgalommal voltál atyám, Dávid iránt, aki egyenes szívvel járt
előtted, megajándékoztad egy fiúval, aki most a trónján ül. Uram és Istenem,
fiatal vagyok még, hogy ekkora nép élén álljak. Adj hát szolgádnak éber
szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat.”
Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá, ezért így
szólt hozzá: „Mivel ezzel a kéréssel fordultál hozzám, és nem hosszú életért,
vagy gazdagságért, hanem bölcsességért könyörögtél, megadom neked,
amit kértél: Bölcs és értő szívet adok neked. Ráadásul azt is megadom, amit
nem kértél, a gazdagságot és a dicsőséget.” –
Amikor Salamon fölébredt, látta, hogy álma volt. Visszatért Jeruzsálembe,
az Úr szövetségének ládája elé lépett, és égőáldozatot mutatott be, majd
bemutatta a közösség áldozatát, és ünnepi lakomát rendezett szolgáinak.
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A király bölcs ítélete

„Engedelmeddel, uram, adjátok oda neki a gyermeket, ne öljétek
meg!” (1Kir 3,26)
Akkortájt elment a királyhoz két asszony, akik egy házban laktak, de
egymással vitatkoztak. Mindkettőnek gyermeke született, de az egyiknek
meghalt a fia, mert éjszaka agyonnyomta. Ekkor, még éjnek idején fölkelt,
és halott fiát elcserélte az alvó asszony fiával, aki csak virradatkor jött rá
a cserére. Akkor vitatkozva a király elé mentek, aki bölcsen így döntött:
„Hozzatok ide egy kardot! Vágjátok ketté az élő gyermeket, s adjátok az
egyik felét az egyiknek, a másik felét a másiknak!” – Akkor az igazi anya
megszólalt: „Engedelmeddel, uram, adjátok oda neki a gyermeket, ne öljétek
meg!” – A másik egyetértett a fiú kettévágásával. Akkor a király vette át így
szólt: „Adjátok neki a gyermeket, ne öljétek meg, mert ő az anyja!” – Egész
Izrael hallott az ítéletről, és nagy tiszteletre ébredt a király iránt, mert látták:
isteni bölcsesség tölti el, hogy igazságot szolgáltasson.

Salamon a templomépítő király

Salamon király békét tudott kötni a szomszédos népek királyaival, negyven
évi uralkodása idején nem volt háború Izraelben, az Úr békét adott. Salamon
király így meg tudta kezdeni a jeruzsálemi Templomnak, Jahve szentélyének
a felépítését, melyet már atyja tervbe vett és elő is készített. A templomot a
Szent sátor mintája szerint építették. Az építkezés befejezése után bevitték
az Úr ládáját a szentek szentjébe, majd áldozatok bemutatásával szentelték
fel a templomot. A templom felszentelése alkalmával Salamon imádságban
adott hálát az Úrnak, és kérte, hogy hallgassa meg népének könyörgését,
amikor a szent helyen imádkozik.

A templom épületének két belső része volt: a szentély és a szentek szentje. Ezt
a belső épületet több udvar vette körül. A legbelső a papok udvara volt, ahová csak
ők mehettek be, és a szabad ég alatt mutatták be az áldozatokat. Ezt az udvart
oszlopcsarnok vette körül, elválasztva azt a külső udvartól, az épület többi részétől.

A templom felépítése és felszentelése után Salamon király pompás királyi
palotát is épített. Bölcsessége és gazdagsága „világhírűvé” tette. Salamon
templomát 400 évvel később a babiloniak felgyújtották. A régi templom helyén
a fogságból való szabadulás után épült új templom, amit Heródes király
kibővített és hatalmas fallal körülvett. Ennek maradványait ma is láthatjuk
Jeruzsálemben.

A bölcsesség a megfelelő és kellő ismeretek birtokában arra teszi képessé az
embert, hogy helyesen döntsön és cselekedjen. A bölcsesség, mint a Szentlélek
ajándéka, megtanít arra, hogy Isten a legnagyobb jó, az igazi boldogság forrása.

Keressétek elsősorban Isten országát s annak igazságát,
és ami szükséges, azt mind megkapjátok hozzá!
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14. Salamon öröksége, országának kettészakadása

„Atyám ostorral fegyelmezett, én meg majd skorpiókkal.” (1Kir 12,11)
Salamon fia, Roboám
Salamon királynak töb gyermeke és több felesége is volt, akik között
pogány uralkodók leányai is voltak. Kedvükért pogány templomokat is
építtetett, és ezzel megosztotta Jahve országát. A sok építkezés és a fényűző
pompa sokba került, a költségek a népet terhelték. Salamon negyven évig
uralkodott. Halála után fia, Roboám akart Izrael királya lenni.
Jeroboám Salamon egyik munkafelügyelője volt. A király meg akarta
ölni, ezért Egyiptomba menekült. Amikor elhagyta Jeruzsálemet, útközben
találkozott Achija prófétával. A próféta megfogta Jeroboám köntösét, tizenkét
darabra tépte, és azt mondta: „Tíz rész legyen a tied, mert ezt mondja az Úr,
Izrael Istene: Kiragadom az országot Salamon kezéből, s tíz törzset neked
adok. Csak Júda és Benjamin törzse marad az övé, szolgámra, Dávidra való
tekintettel, és Jeruzsálem miatt, melyet kiválasztottam Izrael törzsei közül.
Azért teszem ezt, mert elhagyott, nem az én útjaimon járt, nem tartotta meg
parancsaimat, mint atyja, Dávid.”
Salamon országának északi törzsei elszakadtak Roboámtól
Salamon halála után Jeroboám visszatért hazájába. Vezetésével a nép
így szólt az új királyhoz, Roboámhoz: „Atyád kemény igát rakott ránk. Enyhíts
a nehéz szolgálaton, és akkor alattvalóid leszünk.”
Roboám először atyja tanácsadóit kérdezte meg, de nem hallgatott
a bölcsekre. Barátai tanácsára kemény választ adott a népnek: „Atyám
megnehezítette igátokat, de én még súlyosabbá teszem jármotokat.” – A
király nem vetett ügyet a népre. Ezek után a tíz északi törzs elszakadt Dávid
házától.
Így vált valóra az Úr ígérete, amelyet Achija által mondott Jeroboámnak.
Az északi törzsek Jeroboámot választották meg királyuknak, így Roboám
csak az ország déli részének lehetett királya.
Jeroboám megtiltotta, hogy a nép továbbra is a jeruzsálemi templomba
járjon áldozatbemutatásra. Ezért két aranyborjút készíttetett, és ezeket az
ország két végében helyezte el. Ezzel Izrael népét bálványimádóvá tette.
Izrael politikai és vallási szempontból egyaránt kettészakadt.
Salamon fia mellett két törzs maradt meg, országának déli részén. Ezt az
országot nevezték Júdeának.
A Salamon országának északi részén lakó 10 törzs elszakadt Roboámtól, és
Jeroboámot választotta meg királyának. Ezután már csak ezt az országrészt
nevezték Izraelnek.

Csak bölcs és becsületes emberektől kérj tanácsot!
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A választott nép sorsa a Babiloni fogságig
Salamon halála után utódai és az északi országrész királyai ismételten
eltávolodtak Istentől. A közös hit és a templom sem tudta összetartani a
népet, az ország két részre szakadt. A két rész királyai többször is egymás
ellen szövetkeztek és háborúztak, máskor meg békében éltek.
Az északi rész: Izrael, fővárosa Szamaria
Az északi ország több királya is gyilkosság áldozata lett. A királyi
családok egymást követték. Az északi országrész királyai hatalmukat féltve
megakadályozták, hogy a nép felkeresse Jeruzsálemet, a szent helyet; nem
engedték, hogy ott imádkozzanak, és ünnepeiken oda elzarándokoljanak. A
királyok pogány királyok leányait vették feleségül, kedvükre pogány templomok
is épültek, sokan lettek bálványimádókká. A próféták figyelmeztetését mind
a nép, mind az uralkodók figyelmen kívül hagyták. Isten közeledése nem
érte el a célját. A nép nem tért vissza Istenéhez. Kr.e. 722-ben az asszírok
elfoglalták Izraelt, az ország népét elhurcolták.
A déli rész: Júda, fővárosa Jeruzsálem
Jeruzsálemben Dávid király leszármazottai követték egymást a királyi
trónon. Voltak köztük istenfélő, jó királyok, de a legtöbbnek anyja pogány
királynak volt a leánya, akiknek gyermekei már nem maradtak hűségesek
Istenhez, hiába próbálták őket a próféták jó útra téríteni. Hűtlenségükkel
bűnbe vitték nemcsak a vezető embereket, hanem a népet is. Egy-egy vallási
megújulás nem sokáig tartott. Végül Isten büntetéseként Kr.e. 586-ban a
babiloni király elfoglalta Jeruzsálemet. A várost felgyújtotta, a nép javarészét
fogságba vitte. Csak a vidéken élők közül maradhattak meg többen az Ígéret
földjén. A fogság hetven évig tartott.
Vallási megújulás Jozija király idejében
Még a babiloni fogság előtti időkben Jozija király (Kr.e. 640–609) felújította
a jeruzsálemi templomot. Munka közben bukkantak rá Mózes elveszett
könyvére. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv szavait, megszaggatta
a ruháját. Magához hívatta Jeruzsálem és Júda véneit, és az egész néppel
együtt az Úr templomában ismét megkötötte a szövetséget, hogy az Urat
követik, megtartják rendelkezéseit és törvényeit. Ezután elrendelte: „Üljetek
húsvétot az Úrnak, Istennek a tiszteletére, amint meg van írva a szövetség
könyvében!”
Jeremiás próféta jövendölése

„Eljön az idő, amikor jóra fordítom népemnek, Izraelnek a sorsát,” –
mondja az Úr. – „Visszahozom őket, hogy birtokukba vegyék ezt a
földet, amelyet atyáiknak adtam.” (Jer 30,3)
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A Babiloni fogság

Jozija király halála után utódai már nem követték példáját, ismét
elpártoltak Istentől, és a népet is romlásba vitték. Babilon királya, amikor
először felvonult Jeruzsálem ellen, a királyt és főembereit fogságba vitte, és
új királyt állított az ország élére. Az új király és a nép ezután sem hallgatott
a próféták szavára, sorsuk beteljesedett. Babilon királya végleg elfoglalta
Jeruzsálemet, a templomot kifosztotta és felgyújtotta, a királyt és népét
pedig fogságba hurcolta, amint azt a próféták megjövendölték. A babiloniak
fővezére tudott Jeremiás prófétáról, akire a király és a nép nem hallgatott. A
próféta Jeruzsálemben maradhatott a nép maradékával.

A babiloni fogság szenvedéseinek jótékony hatása
Sorsát a nép nem kerülhette el, de a fogság a nép többségét „kijózanította”. A
fogságban újból megünnepelték a szombatot mint az Úr napját. Templomuk nem
volt, ennek ellenére rendszeresen összegyűltek, hogy a szent iratok tekercseiből
felolvasott részt meghallgassák.
A babiloni száműzetést Isten jogos büntetésének tartották. Ekkor tudatosodott
bennük, hogy ők Isten választott népe. Fogságukban ez, a Jahvéba vetett
hitük tartotta és kovácsolta össze őket.
Van-e otthon Szentírásotok? Szoktál olvasni belőle?
Ma kik magyarázhatják hitelesen a Szentírást?
Hogyan és miből ismerhetjük fel a hamis tanítókat?

Az Úr a nehézségek között sem hagyja magára népét!
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A választott nép az Ígéret földjén
A 2. témakör áttekintése

„Ígéretéhez híven Isten Dávid utódai közül támasztotta Izrael
üdvözítőjét, Jézust.” (ApCsel 13,24)
Józsue vezeti a honfoglaló népet

Mózes halála után Józsue vezette be Kánaánba, az Ígéret földjére Izrael népét.
Az Úr ismételten csodálatos módon segítette győzelemre a honfoglalókat. Az ország
elfoglalása után Józsue felosztotta Kánaánt a 12 törzs között. Halála előtt Szichembe
hívta a nép képviselőit, hogy újra megköttesse velük az Úrral kötött szövetséget,
hogy megtartják rendelkezéseit, és egyedül neki szolgálnak.

A törzsek vezetői a bírák

A bírák egy-egy törzs vezetői voltak, ők szolgáltattak igazságot népüknek,
szükség esetén pedig hadvezérként megvédték törzsüket a szomszédos pogány
népek támadásaitól. A választott nép fiainak az Úrhoz való hűségét nem egyszer
megkísértették a közelükben lakó pogány népek. Ennek büntetéseként sokszor
sanyargatták őket a pogány szomszédok. Amikor így bajba kerültek, újra Istenhez
fordultak. A bírák az Úr segítségével szabadították meg a népet az elnyomástól.

Sámuel próféta

A Szent sátort és benne a szövetség ládáját a leviták őrizték, az áldozatok
bemutatását a papok, Áron leszármazottai végezték. Éli főpap idején szólította meg
az Úr Sámuelt, hogy prófétája legyen. Ebben az időben a filiszteusok szorongatták
az izraelitákat. Sámuel hiába figyelmeztette őket a megtérésre, úgy gondolták, a
szövetség ládája meg fogja őket védeni a csatában, de a csatát elvesztették, Éli fiai
is meghaltak, a szövetség ládája is az ellenség kezére került.

Saul az első király

Amikor Sámuel megöregedett, a nép azt akarta, hogy király uralkodjék felettük,
mint a szomszédos népeknél. Sámuel akkor Sault kente fel Izrael királyává, akit
maga az Úr jelölt ki, hogy ő legyen a király. Akit a főpap, a próféta felkent királlyá,
arra bízta rá az Úr hatalmát. Sault engedetlensége miatt elhagyta az Úr lelke.

Dávid király a Messiás ősatyja

Saul elvetése után Sámuel Dávidot kente fel Izrael királyának. Saul a filiszteusok
elleni csatában esett el. Dávid az ő halála után lehetett Izrael királya. Neki ígérte
meg Isten Nátán próféta által, hogy az ő családjából fog származni a Messiás.

Salamon a bölcs, templomépítő király

Dávid a halála előtt fiát, Salamont tette meg utódának. Ő épített Jeruzsálemben
templomot az Úrnak. Bölcs király volt, de pogány feleségei fényűzése miatt súlyos
terheket rótt a népre. Ezért halála után az északi törzsek nem fogadták el királyuknak
fiát Roboámot, hanem Jeroboámot választották meg királyuknak.
Salamon örökségeként Izrael országa két részre szakadt. Dávid utódai, a próféták
figyelmeztetése ellenére, ismételten hűtlenek lennek az Úrhoz. Ezért engedte meg
az Úr, hogy Izraelt az asszírok, Júdát pedig a babiloniak elhurcolják fogságba.

Dávid, a „pásztorkirály” az Úr Jézus előképe.
51

A PRÓFÉTÁK ÉS BÖLCS TANÍTÓK

 „Szenvedésével

sokakat megigazultakká
tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára
vállalta. Életét halálra adta, és a gonosz-tevők
közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta.”
(Iz 53,11-12)
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15. Isten prófétákat küld

„Prófétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítsék őket az Úrhoz.”
(2Krón 24,19)

A próféták Jahve hírnökei
A próféták, akikre sokan hallgattak, az Ószövetség legjellegzetesebb
alakjai közé tartoztak. Isten különböző módon adta tudtukra üzenetét:
álomban, látomásokban vagy belső sugalmazással. Feladatuk volt, hogy a
népet tanítsák és a törvények megtartására figyelmeztessék őket, hivatkozva
arra a szövetségre, amelyet az Úr Mózes által a néppel kötött. Feladatuk volt
az is, hogy felkészítsék népüket a Megváltó fogadására, akiről sok mindent
megjövendöltek, hogy felismerjék Őt, amikor majd eljön. Kortársaikhoz
szólva beszédeiket általában ezekkel a szavakkal kezdték: „Így szól Jahve,
az Úr!”
Isten üzenetét sokszor jelképes cselekedetek és példabeszédek
formájában adták elő, máskor nyíltan szemükre vetették bűneiket. A nép
elé kiállva felléptek a bálványimádás ellen, az igazságosság érdekében,
az elnyomottak védelmében. Ha kellett, keményen bírálták a királyokat és
vezető embereiket, de ha kellett, erősíteni és bátorítani is tudták őket.
Az Istentől küldött prófétákon kívül hamis prófétákról is olvashatunk a
Szentírásban, olyanokról, akik nem az Úr küldöttei voltak, hanem a királyok
fogadták fel őket, hogy nekik kedvező jövendöléseket mondjanak.
A próféták könyvei
A próféták Isten üzenetét közvetítették tetteikkel és beszédeikkel.
Tanításuk egy részét saját maguk írták le, vagy tanítványaik közül valaki.
Az Úr legtöbbször különféle jelekkel, csodákkal hitelesítette küldötteit, a nép
pedig hittel elfogadta, hogy a próféták szava Isten szava, ezért írásaikat a
már előbb elkészült szent iratok közé sorolták. Mivel a próféták szavát sokan
nem hallgatták szívesen, üldözés lett a sorsuk, és voltak, akiket meg is öltek
szavaik miatt.
A választott nép Mózes után Illést tartotta legnagyobb prófétájának.
Amit Illés prófétáról tudunk, azt a Királyok 1. könyvében és a Krónikák
2. könyvében jegyezték fel. Prófétai könyvekben gyűjtötték össze a 4
nagy próféta: Izajás, Jeremiás, Ezekiel és Dániel írásait, és a 12 kis
próféta rövidebb jövendöléseit. A Szentírás könyveiben más prófétákról
is olvashatunk, olyanokról is, akiknek a szavait és tetteit az n. történeti
könyvekben örökítették meg.
Ki vezette a prófétákat? Kik által szól ma az Isten az emberekhez?
Isten mivel tudja igazolni prófétáit? Hogyan és miről ismerhetjük fel az Úr igaz prófétáit?

Kérünk Urunk, Istenünk, ne hagyd magára népedet,
támassz nekünk papi és szerzetesi hivatásokat!
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Illés Mózes után a legnagyobb próféta

Illés barlangja és szobra a Kármel-hegyen

„Menj el innen, vedd utadat kelet felé, és rejtőzz el a Kerit-pataknál,
amely a Jordántól keletre folyik. Igyál a patakból, a hollóknak pedig
megparancsolom, hogy gondoskodjanak rólad.” (1Kir 17,3-4)
Illés és a száreptai özvegyasszony
Illés prófétát Acháb király idejében hívta meg az Úr. Menekülnie kellett a
király haragja elől, akit bűneire figyelmeztetett.
Amikor Száreptába ért, meglátott egy özvegyasszonyt és megszólította:
„Hozz nekem egy kis vizet korsóban, hadd igyam! Hozz egy harapás
kenyeret is!” – Az így felelt: „Nincs semmim, csak egy marék lisztem van
a szakajtóban, meg egy kis olajam a korsóban. Most rőzsét szedek, aztán
elkészítem magamnak és fiamnak, megesszük, aztán meghalunk.”
Illés azonban így válaszolt: „Ne félj! Menj, s tedd, amit mondtál; csak előbb
csinálj belőle egy kis lángost, aztán hozd ki nekem; magadnak és fiadnak
csak utána készíts. Az Úr, Izrael Istene ugyanis ezt mondja: A szakajtó ne
ürüljön ki, a korsó ne apadjon el addig, amíg az Úr esőt nem hullat a földre.”
– Az asszony elment hát és úgy tett, amint Illés mondta. S volt mit ennie, neki
is, fiának is. A szakajtó valóban nem ürült ki, és a korsó nem apadt ki az Úr
szava szerint, amelyet Illés által hallatott.
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Később az asszony fia megbetegedett, majd meghalt. Akkor így
szólt Illéshez: „Mi dolgom veled, Isten embere? Csak azért jöttél, hogy
emlékezetembe idézd vétkeimet, és megöld a fiamat?” – Illés elvette öléből a
halott gyermeket, fölvitte az emeleti szobába ahol lakott, lefektette az ágyára,
és segítségül hívta az Urat. S az Úr meghallgatta Illés könyörgését, a lélek
visszatért a fiúba, úgyhogy újra életre kelt. Akkor Illés fogta a fiút, levitte a
fenti szobából a házba, átadta anyjának, aki így szólt: „Most már tudom,
hogy csakugyan Isten embere vagy!”

Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek,
velem tettétek!
Illés próféta ismételt figyelmeztetése
Salamon halála után Izrael népének nagy része bálványimádó lett.
Az északi országrész történetének egyik leggonoszabb királya, Acháb
régen elfelejtette Jahve parancsát: „Rajtam kívül más istened ne legyen!”
Templomokat és oltárokat építtetett Baálnak, pogány felesége istenének, s
maga is bálványimádó lett. Izrael népét pusztulás fenyegette. Illés próféta
ezt szóvá tette és megmondta, hogy büntetésül sem eső, sem harmat nem
lesz. Ezért üldözte a király és pogány felesége a prófétát.

Illés áldozata

Három év múlva az Úr elküldte Illés prófétát a királyhoz, aki a prófétát
okolta az éhínségért. Ő azonban így felelt: „Nem én sodortam pusztulásba
Izraelt, hanem te és atyádnak háza, amikor elhagytátok az Urat, és amikor
Baálhoz szegődtél.” – Akkor Illés próféta a Kármel hegyére hívta a népet,
és megkérdezte: „Meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha az Úr az Isten,
akkor őt kövessétek; ha meg Baál, akkor kövessétek azt!” – A nép nem
válaszolt, ekkor Illés így szólt Baál prófétáihoz: „Válasszatok ki magatoknak
egy bikát! Aztán hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet nem szabad
gyújtanotok!” – Fogták hát az egyik bikát, előkészítették, és reggeltől délig
szólítgatták Baál nevét, de semmi nem történt. Illés még gúnyolta is őket:
„Szólítsátok hangosabban, hátha éppen elaludt, és föl kell ébreszteni.” – Illés
addig várt, amíg el nem jött az esti ételáldozat bemutatásának ideje. Akkor
oltárt épített az Úr nevének, aztán máglyát rakott, a feldarabolt bikát rátette a
máglyára. Vízzel lelocsolta, majd felkiáltott: „Uram, Ábrahám, Izsák és Izrael
Istene! Nyilvánítsd ki a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én a te
szolgád vagyok, s ezeket mind a te szavadra teszem! – Erre tűz hullott az
Úrtól, megemésztette az égőáldozatot és a máglyát. Ennek láttára az egész
nép arcra borult, és így szólt: „Az Úr az Isten, az Úr az Isten!” – Ezután a nép
lerombolta Baál templomait, papjait pedig megölte.

Az áldozatbemutatással valljuk meg, hogy
Isten a mi legfőbb Urunk, akit minden javunknál többre tartunk!
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Illés prófétának ismét menekülnie kell
Illés prófétának a Kármel-hegyi áldozat után ismét menekülnie kellett
Izebel, Acháb pogány felesége elől. A próféta kimerült és elfáradt. Egynapi
járásnyira a pusztába húzódott, leült egy borókabokor alá és a halálát kívánta.
„Vedd magadhoz lelkemet Uram, én sem vagyok különb atyáimnál. – Ezzel
lefeküdt és elaludt. Egyszer csak angyal érintette meg, és így szólt hozzá:
„Kelj föl és egyél! – Ahogy odapillantott, a fejénél egy sült cipó meg egy
korsó víz volt. Evett is, ivott is, aztán újra lefeküdt aludni. De az Úr angyala
ismét megjelent. Illés fölkelt, evett, ivott, aztán negyven nap és negyven éjjel
vándorolt ennek az ételnek az erejéből, egészen az Isten hegyéig, a Hórebig.
Bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát.
Ott az Úr ezt mondta: „Menj, és járulj az Úr színe elé!” – S az Úr
elvonult arra, de nem volt sem a szélviharban, sem a földrengésben, sem
a tűzben, amelyek egymást követték. A tüzet enyhe szellő követte. Amikor
Illés észrevette, befödte arcát köntösével, és a barlang elé állt. Akkor az Úr
megszólította: „Mit csinálsz itt, Illés?” – Azt felelte: „Emészt a buzgalom az
Úrért, a Seregek Istenéért.”
A felbérelt hamis tanúk felelőssége
A királyi palota szomszédságában volt Nábot szőlőskertje, amelyet
a király megkívánt, de Nábot nem akarta eladni atyai örökségét. Ezért
Izebel királyné a király nevében perbe fogta a kert gazdáját. Ráfogta, hogy
káromolta az Istent és a királyt. A felbérelt hamis tanúk vallomása alapján
Nábotot halálra ítélték és megkövezték. Ezután Acháb király elfoglalhatta
a szőlőt. Az Úr ismét Illést küldte el a királyhoz. Acháb megijedt a rá kirótt
büntetéstől, bűnbánatot tartott, és vezekelve böjtölt.

Elizeus Illés utóda

Illés és Elizeus Gilgalból elmentek a Jordánon túlra. Ott Illés azt mondta
Elizeusnak: „Kérj valamit, mit tegyek még meg neked, mielőtt elválok tőled!”
– Elizeus így felelt: „Hát akkor szálljon kétannyi rész rám a lelkedből!” –
Azt mondta neki: „Olyat kértél, amit nehéz teljesíteni. Ha majd látod, mint
ragadtatom el, osztályrészül jut neked, de ha nem, akkor nem kapod meg.”
– Amint tovább mentek és beszélgettek, egyszer csak jött egy tüzes szekér
tüzes lovakkal, s elválasztotta őket egymástól, aztán Illés a forgószéllel
fölment az égbe. Amikor Elizeus ezt látta, fölkiáltott: „Atyám, atyám!” – de
tovább már nem látta. Akkor fölemelte Illés köntösét, amely leesett róla.
Amikor a prófétatanítványok ezt látták, felkiáltottak: „Illés lelke leszállt
Elizeusra!” – Majd eléje mentek, és a földre borultak előtte. Az Úr Elizeus
prófétát is jelekkel igazolta, aki az Úr nevében több csodát is tett.
Miért jó a csend?
Napjainkban is támadják hamis tanúkkal Isten embereit?

Isten 8. parancsa: Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen!
56

16. Izajás próféta, az Ószövetség evangélistája

Barlang Qumranban, ahol Izajás tekercsét is megtalálták

A próféta meghívása

Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat.
A szeráfok így magasztalták az Urat: „Szent, szent, szent a Seregek
Ura, dicsősége betölti az egész földet!” – Erre így szóltam: „Jaj nekem,
végem van, mert saját szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát.”
– Akkor az egyik szeráf, a kezében izzó parázzsal megérintette az
ajkamat és így szólt: „Azáltal, hogy ez megérintette ajkadat, eltűnt
gonoszságod és bocsánatot nyert minden bűnöd.” – Aztán hallottam
az Úr szavát, amint így szólt: „Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?” –
Így válaszoltam: „Itt vagyok, engem küldj el!” (Iz 6,1-8)
16 évvel a próféta meghívása után Acház lett Júda királya. Amikor az
ellenség megtámadta, az Úr Izajás prófétát küldte hozzá: „Kérj magadnak jelet
az Úrtól, a te Istenedtől.” A király visszautasította a prófétát, mert nem hitt Isten
segítségben: „Nem kérek jelet, nem kísértem az Urat.” – Izajás akkor így szólt:
„Halljátok hát, Dávid háza! Az Úr maga ad jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és
Immánuelnek nevezi el, ami annyit jelent: velünk az Isten.”
Izajás jövendölése kettős jövendölés volt: Acház feleségének fia született, a
próféta szava azonban valójában az Úr Jézus születésével teljesedett be: Ő
az Immánuel!
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A próféta az Úr védelméről biztosítja Hiszkija királyt
Amikor Asszíria királya legyőzte Izrael királyát, és fogságba hurcolta
Izrael népét, Júda királyát is megadóztatta. Amikor azonban a király később
megtagadta az adófizetést, Asszíria királya felvonultatta seregét Jeruzsálem
elfoglalására. Ekkor Izajás próféta így bátorította a királyt: „Ezt mondja az
Úr, Izrael Istene: Meghallgattalak, amikor Asszíria királya miatt hozzám
imádkoztál! Ebbe a városba nem vonul be, egyetlen nyilát sem lövi bele.
Visszatér az úton, amelyen jött, megvédem ezt a várost szolgámnak,
Dávidnak kedvéért!” – Még azon az éjszakán az Úr angyala lesújtott az
ellenségre. Erre Asszíria királya fogta magát és elvonult.
Isten ereje csodálatos módon meg tudja menteni választott népét.
Az Úr panasza és a próféta példázata Isten szeretetéről

„Fiakat neveltem és naggyá tettem őket, ők mégis hűtlenné váltak.
Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár urának jászolát, csak Izrael
nem ismer meg, népem nem tud semmit megérteni!” (Iz 1,3)

A barátomnak volt egy szőlőskertje, termékeny domboldalon. Felásta
földjét, a köveket kiszedte belőle, és nemes szőlőfajtákkal ültette be. Azt
várta, hogy szőlőt teremjen, de csak vadszőlőt hozott. Most hát Jeruzsálem
lakói és ti, Júda férfiai: Tegyetek igazságot köztem és szőlőm között! Mit
kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele, miért hozott
csak vadszőlőt? Most azért tudtotokra adom, mit fogok tenni szőlőmmel:
Lebontom sövényét, hadd legeljék le, lerombolom falát, hadd tapossák
össze. Parlaggá teszem, és megparancsolom a felhőknek: ne hullassanak
rá esőt. Igen, a Seregek Urának szőlője Jeruzsálem háza, és Júda népe
dédelgetett ültetvénye. Azt várta, hogy igaz tetteket vigyenek végbe, s lám,
gaztetteket követnek el.
Mi is az Úr szőlőskertje vagyunk. Életünkben Mennyei Atyánk gondoskodó
jóságával kísér bennünket, hogy eljuthassunk az örök életre.

Prófétai jövendölések a Messiásról
Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik.
Nem kiált majd, s nem emeli föl hangját, szava sem hallatszik az utcákon.
A megtört nádszálat nem töri össze, sem a pislákoló mécsest nem oltja ki.
Ezt mondja az Úr: Én hívtalak meg az igazságban, én fogtam meg a kezed,
hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és
a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek.
A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának
árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Mert gyermek születik, fiú adatik
nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó,
Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a
békének nem lesz vége. Ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.
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A Messiás Dávid házából fog megszületni
Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke
nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség
lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. Nem
aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall,
hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos ítéletet
hoz a föld szegényeinek.
Izáj Dávid apja volt. A Messiás-király Dávid házából születik.
Jézus a Dávid házából való Szűz Mária Fia.
Mikeás jövendölése a Messiás születési helyéről
Izajás korában élt Mikeás próféta is, aki megjövendölte: „Te, (Betlehem)
Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik
majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Hatalmát kiterjeszti a föld határáig.
Ő maga a béke lesz.”
A bölcseket az írástudók Mikeás jövendölése alapján irányították Betlehembe.

Jövendölés a Megváltó szenvedéséről

Szolgám diadalmaskodik, felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik.
Amint sokan megborzadtak láttán, hiszen alig volt emberi ábrázata, úgy fog
majd sok nemzet ámulni rajta. Mert olyasmit fognak látni, olyan dolognak
lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak. Nem volt sem szép,
sem ékes, a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az
emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés, olyan, aki
elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk
sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá,
mégis Istentől megvertnek néztük. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi
gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés,
az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Megkínozták, s ő nem nyitotta ki
a száját, amint a bárány elnémul nyírója előtt. Ha odaadja életét engesztelő
áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az
Úr akarata. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel
gonoszságaikat magára vállalta, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők
közé sorolták, és közben imádkozott a bűnösökért.
Izajás próféta megjövendölte, hogy a Megváltó majd szenvedésével teszi
jóvá, amit az ember bűne elrontott. Ő Isten embere, akit értünk feláldoznak.
Isten választott népe egyre inkább eltávolodott az ősatyák hitétől. Prófétáin
keresztül az Úr sokszor hiába figyelmeztette őket, hogy térjenek meg, forduljanak
vissza Istenükhöz. Ennek ellenére üldözték a prófétákat, az Úr követeit, és
igyekeztek elhallgattatni őket. Izajás próféta is vértanúhalállal fejezte be
küldetését: Manassze király parancsára kettéfűrészelték.
Hogyan teljesedtek be a Messiási jövendölések az Úr Jézus életében?

A megpróbáltatásokban is Isten vezet minket!
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17. Jeremiás próféta
A próféta meghívása

Így szólt hozzám az Úr: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már
ismertelek; mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául
rendeltelek a nemzetek javára.” – Erre azt mondtam: „Jaj, Uram Isten!
Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok. – De az Úr így
válaszolt: „Ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz,
akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok. Ne félj
tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak.” – Akkor az Úr kinyújtotta
kezét, megérintette ajkamat, és így szólt hozzám: „Nézd, ajkadra adom
szavaimat…” (Jer 1,4-10)
A próféta összetöri a cserépkorsót
Az Úr így szólt Jeremiáshoz: „Kelj föl és menj le a fazekas házához; ott
majd meghallod szavaimat. Amilyen az agyag a fazekas kezében, olyanok
vagytok ti is az én kezemben.” – Jeremiás egy cserépkorsót vásárolt, és a
nép előtt ezt mondta: „Mivel elfordultatok az Úrtól, és bálványokat tiszteltek,
az ellenség kezére ad titeket. – Majd összetörte a korsót, és így folytatta
beszédét: „Ezt mondja az Úr: Így töröm össze ezt a népet és ezt a várost,
amint ezt a cserépkorsót, amit nem lehet többé összeragasztani.”
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Szamaria elfoglalása és Izrael pusztulása után száz évvel szólította
meg az Úr Jeremiást. Jozija király utódai ismét elpártoltak Istentől, hiába
figyelmeztették őket a próféták. Amikor Babilon királya először felvonult
seregével, Jojachin királyt és a nép egy részét fogságba vitte Babilonba. Az
ország új királyának Cidkiját tette meg, aki Egyiptom segítségében bízva és
a hamis prófétákra hallgatva, megtagadta az adófizetést.
A próféta igát vesz a nyakára
Így szólt hozzám az Úr: „Csinálj magadnak köteleket és egy igát, és vedd
a nyakadba őket.” – Majd így szóltam Júda királyához: „Hajtsátok nyakatokat
Babilon királyának igájába, hódoljatok meg előtte, így életben maradtok.”
– Hananja levette Jeremiás próféta nyakáról az igát és összetörte, majd
így szólt: „Ezt mondja az Úr: Így fogom letörni két esztendő múlva Babilon
királyának igáját a nemzetek nyakáról.” – Ezután az Úr elküldte Jeremiást
Hananjához: „Ezt mondja az Úr: Idehallgass, Hananja! Nem küldött téged
az Úr! Mégis arra vetted rá a népet, hogy hazugságban bízzék. A faigát
ugyan összetörted, de én vasigát csinálok helyette. Te pedig még ebben az
esztendőben meghalsz.” – Meg is halt Hananja még abban az esztendőben.
Ennek ellenére a próféta szavait nem vették komolyan, hanem megverték és
börtönbe zárták.

Jeremiás lediktálja Báruknak az Úr szavait

Jeremiás akkor magához hívatta a börtönbe Bárukot, aki Jeremiás
diktálására mind leírta a könyvtekercsre azokat a szavakat, amelyeket az
Úr a prófétához intézett. Majd elküldte a templomba, ahol felolvasta az Úr
szavait a könyvtekercsből. A főemberek ezután értesítették a királyt, aki
elhozatta és felolvastatta, majd a serpenyőben égő tűzbe dobta, és elégette
az egész tekercset. Az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz: „Végy elő
egy másik tekercset, és írd le rá azokat a szózatokat, amelyek a király által
elégetett első tekercsre voltak írva. Júda királyának pedig ezt mondd: Babilon
királya eljön, elpusztítja ezt az országot, neked pedig nem lesz olyan utódod,
aki Dávid trónján ülne.” – Ezután Báruk ismét leírta Jeremiás diktálására az
elégetett könyvnek minden szózatát.
Jeremiás fogságba kerül
A főemberek jövendölései miatt megharagudtak Jeremiásra, azért
megverték, majd fogságba vetették, és kalodába zárták. Cidkija király érte
küldött, a palotájában titokban kihallgatta a prófétát, aki megmondta neki:
„Babilon királyának kezére kerülsz.” – Cidkija király ezután nem küldte vissza
Jeremiás prófétát a börtönbe, hanem megparancsolta, hogy vigyék az őrség
udvarába, és naponta adjanak neki egy kenyeret a kenyérsütők utcájából.
Ezt meg is kapta, amíg csak el nem fogyott a kenyér a városban. Jeremiás
tehát ottmaradt az őrség udvarában.
Isten mivel tudja igazolni prófétáit, hogyan és miről ismerhetjük fel a hamis prófétákat?
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Jeremiás siralmai

A babiloni király elfoglalta és kifosztotta Jeruzsálemet, falait lerombolta, a
templomot felgyújtotta, Cidkija királyt pedig megvakíttatta, és népével együtt
rabszíjon Babilonba hurcolta. Jeremiást a babiloniak szabadon engedték.
Sírva járta be az elpusztított várost. Fájdalmait a Siralmak könyvében írta
meg. Azok a honfitársai, akiket nem hurcoltak el, továbbra sem hallgattak
szavára, végül elkeseredésükben halálra kövezték.
Ó, mily elhagyottan ül a város, amely egykor tele volt néppel! Olyan, mint
az özvegy, bár nagy volt a népek között. Csak sír, egyre sír éjjelente, könnyei
peregnek az arcán. Azok közül, akik szerették, egy sincs, hogy vigasztalja.
Barátai mind cserbenhagyták, és ellenségeivé lettek. Számkivetésbe került
Júda, alávetve elnyomásnak, nehéz szolgaságnak. A pogány népek között
lakik, s nem talál nyugalmat. Üldözői mind utolérték, ott, ahol nem volt
menekvése. A Sionra vivő utak gyászolnak, mert nincs, aki ünnepelni jönne.
Kapui mind elhagyottak, papjai sóhajtoznak. Lányai gyászban vannak, és ő
maga is csupa keserűség. Maga az Úr sújtott le rá, tömérdek vétke miatt.
Gyermekei fogságba mentek, az elnyomó szeme láttára. Fejedelmei olyanok
lettek, mint a kosok, amelyek nem találnak legelőt. A nép az ellenség kezére
került, és senki nem sietett segítségére. Elnyomói látták ezt, és mulattak
pusztulásán.

Akit az Úr kiválaszt, azt nem a kényelmes életre választja ki!

A megsiratott város mai látképe
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18. Ezekiel próféta látomásai

Ezt mondja az Úr, az Isten: „Nézzétek, kinyitom sírjaitokat és kihozlak
benneteket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael
földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor
kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem.
Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Letelepítelek benneteket
földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is
vittem - mondja az Úr.” (Ez 37,12-14)
Az Úr dicsőségének látomása
Ezekielt Jeruzsálem első elfoglalása után hurcolták Babilonba, ahol az Úr
látomásokban közölte vele üzenetét. Látomásában látta Jeruzsálem végső
pusztulását, a száműzötteket azonban új szövetség ígéretével vigasztalta:
„Ezt mondja az Úr, az Isten: Igen, elküldtem őket messzire, a népek közé,
szétszórtam őket idegen országokba. Mondd meg nekik: Összegyűjtelek
benneteket minden országból, ahová szétszóródtatok, és nektek adom
Izrael földjét. Megérkeznek, s kiirtanak benne mindent, ami gyalázatos és
utálatra méltó.” – A lélek fölemelt és látomásban elvitt a káldeusokhoz, a
száműzöttek közé, és én mindent elmondtam a száműzötteknek, amit az Úr
látnom engedett.
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Látomás a csontmezőről
Ezt mondja az Úr, az Isten: „Kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem,
és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy
én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat. Belétek oltom lelkemet és
életre keltek.” (Ez 37,12-14)
Ezekiel próféta Babilonban húsz éven keresztül oktatta a fogságba hurcolt
népet. Egy alkalommal különös látomása volt.
Az Úr kivezetett egy síkságra, amely tele volt csontokkal, majd így szólt
hozzám: „Emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok?” „Uram, Istenem,
te tudod.” – Ekkor az Úr így folytatta: „Jövendölj ezekről a csontokról! Így
beszélj: Ti kiszáradt csontvázak, halljátok az Úr szavát! Nézzétek, éltető
leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ellátlak inakkal és beborítlak
hússal benneteket; bőrt húzok rátok és éltető leheletet adok nektek, és élni
fogtok. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.”
Ezekiel teljesítette az Úr utasítását. Amint beszélni kezdett, zaj keletkezett,
majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán ín és hús
került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehelet még nem volt bennük.
Ekkor így szólt az Úr: „Jövendölj az éltető leheletről, emberfia, és mondd
az éltető leheletnek: Ezt mondja az Úr, az Isten: Gyere elő a négy szél
hazájából, és fújj ezekre a halottakra, hogy megelevenedjenek.” – Ahogy a
próféta beszélt, éltető lehelet szállt beléjük, életre keltek, talpra álltak, mint
egy nagy sereg. Akkor így szólt az Úr: „Emberfia, Izrael egész háza ezek a
csontok. Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Letelepítelek benneteket
földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem.”
A babiloni fogság fordulatot hozott Izrael vallási történetében. Babilonban
nem tudtak templomi istentiszteletet tartani, ezért új formákat kellett
kialakítaniuk, hogy gyakorolhassák a hitüket. Közösségekben olvasták a
megőrzött szent iratokat, együtt imádkoztak, és énekelték a zsoltárokat. Az
Úr továbbra is küldött prófétákat népéhez, hogy tanítsák őket és megőrizzék
a nép hitét. A fogságban élő népet új remény töltötte el, amikor hittek a
próféták szavainak.
Ahol minden remény veszni látszik, ott mutatja meg magát legjobban az Úr!
Ezekiel próféta látomásában az újjászületés reményét és vigasztalását adta
népének az Úr.
Mi történik az emberrel a halál után?
Mi történik velünk a világ végén?
Melyik az az imádság, melyben megvalljuk az örök életről szóló hitünket?

Soha ne add fel a reményt!
Bízzál az Úr segítségében, kegyelmében!
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19. Dániel és három társa

Dániel elhatározta magában, hogy nem szennyezi be magát a király
ételeivel és a borral. (Dán 1,8)
Dániel és három társa
A babiloni király meghagyta udvarmesterének, hogy válogasson ki Izrael
fiai közül néhány, előkelő családból származó, művelt és képzett ifjút, akik
majd a királyi palotában szolgálatot teljesítenek. A kiválasztottak között
volt Dániel és három társa (Hananja, Azarja és Misael). Az udvarmester
megtanította őket a babiloni nyelvre és írásra. A király a számára készített
ételekből rendelt nekik ellátást.
Dániel és társai azonban nem akarták a számukra tisztátalan ételeivel
beszennyezni magukat, ezért arra kérték az udvarmestert, hogy legalább
tíz napig adasson nekik főzeléket ételül és vizet italul. Tíznapi próba után
Dániel és társai továbbra is a mózesi törvények szerint táplálkozhattak.
Amikor a király elé vezették őket, elbeszélgetett velük, és úgy találta, hogy
az összes többi ifjú között nincs olyan, mint Dániel és a három ifjú. Isten
olyan bölcsességet adott nekik, hogy jártasak lettek minden tudományban
és írásban. Mindjárt a király szolgálatába is álltak. Az Úr Dánielnek még azt
is megadta, hogy megértsen minden látomást, és meg tudjon fejteni minden
álmot.
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Dániel és a három ifjú a tüzes kemencében

„Áldott legyen az egyetlen Isten, mert elküldte angyalát, és megmentette
szolgáit, akik benne bíztak.” (Dán 3,28)

A király aranyszobrot készíttetett magáról, és kihirdette: aki nem borul
le, és nem imádja az ő szobrát, azt tüzes kemencébe fogják vetni. Dániel
és társai azonban inkább engedelmeskedtek Istennek, mint a királynak, és
nem voltak hajlandók leborulni a bálvány előtt. Ezért bevádolták őket: „Itt
van néhány zsidó férfiú, akiket te Bábel tartományának kormányzásával
bíztál meg. Nem tisztelik isteneidet, és az aranyszobrot sem imádják.” – A
király megkérdezte az ifjakat, hogy igaz-e vád, mert ha igaz, akkor tüzes
kemencébe dobatja őket. Dániel így válaszolt: „Tudd meg, ó király, hogy
csak a mi egyetlen Istenünket tiszteljük, aki meg tud minket menteni még a
tüzes kemencéből is.” – A király haragra lobbant, és megparancsolta, hogy
vessék őket a tüzes kemencébe. Amikor másnap ellenőrizni akarta parancsa
végrehajtását, és betekintett a lángok közé, döbbenten látta, hogy az ifjak
szabadon járnak-kelnek a lángok közepette anélkül, hogy valami bántódásuk
volna. Odament a tüzes kemence ajtajához, magához hívta őket, mire ők
kijöttek a lángok közül. Még egyetlen hajszáluk sem perzselődött meg. A
király ekkor így szólt: „Áldott legyen az egyetlen Isten, mert elküldte angyalát,
és megmentette szolgáit, akik benne bíztak.” – Aztán kiadta a parancsot,
hogy mindenki tisztelje a három ifjú Istenét: „Nincs ugyanis más Isten, aki ki
tudna szabadítani a szorongattatásból.”
Dániel az oroszlánveremben
A babiloni előkelőségek rávették a királyt egy rendelet kiadására, hogy aki
a királyon kívül akár Istenhez, vagy bárki máshoz fordul valamely kéréssel,
azt az oroszlánok barlangjába kell vetni. Dániel mindezek ellenére naponta
ugyanúgy térdre borulva imádkozott, mint addig. Ezután rátörtek Dánielre,
amikor éppen imádkozott. Bevádolták a királynál, aki szerette volna
megmenteni Dánielt, de vádlói hajthatatlanok voltak. Dánielt az oroszlánok
barlangjába vetették, a bejáratot lepecsételték. Másnap, amikor a király
kora hajnalban az oroszlánok barlangjához ment, és látta, hogy Dánielt
az oroszlánok nem bántották, nagyon megörült, és megparancsolta, hogy
Dánielt húzzák ki a barlangból. A történtek után a király rendeletet bocsátott
ki. Megparancsolta, hogy birodalma egész területén tiszteljék Dániel Istenét:
„Mert ő az élő Isten, aki örökké megmarad. Királyságának nem lesz vége,
és uralma örökké tart. Megment és megszabadít, jeleket és csodákat visz
végbe az égen és a földön.”
Mikor és kinek kell engedelmeskednünk? Vannak-e napjainkban is olyan emberek, akik
megpróbálnak szembefordítani Isten parancsaival? Hogyan?

Hitünket semmilyen körülmények között sem szabad megtagadni!
Légy példamutató, hogy társaid is megszeressék Istent!
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Dániel megfejti a titokzatos írást
Baltazár király nagy lakomát rendezett. Amikor megittasodtak,
megparancsolta, hogy hozzák elő azokat az arany- és ezüstedényeket,
amelyeket a jeruzsálemi templomból raboltak el. A lakoma közben emberi
kéz ujjai jelentek meg, és írni kezdtek a palota falára. A király így szólt a
bölcsekhez: „Aki elolvassa az írást, és megfejti értelmét, azt megjutalmazom
és vezető emberré teszem.” Ám az írást egyikük sem tudta megfejteni. Akkor
Dánielt bevezették a király elé, aki ezt mondta a királynak: „Adományaidat
tartsd meg magadnak, ajándékaidat add másnak, de az írást elolvasom, és
tudtodra adom az értelmét. Az ég Ura ellen fordultál, és bálványokat imádtál.
Ezért ezt üzeni az Úr. A három szónak, amit látsz ez a jelentésük: Mené:
Isten számba vette a királyságodat, és véget vetett neki. Tekél: megmért
a mérlegen és könnyűnek talált. Parszin: feldarabolta országodat, aztán a
médeknek és a perzsáknak adta.” – Akkor Dánielt bíborba öltöztették, és
közhírré tették, hogy az országban ő a harmadik az uralkodó után. Még
ugyanazon az éjszakán megölték Baltazár királyt.

Isten 2. parancsa: Isten nevét hiába ne vedd!
Isten második parancsolata arra kötelez minket, hogy Isten és a szentek
nevét és a szent dolgokat becsüljük meg.

A bálványok leleplezése
Dániel hamarosan a perzsa Kűrosz királynak is bizalmas embere
lett. A bábelieknek volt egy Bél nevű bálványuk. Mindennap ételt vittek a
templomába, és odatették a szobra elé. A király elment, hogy imádja. Dániel
azonban a maga Istenét imádta. Kűrosz egyszer szóvá tette: „Miért nem
imádod Bélt?” – Dániel így felelt: „Csak az élő Istent imádom, akinek hatalma
van minden élőlény fölött.” „Bél nem élő Isten? Nem látod, mennyit eszik és
iszik?” – kérdezte a király. Dániel nevetett: „Ez belül agyag, kívül meg réz,
sem enni, sem inni nem tud.” – A király hívatta Bél papjait, akik a következőt
ajánlották: „Mi kimegyünk, te pedig tedd oda az ételeket, majd töltsd ki a
bort, aztán zárd be az ajtót, és pecsételd le a gyűrűddel. S ha reggel eljössz
és nem találod úgy, hogy Bél mindent megevett, haljunk meg.” – Nem féltek,
mert az asztal alatt titkos bejáratot csináltak. Miután kimentek, a király Bél elé
tette az ételeket. Akkor Dániel parancsára az egész templomot felhintették
hamuval, aztán kimentek, és bezárták az ajtót. A papok éjnek idején
bementek, és mindent elfogyasztottak. Másnap, amikor a király odament,
az ajtót lezáró pecsétek ugyan sértetlenek voltak, de a padlón megtalálták a
titkos bejárathoz vezető nyomokat. A király megölette Bél papjait, szobrát és
templomát pedig elpusztították.

Isten 1. parancsa: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
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20. Az Istent dicsőítő zsoltárok

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét. A
nap továbbadja a szót a másik napnak, az éj jelenti a hírt az éjnek.
Nem beszéd ez, nem szó, hang nem hallható, a hír mégis terjed,
szerte a világon, a szózat elhangzik a föld határáig.” (Zsolt 19,2-5)
Az ószövetségi Szentírás legismertebb része a Zsoltárok könyve. A zsoltárok olyan
vallásos tartalmú, könnyen énekelhető versek, amelyekkel a hívő emberek Istenhez
fordultak, hogy Őt dicsőítsék, hálát adjanak irgalmas jóságáért, megfogalmazzák
érzéseiket és kéréseiket.
Sok zsoltárt írt maga Dávid király is, de a legtöbb zsoltár szerzőjét nem ismerjük.
A Zsoltárok könyvében 150 zsoltár van.
A zsoltárokhoz hasonló verseket a Zsoltárok könyvén kívül más szentírási
könyvekben is találunk. Ezek azok az énekek, amelyeket a zsoltárokkal együtt
imádkozunk, és a régi időktől kezdve egészen az apostolok koráig keletkeztek.
A zsoltárok Isten újszövetségi népének is egyik legkedveltebb énekei és
imádságai. A szentmisében is énekeljük őket, és részei a szerzetesek és a papok
közös napi imádságának, a zsolozsmának is. Az Egyház imádkozó kórusába sok
helyen a világi hívek is bekapcsolódnak, így az egész világ Isten dicséretét zengi:

A zsolozsma az Egyház hivatalos közösségi imádsága.
Legfontosabb részei a reggeli és az esti dicséret.
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Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart. – Ezt a napot
az Úr szerezte: ujjongjunk és örüljünk benne! – Napjában hétszer
zengem neved dicséretét. – Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles
e világon a te neved!

A legismertebb bűnbánati zsoltár
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, – Uram, halld meg a szavam!
Füled figyeljen fel könyörgő szavamra! – Ha számon tartod a vétkeket, ki
állhat meg akkor, színed előtt, Uram? – Ám nálad bocsánatot nyer a vétek,
hogy féljenek téged. – Remélek az Úrban, benne remél lelkem, és bízom a
szavában. – Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őr a hajnalt, – várja Izrael
az Urat. Mert az Úrnál az irgalom és bőséges nála a megváltás. – Ő váltja
meg Izraelt minden bűnétől.

Dicsőséged az egekig magasztalja a gyermekek és a kicsinyek ajka.

A zsoltárokban is találunk Messiási jövendöléseket

Dávid egyik zsoltárában megjövendölte, hogy a Messiás szenvedni fog:
Istenem, Istenem, miért hagytál el, miért maradsz távol megmentésemtől,
panaszos énekemtől? – Szólítalak nappal, Istenem, s nem hallod, szólítalak
éjjel, s nem adsz feleletet. – Atyáink benned reménykedtek, reméltek, s te
megszabadítottad őket. – De én csak féreg vagyok, nem ember, az emberek
gúnytárgya s a népek megvetettje. – Mind, aki lát, gúnyt űz belőlem, elhúzza
száját és csóválja fejét. – „Az Úrban bízott, hát mentse meg, segítsen rajta,
ha szereti!” – A tiéd vagyok kezdettől fogva, anyám méhétől fogva te vagy az
én Istenem. – Ne maradj távol szükségemben, légy közel, mert sehol sincs
segítség! – Hatalmas tulkok vesznek körül, Básán bikái körülfognak. – Szájuk
kitátva, mint zsákmányra éhes ordító oroszláné. – Csontjaimat szétszedték,
szívem, mint a viasz, szétfolyt bensőmben. – Torkom kiszáradt, mint a
cserép, nyelvem ínyemhez tapadt. – Kutyák falkája ólálkodik körülöttem, s
gonosztevőknek serege zár körül. Kezemet és lábamat összekötözték, és a
halál porába fektettek. – Megszámlálhatom minden csontomat; ők néznek és
bámulnak, – elosztják maguk közt ruhámat, köntösömre pedig sorsot vetnek.
– Ne maradj hát távol, Uram, te vagy segítségem, siess mentésemre!
Dávid egyik zsoltárában megjövendölte, hogy a Messiás király és főpap
Azt mondta az Úr az én Uramnak: „Ülj jobbomra, és minden ellenségedet
lábad elé teszem zsámolyul!” – Születésed óta tiéd a királyi méltóság a szent
hegyen. – Az Úr megesküdött és nem bánja meg: „Te pap vagy mindörökké
Melkizedek rendje szerint.”
Hogyan vehetünk részt az Egyház Istent dicsőítő művében?
Miért fontos, hogy az imádságon kívül életünkkel is részt vegyünk Isten dicsőítésében?

Napi imádságunkkal mi is kapcsolódjunk be
az egész világról hangzó, Istent dicsérő kórusba!
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21. A bölcsek tanítása

„Ami Istenről megismerhető, az világos előttünk, mert Isten
nyilvánvalóvá tette számunkra. Hiszen ami benne láthatatlan: örök
ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta művei alapján értelemmel
felismerhető. Éppen ezért nincs mentség számukra. Noha felismerték
az Istent, nem dicsőítették őt, mint Istent, s nem adtak hálát neki, hanem
szégyent vallottak okoskodásukban. Azzal kérkedtek, hogy bölcsek,
de oktalanokká váltak. Felcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét
halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók
képmásával.” (Róm 1,19-23)
Az ószövetségi Szentírásban találjuk a bölcsességi könyveket is

Ezekből a szent iratokból megismerhetjük az ókori embereknek a világról alkotott
képét, ismereteit és gondolkodásmódját. A mai ember nehezen tudja elképzelni,
hogy két-három ezer évvel ezelőtt milyen volt az emberek mindennapi élete, hogyan
gondolkodtak a világ dolgairól. A régiek természettudományos elképzelésein, a világról
alkotott képükön ma sokan csak mosolyognak. De ha egy gyereket az apja a nyakába
ültet, az nem mondhatja neki: „apa, én nagyobb vagyok nálad, mert messzebb látok”.
Aki ismeri a különböző tudományok fejlődését, az tudja, hogy mi sem tudnánk többet
a világ dolgairól, ha elődeink nem adták volna tovább a következő nemzedékeknek az
addig megszerzett ismereteket.
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Az igazán bölcs ember nem babonás
A világból annak Alkotója felismerhető
Mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten
ismeretének, s a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt,
aki van, sem művei szemlélésekor nem ismerték fel a művészt, hanem a
természet erőit tartották a világot kormányzó isteneknek. Ha már ezekben
isteneket láttak, ha megcsodálták erejüket és hatásukat, ebből arra kellett
volna következtetniük, hogy mennyivel hatalmasabb a teremtőjük. Mert a
teremtmények nagyságából és szépségéből összehasonlítás útján meg
lehet ismerni teremtőjüket. Ha egyszer olyan nagy szellemi készségük volt,
hogy át tudták kutatni a világot, honnét van, hogy nem találták meg előbb
ennek urát?
Az igazán bölcs ember felismeri a világból annak Alkotóját, teremtő Urát!
Isten létére értelmünkkel is következtethetünk, pl. az anyagi világból: az
anyagi világ ugyanis nem ad elégséges magyarázatot önmagáról.
A bálványok nem istenek
De boldogtalanok voltak és holt dolgokba vetették reményüket, akik
emberi kéz műveit nevezték isteneknek; aranyat, ezüstöt, műtárgyakat, állati
alakokat vagy haszontalan köveket, régi idők keze munkáját. Ha a favágó
alkalmas törzset vág ki, szakszerűen megmunkálja, alkalmas eszközt
csinál belőle, mindennapi használatra. A munkája közben keletkezett
hulladékot, ami pedig már semmire sem alkalmas, azt fogja, s üres óráit
kihasználva faragja, valamiféle formát ad neki. Ember képmására faragja,
vagy valamely egészen közönséges állathoz teszi hasonlóvá. Aztán bevonja
agyaggal, felületét bekeni piros festékkel és befest rajta minden foltot. Majd
megfelelő házikót készít neki, a falra illeszti, és szeggel odaerősíti. Amikor
meg imádkozni akar vagyonáért, feleségéért és gyermekeiért, akkor nem
restell az élettelen dologhoz szólni. Az erőtlenhez könyörög egészségéért. A
holthoz esedezik életért, a tehetetlenhez fordul segítségért.
A babona olyan hiedelem, mely valamely dolognak, eseménynek vagy
jelenségnek olyan jelentést, hatást vagy erőt tulajdonít, mellyel az a
valóságban nem rendelkezik.
Felismer = gondolkodva rájön valamire. Megismer = fogalmat alkot valamiről.
Elismer = igaznak, értékesnek tart valamit. Istent felismerjük: a világból következtetünk
arra, hogy van Isten. Igazán azonban Istent csak akkor ismerhetjük meg, ha saját
magát feltárja előttünk, szól hozzánk.Istent elismerjük: elfogadjuk őt, mint a világ
teremtő Urát, és engedelmeskedünk törvényeinek.

Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak elismerjük.x

Isten 1. parancsa: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
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22. Tanító történetek az ószövetségi Szentírásban

„Mindazt, amit valaha megírtak, okulásunkra írták, hogy az Írásból türelmet
és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére.” (Róm 15,4)
Az Istentől sugalmazott könyvek
Aki szereti a könyveket, annak a könyvespolcán sokféle könyvet találhatunk.
Van, akinek már van saját lexikonja vagy egy természettudományos könyve, de
ott lehetnek kedvenc olvasmányai, az Egri csillagok, ifjúsági kalandregények,
esetleg Petőfi Sándor versei, esetleg ott vannak még gyerekkori mesekönyvei
is. Nagyon jól tudjuk, hogy melyik könyv mire való. Nem a leírt történet a
fontos, hanem annak a tanulsága, amit a fantasztikus elemekkel kiszínezett
történetekkel az író nekünk előad.
A Szentírásban is vannak olyan tanító történetek, amelyekben nem az az
esemény a fontos, amit a könyv írója leír, hanem az a tanulság, amelyet ezekkel
a fantasztikus elemekkel kiszínezett történetekkel Isten üzenete nekünk tanítani
akar.
Mit kell kiolvasnunk a Szentírás különleges eseményeinek leírásából?

Jézustól tudjuk, hogy szenvedéseinknek van értelme: mert a vele
vállalt szenvedéssel részesei leszünk a megváltás művének.
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A béketűrő Jób

„Ó, bárcsak fölírná szavaim valaki, följegyezné őket egy táblára! Ó, bár
vasvésővel, aztán íróónnal örökre bevésnék őket a sziklába! Tudom
jól, él ügyem szószólója, ő lép majd föl utoljára a földön. Hogyha
fölébredek, maga mellé állít, és meglátom még testemből az Istent.”
(Jób 19,23-26)
Az istenfélő Jób próbatétele
Jób feddhetetlen, derék ember volt, szerette az Istent és kerülte a rosszat.
Családjával békében, boldogságban élt. Az Úr megengedte, hogy a gonosz
lélek próbára tegye, és Jóbot különféle csapások érjék. Állatait rablók hajtották
el, birkáit tűzvész pusztította el. Gyermekei is mind odavesztek egy viharban,
amikor rájuk szakadt a ház. Jób fájdalmában leborult, imádkozott, majd így
szólt: „Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve!” – Mindezek ellenére
nem vétkezett Isten ellen. Ezután Jóbot újabb megpróbáltatás érte. Testét
undorító, fájdalmas betegség támadta meg: viszkető, bűzlő, fájdalmas sebek
lepték el. Senki nem maradt meg mellette, még felesége is korholta: „Átkozd
az Istent és halj meg!” – Ő azonban így válaszolt: „Ha a jót elfogadjuk Isten
kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is?” – Mindamellett nem vétkezett
Jób az ajkával.
Vita a szenvedés értelméről
Jób nem tudta, miért kell ennyit szenvednie, de türelmesen viselte. Amikor
barátai meglátogatták, vigasztalás helyett vádaskodtak, és azt mondták
neki: „Biztosan bűnös vagy, ezért büntet az Úr!” – Jóbnak tiszta volt a
lelkiismerete, ezért igazságtalannak tartotta, hogy szenvednie kell. Kínjában
még születése napját is elátkozta. Barátai továbbra is megtérését sürgették,
hogy vallja be vétkeit. Jób így válaszolt: „Miért maradnak akkor a gonoszok
életben? Magas kort érnek meg egészségben, szemük előtt virul minden
sarjadékuk, és házuk biztonságban van!” – Végül Jób így szólt az Úrhoz:
„Most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondolat, amely neked
lehetetlen. Én borítottam tervedet homályba, olyan szavakkal, amelyekből
hiányzik a tudás. Ezért visszavonok és megbánok mindent!”
Jób kiállta a próbát
Az Úr tekintettel volt Jóbra, jobbra fordította sorsát, mivel imádkozott
barátaiért. Meggyógyult, és testvérei segítségével új életet kezdett. Amije
csak volt, azt az Úr megkétszerezte, és újra megáldotta gyermekekkel.
Jézustól tudjuk, hogy szenvedéseinknek van értelme: mert a vele vállalt
szenvedéssel részesei leszünk a megváltás művének.
Van-e értelme a szenvedésnek? Miért engedi meg az Isten a jók szenvedését?

Az a véleményem, hogy a jelen szenvedések nem mérhetők az
eljövendő dicsőséghez, mely nyilvánvalóvá lesz rajtunk. (Róm 8,17)
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Tóbit, Sára és Tóbiás, akiket meghallgatott az Úr

Tóbit és Sára imádsága

Mindkettőjük imáját meghallgatta a fölséges Isten. Elküldte Ráfaelt,
hogy Tóbit szeméről távolítsa el a fehér foltokat, hadd lássa szemével
az Isten világát, Sárát meg, Ráguel lányát adja hozzá Tóbit fiához,
Tóbiáshoz, és szabadítsa meg a rossz szellemtől. (Tób 3,16)

Tóbit a feleségével és fiával, Tóbiással Izraelben lakott, egész életében
igaz úton járt, megtartotta Mózes törvényeit. Egy portyázó asszír csapat
fogságba hurcolta Ninivébe, ahol mint kereskedő, a királynak lett beszerzője.
Egy éjszaka az udvaron aludt, ahol valami a szemébe hullott, amitől
megvakult. Családja egyre jobban elszegényedett. Ekkor fordult az Úrhoz
panaszos imájával: „Igazságos vagy Uram! Tetteid igazságosak, s minden
utad irgalom és hűség. Ítéleteid igazságosak, hiszen nem vettük figyelembe
parancsaidat, és nem jártunk igaz úton színed előtt. Bánj velem úgy, ahogy
neked tetszik. Hadd menjek már az örök hazába!”
Ugyanabban az időben fordult imájával az Úrhoz Sára, Ráguel leánya,
Tóbit rokona, akit apjának szolgái kicsúfoltak, mert hétszer is férjhez adták,
de férjei mind a heten meghaltak, mielőtt még összeköltözhettek volna. így
fohászkodott: „Légy áldott, irgalomnak Istene! Szólíts el erről a földről, hogy
ne kelljen több gyalázkodást hallanom! Tudod, Uram, hogy tiszta maradtam,
nem érintett egyetlen férfi sem, tekints rám és szánj meg: ne kelljen több
gyalázatot elviselnem.”
Tóbiás és Sára közös imádsága
Tóbit, amikor még jól ment a sora, pénzt helyezett letétbe Rágesben egy
társánál. Szegénységében fiát, Tóbiást küldte el, hogy visszakérje a pénzt.
Kíséretére egy fiatalember vállalkozott, Ráfael, akiről nem tudták, hogy
Isten angyala. Útközben, mielőtt betértek Ráguelhez, kísérője azt mondta
Tóbiásnak: „Te vagy a legközelebbi rokona Ráguelnak, így hát elsősorban
téged illet a leánya.” – Amikor Tóbiás feleségül vette Sárát, az első éjszakát
közös imádságban töltötték: „Áldott vagy, atyáink Istene! Te teremtetted az
embert, és azt mondtad: Nem jó az embernek, ha egyedül van. Uram, én
most nem rendetlen vággyal veszem feleségül nővéremet, hanem tiszta
szándékkal. Engedd, hogy irgalmat találjunk, és együtt öregedjünk meg!” –
Ezután Ráfael elhozta Rágesből a pénzt, és a lakodalom után hazatértek.
Akkor Ráfael meggyógyította a vak Tóbitot, és csak ezután fedte fel kilétét,
hogy őt az Úr küldte. Mielőtt eltűnt szemük elől, így szólt: „Dicsőítsétek
Istent, és mondjatok neki köszönetet azért, amit veletek tett. Mindenki előtt
hirdessétek az Isten tetteit, és ne szűnjetek meg köszönetet mondani neki.”

A szerelem és a házasélet Isten elgondolása szerint
a legszentebb emberi értékek közé tartozik.
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23. Jónás, aki menekülni akart az Úr elől

„Szorongattatásomban az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott; az
alvilág gyomrából kiáltottam, és meghallotta hangomat.” (Jón 2,3)
Isten Jónást Ninivébe küldte
Egy napon így szólt Isten Jónáshoz: „Kelj útra, menj el Ninivébe, hirdesd
nekik, hogy gonoszságuk színem elé jutott.” – Jónásnak nem tetszett a
feladat, ezért épp az ellenkező irányba indult, és Jaffában hajóra szállt, hogy
Tarsisba menjen. Az Úr azonban nagy szelet támasztott a tengeren, a hajósok
megrémültek, még a rakományt is a tengerbe dobálták, hogy a hajó el ne
süllyedjen. Jónás közben lement a hajó aljába, és mélyen elaludt. A hajósok
ekkor sorsot vetettek, hogy megtudják, ki miatt érte őket a veszedelem. A sors
Jónásra esett, aki bevallotta, hogy az Úr színe elől menekül. Majd azt mondta
nekik: „Vessetek a vízbe, akkor lecsendesedik a tenger.” – Ekkor Jónást a
tengerbe dobták, és a vihar elállt.
Ninive megtérése
Jónást egy nagy tengeri hal nyelte el, és akkor az Úrhoz imádkozott. A
különös hal három nap múlva pedig kiköpte a szárazföldre. Az Úr ismét szólt
Jónáshoz, aki most már engedelmeskedett, és elment Ninivébe. A városba érve
hirdetni kezdte: „Még negyven nap, és Ninive elpusztul! – Ninive lakói hittek
Isten üzenetének, böjtöt hirdettek, és vezeklő ruhát öltöttek. Amikor az Úr látta,
hogy Ninive népe megbánta a rosszat, nem váltotta be fenyegetését.
Jónás méltatlankodása
„Uram, megmondtam ezt már akkor, amikor még otthon voltam. Tudtam,
hogy jóságos és irgalmas Isten vagy, ezért nem akartam idejönni.” „Azt
hiszed, jogos a haragod?” – kérdezte az Úr. Akkor egy ricinusbokor nőtt
Jónás fölé, árnyékot vetett a feje fölé, és megvédte a napszúrástól. Másnapra
azonban egy féreg megrágta a ricinust, és az elszáradt. Amikor aztán a
nap fölkelt, és hevesen tűzött Jónásra, a halált kívánta magának. Ekkor az
Úr így szólt Jónáshoz: „Azt hiszed, jogos a haragod a ricinusbokor miatt?
Miért bánkódsz emiatt a ricinus miatt, nem te gondoztad! Hát akkor én ne
irgalmazzak Ninivének, annak a városnak, amelyben több mint százhúszezer
olyan ember van, aki még nem tudja, mi jó és mi rossz?”
Jónás könyve műfaja szerint egy tanító elbeszélés, mely arra tanít, hogy
Isten nemcsak a választott nép fiaihoz irgalmas, hanem a pogányoknak is
megbocsát, ha bűnbánatot tartanak.
Isten irgalmas, mindenkinek megbocsát, aki megbánja bűnét, és bocsánatot kér
tőle. Aki azonban földi életében visszautasítja Isten irgalmasságát, az halála után
megtapasztalja Isten igazságosságát.

Ne irigyeld másoktól Isten kegyelmét,
bűnbocsátó irgalmas jóságát!
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Judit, aki megmentette Betuliát

„Az Isten nem olyan, mint az ember, akit meg lehet fenyegetni vagy
meg lehet ingatni, mint az ember fiát.” (Jud 8,16)
Az asszírok elfoglalták a szomszédos országokat, és a választott
nép földjéhez érkeztek. Amikor a zsidók értesültek a közelgő veszélyről,
megerősítették a városaikat, a hegyekre őrséget állítottak. Bűnbánatot
tartottak, és az Úr oltalmába ajánlották magukat.
Az első város, amelyet az asszírok elértek, Betulia volt. Lakói
megerősítették a falakat, és sok élelmiszert tartalékoltak. Az asszír sereg
azonban nem indított ostromot. Fölfedezték, hogy a várost a falakon kívüli
források látják el ivóvízzel. Elzárták a forrásokat arra számítva, hogy a várost
a szomjúság adja majd a kezükre. Számításuk bevált. A szomjazó nép
követelte, hogy adják fel a várost. A vezetők megígérték, hogy ha öt napig
nem jön segítség, feladják a várost.
Élt a városban egy Judit nevű igen szép, istenfélő özvegyasszony, akit
példás élete miatt mindenki tisztelt. Így szólt a város vezetőihez: „Miért
teszitek próbára az Urat? Így nem ismeritek meg mindenható nagyságát!
Óvakodjatok attól, hogy haragra ingereljétek. Ha nem is akar minket ez
alatt az öt nap alatt megsegíteni, van ereje hozzá, hogy amikor neki tetszik,
megoltalmazzon, vagy ellenségeink szeme láttára elpusztítson minket.” – A
város vezetői ezt felelték: „Szenved a nép, imádkozz, hogy küldjön az Úr
esőt, és töltse fel a ciszternákat.” – Judit akkor ezt mondta: „Éjjel kimegyek
szolgálómmal a városból.” – Judit nem árulta el, mit akar tenni.
Judit késő este legszebb ünnepi ruhájába öltözve kiment a városból, és
az asszírok táborába ment, mintha a városból menekülne. Az őrség elfogta,
és egyenesen a fővezér, Holofernész sátrába vezette. Amikor a fővezér
meglátta, nagyon megtetszett neki. Másnap nagy lakomát rendezett, Juditot is
meghívta sátrába, és azt is előre megengedte neki, hogy hajnalban kimenjen
majd a völgybe imádkozni. A fővezér a lakomán lerészegedett. Amikor Judit
a lakoma után egyedül maradt vele sátrában, fogta Holofernész kardját,
levágta a fejét, és a kosarába tette. Még az éjjel elindult, az őrség pedig
gyanútlanul kiengedte a táborból. Amikor hajnalban az asszírok megtalálták
fővezérük csonka holttestét, megzavarodtak, így a városból kivonuló csapat
könnyen legyőzte őket.
Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti,
amint megérdemlik.
Isten nem jutalmaz és büntet azonnal, hanem időt ad nekünk a megtérésre.
Milyen tanulságai vannak Judit könyvének?
Mennyiben volt Judit a Szűzanya előképe?

Bízd rá magad Isten irgalmas szeretetére!
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A próféták és bölcs tanítók
A 3. témakör áttekintése

Jézus szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra
jelentkezett. Izajás könyvét adták neki. (Lk 4,14-17)

A „próféta” görög szó, jelentése: „valaki helyett beszélő”. A prófétát „látó
ember”-nek is nevezték, aki képekben látja Isten üzenetét. A prófétálás a
mindennapi nyelvben jövendőmondást jelent. A próféták valóban beszéltek
a közeli és a távoli jövőről, a választott nép sorsáról és az eljövendő
Messiásról, de ez feladatuknak csak egy része volt. Azzal is megbízta őket
az Úr, hogy a népet tanítsák szavaikkal és jelképes cselekedeteikkel, hogy
a népet és vezetőiket Isten törvényeinek megtartására figyelmeztessék. Ez
volt a legnehezebb és legveszélyesebb feladatuk, amiért nem egy prófétát
megöltek.
A Bibliában igen sokszor olvashatunk prófétákról, olyan is van, akinek még
a nevét sem tudjuk. Mózes után a legnagyobb prófétájuknak Illést tartották,
akit elragadott az Úr, és úgy vélték, hogy Illés egyszer még vissza fog jönni.
Keresztelő Jánosról, az Ószövetség utolsó prófétájáról mondta az Úr Jézus:
„Ha tudni akarjátok, ő Illés, akinek el kell jönnie.” (Mt 11,14)
A próféták szavait és tetteit sokszor le is írták. Ezeket találjuk meg a
Próféták könyveiben, amely része az ószövetségi Szentírásnak. A Bibliában
négy hosszabb írásgyűjtemény Izajás, Jeremiás, Ezekiel és Dániel könyvei,
amelyeket szerkesztőik évszázadokon keresztül gyűjtöttek össze. Őket
nevezzük „nagy prófétáknak”. A Bibliában még 12 rövidebb prófétai könyvet
is találunk, íróikat ezért „kis prófétáknak” nevezzük. Köztük van Mikeás
próféta írása is, aki megjövendölte a Messiás születési helyét.
Izajás prófétát az Ószövetség evangélistájának is szoktuk nevezni,
mert az eljövendő Megváltóra váró szenvedésekről olyan részleteket írt
le, amelyek az Úr Jézus életében szó szerint megvalósultak. Sokan ezért
még azt is kétségbe vonták, hogy Izajás könyvét valóban az események
megtörténte előtt írták le. Az Úr azonban „megtréfálta” a kétkedőket azzal,
hogy 1947-ben a Holt-tenger közelében lévő Qumránban megtaláltak többek
között egy tekercset, amely bizonyíthatóan az időszámításunk kezdete előtti
időből való, és Izajás próféta írásait tartalmazza.
Az ószövetségi Szentírás legismertebb része a Zsoltárok könyve. A
benne lévő 150 zsoltár a zsolozsmának, az Egyház hivatalos közösségi
imádságának is az alapja. A legismertebb zsoltárok a bűnbánati zsoltárok
és azok, amelyek az Úr szenvedéséről szóló jövendöléseket tartalmaznak.
A bölcsesség könyvei bepillantást adnak nekünk az ókori emberek
gondolkodásmódjába, a világ dolgairól alkotott ismereteikbe. Ahogy az Úr
Jézus is fontos tanítást adott példabeszédeivel, hasonlóképpen megtaláljuk
Isten nekünk szóló üzenetét, ha megfontoljuk a tanító elbeszélések
tanulságait.
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A VÁLASZTOTT NÉP A BABILONI FOGSÁG UTÁN

 „Akkor

Isten visszavezeti őket Izrael
földjére, hazatérnek a fogságból, újjáépítik
Jeruzsálemet, és újra fölépítik benne az
Isten házát. A föld népei Istenhez térnek
majd. Fiaim, a lelketekre kötöm: szolgáljatok
igazságban Istennek, és azt tegyétek, ami
kedves előtte.” (Tób 14,4–8)
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24. Hazatérés a babiloni fogságból

„Ezt mondja Cirusz, a perzsák királya: az Úr, az ég Istene a föld minden
országát nekem adta. Meghagyta nekem, hogy építsek neki házat a
júdeai Jeruzsálemben. Aki közületek népéhez tartozik, azzal legyen
vele az Istene! Menjen föl Jeruzsálembe, amely Júdeában van, s
építse fel az Úrnak, Izrael Istenének házát. Ez az Isten Jeruzsálemben
lakik.” (Ezd 1,2-3)

Kűrosz (másként Cirusz) perzsa király, miután legyőzte a babiloniakat,
visszaadta a korábban leigázott népek szabadságát. Az első hazatérő
csoportban több ezer család tért vissza. A papok, a leviták és a nép egy része
Jeruzsálemben telepedett le, a kapuk őrei, az énekesek, a templomszolgák és
a nép nagy része Izrael városaiban. Amikor már letelepedtek, egy emberként
összegyűltek Jeruzsálemben, hozzáfogtak, és fölépítették Izrael Istenének
oltárát, hogy égőáldozatot mutassanak be. Az oltárt a régi helyén építették föl,
majd megülték a sátoros ünnepet. A kőfaragóknak és a mesterembereknek
pénzt adtak, és megkezdték a munkát, a templom felépítését. Amikor az
építők lerakták az Úr templomának alapját, az egész nép örömujjongásban
tört ki, dicsőítő és hálaénekeket zengtek az Úrnak:

Mert jó az Úr, és szeretete örökké tart népe iránt.
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Templomépítés és templomszentelés Jeruzsálemben

„Nem hagyott el minket Istenünk szolgaságunkban: fölkeltette irántunk
a perzsa királyok jóindulatát, s életet öntött belénk, hogy fölépíthessük
Istenünk házát és helyreállíthassuk romjait.” (Ezd 9,9)

Amikor az izraeliták első csoportja eljutott atyáik földjére, nem akartak
közösséget vállalni azokkal, akiket nem hurcoltak el és összekeveredtek a
más vidékekről odatelepítettek utódaival. Mivel a fogságból hazatérők nem
engedték meg nekik, hogy részt vegyenek a templom felépítésében, azok
ellenük fordultak, ismételten rájuk támadtak, majd lázadással is bevádolták
őket a királynál, és elérték, hogy a király leállítatta az építkezést.
Az építkezést csak később folytatták, Aggeus próféta bíztatására. Amikor
emiatt ellenségeik újból panaszt tettek ellenük, Dárius király elrendelte, hogy
kutassanak a régi levéltárban, ahol megtalálták Cirus király templomépítési
engedélyét, és akkor ezt Dárius király is megerősítette. A templomépítést
végül Dárius uralkodásának 6. évében fejezték be. A templom felszentelésére
nagy ünnepet rendeztek, a választott nép minden törzséért külön áldozatot
mutattak be. A jeruzsálemi templom felszentelésének évfordulóját ettől
kezdve minden évben megünnepelték.
Nehemiás felépítteti Jeruzsálem falait

„Látjátok, milyen nyomorúságban vagyunk. Jeruzsálem romokban
hever, kapuit tűz emésztette meg. Gyertek, építsük fel Jeruzsálem
falát.” (Neh 2,17)

Nehemiás 12 évig volt a király megbízásából jeruzsálemi helytartó. Az ő
kezdeményezésére kijavították és újjáépítették a város falait és annak kapuit.
Amikor ellenségeik látták, hogyan épülnek újjá a város falai, összefogtak,
hogy felvonuljanak Jeruzsálem ellen, megtámadják és zavart keltsenek.
Akkor Nehemiás fegyvert adott a munkások kezébe, akik egyik kezükkel
a munkájukat végezték, másik kezükkel a fegyvert szorították. Amikor
elkészültek a kapuk és a fal, a kapukhoz őröket állítottak.

Ezdrás pap felolvassa Mózes törvényét

„Ez a nap az Úrnak, a ti Isteneteknek van szentelve. Ne sírjatok, ne
szomorkodjatok, az Úrban való öröm a mi erősségünk!” (Neh 8,9-10)

Ezdrás pap idejében összegyűjtötték azokat a bibliai tekercseket,
amelyeket a fogságból hazatérők magukkal hoztak. Ezután a nép egy
emberként összegyűlt a Víz-kapu előtti téren. Ezdrás pap pedig előhozta
Mózes törvénykönyvét, és reggeltől délig olvasott a könyvből, lefordította azt
héberből arámra, a nép nyelvére, és megmagyarázta nekik annak értelmét.
A nép figyelemmel hallgatta, ahogy kifejtették nekik a törvényt. Attól a naptól
kezdve megtartották az Úr ünnepeit. Igen nagy volt az örömük.

Az Úrban való örömünk a mi erősségünk!
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Ezdrás pap a vallási élet megújítója
A választott nép számára a babiloni fogság történelmi lecke volt: ha nem
tartják Isten törvényeit, akkor nem számíthatnak az Úr segítségére. Ezért a
nép írásba foglalt szövetséget kötött, és esküvel kötelezte magát, hogy az
Isten törvénye szerint fognak élni, s megtartják az Úr minden parancsát és
utasítását, amelyet Mózes, az Isten szolgája által adott.
Külön kötelezték magukat arra, hogy többé nem adják lányaikat a föld
népének, és fiaiknak se vesznek többé feleséget más népek leányai közül.
Vállalták, hogy megtartják a szombatot és a szent napokat, hogy elhozzák
az Úr házába elsőszülött fiaikat, és nem hanyagolják el Istenük házát,
rendszeresen adakoznak a templom javára, a különböző áldozatokra.

A választott nép hitvallása

„Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.” „Isten látta, hogy
nagyon jó mindaz, amit alkotott.” (Ter 1,1.31)

Kétezer évvel ezelőtt is volt fejlődés a természet, az élők és az ember világában,
de ez a fejlődés olyan lassú volt, hogy az emberek nem figyelhettek fel rá, nem
tudhattak róla. Ezért amikor megvallották, hogy Isten a világ teremtő Ura, úgy vélték,
hogy Isten mindent olyanra alkotott, amilyennek ők a világot akkori ismereteikkel
elképzelték. Ezdrás korában még meg sem érthették volna azt, ahogy mi, a mai
ismereteinkkel a teremtő Istenbe vetett hitünket megfogalmazzuk:

Isten úgy teremtette a világot, hogy azt előre megtervezte, létrehozta,
beprogramozta, majd a fejlődés útján elindította.

Az ókori világban még úgy vélték, hogy a föld a világmindenség központja, és
a szárazföldet egy hatalmas tenger veszi körbe. Efölött van az égbolt, egy olyan
búra, amelyen a Nap, a Hold és a csillagok mozognak, és amely mögül az eső is
a földre esik. Írásos feljegyzések hiányában a régi idők emlékeit a szájhagyomány
őrizte, amely csak az akkori emberek fogalmaival tudta elképzelni a természeti
jelenségeket és katasztrófákat. Erről tanúskodik mind a Noé korabeli vízözön, mind
a bábeli nyelvzavar leírása, amelyeket a Bibliában, Mózes könyvében olvashatunk.

Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott
nekünk, és meghívott az örök életre.
Mi emberek magunkról, saját emberi természetünkről is másként gondolkodunk,
mint az ókori emberek. Már Mózes első könyve tanítja, hogy az ember testével az élők
világába tartozik, de mégis felette áll az állatvilágnak. A régiek világában az emberi
méltóságról, az emberi élet szentségéről is egészen másként gondolkodtak, mint
a mai emberek. Az a keresztény felfogás, hogy Isten előtt minden ember egyenlő,
származási, nemi és világnézeti különbségek ellenére, csak Isten üzenete és az Úr
Jézus tanítása alapján terjedt el a világban. A mai világban sokan mégis úgy élnek,
mintha nem volna Isten, figyelmen kívül hagyják törvényeit. Olyan világnézetet
terjesztenek, amely már magát az emberi méltóságot is veszélyezteti azzal, hogy
semmibe veszi az erkölcsi és a szellemi értékeket, helyette az anyagi érdekeket és
az életszínvonalat bálványozza.

Isten úgy gondoskodik az emberekről,
hogy mindenkinek megadja azt, ami az üdvösséghez szükséges.
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25. Isten népe harcba száll a hit védelmében

„A háborúban nem a sereg nagyságától függ a győzelem, hiszen a
segítség az égből jön.” (1Mak 3,19)
A görög uralkodók a vallásszabadság elnyomói
A fogságból való hazatérés után Izrael népe újra felépítette Jeruzsálem
templomát, és egy ideig békében élhettek. Nagy Sándor halála után azonban
a nép a terjeszkedő Görög Birodalommal találta magát szemben. Antiochusz
Epifánesz elfoglalta Jeruzsálemet, a templomban pedig a pogányok
isteneinek mutattak be áldozatot. A választott nép fiaitól is megkívánta,
hogy alkalmazkodjanak az ő pogány szokásaikhoz, hagyjanak fel saját
áldozataikkal, ne tartsák meg a szombatot és saját ünnepeiket, felejtsék el a
„Tórát” (a „Törvényt”), és tekintsék érvénytelennek az Úr parancsait. Sokan
ezért más országokba menekültek. Sokan behódoltak a királyi akaratnak, és
a pogány isteneknek áldoztak. Ekkor Matatiás pap és fiai nyíltan a király ellen
fordultak, és megölték azokat a zsidó honfitársaikat, akik behódoltak a király
parancsának. Ezután Matatiás felszólította Jeruzsálem lakóit, hogy akiben
még van buzgalom a törvény iránt, és hűségesen ki akar tartani a szövetség
mellett, az kövesse őket. Ezután ő és követői elrejtőztek a hegyekben. A
király tisztviselői jelentették a dolgot a királynak, aki csapatokat küldött a
lázadók megfékezésére.
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A Makkabeusok szabadságharca
Matatiás pap egyik fiát, Júdást tette meg a Makkabeusok serege vezérének.
Akik köréje gyűljetek, harcra készültek. Kis seregük lecsapott az ellenségre,
lerombolta a bálványoltárokat, és megbüntette a hitehagyókat. A kirobbanó
szabadságharcban a zsidók visszafoglalták a templomot, újra fölépítették a
szentélyt, és új oltárt építettek. Az évnek ugyanazon a napján szentelték fel
újra a szentélyt, amelyen a pogányok azt megszentségtelenítették. Az egész
nép leborult. Magasztaló és dicsőítő énekeket zengtek az ég Urának, aki
sikerre vitte ügyüket.

Amikor nem volt vallásszabadság

„Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják
megölni. Két verebet ugye egy fillérért adnak? De Atyátok nélkül egy
sem esik a földre. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti a verebeknél.
Mindazt tehát, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom
mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,28-32)
Amikor a választott nép a szír-görög uralkodók fennhatósága alá került,
akkor csak az lehetett a választott nép királya, akit ők megbíztak. A pogány
királyok idején történt, hogy egy édesanyát hét gyermekével hitük elhagyására,
pogány áldozatbemutatásra akartak kényszeríteni. Arra akarták őket rávenni,
hogy egyenek a törvény tiltotta sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték
őket. Egyikük akkor ezt mondta: „Mit akarsz tőlünk? Mi készen vagyunk rá, hogy
inkább meghaljunk, semmint atyáink törvényeit áthágjuk.” – A fiúkat egymás
után próbálták törvényük megszegésére rákényszeríteni. A testvéreknek és
anyjuknak végig kellett nézniük, hogyan kínozzák őket halálra. Egyikük így
szólt a halála előtt: „Te gonosztevő! Földi életünket elveheted, de a Mindenség
Királya föltámaszt minket az örök életre, mert az ő törvényeiért halunk meg.”
– Mindnyájan elámultak az ifjak bátorságán. Az anya, aki végignézte, hogyan
halt meg mind a hét fia egyetlen napon, az Úrban bízva még buzdította is fiait:
„Nem én ajándékoztam nektek az életet, hanem a mindenség Teremtője, aki
irgalmában majd visszaadja.” „Gyermekem, ne félj ettől a hóhértól, légy méltó
testvéreidhez, akikkel együtt majd visszakaplak titeket.” – Egyre kegyetlenebbül
bántak velük, de mind meghaltak ártatlanul a hitükért, minden reményüket az
Úrba vetve. A fiúk után utolsóként az édesanyjuk is meghalt.
Régen úgy gondolták, hogy a hitet fegyverrel is meg kell védeni.
Jézus nem erőszakkal, hanem szeretettel hirdette az evangéliumot.
Mit jelent a lelkiismereti és vallásszabadság? Mi az alapja?

„Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti
életét, megtalálja azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri
is, de lelke kárt szenved?” (Mt 16,25-26)
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26. A választott nép a rómaiak uralma alá kerül

Palesztinában a Makkabeusok véres háborúban védték országukat.
Az üldözések ellenére a nép megőrizte hitét, és visszanyerte önállóságát.
Későbbi vezetőik azonban az uralomért testvérharcba keveredtek. Mindkét
fél a rómaiakhoz fordult segítségért. Ők segítették az idegen származású
Heródest, hogy király legyen.
Ebben az időben Róma egymás után vívta meg háborúit a környező
népekkel. Végül a Földközi-tenger egész partvidéke a Római Birodalom
uralma alá került. Amikor a Római Birodalomban polgárháború tört ki, Heródes
király Antonius mellé állt, akit azonban legyőzött Octavius. A győztes új
nevet vett fel, és Augustus néven ő lett az egész Birodalom császára. Ekkor
Heródes átpártolt a győztes császárhoz, aki meghagyta őt Izrael királyának,
de adófizetőjévé tette. A császár Heródes országát a király halála után négy
részre osztotta fel örökösei között. Ekkor lett Palesztina a Római Birodalom
egyik tartománya. Augustus császár utóda Tibérius volt. Az ő uralkodása
alatt lépett fel keresztelő János, aki Jézust bemutatta a választott népnek.

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében történt. Poncius
Pilátus volt Júdea helytartója, Heródes Galileának, testvére, Fülöp,
Itureának és Trakonitisz tartománynak, Lizániász pedig Abilinának volt
negyedes fejedelme. (Lk 3,1)

A templom falának maradványai
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Heródes előkészíti a templomot a Megváltó fogadására
„Ennek az új templomnak a dicsősége felülmúlja a régiét, mert ezen a
helyen adom a békét – mondja a Seregek Ura.” (Ag 2,9)
A babiloni fogságból hazatérő nép nyelve az arám lett, a héber nyelvcsalád
egyik nyelve. Miután az Ezdrás pap idejében összegyűjtött szent iratok héber
nyelvűek voltak, ezért a zsidók szombatonként összejöttek, és meghallgatták
az írástudók magyarázatait, akik arámul magyarázták meg a felolvasott
héber szövegeket. Ekkor kezdtek épülni a zsinagógák, ahol szombatonként
összejöttek, és ekkor alakult ki a zsinagógai istentisztelet rendje. Minden
zsinagógában volt Tóra tekercs, amelyet a zsinagóga díszhelyén őriztek,
ebből olvastak fel minden héten egy-egy részletet. Rendszeresen felolvastak
a próféták írásaiból is, és mindig szívesen énekelték a zsoltárokat.
A babiloni fogság után újjáépült templom nem volt olyan pompás, mint
Salamon temploma. Ekkor jövendölte meg Aggeus próféta, hogy a templom
dicsőségét a Messiás fogadása adja majd meg. Amikor Heródes lett a király,
nagyszabású építkezésekbe fogott, és magát a jeruzsálemi templomot
mintegy újjáépítette. Az egész templomot hatalmas fallal vette körül, melynek
maradványait mind a mai napig megcsodálhatjuk. Tudtán kívül felkészítette
a templomot a Megváltó méltó fogadására.
A zsidóknak egy vigaszuk maradt: a hit, hogy közel a Megváltó érkezése,
hiszen elvették az uralmat Dávid családjától, és ez Jákob jövendölése szerint
a Szabadító közeli érkezését jelenti.
A kis népnek a nagy országok között egyetlen erőforrása az Isten volt.
Egyre többet gondoltak a prófétai jövendölésekre, hogy el fog jönni a
szabadító, a Messiás. Ebben a korban alakult ki az a téves felfogás, amely
szerint olyan Messiás királyt vártak, aki az idegen uralomtól meg fogja
szabadítani Izrael népét.
Az Ószövetség utolsó prófétája, a Júdea pusztájában prédikáló Keresztelő
János így beszélt: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!”
– Ő az, akire Izajás próféta utal, amikor ezeket mondja: „A pusztában kiáltónak
szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” Keresztelő
Szent János ezeket a szavakat mondta: „Én csak vízzel keresztellek, hogy
bűnbánatra indítsalak benneteket, de aki a nyomomba lép, az hatalmasabb
nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő Szentlélekkel
és tűzzel fog benneteket megkeresztelni.”
Sok prófétához hasonlóan mi lett a sorsa Keresztelő Szent Jánosnak?
Az egyházi évben hogyan nevezzük a Megváltó eljövetelére való várakozás időszakát?

Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!
Évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozzál!
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A választott nép a babiloni fogság után
A 4. témakör áttekintése

Amikor az Úr hazavezette Sion foglyait, úgy tűnt, hogy álmodtuk az
egészet. Nevettünk, és ujjongva dicsértük az Urat. A pogányok közt
ezt mondogatták: „Az Úr nagy dolgot művelt velük!” Igen, az Úr nagy
dolgot tett, s mi mennyire örültünk neki. (Zsolt 126,1-3)

Amikor Kűrosz, a perzsák királya legyőzte a babiloniakat, visszaadta a
korábban leigázott népek szabadságát. Így térhetett haza Izrael népe a 70
éves babiloni számkivetettségből. Újra felépítették Jeruzsálemet, a templomot
és a város falait, és örömmel ünnepelték meg templomuk felszentelését.
Ezdrás pap idejében összegyűjtötték azokat a bibliai tekercseket,
amelyeket a fogságból hazatérők magukkal hoztak. Időközben a nép nyelve
megváltozott. Ezért amikor a szent iratokból felolvastak, azt héberből arámra,
a nép nyelvére kellett lefordítani.
A fogságból való hazatérés után Izrael népe egy ideig békében élhetett.
A negyedik század végén azonban a szír-görög uralkodók fennhatósága
alá kerültek. Amikor Antiochusz Epifánesz került uralomra, elfoglalta
Jeruzsálemet, a templomban pogány oltárt épített, és a választott nép fiaitól is
azt kívánta, hogy ne tartsák meg a „Törvényt”. Sokan ezért más országokba
menekültek, így alakultak ki a diszpórák.
Makkabeus Júdás lett azok vezére, akik lecsaptak az ellenségre.
Lerombolták a bálványoltárokat, visszafoglalták és újra felszentelték
templomukat. Az üldözések ellenére a nép megőrizte hitét, és visszanyerte
önállóságát. Későbbi vezetőik azonban az uralomért testvérharcba
keveredtek. Mindkét fél a rómaiakhoz fordult segítségért. Ők segítették az
idegen származású Heródest, hogy király legyen.
A rómaiak egymás után legyőzték a punokat, a görög városokat,
Egyiptomot, a Palesztinát megszállva tartó szír-görög királyokat is. A Római
Birodalomban polgárháborúk robbantak ki. Heródes, aki Antonius mellé állt,
Octavius győzelme után elment, és átpártolt a császárhoz. Augustus császár
meghagyta őt Izrael királyának, de adófizetőjévé tette. Heródes nagyszabású
építkezésekbe fogott, és a jeruzsálemi templomot is újjáépítette. Tudtán kívül
felkészítette a templomot a Megváltó méltó fogadására. Heródes halála után
lett Palesztina a Birodalom tartománya.
A választott nép pedig várta a Megváltó érkezését, hiszen elvették az
uralmat Dávid családjától.

„Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr
nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte.” (Zsolt 127,1)
A választott nép sorsában Isten üdvözítő terve érvényesült!
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Függelék
A legfontosabb imádságok és tudnivalók
A keresztvetés
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
A Szentháromság dicsőítése
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,
most és mindörökké. Ámen.
Az apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius
Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a
mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek
közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.
Az Úr imája (Miatyánk)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el
a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. (Mert tiéd az ország, a hatalom
és a dicsőség mindörökké) Ámen.
Az isteni erények felindítása
Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és
szeretetreméltó vagy.
A bűnbánat felindítása
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy
bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy
ezen túl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.
Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az
asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk,
Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és
halálunk óráján. Ámen.
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Az Úr angyala
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhében
foganá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy…
Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy…
És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy…
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk
Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet,
hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak
megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a
föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus
által. Ámen.
A szentolvasó (Rózsafüzér)

Az első három Üdvözlégyben:
1. aki hitünket növelje.
2. aki reményünket erősítse.
3. aki szeretetünket tökéletesítse.
Az örvendetes olvasó titkai: (hétfőn és szombaton)
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél.
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
A világosság olvasó titkai: (csütörtökön)
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3. aki meghirdette Isten országát.
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
A fájdalmas olvasó titkai: (kedden és pénteken)
1. aki érettünk vérrel verítékezett.
2. akit érettünk megostoroztak.
3. akit érettünk tövissel koronáztak.
4. aki érettünk a keresztet hordozta.
5. akit érettünk keresztre feszítettek.
A dicsőséges olvasó titkai: (vasárnap és szerdán)
1. aki a halálból feltámadt.
2. aki a mennybe fölment.
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
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Most segíts meg Mária,
Ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak
Eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet,
A Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek, nem,
Te soha nem veted meg,
Hol a szükség kínja nagy,
Mutasd meg, hogy Anya vagy!
Most segíts meg Mária,
Ó irgalmas Szűzanya. Ámen.

Ima a szülőkért
Adtál nekem, jó Istenem,
szerető szülőket.
Jóságukért oltalmazzad,
s áld meg, kérlek őket.
Add,
hogy mindig úgy szeressem,
mint Te Szűz Anyádat.
Add, hogy sose érje őket
miattam a bánat. Ámen.

Reggeli imádság

Esti imádság

Reggeli imádság
Szívem első gondolata
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel.
Maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.
(Itt gondold meg, mit akarsz tenni Jézusért!)
Édes Jézus add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária Jézus Anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!
Ámen.

Esti imádság
Ó édes Istenem,
Hálát mond a lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.
(Itt vizsgáld meg lelkiismeretedet!)
Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!
Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.
Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem.
Ámen.

Étkezés előtt
Édes Jézus légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk.
Ámen.

Étkezés után
Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott.
Ámen.

Szívből kérlek Istenem,
Ma egész nap légy velem.
Segíts meg, hogy jó legyek,
Mindenkivel jót tegyek.
Ha rám nézel e napon
Öröm legyen arcodon.
Ámen.

Kezed közé leteszem
Elmúlt napom, Istenem.
Minden munkám, örömöm,
Ami jó volt, köszönöm.
Ígérem, még jobb leszek
Őrizd Uram, gyermeked.
Ámen.
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Jézus keresztútjának állomásai

1. Jézust halálra ítélik
2. Jézus vállára veszi a keresztet
3. Jézus először esik el a kereszttel
4. Jézus édesanyjával találkozik
5. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet
6. Veronika letörli Jézus arcát
7. Jézus másodszor esik el a kereszttel
8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
10. Jézust megfosztják ruháitól
11. Jézust a keresztre szegezik
12. Jézus meghal a kereszten
13. Jézus testét leveszik a keresztről
14. Jézust sírba teszik
15. Jézus feltámad

Hitünk fő igazságai

1. Egy Isten van.
Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.
3. A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt,
hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát.
Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti.
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.

Jézus örömhíre
Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába,
gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre.
A főparancsolat (Mk 12,30-31)
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes
elmédből és minden erődből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
A tízparancsolat
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!
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Jézus „új parancsa” (Jn 13,35)
Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.
A szentségek

1. a keresztség – 2. a bérmálás – 3. az Eukarisztia – 4. a bűnbocsánat szentsége –
5. a betegek kenete – 6. az egyházi rend – 7. a házasság

Az Egyház öt parancsolata

1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és
munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozz meg!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és
gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

Felkészülés a szentgyónásra

A Szentlélek segítségét kérjük
Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem,
szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam.
Megvizsgáljuk lelkiismeretünket
Megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára és milyen gyakran
szoktunk áldozni. Ezután - egy, a mi életkorunknak megfelelő lelkitükör
segítségével - gondosan számba vesszük bűneinket. Gondolatban szedd
össze, és jegyezd meg, hogy milyen bűnökkel bántottad meg a jó Istent. Ha
valamit meg akarsz kérdezni, akkor arra is készülj fel!
Megbánjuk bűneinket
(Nézz a kereszten szenvedő Jézusra, és indíts magadban bánatot…)
Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezen túl a jóra
törekszem, és a bűnt kerülöm.
A) Lelkitükör a leggyakoribb „gyermekbűnök” szerint

1. Nem imádkoztam (reggel, este). Rosszul imádkoztam. Hitem ellen beszéltem.
Nem tanultam meg a hittant.
2. Káromkodtam. Átkozódtam. Szitkozódtam. Feleslegesen vagy hamisan
(hazugságra) esküdtem. Szent dolgokkal tréfálkoztam.
3. Szentmisét mulasztottam, vagy elkéstem. Templomban rossz voltam.
4. Szüleimet megszomorítottam. Nem engedelmeskedtem. Nem segítettem.
Feleseltem. Nevelőimet kijátszottam.
5. Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. Mást bűnre
csábítottam. Egészségemre nem vigyáztam. Nem tartottam meg a közlekedési
szabályokat.
6. Szemérmetlenül néztem. Szemérmetlenül beszéltem. Szemérmetlent játszottam.
7. Leckémet nem tanultam meg. Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Holmimra nem
vigyáztam. Kötelességemet elmulasztottam.
8. Hazudtam. Árulkodtam. Rágalmaztam. Titkot elárultam.
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9. Önző voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy voltam. Hiu voltam.
Öntelt voltam.
10. Nem törekedtem hibáimat kijavítani.

B) Lelkitükör Isten tíz parancsolata alapján

1. Isten teremtő, Mennyei Atyám. - Szeretem-e Őt, és szívesen beszélgetek-e
vele? Ismerem-e tanítását? Figyelek-e üzenetére? Őt szolgálom-e életemmel,
tanulásommal? Szoktam-e rendszeresen imádkozni? (Imádság elhanyagolása)
2. Istenről tisztelettel és szeretettel beszéljünk. - Hogyan beszéltem róla?
(Káromkodás)
3. Vasárnap az Úr napja. - Neki szentelem-e? Hogyan vettem részt a szentmisén?
Szoktam-e áldozni? Hogyan töltöttem a vasárnapot? (Misemulasztás)
4. Szüleim Isten helyettesei. Ezért engedelmeskedünk, segítünk, és örömet szerzünk
nekik, imádkozunk értük. - Így szeretem-e őket? (Engedetlenség, feleselés,
megszomorítás)
5. Isten testi és lelki életet adott nekünk. Ezért vigyázunk a magunk és mások életére.
- Vigyáztam-e egészségemre? Jó voltam-e másokhoz? Segítettem-e nekik?
(Csúfolódás, verekedés, veszekedés, rosszra tanítás, közlekedési szabályok
megsértése)
6. Légy szemérmes! Isten akarata, hogy testben-lélekben tisztán éljünk. - Ilyen voltam-e
gondolataimban, szavaimban, cselekedeteimben? (Szemérmetlenkedés)
7. Isten ránk bízta a világot. Azt kívánja, hogy becsületesen dolgozzunk, és becsüljük
meg a magunk és mások tulajdonát. - Vigyáztam-e a magam és mások holmijára?
Adtam-e a magaméból más rászorulónak? Hogyan végeztem munkámat?
(Lopás, károkozás, kötelességmulasztás, lustaság)
8. Jézus azt akarja, hogy megbízhatóak legyünk, vigyázzunk a becsületre,
mindenkiről szeretettel beszéljünk. - Megbízható, őszinte voltam? Megvédtem-e
más becsületét? (Hazugság, árulkodás, rágalmazás, titok kibeszélése)
9. Mennyei Atyánk azt akarja, hogy szüleink hűségesen szeressék egymást. Örülök-e annak, hogy szüleim szeretik egymást? (Békétlenség, pártoskodás a
családban)
10. A jószívű és önzetlen ember kedves Isten előtt. - Mit teszek Jézus kedvéért?
Milyenek a kívánságaim? (Torkosság, irigység, önzés, gőg)

C) Lelkitükör a szeretet parancsa alapján

I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!
1. Hit: Ismerem-e Jézus tanítását? Figyelek-e Isten üzenetére? Szeretettel
beszélek-e Istenről?
2. Imádság: Szívesen imádkozom-e minden nap? Odafigyelek-e imádság közben?
3. Szentmise: Szívesen járok-e szentmisére? Szoktam-e gyakran áldozni? Hogyan
viselkedem a szentmisén? Mondom-e a közös imádságokat?
4. Bűnbánat: Törekszem-e hibáim kijavítására? Megbánom-e naponta bűneimet?
Rendszeresen gyónok-e? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? (Péntek)
II. Szeretem embertársaimat, ahogyan Jézus szeretett minket!
1. Szüleim: Engedelmes vagyok-e? Szoktam-e segíteni, örömet szerezni?
Megbízható vagyok-e?
2. Testvéreim, társaim: Jóindulatú és udvarias vagyok-e? Szoktam-e másoknak
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segíteni? Örömet szerezni? Vigyázok-e mások holmijára? Szemérmes vagyok-e?
3. Közösség: Teljesítem-e kötelességeimet, vállalok-e közmunkát? Igazságos
vagyok-e? Megbízható, becsületes vagyok-e? Békességes vagyok-e?
4. Egyház: Segítek-e másokat a kegyelmi életben? A hittantanulásban? Figyelek-e
egyházi elöljáróimra?

A gyónás módja

Miután felkészültünk a gyónásra:

1. Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2. Letérdelünk, vagy leülünk, és keresztvetéssel kezdjük:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
3. A lelkiatya szavai után így valljuk meg bűneinket:
Gyónom a mindenható Istennek és neked lelkiatyám:
Utoljára gyóntam… Áldozni szoktam…
Ezeket a bűnöket követtem el: (Ezután kell elmondani az utolsó gyónásunk óta
elkövetett bűneinket, és feltenni esetleges kérdéseinket) Végül ezt mondjuk: Más
bűnömre nem emlékszem.
4. Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül
elfogadjuk az elégtételt. Ezután újra megbánjuk bűneinket:
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra
törekszem, és a bűnt kerülöm.
5. Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk:
Ámen.
6. A pap szavaira: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk! Így válaszolunk:
Mert örökké szeret minket.
7. Ezután felállunk, köszönünk és távozunk.

A szentgyónás után
A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és
elvégezzük az elégtételt.
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