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Előszó
Egy ember egyszer annyira elkeseredett, hogy arra gondolt, véget vet az életének. Mielőtt azonban
ezt megtette volna, elment egy öreg bölcshöz, akinek a háza az óceán partján állt egy szikla tetején.
Az ember elmondta a bölcsnek a keserűségét, fájdalmát. „A világban olyan sokszor a rossz győz;
annyi a jellemtelenség, hazugság, rágalmazás; annyi házasság tönkremegy, annyi családban kihűl
a szeretet. Nekem már nincs kedvem, nincs erőm élni” – panaszolta. A bölcs hallgatta a kétségbeesett embert, gondolkodott egy ideig, aztán odament a tűzhelyhez, amelyben épp nem égett a
tűz, és kivett egy marék hamut. A hamut beleszórta egy pohár vízbe. A víz szürke lett, ihatatlan.
Akkor az öreg bölcs megint odament a tűzhelyhez, ismét kivett egy marék hamut. Odalépett a háza
ablakához, amely az óceánra nyílt, és beleszórta a hamut az óceánba. A hamu néhány másodperc
alatt eltűnt. A víz ugyanolyan kristálytiszta lett, mint azelőtt volt. Akkor a bölcs ezt mondta a kétségbeesett embernek: „Rajtad áll, hogy a lelked olyan kicsi lesz, mint ez a pohár víz, vagy pedig tágas
lesz a lelked, mint a tenger.”
Ha az ember csak önmagára épít, csak a maga erejére és értelmére, akkor az élete szűkös, beteljesületlen marad, mint a fenti történetben a pohár víz. Akkor a minket érő sok rossz lassan szinte elviselhetetlenné teszi az életünket, az életünk megtelik keserűséggel. Ha az ember képes megnyitni
a lelkét és az életét a Teremtő felé, akkor a szíve tágas lesz, mint a tenger. Isten kiteljesíti az életünket. A rosszat, amit mások, vagy mi magunk tettünk, megbocsátja, gyógyítja, legyőzi az ő irgalma.
Isten a saját Lelkét adja nekünk, szinte „kicseréli a lelkünket”. Önmagunk, az önzésünk, a korlátaink fölé emel minket. Általa kitágul a szívünk: tágas lesz, mint a tenger.
A Biblia Isten üzenete, az élő víz forrása (vö. Jn 4,10). Meríts belőle bátran, legyen életed erőforrása! Ez a vízforrás éltette, tette erőssé és termékennyé az európai kultúra hatalmas fáját. Ez a vízforrás
a mi személyes életünk táplálója.

Kedves Szülők!
Egyházunk és Isten nevében is szeretném megköszönni, hogy nemcsak továbbadták az életet,
nemcsak nagy szeretettel igyekeznek nevelni a gyermeküket, hanem fontosnak tartják azt is, hogy
továbbadják nekik a hit kincsét, odavezessék őket az élő víz forrásához.
Annyi mindenre tanítják a mai gyerekeket és fiatalokat: idegen nyelvekre, számítógépek kezelésére. Ám arról, hogy mit is jelent tulajdonképpen embernek lenni, hogy miért legyen ő nagylelkű,
5

becsületes, hogy hogyan lehet egy házasságot szépnek megőrizni egy életen át, hogyan nézzen
majd szembe betegségekkel, szenvedéssel, halállal: egyszóval mit is jelent embernek lenni; erről a
mai fiatalok szinte soha semmit nem hallanak.
Szeretném megköszönni, hogy fontosnak tartották, hogy a gyermekük az élet nagy kérdéseiről
is halljon. Eljön a pillanat, amikor majd el kell ereszteniük gyermekük kezét. A legnagyobb kincs, ami
akkor is velük lesz, a hit kincse: az a forrás, amelyből majd az életük nehéz óráiban is meríthetnek.
Kedves Szülők! Támogassák gyermeküket a Biblia megismerésében, igyekezzenek felelni esetleges kérdéseire! Legyen a Biblia felfedezése közös út a Forrás felé!

Kedves Hitoktató!
A Bibliaismeret tankönyv egy 12 kötetes sorozat része. Anyaga ráépül az eddigi kötetekre, különösen
is A Könyvek Könyve című tankönyvre. Egyes történetek, bibliai részek magyarázatai ott részletesen
megtalálhatóak. Ezekre a mostani tankönyvben csak utalok, onnan kell őket átismételni, ha szükséges. Az egyes leckék anyagát bátran egészítse ki a saját tapasztalata és az osztály igényei szerint!
A bibliamagyarázatok néha hosszúak. Ezek főként a hitoktatónak szólnak, hogy segítsenek a szövegek helyes értelmezésében. A fiataloknak nem kell mindezt ilyen alapossággal megtanulniuk,
csak a leckék lényegét.
A szó szerinti bibliai idézeteket sárga tónus jel jelzi, az egyéb, főként ókori művekből vett idézeteket a piros keret mutatja.
A kérdőjelnél olyan kérdések találhatóak, amelyeket a hittanóra során meg lehet beszélni a gyerekekkel. A függőleges zöld vonal illusztrációkat jelez (versek, életből vett példák), amelyek segítenek elmélyíteni egy-egy bibliai üzenetet. A felkiáltójel olyan feladatot jelöl, amelyet a diákok otthon
végezhetnek el. Azonban ha úgy tűnik helyesnek, ezek közül a feladatok, kérdések közül néhányat
meg lehet tárgyalni az órán is.
A hitoktató feladata az egyes leckéket érdekesebbé, könnyebben emészthetővé tenni, gondolkodtató kérdések, rejtvények, érdekes feladatok segítségével.

Kedves hittanos Fiatal!
Ez a könyv neked szól a Könyvek Könyvéről, arról a könyvről, amely a világ bármely más irodalmi
művénél jobban áthatja, meghatározza az embert, a kultúránkat. Fogadd azzal a nyitottsággal, szeretettel, amellyel leírni igyekeztem.
Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ennek a hittankönyvnek az elkészítésében bármilyen módon a segítségemre voltak. Köszönöm a mátraverebély-szentkúti ferences közösség vendégszeretetét, ahol két hetet nyugalomban és csendben tölthettem el, és ahol ennek
a könyvnek a legnagyobb része megíródott. Köszönetet mondok Mudrák Attila fotóművésznek a
könyv képanyagának összeállításában nyújtott sok segítségéért.
Ezt a hittankönyvet szívből ajánlom unokahúgaimnak és unokaöccseimnek: Hazai Virágnak,
Kingának, Gittusnak, Barnának és Jánoskának, valamint Székely Miklósnak, Károlynak, Dénesnek és
Gyurikának.
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1. Mi a Biblia?

Vedd, és olvasd!

?

Olvastál-e már a Bibliából? Mit jelentett neked? Mit gondolsz, miért különleges könyv a Biblia?
393-ban Milánó mellett – egy vidéki ház kertjében – egy gazdag, de könnyelmű életet élő,
ugyanakkor az igazságot és az élet értelmét szenvedélyesen kereső fiatalember sétálgatott.
Egyszerre különleges hangra lett figyelmes: „Tolle, lege! Tolle, lege! – Vedd, és olvasd! Vedd,
és olvasd!” Az asztalon édesanyja Szentírása feküdt. Kézbe vette és találomra olvasni kezdte.
Ezeket a sorokat olvasta: „Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból. (…) Múlóban az éjszaka,
a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.
Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evés-ivásban és részegeskedésben, ne kicsapongásban és tobzódásban…” (Róm 13,11–13). A fiatalember kezében szinte megremegett a könyv.
Ezek a szavak neki szóltak. Letette a könyvet, és gyökeresen változtatott addigi életén. Ez a
fiatalember Aurelius Augustinus, Szent Ágoston volt (vö. Szent Ágoston: Vallomások, VIII, 29).

Egy könyv néhány mondata, amely egy életet képes megfordítani. Így volt ez Remete Szent Antal, Szent Benedek, vagy Szent Ferenc életében is. A Biblia sok ember életébe belépett, szinte betört, ott sok mindent felforgatott, megújított. Így volt ez az én életemben is, amikor 14 évesen a Balaton partján néhány hét alatt először olvastam
végig az Ószövetséget. Életre szóló, hatalmas
élmény volt. Bár sok részletet nem értettem, a
Biblia igazi lényegét mégis felfogtam. Egy gyönyörű jegenyefasor volt a Balaton partján, mögötte gyakran felhők úsztak az égen, és én azt
éltem át, mintha a szavak odaátról jönnének.
A Biblia hatalmas erejét és szépségét teljesen
megértettem, átéltem. Mi adja ennek a könyvnek ezt a különleges erőt?
A Biblia különleges könyv. A világon ezt a
könyvet nyomtatták ki a legtöbbször. A Biblia Assisi Szent Ferenc (†1226) – Freskó a subiacói bencés kolostorban – A kép feltehetően
átjárta és megtermékenyítette az emberi kul- még Ferenc életében készült
7

túrát, jobban, mint bármi más. A Biblia ihlette
Michelangelo, Bach, Dante és Sienkiewicz, de
akár Ady és Pilinszky műveit is. Átjárja az egész
nyugati művészetet.
A bibliai látásmódból fakad az emberi személy
feltétlen méltóságának felismerése. Az ember végtelen értékkel rendelkezik: nemcsak egy faj egyede, nem egy okos állat, hanem a Teremtő, az
Isten remekműve, akit ő örök szeretettel alkotott,
akinek örök sorsot szánt. Ezen a talajon sarjadt
ki a modern demokratikus államrend és az emberi szabadság tiszteletben tartásának igénye is.
A párizsi Sorbonne Egyetem látképe 1550-ben – A Biblia megtermékenyítette az európai
A Biblia teremtésről vallott meggyőződése
kultúrát és tudományt
tette lehetővé, hogy az ember a világot mint teremtett valóságot szemlélje. Ne úgy lássa, mint
az istenség részét, mint valami szakrális (szent) és érinthetetlen valóságot. A Biblia tanítása szerint
Isten az emberre bízta a világot, „hogy hajtsa uralma alá, művelje és őrizze” (vö. Ter 1,28; 2,15). Ebből
a szemléletmódból fakadt az a dinamikus technikai és tudományos fejlődés, amely a nyugati civilizációt, és mára már az egész emberiséget is jellemzi.
Ezek az értékek – amelyekre éppen csak utaltunk – a Biblia talaján születtek meg. Nem a Távol-Keleten, és nem is a maja vagy az egyiptomi kultúra gyümölcseként, hanem a Szentírás talajából sarjadtak ki.
Honnan van ennek a könyvnek ilyen titokzatos ereje? Mi, keresztények, tudjuk: ez a különleges
erő onnan származik, hogy ez a könyv nem pusztán emberi mű. A Szentírás Isten szava, az ő üzenete.
A Teremtő ereje, fénye, jósága rejtőzik benne. De honnan lehetünk ebben biztosak? Miért gondoljuk azt, hogy ez a könyv nem pusztán emberi alkotás?

A Biblia isteni eredetének jelei
Számos jel mutatja azt, hogy a Biblia nem kizárólag emberi mű. Lássunk ezek közül néhányat!
zz
A Biblia tiszta istenképe. A Biblia Istenről alkotott képe gyökeresen eltér a környező népek elképze-

léseitől. A Biblia az egyetlen, láthatatlan, személyes, teremtő Isten képét állítja elénk.
A környező népek és vallások mind azt gondolták, hogy az istenség valamilyen módon a világ
része. A világ részeit istenítették. A görög mitológiában például Uranosz az ég, Gaia a Föld, Poszeidón a tenger, Zeusz a villámok és a fény, Afrodité a szerelem, Mars (a görög mitológiában
Arész) a háború istene volt. A Biblia gyökeresen más szemléletet tükröz. Isten más, mint a világ;
nem a világ része. Ő szuverén módon alkotja meg a világot: „Kezdetkor teremtette Isten az eget
és a földet” (Ter 1,1). Ez a mondat teljesen egyedülálló az ókorban.
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Az Újszövetségben ez az
istenkép elnyeri a végső tökéletességét a Szentháromság titkának kinyilatkoztatása
által. Isten nem magányos:
ő élő Isten. Benne örök szülés és születés van. Az Atya
szüntelenül mindent átad a
Fiúnak, a Fiú mindent visszasugároz az Atyának a Szentlélekben. Isten a szeretet
örök áradása az Atya, a Fiú és Zeusz
a Szentlélek között.
zz
A Bibliában tükröződő tiszta erkölcsi tudat. Hammurápi törvényeiben például azt olvassuk: „Ha egy ember búzát adott kölcsön és kezest kapott biztosítékul, és a kezest halálra verte, akkor ha a kölcsönkérőnek a fia volt a kezes, akkor az ő fiát is öljék
meg. Hogyha rabszolga volt, akkor fizessen 1/3 mína ezüstöt”
(115–116. §). Őt magát nem büntették. Egy másik ókori törvény úgy rendelkezett, hogy ha valaki meggyalázta egy másik
ember lányát, akkor az ő feleségét adták oda a másik embernek (vö. Közép Asszír Törvények, 55. §). Asszíriában a férj a megölhette feleségét, ha rajtakapta lopáson (vö. Közép Asszír Törvények, 3. §). A Bibliában ezzel szemben kristálytiszta, világos
mondatok hangzanak el, világos erkölcsi tudat jelenik meg. Az
erkölcsi törvény urat és szolgát egyaránt kötelez.
„Ne ölj!”, mert mindenkinek az élete szent és sérthetetlen.
„Ne paráználkodj!”, mert mindenkinek a házastársa szent és
sérthetetlen. „Ne lopj!”, mert mindenkinek a tulajdona szent
(vö. Kiv 20,13–15). Ilyen tiszta és világos mondatok az ókori Kelet törvénykönyveiben nem találhatóak.
zz
A jövendölések. Krisztus élete előtt több száz évvel a próféták
utalnak az életének legfontosabb eseményeire. Ezek közül a jövendölések közül a legmegdöbbentőbb Izajás próféta könyvében található:

Hammurápi (Kr. e. 1728–1686) akkád nyelvű, ékírásos törvényoszlopa
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Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfija, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől
iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. (…) Igen, a mi bűneinkért
szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr
mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki
a száját. (…) Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét
halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért (Iz 53,3–12).
A buddhizmus központi gondolata a szenvedéstől
való megszabadulás. Irtsd ki a vágyaidat! – tanítja Buddha – és nem lesz szenvedés. Az iszlám
központi gondolata önmagunk és a világ alávetése a hatalmas Istennek. A Biblia központi gondolata a szeretet, a keresztig is elmenő isteni szeretet, amelyre az ember válasza Isten és a felebarát szeretete. A Biblia végérvényes választ ad a szenvedés kérdésére, és a létezés legvégső valóságaként a szeretetet jelöli meg.
zz
A csodák. Jézus a nyilvános működése során
sok csodát tett, sok beteget meggyógyított.
Ezt még a halálos ellenségei sem tagadták.
Ezért találták ki a Belzebub vádat: „A gonosz
lelkek fejedelmének segítségével űzi ki a gonosz lelkeket” (Mk 3,22). Azt állították, hogy
Jézus lepaktált a gonosz lelkek fejedelmével,
és így kapott tőle némi hatalmat a kisebb gonosz lelkek fölött. Miért találták ki ezt a körmönfont vádat? Azért, mert azt, hogy Jézus
kiűzi a gonosz lelkeket, hogy betegeket gyógyít, nem tudták letagadni. Ez teljesen nyilvánvaló tény volt mindenki számára, aki akkoriban élt. Josephus Flavius zsidó történetíró
(Kr. u. 37/38–100 k.) azt írja Jézusról: „Döbbenetes dolgokat (paradoxa erga) cselekedett”
(A zsidók története, 18,3.3; bár a Jézusról szóló
részben vannak keresztény betoldások, ez a
mondat az eredeti, Josephus által megfogalmazott szöveghez tartozik). A Talmud gyakran varázslónak nevezi Krisztust (Sanh 43a Bar;
Sanh 107b; Sota 47a). Jézust igazolják az általa
végbevitt csodák is. Ezekhez hasonló csodás
események egyébként napjainkban is történnek. Lourdes-ban például évről évre történRaffaello Santi: Jézus színeváltozása (1517–20) – Hány gyönyörű műalkotást ihletett a Biblia!
zz
A szeretet parancsának középpontba állítása.
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nek csodás gyógyulások. Itt egy részben hitetlen orvosokból álló bizottság állapítja meg, hogy a
bekövetkezett gyógyulás emberileg megmagyarázhatatlan.
Jézust végérvényesen a feltámadása igazolta. A tanítványok nem várták Krisztus feltámadását. Nagypéntek után azt gondolták, hogy mindennek vége. Nem volt a vallási várakozásaikban
olyan elképzelés, hogy a Messiás meghal és feltámad. Néhány héttel nagypéntek után mégis ott
vannak az életveszélyes Jeruzsálemben, és boldogan hirdetik, hogy Krisztus él, találkoztak vele.
Egy életen át erről tesznek aztán tanúságot, és egyikük (János) kivételével mindannyian vérüket
is ontják Krisztusért.
Ezek a jelek azt mutatják, hogy a Biblia nem pusztán emberi mű. Ez a nyitott szívű ember tapasztalata is, amikor a Bibliát olvassa. A Szentírás szavai az élő Isten szavai. Néha mi is átélhetjük azt,
amit az apostolok: „Ugye lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és kifejtette az Írásokat?”
(Lk 24,32).

Sugalmazás
A Biblia Istentől sugalmazott mű. A Szentírás legfőbb szerzője maga Isten. „A Szentlélektől sugalmazva beszéltek a szent emberek” – olvassuk Szent Péter második levelében a prófétákkal kapcsolatban (2Pt 1,21; vö. 2Tim 3,15–16). A sugalmazás azt jelenti, hogy Isten kegyelme, ereje, ihletése
segítségével a Biblia írói helyes, igaz módon és tévedés nélkül írták le mindazt, amit Isten a mi üdvösségünkre le akart íratni (vö. Dei verbum, 11).

!

FELADAT
Írj le két-három olyan dolgot, műalkotást, történelmi eseményt, amelyben érezhető a Biblia
hatása! A te életedben volt-e már olyan esemény, amely a Biblia hatására történt? Volt-e olyan
eset, hogy a Biblia szavai szíven találtak? Ha igen, írd le röviden ezt is!
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2. A Szentírás Isten szava,
de emberi mű is

Lehetséges az, hogy Isten szól az emberhez?
1. Isten létezik. A gondolkodó ember tudja, hogy mindennek van oka. Az ember egy idő után
azt is megkérdezi, hogy honnan van az egész világ? Mitől ilyen értelmes és gyönyörű? Magától
a semmiből nem lesz valami, magától az élettelenből nem lesz élő, a kevesebből nem lesz több.
A világban megjelenő léttöbbleteknek Oka van.
Az ember a világot végesnek érzékeli. Soha nem mondjuk azt, hogy a dolgok ne lehetnének még
harmonikusabbak. A szeretteink szenvedésébe, halálába nem tudunk egyszerűen beletörődni.
Az ember ezt a világot végesnek érzi. Ám csak azért érezhetjük végesnek ezt a világot, mert érzékelünk valamit abból, ami a világon túl van, érzékelünk valamit a Végtelenből, a Teljességből. Ha semmi
sem létezne a világon túl, akkor nekünk ez a világ teljesen elég lenne. A gondolkodó ember tehát
ráébred arra, hogy Isten, a Teremtő létezik.
2. Isten személy. Ha a világban létezik az emberi személy, aki gondolkodik, érez, akinek öntudata
és szabadsága van, akkor nagyon is logikus feltételezni azt, hogy Isten, akitől a világmindenség származik, szintén személy. Ő nem csak egy személytelen erő, hanem személy (természetesen egészen
más módon személy, mint az ember). Az alkotás (az ember) nem lehet tökéletesebb az Alkotónál,
a Forrásnál, amelyből származik.
3. Isten kapcsolatba akar lépni az emberrel. Ha Isten személy, akkor számára a legfontosabb lény
a galaxisok és a csillagok ezrei között az apró, porszemnyi ember. Az ember, aki legalább egy kicsit
képes megérteni, befogadni őt. Isten ezért megpróbál kapcsolatba lépni velünk, közli velünk önmagát.
4. Isten lejön a mi létszintünkre. A világ dolgai különböző létszinteken léteznek (ezt már Porfüriosz,
a híres görög filozófus is megfogalmazta:






a lét forrása, az Isten
az ember
érzékelő lények (állatok)
élők (növények)
élettelenek

Az egyik létszintről a másikra nem lehet egyszerűen fellépni. Egy kő nem fog magától kicsírázni,
egy növény nem fog látni, hallani, érzékelni (legalábbis nem úgy, mint egy állat), egy állat nem
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fog öntudatra ébredni, gondolkodni és szabadon dönteni. Ha verset olvasok, és egy kisegér
odajön hozzám, soha nem fogja felfogni, hogy
mi történik valójában, mert más létszinten van.
Éppen így az ember sem tudja felfogni, érzékelni Istent a maga valóságában, mert Isten más
létszinten van.
Ha Isten azt akarja, hogy felfogjuk, érzékeljük
őt, akkor le kell jönnie a mi szintünkre. Jelet kell
adnia magáról a térben és időben, az anyagvilágban. Ez valósult meg a kinyilatkoztatásban.
Isten szólt, feltárta az ember előtt szeretetét, lényének titkát. Beszédbe elegyedett az emberekkel (vö. Dei verbum, 2).

„Nézem az eget, a te ujjaid műve; a Holdat és a csillagokat te alkottad” (Zsolt 8,4)

A kinyilatkoztatás önközlés
Amikor Isten megszólal, akkor elsősorban nem információkat, hanem önmagát akarja közölni velünk. A Szentírás ahhoz hasonló szavakkal van tele, amilyeneket egy édesanya mond a gyermekének, amilyeneket a szerelmes mond a kedvesének:
Ha tengereken kelsz át, veled leszek; és ha folyókon, nem borítanak el. Ha tűzön kell átmenned, nem égsz
meg, és a láng nem perzsel meg. (…) Ne félj hát, mert veled vagyok. (…)
A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében. Az Úr örömét találja benned!
Amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned a te Istened! (Iz 43,2.5; 62,3–5).
Isten önmagát, a szeretetét, a lényét rejtette bele a szavaiba, önmagát akarja közölni velünk.
Akkor értjük a Szentírást, ha magunkon érezzük az ő tekintetét, ha befogadjuk őt. A Biblia elsősorban nem betű, hanem lélek és élet. Isten jelenlétének tüze rejtőzik benne. Akkor értjük a Bibliát, ha ezt
a tüzet érezzük a sorok között. A Biblia nem egy kényelmes könyv. Nem lehet a fotelban lapozgatva
megérteni. Akkor kezdjük érteni, ha beengedjük az életünkbe az élő Istent, aki szól, aki hív, aki sok
mindent felforgat az életünkben, aki önmagát akarja nekünk adni.
Remete Szent Antal szülei fiatalon meghaltak. Nagy vagyont és földbirtokot örökölt tőlük. Minden idejét a birtok ügyeinek intézése kötötte le. Ám érezte, hogy ez nincs így rendjén, hogy
valami mást kellene tennie. Az egyik vasárnap az Eucharisztia ünneplésekor (a szentmisén)
a pap ezt olvasta fel az evangéliumból: „Add el mindenedet, és kincsed lesz a mennyben”
(Mk 10,21). Antal úgy érezte, hogy ezek a szavak neki szólnak. Azonnal, még a mise közben
kiment és elkezdte eladni, majd szétosztani mindenét. Később egészen messze vonult el
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a sivatag egy kis oázisához, és húsz éven át teljes magányban élt. Azután egy rövid időre
visszatért Alexandriába. Ámulva látták, hallgatták őt az emberek. Nem úgy beszélt Istenről,
mint sokan mások, akik csak könyvekben olvastak róla. Belőle sugárzott az élő Isten ereje.
Régi barátai közül sokan követték őt a sivatagba (Szent Atanáz: Antal élete, 2.44.85).
Hogy mit jelent „mindent
elhagyni”, azt Antal akkor értette meg, amikor mindent elhagyott. Hogy mi az a „kincs”,
amiről Jézus beszélt, azt akkor
értette meg, amikor a sivatagban rátalált az élő Istenre.
A Bibliát csak az életünkkel érthetjük meg. Csak akkor kezdjük
érteni, ha beengedjük Isten élő
szavát, őt magát az életünkbe.

Diego Velázquez: Szent Antal apát és Remete
Szent Pál (részlet, 1635 k.)

?

Történt-e már veled olyan, hogy valamit a Szentírás tanításának hatására tettél meg? Mit éltél
át ekkor?

A Biblia emberi mű is
Isten az emberhez, és az embereken keresztül szól. A Szentírás Isten szava, de embereken keresztül.
A Szentírás emberi szerzői (a próféták, az apostolok stb.) valódi szerzői a saját műveiknek (vö. Dei
verbum, 11). Saját értelmük, egyéniségük teljes használatával írták le Isten üzenetét.
Isten az embert nem eszközként használja. Az ember mindig társa az Istennek. A kegyelem nem
lerombolja a természetest, az emberit, hanem arra épít. Az emberi szerzők ezért egész egyéniségükkel benne vannak a műveikben. Az ő egyéniségükön, kultúrájukon, világképükön szűrődik át
Isten üzenete. Az ő fogalmaik segítségével fogalmazódik meg Isten szava.
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Ezért nagyon fontos, hogy ismerjük a Szentírás emberi szerzőit. Fontos ismernünk azt a kort,
amelyben éltek, annak a kornak az eseményeit, műalkotásait, gondolkodásmódját. Csak így érthetjük meg azt, amit el akartak mondani. Arany János A walesi bárdok című versét is csak az érti, aki
ismeri az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, Petőfi Sándor halálát, Ferenc József
császár magyarországi látogatását. E nélkül a vers igazi mondanivalója homályos marad. Éppen így
ismernünk kell a Biblia egyes könyveinek megírási körülményeit, az akkori történelmi helyzetet.
A Biblia emberi szerzői véges emberek voltak, akiknek megvoltak a maguk korlátai. Ezek a korlátok megjelennek a műveikben, a Biblia könyveiben is. A Bibliában sok természettudományos vagy
történelmi tévedés, pontatlanság van. A Teremtés könyve például szilárd boltozatnak ábrázolja az
égboltot (vö. Ter 1,6). Abban az időben valóban úgy képzelték, hogy az égbolt szilárd, és fölötte víz
van. Isten ezen a hibás, tökéletlen világképen keresztül is el tudta mondani a maga hiteles üzenetét,
hogy mindent ő teremtett.
Az emberi szerző vallási és erkölcsi jellegű tökéletlenségei is beleszűrődtek a Biblia szövegébe.
Ez magyarázza azt, hogy a Szentírásban sok kegyetlenség, erőszak is megjelenik. Ezek nem Isten üzenetének részei, hanem csak a Szentírás emberi „ruhájához” tartoznak. Isten üzenetét az ember lassan értette meg. Isten úgy nevelte az embert, mint apa a gyermekét (Aranyszájú Szent János). Isten
üzenetének emberi kifejezésébe ezért eleinte sok emberi tökéletlenség is keveredett. Isten üzenete
egészen tisztán csak Krisztusban szólalt meg. Ezért a Szentírást mindig Krisztus fényében kell olvasni
és magyarázni. Ami őrá mutat, ami Krisztus evangéliumával egyezik, az az Isten üzenete. Ami Krisztustól idegen, az csak a Biblia emberi „ruhájához”, a tökéletlen kifejezésmódhoz tartozik.
gyarló, emberi kifejezésmód
tiszta, isteni üzenet
Ábrahám

Krisztus

A Biblia tudományos kutatása
A Biblia emberi mű is. Ezért fontos ezért kutatni azt a kort, amelyben a Biblia könyvei íródtak. Fontos
kutatni azokat a történelmi hatásokat, amelyek hatottak az egyes bibliai könyvekre. Lényeges megismerni az ókori Kelet vallási életét, nyelvezetét, kultúráját. Ezt a kutatást végzi el a történetkritikai
módszer: a történész és az irodalomtudós eszközeivel vizsgálja meg azt, hogy az egyes bibliai szerzők mit akartak kifejezni, leírni.
Ez a tudományos kutatás tehát helyes és szükséges, de mégsem elegendő. A Biblia ugyanis
kizárólag emberi mű. A Biblia mindenekelőtt Isten szava. Van benne egy teljesebb értelem, amelyet még a Biblia írói sem fogtak fel a maga teljes egészében, mert ez Istentől származik. Izajás
próféta például leírta ezeket a megrendítő szavakat az Úr szolgájának szenvedéséről: „Megvetett
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volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfija, aki tudta, mi a szenvedés. (…) Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak,
akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért
törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást”
(Iz 52,13–53,12). Ám amikor a próféta mindezt leírta, akkor nem tudta egészen pontosan, hogy miről írt. A Bibliának van egy teljesebb értelme, amelyet a tudományos kutatás nem tud feltárni.
A tudományos kutatás az első, nélkülözhetetlen lépés a Biblia üzenetének megismerésében.
A Biblia tudományos kutatása mindig összhangban van a Biblia mélyebb teológiai, értelmezésével.
Azt készíti elő, annak az első lépése. Azonban nagyon fontos, hogy a Szentírás mélyebb, teljesebb
értelméig is eljussunk. Ebben az segít, ha minden egyes bibliai szöveget a Szentírás egészének keretébe helyezünk (vagyis a teljes isteni mű fényében értelmezzük), és ha minden bibliai szöveget
az élő Egyház hitének, hagyományának fényében, vagyis az Egyházban ma is jelen lévő Szentlélek
segítségével értelmezünk.

!

FELADAT
Keress egy olyan könyvet, amely a Bibliát tudományos alapossággal magyarázza! Olvass el
belőle néhány oldalt! Számolj be róla!
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3. Szentírás és Szenthagyomány.
Az Ószövetség kánonja

?

Egyszer egy öregember azt mondta a feleségének: „A Gellért-hegyi ígéret most is áll, az Alzheimer-kór és Tóni bácsi ellenére is.” Ki értheti meg pontosan ennek a mondatnak az értelmét, és hogyan?
Ki értheti meg igazán Pilinszky sorait:
„Ezért tanultam járni.
Ezekért a kései, keserű léptekért.”
Ki értheti meg teljes mélységükben ezeket a szavakat:
„Szánd meg, Isten, a magyart,
kit vészek hányának.
Nyújts feléje védő kart
tengerén kínjának!”
Hogyan érthetjük meg helyesen a Biblia mondatait?

A Szenthagyomány: az élő Egyház hite
1. Az ismereteink természete. Bármilyen új dolgot úgy ismer meg az ember, hogy az addigi ismeretei között elhelyezi, azokhoz köti. Ha egy számunkra ismeretlen szót hallunk (pl. tranzisztor), akkor
megpróbáljuk a már ismert fogalmaink (pl. elektromosság stb.) segítségével elhelyezni a világban.
Az ismereteink tehát nem önmagukban állnak, hanem az új ismereteinket a régebbiekhez kötjük,
azok horizontján helyezzük el.
2. A Biblia megismerése. A Szentírás mondatait sem önmagukban értjük meg. Van egy tágabb horizont, amelynek segítségével az egyes mondatok értelmét megtaláljuk. Van egy tágabb tudásunk
Istenről, a világról, a hitről, az életről és annak értelméről, Jézusról stb.
A Katolikus Egyház meggyőződése szerint az a háttér, amelyen belül a Szentírás a maga igazi, teljes értelmét elnyeri, nem más, mint az élő Egyház és annak tanítása, hite, vagyis a Szenthagyomány.
3. Az Egyház, az Isten népe előbb volt, mint a Biblia. Isten nem egy könyvet pottyantott le az égből,
hanem mindenekelőtt embereket szólított meg. Üzenetét először emberek szívébe írta. A Szent17

lélek először embereket hívott össze. (Az ekklészia, egyház szó görögül ezt jelenti: a meghívottak
közössége). Azután ezek az emberek írták le a Szentlélek sugalmazására a Szentírás könyveit. Előbb
volt az Egyház, és csak aztán a Biblia. A Biblia az Egyház „gyermeke”.
4. Az Egyházban a Szentlélek van jelen. Krisztus azt ígérte, hogy a tanítványainak elküldi a Szentlelket, aki mindig velük marad, és eszükbe juttatja mindazt, amit ő mondott, elvezeti őket a teljes
igazságra (vö. Jn 14,26; 16,13). Az Egyház, Krisztus tanítványainak közössége nem pusztán emberi
közösség, hanem Krisztus teste, mert az ő Lelke él benne (vö. 1Kor 12,12–13). A Szentlélek tölti el és
vezeti, ezért a pokol kapui sem fognak erőt venni rajta (vö. Mt 16,18).
A feltámadt Krisztus titokzatosan közöttünk maradt, „beletestesült a történelembe”, hogy a későbbi korok emberei is találkozhassanak az ő tiszta üzenetével és kegyelmével. Az Egyház törékeny
cserépedényben, minden emberi gyarlósága ellenére Krisztust hordozza. Jézus így ígérte: „Aki titeket hallgat, engem hallgat” (Lk 10,16). „Akinek ti megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva…”
(Jn 20,23). „Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam” (Jn 14,19).
Isten azt akarta, hogy az ő szeretetének titka, amit Krisztusban a világnak ajándékozott, tisztán és
sértetlenül hozzánk is eljusson. Ezért alkotta meg az Egyházat a Szentlélek erejével.
5. Az Egyház a Szentírás méltó közege. A Szentírást a Szentlélek sugalmazásának hatására írták le a
szent írók (a próféták és az apostolok). Nem pusztán emberi alkotás, hanem Isten szava. Az Egyházat a Szentlélek jelenléte, hitet ébresztő hívása és tüze hozta létre, ez élteti. Az Egyház sem pusztán
emberi társulás, hanem a Szentlélek él benne. Ugyanaz a Szentlélek, aki a Szentírást sugalmazta.
Ezért a Szentírás egyetlen méltó közege az Egyház. Az élő Egyház az a hely, ahol a Szentírás szavai a maguk teljes értelmét elnyerik, hiszen ez az a közösség a világban, amelyet a Szentlélek hívott
létre és tölt el. Az Egyház a Szentírás „konzseniális kontextusa”, a hozzá méltó közeg, mert ugyanaz
a Lélek (ugyanaz a „géniusz”) van mindkettőben.
Egyház
Szentírás

6. A regula fidei – a hit szabálya. A Szentírás ezért nem tanít, és nem is taníthat mást, mint amit
az Egyház hisz és él. Az Egyház sem tanít és taníthat mást, mint a Szentírás, hiszen ugyanaz a Lélek
élteti mindkettőt, ugyanaz a Forrása mindkettőnek.
A Szentírás magyarázatának legfőbb szabálya ezért a regula fidei – a hit szabálya (Szent Iréneusz
kifejezése szerint). Az élő Egyház hite világítja meg a maga teljességében azt, hogy mit tanít a
Szentírás. Az Egyház imádsága és szentségi élete, a szentek és vértanúk tanúságtétele világítja meg
igazán a Biblia értelmét.
A Szenthagyomány pontosan ezt jelenti: az élő Egyház hitét, liturgiáját, tanítását. Azt, ahogyan
az egyes korokban az élő Egyház megfogalmazta és élte a hitét.
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?

Mondj példát arra, hogy az Egyház (a szentek élete, a liturgia, az élő Egyház hite) segít abban,
hogy a Biblia helyes értelmét megtaláljuk.

Luther kritikája: csak a Szentírás
Luther Márton, a híres reformátor úgy érezte, hogy az Egyház sok esetben elfedi, a bűneivel és
hibáival eltakarja a Biblia eredeti, tiszta üzenetét. Ezért Luther meg akarta szabadítani a Bibliát az
Egyháztól. Azt tanította: sola Scriptura – csak a Szentírás!
Luther a Katolikus Egyház meggyőződése szerint lehetetlen dolgot tűzött ki célul. Nem lehet a
Bibliát csak önmagában megérteni, magyarázni. Mindenki, aki magyarázza, valamilyen háttértudás,
háttérismeret fényében teszi. Luthernek is volt egy ilyen háttérelképzelése a hitről, kereszténységről, megigazulásról, Krisztusról. Ennek az elképzelésnek a fényében időnként meg is ítélte a Szentírást.
Nem tartotta például helyesnek Jakab levelének
kijelentését: „A hit tettek nélkül halott” (Jak 2,17).
Ezért Jakab levelét szalma-levélnek nevezte.
(Igaz, a későbbi bibliakiadásainak előszavából
ezt a mondatot már kihagyta). Nem tartotta helyesnek a halottakért végzett imádságot,
amelyről pedig a Makkabeusok második könyve
részletesen ír (vö. 2Mak 12,41–46). A lipcsei dispután (a Lipcsében 1519-ben tartott híres nyilvános vitán) ezért is utasítja el a Makkabeusok
könyveit, és foglal állást a rövid kánon mellett
(WA 59,527–528). Egyes részeket a Bibliában csekély értékűnek tartott (pl. Krón; Préd; Eszt; Lk 16;
Zsid; Jel). Vagyis Luthernek is van egy elképzelése
a hitről, ami alapján a Bibliát magyarázza. A Bibliát
nem lehet kizárólag önmagában megérteni.
Luther bibliamagyarázó elve, háttérelképzelése szűkös: az tartozott bele, amit ő a saját eszével a kereszténység hiteles lényegének tartott.
Ebből a kereszténység-felfogásból kimaradt
például a szerzetesség radikális Krisztus-követő
életformája, a szentek közösségének hitigazsága, az elhunytakért végzett ima fontossága.
A keresztény hit sokkal gazdagabb annál,
mint hogy egy ember fejébe beleférjen. Nem A puszta, amelynek kiáltó csendjében Ábrahám, Mózes és a próféták meghallották Isten
emberi alkotás, hanem Isten kinyilatkoztatásá- hangját
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ból származik. Ezért is abszurd dolog, hogy egy ember
egyházat alapítson. A hit hatalmas gazdagság. Olyan
óriási fához hasonlít, amely az Egyház kétezer éves
történelme során hatalmas ágakat hajtott, kibontotta a benne rejlő gazdagságot. Egyetlen ember
sem képes ezt a gazdagságot teljesen felfogni.
Az igazi Egyházat nem ember alapította, hanem
maga Krisztus. Az ő titkából, a húsvét titkából
született. Nem emberi alkotás.

Egy kumárni tekercs töredéke, mely a Kr. e. I. században készült, és a
zsoltárok szövegét tartalmazza – Jól látható, hogy Isten nevét (JHWH) az
ősi, már nem használatos héber betűkkel írta le a másoló

Szentírás és Szenthagyomány
A Trienti Zsinat (1545–1563) elutasította Luther tanait, és kijelentette, hogy a Szentírást és a Szenthagyományt azonos tisztelettel fogadja el és őrzi az Egyház.
Luther kritikájában azonban mégiscsak volt valami igazság. Az Egyház tagjai valóban gyakran
elfedik a Szentírás tiszta üzenetét. Az Egyház tagjainak hibái, bűnei – mint valami porréteg – sokszor befedik a Szentírást, megnehezítik annak elfogadását az emberek számára. A II. Vatikáni Zsinat
(1962–1965) ezért Luther kritikájának egy részét mégiscsak elfogadta, és kijelentette: „A Tanítóhivatal
nem Isten szava fölött, hanem annak szolgálatában áll, (…) a Szentlélek vezetésével áhítatosan hallgatja, szentül őrzi, hűségesen kifejti…” (Dei verbum, 10). A Szentírás Isten szava, örök mérce. Olyan
tükör, amelybe az Egyház újra és újra beletekint, ahhoz méri a hitét és az életét. Az Egyház nem
birtokolja a Szentírás megértésének teljességét. „Az Egyház ugyanis a századok folyamán állandóan
az isteni igazság teljessége felé tart, míg csak be nem teljesednek benne Isten igéi” (Dei verbum, 8).
Luther kritikája tehát arra kell, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy a Szentírást örök mérceként tartsuk az életünk elé. Azonban nem szabad az Egyházból kiragadnunk, mert az a természetes
közege, ott nyeri el a maga teljes, igazi értelmét.
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A Szentírás kánonja
A kánon sémi (szemita) eredetű szó, a jelentése nád, mérővessző, mérték. (Nem szabad összekevernünk az éneklésben használt kánon szóval!) A régi görögök például a klasszikus művek egy jegyzékét is kánonnak nevezték, mert ezek a művek az irodalmi görög stílus mértékéül szolgáltak. Plinius
egy híres szobrot – Polükleitosz Dárdavivőjét – nevezte a művészet kánonjának (azaz mértékének):
az a szobor tekinthető művészinek, amely megüti ezt a mértéket.
Az egyházi szóhasználatban a kánon jelenthet jogszabályokat, zsinati döntéseket, de elsősorban a Szentíráshoz tartozó könyvek jegyzékét jelenti. Meghatározza, hogy mely könyvek tartoznak a
Szentíráshoz. Ez egyben a hit zsinórmértéke (kánonja) is, mert meghatározza a keresztények hitét.
A biblia görög szó, jelentése: könyvek. A Biblia könyvek gyűjteménye. A kánon azt határozza meg,
hogy pontosan mely könyvek alkotják a Szentírást, mely könyvek tartalmazzák Isten üzenetét.

A zsidóság és a kereszténység különböző kánonjai
A zsidóság, valamint a különböző egyházak és egyházi közösségek különbözőképpen határozták
meg a maguk kánonját. Ezeket mutatjuk be a következőkben. Elegendő megtanulni a katolikus bibliai kánon könyveinek sorrendjét, és a protestáns kánon ettől való eltéréseit.
1. A zsidóság a jamniai zsinatnak nevezett rabbinikus párbeszéd során határozta meg a maga
kánonját Kr. u. 80–90 táján. A zsidó Biblia részei a következők:
zzTóra: (Mózes 5 könyve)
zzPróféták:
Korábbi próféták: Józsue, Bírák, Sámuel, Királyok
Későbbi próféták: Izajás, Jeremiás, Ezekiel, a Tizenkettő (a 12 kispróféta)
zzEgyéb Írások: Zsoltárok, Jób, Példabeszédek, a Tekercsek (öt tekercs), Dániel, Ezdrás, Krónikák
A Tekercsek a zsidó ünnepekkor kerülnek felolvasásra a zsinagógában. Rut könyvét a zsidó pünkösd ünnepén, az Énekek Énekét a zsidó húsvétkor, a Prédikátor könyvét a sátoros ünnepen, a
Siralmak könyvét a templom pusztulásának emléknapján, Eszter könyvét pedig a Purim ünnepén
olvassák fel.
2. A Katolikus Egyház ószövetségi kánonja lassan formálódott, és a Kr. u. IV–V. században szilárdult
meg véglegesen. A katolikus kánon a következő 46 könyvet tartalmazza:
zzTörténeti könyvek:
Pentateuchus (Mózes 5 könyve)
Teremtés, Kivonulás, Leviták, Számok, Második Törvénykönyv
(latinul: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium)
Józsue, Bírák, Rut, 1–2 Sámuel, 1–2 Királyok
1–2 Krónikák, Ezdrás, Nehemiás,
Tóbiás, Judit, Eszter, 1–2 Makkabeusok
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zzBölcsességi könyvek:

Jób, Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor, Énekek Éneke, Bölcsesség, Sirák fia
zzPróféták:

Nagypróféták: Izajás, Jeremiás (Siralmak, Báruk), Ezekiel, Dániel
Kispróféták: Ozeás, Joel, Ámosz, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Szofoniás, Aggeus,
Zakariás, Malakiás
3. Az orthodox egyházak ószövetségi kánonját kissé nehezebb feladat meghatározni, ugyanis
nincsenek tanítóhivatali megnyilatkozásaik, melyek egyértelműen tisztáznák a kérdést. A görög és
a szláv orthodox egyházak általában kánoninak tartják a katolikus kánon könyvein túl Ezdrás 2. és 3.,
valamint a Makkabeusok 3. könyvét is. Az etióp egyház kánonja ennél is bővebb. Ezek a katolikus
kánontól való eltérések nem érintik a lényeget. Az orthodox és a katolikus kánon gyakorlatilag megegyezik.
4. A protestáns egyházi közösségek ószövetségi kánonja azonos a zsidóság kánonjával. A protestáns kánon a katolikus kánonból 7 könyvet elhagy:
Tóbiás, Judit, 1–2 Makkabeusok, Sirák fia, Bölcsesség, Báruk
Ezeket a könyveket a katolikus szóhasználatban deuterokanonikusoknak, protestáns szóhasználat
szerint pedig apokrifeknek nevezzük.

A kánon jelentősége
A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy a kánont az Egyház határozza meg. Az Egyház ismerte fel a
Szentlélek segítségével és vezetésével, hogy mely könyvek tartoznak a Szentíráshoz. Az Egyházban
való hit nélkül lehetetlen a Bibliáról beszélni. Csak ha valaki hisz abban, hogy az Egyházat valóban
a Szentlélek vezeti, az hihet abban, hogy az Egyház helyesen választotta ki, hogy melyik könyvek
tartoznak a Szentíráshoz: mely könyvek sugalmazottak, és melyek nem.

Az ószövetségi kánon kialakulása
A zsidóságnak sokáig nem volt egészen szilárd bibliai kánonja. Az azonban jól látszik, hogy a zsidóság hosszú időn át egy tágabb ószövetségi kánont használt, mint jelenleg. Ezt a tágabb kánont
tanúsítja a Biblia görög nyelvű fordítása, amelyet Hetvenes fordításnak is neveznek (görögül Szeptuaginta; egy legenda szerint ugyanis 70 zsidó bölcs fordította le teljesen azonos módon). Ez a fordítás a Kr. e. III–II. században készült az egyiptomi Alexandriában. Ez a görög nyelvű zsidó Szentírás
kisebb eltérésekkel a mai katolikus ószövetségi kánon könyveit tartalmazta. A fordítást sok zsidó
gondolkodó (az Ariszteász-levél szerzője, Philón, Josephus Flavius stb.) igen nagyra becsülte és
Bibliaként használta.
A kumráni tekercsek szintén azt bizonyítják, hogy abban az időben a zsidóság egy jelentős része
egy tágabb kánont használt. Ezek a tekercsek a Kr. e. I. századtól Kr. u. 68-ig keletkeztek. A kumráni
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közösség könyvtára sok deuterokanonikus könyvet is tartalmazott: pl. Sirák fia és Tóbiás könyvét, valamint Jeremiás
próféta levelét (Bár 6).
Kr. u. 70-ben a jeruzsálemi
templom elpusztult. Ugyanakkor a kereszténység hatalmas lendülettel terjedt. Igen
sok apokrif írás is keletkezett
ebben az időben. Ezek az események késztették a zsidóságot arra, hogy meghatározzák
a maguk kánonját mint hitük
zsinórmértékét. Ez a döntés
Jamnia városában történt Kr. u.
90 körül. A zsidóság ekkor fogalmazza meg a keresztények
elleni átkot („Átkozottak legye- Jónást a tengerbe vetik – IV. századi freskó a római Szent Péter és Marcellinus katakombában – A katakombák
nek az eretnekek…”; vagy más festményei, feliratai az ókeresztény egyház hitének és életének, a Szenthagyománynak fontos és erőt sugárzó tanúi
megszövegezésben: „Átkozottak legyenek a názáretiek…”), amelyet belefűznek a 18 áldás szövegébe (bBer 28b; Epiphanius:
Panarion, 29,9; Jeromos: In Esaiam, 5,18–18). A zsidóság egyszerre határolódik el a kereszténységtől,
és fogalmazza meg a maga kánonját. Az egyik rabbi így nyilatkozott: „Az eretnekek könyvei és az
evangéliumok nem teszik tisztátalanná a kezet (vagyis nem szent könyvek). Sirák fia könyve, és azok
a könyvek, amelyek utána íródtak, nem teszik tisztátalanná a kezet” (Tos Yad 2,13; vö. 3,5). Egyszerre
utasítják el az evangéliumokat és Sirák fia könyvét.
A zsidóság kánonja zárt kánon. Középpontja a Tóra. A zsidó kánon másik két fő része, a Próféták és az Egyéb Írások csak a Tórát magyarázzák, az alá vannak rendelve (vö. Józs 1,1–5; Mal 3,22;
Zsolt 1,1–2). A deuterokanonikus könyvek nem azért nem kerültek be a zsidó kánonba, mert azokat nem héberül írták. Többről tudjuk azt, hogy héber nyelven keletkeztek, és némelyiknek jelentős részét megtalálták héberül is (pl. Sirák fia könyvének nagy részét Kumránban és Maszadában).
A könyvek kimaradásának elvi okai voltak (az elhatárolódás).
A kereszténység nem ezt a kánont választotta, hanem a régebbi, teljesebb ószövetségi kánont,
amely a görög Hetvenes fordítás alapjául is szolgált. Ezt a hosszabb kánont védték meg a Hippói és
a Karthágói Zsinatok (Kr. u. 393; 397; 419), és ezt képviseli I. Ince pápa (Kr. u. 405) is.
Ez a keresztény kánon nyitott. A próféták könyvei a végén találhatóak, ezek a keresztény ószövetségi kánon csúcspontja, ezek mutatnak előre a Messiás eljövetelére. Ez a hosszabb kánon tartalmazza azt a 7 könyvet, amelyek az ószövetségi kor végén keletkeztek. Ezek a könyvek
időben is összekötik az Ószövetséget Krisztussal, hidat képeznek az Újszövetség felé. Mindebből
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kitűnik, hogy mennyire megkérdőjelezhető a protestantizmusnak az a döntése, amellyel a héber kánont választotta: azt a kánont, amely egy erősen keresztényellenes hangulatban jött létre.
A hosszú kánont használta a keleti kereszténység is. A Firenzei (uniós) Zsinaton (1442) ezért tudtak
vita nélkül megegyezni a hosszú kánonban. Az 1672-es jeruzsálemi orthodox szinódus is megerősíti a hosszú kánon használatát.
Luther – ahogyan láttuk – a rövid (héber) kánon mellett döntött. Ennek elsősorban elvi okai voltak (főként a halottakért bemutatott áldozatokról szóló rész elutasítása; 2Mak 12,41–46). A hosszú
(katolikus) kánon hagyománya azonban nagyon erős volt. Ezért az első protestáns bibliakiadásokba bekerültek a deuterokanonikus könyvek is (Zwingli 1529; Luther 1534; olivetánus-kálvini kiadás
1534–35; King James’ version 1611). A protestáns bibliakiadások csak 1827 után kezdik elhagyni
a deuterokanonikus könyveket. Újabban ismét sok protestáns bibliakiadásba kerülnek bele ezek a
könyvek is.

!

FELADAT
Olvass el egy részt valamelyik deuterokanonikus könyvből! Gondolkodj el azon, hogy mit
üzen általa Isten!
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4. Az Ószövetség történeti kerete.
A könyvek kialakulása és szövege

Az Ószövetség történeti kerete
1. Őstörténet
A Biblia elmondja, hogy a világot Isten teremtette. Isten mindent jónak alkotott, azonban az ember bűne kaput nyitott a rossznak, a rossz is jelen van a világban (Ter 1–3). A rossz terjedését három
történet jelzi: Káin és Ábel; a vízözön; Bábel tornya (Ter 4–11).
2. A pátriárkák
A bűn történetének ábrázolása után a Biblia az üdvösség történetét mutatja be. Isten belép a
történelembe, és meghívja Ábrahámot (Kr. e. 1800 k.). Ezután a pátriárkák (Ábrahám, Izsák, Jákob és
az ő 12 fia) története következik (Ter 12–50). Az elbeszélés azzal zárul, hogy Jákob és fiai Egyiptomba kerülnek. Ez az esemény valószínűleg akkorra tehető, amikor Észak-Egyiptomban a hikszoszok
uralkodtak (Kr. e. 1720–1550). A hikszoszok szemita törzsfők voltak, akik törzseikkel elözönlötték
Egyiptom északi részét. Ekkor érkezhetett Egyiptomba Jákob családja is.
3. Az Egyiptomból való szabadulás
A zsidók Egyiptomban lassan rabszolgákká lettek. Avarisz, a volt hikszosz főváros környékén
éltek, Gósen földjén. Ramszesz és Pitom városának építésén dolgoztak (vö. Kiv 1,11). Ramszesz
városát II. Ramszesz fáraó építtette, és nevezte el önmagáról. II. Ramszesz Kr. e. 1290-től 1224-ig
uralkodott. Ebben az időben hívta meg Isten Mózest, aki által Izrael fiait kivezette Egyiptomból
(Kr. e. 1250–1225 k.; vö. Kiv 1–15). A kivonulás után a nép a pusztában vándorolt (Kiv 16–18), majd
a Sínai-hegynél Isten szövetséget kötött Izrael népével (Kiv 19–24). Mózes még a pusztai vándorlás
idején meghalt (MTörv 31–34).
4. Honfoglalás, bírák kora
Izrael népét Józsue vezette be az Ígéret földjére. A népet egy jó ideig bírák kormányozták
(pl. Gedeon, Jefte, Sámson).
5. A királyság kora
Végül a filiszteus veszély és a szomszédos népek példája arra késztette a zsidókat, hogy áttérjenek a királyság államformájára (1Sám 8–12). Az első király Saul lett, akit Sámuel próféta kent
föl királlyá. Saul után Dávid uralkodott, aki elfoglalta Jeruzsálemet és megerősítette az országot
(Kr. e. 1000–960 k.; 1Sám 16–1Kir 2). Dávid után Salamon lett a király, aki a jeruzsálemi templomot
felépítette (1Kir 3–11). Salamon halála után az ország kettészakadt. Az északi ország neve Izrael
lett, fővárosa pedig Szamaria. A déli országrész neve Júda lett, fővárosa pedig Jeruzsálem. Ebben
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Az Újbabiloni Birodalom (zöld színnel jelezve) abban a korban, amikor a zsidóság a babiloni fogságba került

az időben sok próféta lépett föl
(Illés, Elizeus, Ámosz, Izajás, Jeremiás), akik a népet megtérésre
szólították fel. A nép azonban
nem hallgatott rájuk. Végül az
északi országrészt Asszíria elfoglalta (Kr. e. 722/721; 2Kir 17),
a lakosság egy részét elhurcolta, és másokat telepített be
helyettük. Ezt a pogányokból
és zsidókból összekeveredett
lakosságot nevezték később
szamaritánusoknak. A déli országrészt Babilon foglalta el.
Jeruzsálemet és a templomot
elpusztították (Kr. e. 587; vö.
2Kir 25), és a lakosság egy részét Babilonba hurcolták.

6. A babiloni fogság
A babiloni fogság (Kr. e. 587–538) nagy megpróbáltatás volt az izraelita nép számára, de ugyanakkor a megtisztulás ideje is. Ekkor gyűjtik össze és foglalják írásba a Biblia könyveinek jelentős részét.
Nagy próféták (Ezekiel, Deutero-Izajás) bátorították a népet, erősítették a reményüket. Végül Kürosz
perzsa király elfoglalta Babilont, majd a zsidó népet – és a többi fogságba hurcolt népet – hazaengedte a fogságból (Kr. e. 538; vö. 1Ezdr).
7. A fogság utáni kor
A babiloni fogság után csak
nehezen sikerült felépíteni a
jeruzsálemi templomot és a
város falait. Ebben a munkában Aggeus és Zakariás próféták bátorították a népet. Ezdrás pap és Nehemiás helytartó
vezetésével a kis perzsa tartomány helyzete lassan megszilárdult. Később Nagy Sándor legyőzte a perzsákat, és
hatalmas birodalmat alapított
(Kr. e. 333). Ekkor terjedt el a
görög nyelv és kultúra az ókori
Ember formájú filiszteus agyagkoporsók Deir el-Balah temetőjéből (Kr. e. XIV–XIII. sz.)
Keleten. A zsidóság is az egyik
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hellenista utódállam (eleinte a
Ptolemaidák, később a Szeleukidák birodalmának) részévé
vált. A Szeleukida uralkodók,
különösen IV. Antiokhosz Epifanész üldözték a zsidó vallást,
és teljesen asszimilálni akarták
a zsidóságot (vö. 2Mak 4–7).
Ezért felkelés robbant ki Makkabeus Júdás vezetésével, aki
kivívta az ország függetlenségét (Kr. e. 164; vö. 1Mak 1–8).
Később az ország római fennhatóság alá került. Kr. e. 63-ban
Pompeius bevonult Jeruzsálembe. Egy ideig a Róma által Babilon egyik városkapujának, a híres Istár-kapunak egy részlete – Az égetett mázas téglából készült díszítés
kinevezett királyok (pl. Nagy mitikus állatokat (pl. az itt látható kígyófejű sárkányt) ábrázol
Heródes, Arkhelaosz), később helytartók (pl. Pilátus, Fesztusz) kormányozták az országot. Egyre erősebbé vált a Messiás várása ezekben az időkben. Ennek a várakozásnak szentelték az életüket a
kumráni közösség tagjai is, akiktől a holt-tengeri tekercsek ránk maradtak. Isten így készítette elő
az emberiséget a Messiás születésére és arra az új és örök szövetségre, amelyre meghívást kapott
a világ minden népe.

?

A babiloni fogság a zsidó nép történetének egyik nagy mélypontja volt, de ugyanakkor a
megtisztulás, a Biblia keletkezésének ideje is. Ismersz-e más népek történetében hasonló jelenséget, hogy egy nagy megpróbáltatás megtisztuláshoz vezetett? Történik ilyesmi az egyes
emberek életében is?

Az Ószövetség könyveinek keletkezése
A Biblia könyveinek nagy része nem egyszerre íródott le, hanem nagyon hosszú időn át keletkezett. Eleinte szájhagyomány során adták tovább az elbeszéléseket. Később már le is írták őket.
A leírt elbeszélésekhez aztán gyakran hozzáfűztek más hagyományokat és kiegészítéseket, amelyekre emlékeztek. Ezt az egész folyamatot a Szentlélek sugalmazó kegyelme kísérte, hogy Isten üzenetét hitelesen foglalják írásba.
Az ókorban sok nagy irodalmi mű keletkezett hasonló módon. A Gilgames-eposz például több
mint 1500 éven át alakult, bővült (kb. Kr. e. 2100-tól Kr. e. 650-ig).
Az egyes könyvek keletkezési idejét nagyon nehéz pontosan megállapítani. A bibliatudósok vizsgálják az adott könyvben található történelmi utalásokat, adatokat, a könyv gondolatvilágát, nyelvi
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stílusát. Így állapították meg,
hogy Ámosz, Ozeás, Izajás és
Jeremiás könyvének központi
része a Kr. e. VIII–V. században
keletkezett, Mózes öt könyve a babiloni fogság alatt és
után (fogság előtti hagyományok alapján), Dániel könyve
a Makkabeus-felkelés idején, a
Bölcsesség könyve pedig Kr. e.
50 körül íródott. Ez az a korszak
(kb. Kr. e. 800–50), amelyben
az Ószövetség könyvei keletkeztek.
A kumráni barlangok

Az Ószövetség nyelve és szövege
Az Ószövetség nagy része héberül, kisebb része arámul (Ezd 4,8–6,12; Dán 2,4b–7,28) és görögül
(pl. Bölcsesség könyve) íródott.
Az Ószövetség könyveinek eredeti kéziratai elvesztek, elpusztultak, csak későbbi másolatok maradtak fenn. Az Ószövetség legrégebbi teljes héber kézirata a Leningrádi kódex Kr. u. 1008–09-ből.

Kumráni tekercsek töredékei
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Az Ároni áldás (Szám 6,24-26) szövege ezüst tekercsre felírva – A kis tekercs a Kr. e. VII. században készült – Ez a legrégebbi fennmaradt
töredékünk a Biblia szövegéből

Azonban az Ószövetség szövegéből hosszabb-rövidebb részek sokkal régebbi időkből is fennmaradtak. A legrégebbi megmaradt szöveg az Ároni áldás szövege (Szám 6,24–26), amelyet két kis
ezüst tekercsen felírva találtak meg. Az áldás szövegét a Kr. e. VII. században másolták ezekre az ezüst
tekercsekre. Az Ószövetség szövegének fontos tanúja a görög nyelvű Hetvenes fordítás, amelyet a
Kr. e. III–II. században készítettek.
1947-ben egy beduin pásztorfiú, Muhammad ed-Dib korszakalkotó felfedezést tett. Miközben
elveszett kecskéjét kereste, és kis köveket dobott be egy barlangba, csörrenést hallott. Lemászott
a nyíláson, és a mélyben nagy agyagkorsókat talált, bennük pedig könyvtekercseket. Ezek voltak a
később híressé vált kumráni tekercsek. A tekercsek részben egy vallási közösség saját írásait tartalmazták, részben pedig bibliai könyveket. A tekercseket a Kr. e. I. század és Kr. u. 68 között másolták.
Óriási volt a kíváncsiság a tudósok között, hiszen a Leningrádi kódexnél mintegy 1000 évvel régebbi másolatokat találtak (pl. Izajás próféta könyvét)! Nem sokkal később a Wadi Murabba’at egyik
barlangjában a Bar Kohba-felkelés idejéből való (Kr. u. 135) bibliatekercset találtak, amely a tizenkét
kispróféta könyveinek szövegét tartalmazta. Vajon azonos lesz-e ezeknek az ősi másolatoknak a szövege a Leningrádi kódexével? A tudósok nagy megdöbbenésére a kumráni és a Wadi Murabba’at-i
szöveg szinte betű szerint azonos volt az ezer évvel később leírt változattal! Ennek az az oka, hogy
a zsidó írástudók rendkívül pontosan másolták a Biblia szövegét. Egy idő után kialakult az a szokás,
hogy minden bibliai könyv esetében megszámolták, hány betűből áll. Ha valaki lemásolta a könyvet, a másolatában is megszámolta, hogy hány betűt írt le. Ha csak egy-két betűnyi eltérés volt,
akkor kijavíthatta a szöveget, ha azonban több, akkor (figyelmetlenül készített) másolatát azonnal
el kellett pusztítania. A Biblia szövege így pontosan maradt fenn évezredeken keresztül.

!

FELADAT
Keress egy könyvtárban idegen nyelvű Bibliákat! Ha sikerül, nézz meg egy héber Bibliát is!

29

5. A Pentateuchus kialakulása.
A teremtés

A Pentateuchus kialakulása
A pentateukhosz görög szó, jelentése: öt tok, öt (könyv)tekercs. Sokáig úgy gondolták, hogy az öt
könyv (Teremtés, Kivonulás, Leviták, Számok, Második Törvénykönyv) írója Mózes. Maga a Szentírás
ezt nem állítja. Az ókorban azonban szokásos volt egy-egy nagy irodalmi művet egy nagy személyiséghez kötni.
Lassanként azonban sok bibliakutató felismerte, hogy nem lehet Mózes ennek a teljes öt könyvnek a szerzője. Az első ilyen tudós egy hispániai rabbi volt, Abraham Ibn Ezra (1092–1167). Később
Baruch Spinoza (1632–1677), Richard Simon (1638–1722), Wilhelm de Wette (1780–1849), Julius
Wellhausen (1844–1918) és mások kimutatták azt, hogy a Pentateuchus évszázadokon át alakult ki,
és nyerte el a végső formáját. Évszázadokkal ezelőtt nem volt veszélytelen azt állítani, hogy nem
Mózes a teljes Pentateuchus szerzője. Baruch Spinozát kiátkozták a zsidó hitközségből, Richard Simont kizárták a szerzetesrendből, amelynek tagja volt, a könyveit pedig sok helyen elégették.
Sok jel bizonyítja, hogy a Pentateuchus nem egyszerre alakult ki.
A Pentateuchusban szereplő törvények egy-egy jogszabály különböző korokban
megfogalmazott, egymástól
eltérő változatai. Például egy
ősi törvény (Kiv 21,2–11) azt
írta elő, hogy a héber férfi rabszolgák a hetedik évben
szabaddá válnak, a nők azonban nem, ugyanis a női rabszolgákat általában házasság
céljára vásárolták. Később a
rabszolganők házasság céljára
való megvásárlásának szokása
megszűnt, ezért a törvényt is
Az ember ámulva nézi a világ szépségét, és megsejti, hogy a világ titka mögött valami Végtelen Bölcsesség, Jóság, átfogalmazták: a 7. évben a női
Szépség rejtőzik
rabszolgák is szabaddá válnak
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(MTörv 15,12–18). Még később Izrael népe felismerte, hogy a népéhez tartozó testvérének rabszolgaként való eladása, dolgoztatása ellentétes a szabadító Isten szándékával. Ezért egy késői törvény
azt fogalmazza meg, hogy a néphez tartozót nem szabad rabszolgává tenni (Lev 25,39–55).
Egy-egy elbeszélés többféle hagyományban is fennmaradt, és több formában került be a Pentateuchus szövegébe. Ilyen a két teremtéstörténet (Ter 1,1–2,4a; 2,4b–3,24), a vízözön két összeolvasztott elbeszélése (hol 7–7, hol 1–1 pár állatot visz be Noé a bárkába; hol 40 napig, hol egy évig
tart a vízözön; vö. Ter 6,5–9,29), a pátriárkafeleségek éhínség idején való sorsáról szóló történet
(Ter 12,10–20; 20,1–18; 26,1–10), a Meriba vizénél való lázadásról szóló elbeszélés (Kiv 17,1–7;
Szám 20,1–13).

A Pentateuchus kialakulásának főbb állomásai
A Pentateuchus kialakulásának főbb állomásai a következők:
1. A babiloni fogság előtt sok elbeszélő hagyomány kialakult, megfogalmazódott. Ezt a hagyománycsoportot nevezi néhány kutató Jahvista hagyománynak.
2. Jozija király reformja idején (Kr. e. 622) és azt követően kialakult a Második Törvénykönyv szövege, és más hasonló szövegek is. Ezt a hagyománycsoportot nevezzük deuteronomista hagyománynak. Erősen hatott erre a hagyományra egyes próféták tanítása (pl. Ozeás, Jeremiás).
3. A babiloni fogság alatt és után megszületett a Papi írás. Ez a mű a korábbi hagyományokat is
összegyűjtötte, és egységes keretbe foglalta. Erősen hatott a papi hagyományra Ezekiel próféta tanítása.
4. A Pentateuchus végső szövegei egyesítették a deuteronomista és a papi hagyomány elemeit.
Ez a végső hagyományréteg alkotta meg – többek között – a Szentség törvényének szövegét
(Lev 17–26).

Honnan van a világ?

?

Szoktál-e rácsodálkozni a világ szépségére? Mit érzel, mit gondolsz ilyenkor?
Az égitestekről a földre érkező fényből (a vöröseltolódás jelenségének segítségével) a csillagászok
meg tudják állapítani, hogy egy égitest milyen sebességgel távolodik a Földtől. Így a tudósok
megállapították, hogy a csillagok és a galaxisok egyetlen pontból robbantak szét, röpülnek szerte a világegyetemben. Ennek az ősrobbanásnak kiszámították a helyét és az idejét, és a hatását
– a háttérsugárzást – is tudják érzékelni.
Azonban a tudomány arra nem tud választ adni, hogy honnan keletkezett ez az ősrobbanás. Honnan került oda az a hatalmas anyag- és energiamennyiség? Mi tette lehetővé, hogy ez a hatalmas
energiamennyiség nem úgy robbant, áradt szét, mint egy kézigránát, hanem gyönyörű matematikai
törvények szerint, pontosan azonos kvantumokban (energiamennyiségekben)?
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A Földön aztán megjelent
az élet, megjelentek az állatok
és végül az ember. A világban léttöbbletek jelentek meg.
A tudósok ma már ismerik egy
egyszerű élő sejt minden alkotóelemét, mégsem tudnak
élettelen anyagokból létrehozni egyetlen élő sejtet sem.
Az élettelen és az élő között
ugyanis van egy minőségi ugrás. A fizika alaptörvénye az
entrópia, az energiakülönbségek kiegyenlítődése. Ha egy
forró és egy hideg tárgyat
egymás mellé teszünk, akkor
„Két dolog van, ami ámulatba ejt: a csillagos ég fölöttem és az isteni törvény bennem” (Immanuel Kant)
lassan mindkettő langyos lesz.
Az élet pontosan ez ellen dolgozik, összegyűjti az energiát.
Ugyanilyen léttöbblet az érzékelés megjelenése az evolúció során. A tudomány megállapította,
hogy a világban nincsenek színek, csak különböző frekvenciájú fénysugarak, amelyek között mennyiségi különbség van: az egyik frekvenciája nagyobb, a másiké kisebb. Az állat és az ember azonban nem ezt látja, hanem pirosat, zöldet és kéket. A mennyiségi különbség az érzékelés folyamán
átalakul minőségi különbséggé. A tudós képes leírni a folyamatot, ahogyan a fény bejut a szembe,
eléri a csapokat és pálcikákat, aztán az inger a látóidegen keresztül eljut az agy látómezejébe. Ezzel
azonban nem magyarázta meg a jelenséget, csak leírta. A „piros érzet” nem vezethető vissza egy
bizonyos frekvenciájú fényre, a zöld pedig egy másik frekvenciára. Itt ismét egy léttöbblet jelent
meg az evolúció során.
Az ember öntudattal és szabadsággal rendelkezik. Egy Szabó Péter nevű ember például meg
tudja tenni, hogy egy adott napon 11 óra 23 perckor felemeli a jobb kezét. Ez nem azért történik
meg, mert az agyában bizonyos kémiai reakciók játszódnak le, amelyek parancsot adnak az izmainak, és ő felemeli a kezét. Nem, ez azért történik meg, mert az a különleges lény, akit Szabó Péternek
nevezünk, eldöntötte, hogy szeretné 11 óra 23 perckor felemelni a kezét. Ezért indulnak el az agyában bizonyos kémiai reakciók, amelyek aztán parancsot adnak az izmainak.
Az okos ember tudja, hogy mindennek van oka. Ha egy hangot hallok, azt bizonyára valami kiadta. Ha valami leesett, azt is valami okozta. Ha valaki azt mondja, hogy csak úgy véletlenül jött ez
a hang, vagy nem érdekel hogy honnan jött; az az ember nem gondolkodik. Az okos ember tudja,
hogy mindennek oka van. Egy idő után az ember azt is megkérdezi, hogy honnan van ez az egész?
Mitől ilyen gyönyörű, és mitől ilyen értelmes? A gondolkodó ember tudja, hogy ennek is oka van.
Magától nem lesz a semmiből valami, magától nem jön elő az élettelenből az élet, az élők közül az em32

ber. A világban megjelenő léttöbbleteknek elégséges okának kell lennie. Isten teremtő ereje mágneshez hasonlóan vonzza maga felé az anyagvilágot, képessé teszi arra, hogy fejlődjön. A világnak
és a világban megjelenő szépségnek, értelemnek oka van. A világot Isten teremtette, a világ mögött az ő végtelen szépsége és jósága rejtőzik. Ezt az emberiség nagy gondolkodói közül nagyon
sokan felismerték. Ezért is van az, hogy a legnagyobb tudósok jelentős része hívő ember (pl. Max
Planck, Albert Einstein, Friedrich von Weizsäcker stb.).

Az ember alaptapasztalata
Az ember ezt a világot végesnek érzékeli. Soha nem mondjuk azt, hogy ne lehetnénk egy kicsit
boldogabbak, a dolgok ne lehetnének körülöttünk még harmonikusabbak. Ha őszinték vagyunk
önmagunkhoz, akkor a szeretteink szenvedésébe és halálába (és a saját halálunkba) nem tudunk
egyszerűen beletörődni, nem érezzük egészen természetesnek. A lelkünk mélyén lázadunk ellene.
Vajon miért van ez így? Miért nem elég az embernek ez a világ? Úgy tűnik, az állatoknak elég.
Az állatok a világba tökéletesen belesüppedve élnek, az ösztöneik tökéletesen elirányítják őket,
hogy mit tegyenek. Nincsenek egzisztenciális válságaik.
Az ember nem képes így élni. Az ember kilóg, kiemelkedik ebből a világból. Minket az ösztöneink nem irányítanak el tökéletesen. Az ember megkérdezi: Mi ez a világ itt körülöttem? Van ennek
az egésznek valami értelme? Van célja az életemnek? Honnan van ez a világ? Mit remélhetek? Mi
lesz velem? Az ember „kilóg”, kiemelkedik a világból, de csak azért, mert van Valaki, ami kiemelje.
Létezik Valaki a világon túl.
Az ember és az állat közötti különbség abban is megnyilvánul, ahogyan az ember beszél. Az állatok hangjai közvetlen ösztönjelek. Táplálékot, irányt, veszélyt, örömet jeleznek, hívó hangok. Néha
ezek a hangok nagyon kifinomultak, de a lényegük egy helyzetre adott közvetlen ösztönválasz.
Az ember hangjai gyökeresen
mások. Az ember kitalál ilyen
szavakat, hogy: Nap, Hold, csillag, felhő… Az ember megkérdezi: Mi ez? Mi ez a világ itt körülöttem? Úgy érezzük, hogy
meg kellene értenünk. Megérteni, hogy aztán megtaláljuk
benne a helyünket. Mintha az
ember hallana egy hangot a világon túlról, és úgy érzi, hogy
erre a hangra válaszolnia kell az
életével: ezért az ember megMichelangelo Buonarroti: Isten szétválasztja a szárazföldet és a vizeket (XVI. sz.) – A
szólal.
mennyezetfreskójának részlete
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Sixtus-kápolna

Az ember végesnek érzékeli ezt a világot. Ám csak azért tudjuk a világot végesnek érezni, mert
érzékelünk valamit abból, ami a világon túl van. Érzékelünk valamit a Végtelenből, a Teljességből, és
ehhez viszonyítva érezzük végesnek a földi tapasztalatainkat. Ha semmi sem létezne a világon túl,
akkor nekünk ez a világ teljesen elég lenne. Csak azért tudjuk végesnek megtapasztalni, mert érzékelünk valamit a Teljességből, és ehhez viszonyítjuk a földi tapasztalatainkat.
Pontosan ez az emberségünk lényege, ez a kapcsolat a világon túli Valósággal. Ez a fölfelé ható
„gravitáció” emelte valaha az embert az állatvilág fölé. Az ember lényege A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma szerint: homo capax Dei – az ember képes az Istenre. Képes őt befogadni, megérezni. Ez a Teremtővel való kapcsolat az emberségünk lényege. Ez a felfelé emelő erő
tesz képessé arra, hogy az önzésünk, a korlátaink fölé emelkedjünk, hogy képesek legyünk valóban
emberhez méltóan élni.
Az ember alaptapasztalata tehát jelzi azt, hogy van Valaki a világon túl. A Szentírás ezt az alaptapasztalatot fogalmazza meg a teremtés elbeszélésében. Amit az emberiség mindig is sejtett, azt fogalmazza meg világosan Isten szava.
Néhány évvel ezelőtt egy beteghez hívtak a budapesti Péterﬀy utcai kórházba. Amikor beléptem a kórterembe, elég nagy zaj volt. Az asszony, aki papot kért, nehezen vette a levegőt. Zihálva, hangosan szakadtak ki belőle a mondatok. Ezt mondta: „Atya! De örülök, hogy
ideért! Tudom, hogy nemsokára meghalok. Régóta vártam ezt a pillanatot. Tudom, hogy
hazamegyek.” A kórteremben nagy csend lett. Én pedig azt éreztem, hogy ez az asszony valóban nem fél. Mintha már látta volna azt a fényességet, ami őt várta. Mintha az egyik lába
már odaát lett volna.
Az ember érzékeli Isten végtelenségét. Érzékeli, hogy van Valaki a világon túl. Pontosan ez
alkotja az emberségünk lényegét.

FELADAT
Az egyik este szánj időt arra, hogy gyönyörködsz a csillagos égboltban. Adj hálát Istennek,
amiért ilyen gyönyörű világot alkotott! Mondd el a zsoltár szavait: „Nézem az eget, a te ujjaid
műve; a Holdat és a csillagokat te alkottad” (Zsolt 8,4).

!
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6. Az első teremtéstörténet

1. Két történet
A Szentírás két történetet tartalmaz a teremtésről. Ez egy kis nehézséget is okoz az olvasónak, hiszen kétszer halljuk például a növények, vagy az ember megteremtését. A Szentírás szerzői mégis
jónak látták, hogy ez a két történet egymás mellett álljon. Egyrészt azért, mert mindkét történetet
tiszteletben tartották, nem akarták módosítani, összekapcsolni őket. Másrészt azért, mert azt, hogy
mi a teremtés, nem lehet egy elbeszélésben meghatározni és leírni, azt egyetlen történet sem tudja
elmondani. Ahhoz minden emberi szó kevés. Jobb ezért, ha két történet áll egymás mellett, és ez a
kettő jelzi azt a titkot, amelyet véges emberi szavakkal nem lehet egészen kifejezni.
Az első teremtéstörténet (Ter 1,1–2,4a) a Papi írás része, mely a babiloni fogság alatt, vagy nem
sokkal utána keletkezett. A második teremtéstörténet (Ter 2,4b–3,25) elsősorban a világban megjelenő rossz eredetére keresi a választ.

2. „Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet” (Ter 1,1)
A Bibliának ez az első mondata teljesen egyedülálló az ókori irodalomban. Az ókori vallások azt tartották, hogy az istenek valamilyen módon a világ részei. Zeuszt a fényhez kapcsolták, Poszeidónt
a tengerhez. A világ keletkezését (kozmogónia) egyszerre mondták el az istenek keletkezésével
(teogónia).
A Szentírás üzenete gyökeresen más. Isten
nem a világ része. Isten más, mint ez a világ.
Ő önálló személyként, szabadon, szeretetből teremti a világot és az embert.

Teremtés és evolúció nem mondanak ellent egymásnak
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3. Hat nap alatt
Az első teremtéstörténet hat napra osztva írja le a világ teremtését. Isten hat nap alatt alkotta meg a
világot, a hetedik napon pedig megpihent. Ezt természetesen nem betű szerint kell érteni. Isten teremtésének köszönhetően a világ évmilliók alatt lett olyanná, amilyennek a bibliai szöveg ábrázolja.
A hatnapos elbeszélés arra utal, hogy Isten példát adott az embernek arra, hogy hat napig dolgozzon,
a hetediken pedig pihenjen.
A hetedik nap megszentelése és megünneplése bibliai eredetű. Az egyiptomiak a hónapot háromszor tíz napra osztották. Délnyugat-Kínában a hatodik nap volt a munkaszünet az asszonyok számára: ilyenkor nem kellett kimenniük a földekre, hogy az otthoni munkát elvégezhessék. Babilonban
volt valami hasonló a hetedik nap megünnepléséhez. Úgy tartották, hogy a hónap bizonyos napjai
(a 7., 14., 19., 21. és 28. napok) szerencsétlen napok, ezért ezeken nem volt szabad fontosabb dolgot
tenni. Ez természetesen csak távolról hasonlít a Biblia hetedik napi ünnepnapjára, hiszen a bibliai
hetedik nap nem szerencsétlen, hanem áldott és szent nap.
Így készült el a föld és az ég minden benne levővel együtt. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit
alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett. Isten megáldotta és megszentelte a
hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után (Ter 2,1–3).
A hetedik nap megünneplése tehát bibliai eredetű. Azonban annyira emberhez illő, hogy mára
az egész világon, még a kereszténységen kívül eső kultúrákban is elterjedt.
Az Ószövetségben a szombatot ünnepelte meg Isten népe. A keresztények azonban áttértek a
vasárnap megünneplésére, mert ekkor támadt fel Krisztus, ekkor győzte le a halált. A vasárnap megünneplését több helyen is jelzi a Szentírás (vö. Mk 16,2; ApCsel 20,7: „A hét első napján összejöttünk
a kenyértörésre”; Jel 1,10).
A szombat megtartását nem engedményként írja le a Biblia. Nem azt mondja, hogy nem muszáj mindig dolgozni, néha szabad pihenni is. A szombat az egyik legfontosabb parancs. A héber
sabbat (szombat) szó azt jelenti: abbahagyni. Az embernek abba kell hagynia a maga fontosnak
látszó dolgait. Addig ember az ember, amíg fel tudja emelni a fejét a taposómalomból, amíg földbe gyökerezett lábakkal meg tud állni a nála hatalmasabb Titok előtt, amíg ki tudja ejteni a kezéből
a feladatait. Addig ember az ember, amíg vannak ünnepei. Egy híres zsidó mondás szerint: „Nem a
zsidó tartotta meg a szombatot, hanem a szombat tartotta meg a zsidót.”
Egy európai ember egyszer expedíciót vezetett Indiába. Indiaiak voltak a málhahordói. Rettenetesen hajszolta őket. A harmadik nap közepe táján az indiaiak ledobták a málháikat, nem
voltak hajlandók továbbmenni. Az európai magánkívül volt a méregtől. Majdnem összeverekedtek. Végül odament egy öreg, bölcs indiaihoz, és megkérdezte tőle, miért nem mennek
az emberek, hiszen ő jól megfizeti. Az indiai elmosolyodott, aztán azt mondta: „Annyira siettünk, hogy a lelkünk lemaradt a testünktől. Meg kellett állnunk, hogy bevárjuk.”
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Néha annyira sietünk, hogy
szinte önmagunkat veszítjük
el. Mennyire fontos, hogy az
ember tudjon megállni. Képes
legyen bevárni a lelkét. Mennyire fontos, hogy egy családnak legyenek ünnepei, hogy
a férjnek és feleségnek legyen
ideje egymásra!

A teremtés és a bűnbeesés ábrázolása
– A Souvigny Biblia miniatúrája (XII. sz.)

?

Szoktál-e elcsendesedni, megállni? Miért jó ez? Mit jelenthet Gyökössy Endrének ez a mondata: „A csend megcsendül?”
A zsidó hagyomány menyasszonynak is nevezi a szombatot. Az egyik szombati zsinagógai ének
így szól: „Jöjj, kedvesem, a menyasszony fogadására!” Isten hívja a kedvesét, Izraelt, hogy együtt fogadják a menyasszonyt: a szombatot. Egy szép zsidó hagyomány szerint Isten szombaton kétszeres
lelket ad az embernek, hogy kellőképpen tudjon ünnepelni. Egy másik zsidó szokás szerint a péntek
esti étkezés előtt a gyertyákat mindig az édesanya gyújtja meg, és ő mondja el az első áldást. Ez arra
utal, hogy az ünnep fényeit, a teremtés fényeit az édesanya gyújtja meg, ő hordozza különleges
módon a családban.
Jézus a hetedik, munkaszüneti nap megtartását nem törölte el, csak viszonylagossá tette.
Gyakran gyógyított szombaton, és arra tanított, hogy: „Itt nagyobb dolog van, mint a templom. (…)
37

Az Emberfia ura a szombatnak
is” (Mk, 2,27–28; Mt 12,6.12).
Viszonylagossá tette a hetedik nap megtartását, de nem
törölte el. Szombatonként elment a zsinagógába, és gyakran felzarándokolt az ünnepekre Jeruzsálembe. Az ember test
lélek egysége, és ezért szüksége van arra, hogy Istennel való
kapcsolatát testi formában is
megélje: templomokat építsen,
zarándokoljon, legyenek ünnepei, énekkel, műalkotásokkal, mozdulatokkal is kifejezze
Isten iránti szeretetét.

Giovanni di Paolo: Teremtés és kiűzetés a paradicsomból (1445 k.)

4. Építés és díszítés
A Szentírás a hat nap elbeszélését a következő módon osztja fel:
1. a világosság és a sötétség
2. az égboltozat fölötti és alatti vizek
3. a szárazföld és a tenger; a növények
Az első három nap az építés napjai. Isten megalkotja a világ stabil, mozdulatlan részeit. Olyan ez,
mint a ház falainak megépítése. A következő három napon Isten feldíszíti ezeket a szilárd elemeket
mozgó dolgokkal:
4. a nagyobbik és a kisebbik világító, a csillagok
5. madarak és halak
6. a szárazföldi állatok és az ember
Isten feldíszíti a világot. Görögül a világ szó (kozmosz) ezt jelenti: díszített, díszes (innen származik
a kozmetika szavunk is). Isten egy gyönyörű világot alkotott az embernek. Egy gyönyörű házat épített neki, hogy benne lakhasson.
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5. Az ókori világkép
A bibliai leírás használja az ókori világkép elemeit. Úgy képzelték, hogy az égbolt szilárd, és
fölötte víz van. Isten nem javítja ki ezt a világképet. Ezen keresztül is át tudja adni az üzenetét,
hogy mindent ő alkotott.
A teremtéstörténetben vannak mitológiai
utalások is. Az őstenger, a mélységek fölött lebegő Lélek (héberül ruah=szél, vihar, lélek) emlékeztet az Enuma elis óbabiloni teremtésmítoszra. Eszerint a főisten, Marduk egy hatalmas
szélvihart támasztott, és ezzel legyőzte, széttépte az őskáosz, az őstenger istennőjének (Tiamatnak) a testét, s ezután alkotta meg a rendezett
világot. A Biblia használja ezt a mitikus elemet, Az ókori ember világképe
de csak mint hasonlatot, képet.
A lélek szó a héber nyelvben nőnemű. A „lebegni” ige pedig gyakran az anyamadár mozdulatát
jelenti, ahogyan a csibéire vigyáz, vagy a tojásokat költi. Isten lelke, mint teremtő, anyai, életadó erő
lebeg az őskáosz felett, az anyag felett, és előhozza belőle az életet.
A bibliai elbeszélés ügyel arra, hogy elhatárolódjon a mítoszoktól. A babiloniak például istenítették, illetve az istenségekhez kötötték az égitesteket (a Napot, a Holdat, a Jupitert, a Marsot, a
Vénuszt stb.). Ezért a teremtéstörténet nem használja a Nap és a Hold szavakat, csak így nevezi
őket: nagyobbik és kisebbik világító. Az égitestek nem istenségek, csak egy kis és egy nagy lámpás az
égen, hogy világítsanak, és jelezzék a napszakokat és az ünnepeket.
Akkor megint szólt Isten: „Legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. Ezek
határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, és világítsák meg a
földet.” Úgy is lett. Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat is (Ter 1,16).

6. Az ember Isten képmása
Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger
halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.”
Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt. Férfinek és nőnek
teremtette őket (Ter 1,26–27).
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Az embert Isten a maga képmására teremtette. Az ókorban az uralkodókat nevezték az istenség
képmásának. Ahogyan az istenség uralkodik az égben, úgy uralkodik a király a földön. A Szentírás
tanítása ugyanerre utal. Az ember Isten képmása, ő uralkodik a földön. A Szentírás azonban ezt nem
az uralkodókra, hanem minden emberre vonatkoztatja.
Az ókori Kelet teremtésmítoszai azt tanítják, hogy az istenek azért alkották az embert, hogy szolgálja az isteneket. A Biblia szerint Isten nem szolgaságra, hanem uralkodásra teremti az embert.
Társának teremti, hogy szeretetkapcsolatba lépjen vele.

!

FELADAT
A következő vasárnap (a szentmisén való részvételen túl) szánj hosszabb időt imára, csendre,
versolvasásra, kirándulásra, szüleiddel vagy testvéreiddel való beszélgetésre! Mondd el, hogyan sikerült! Mivel ajándékozott meg ez a teljesebben megünnepelt vasárnap?
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7. Honnan van a rossz?

Teremtés és evolúció
A teremtésbe vetett hit és az evolúció tudományos elmélete között nincs ellentét. A tudomány leírja
azt, hogy hogyan jelentek meg egymás után a különböző élőlények a földön. Leírja a folyamatot.
Ezzel a tudomány nem válaszolja meg a „miért” kérdését, csak a „hogyant”.
A Szentírás a miért kérdésére felel. Azt tanítja, hogy a világnak és az élet megjelenésének van oka.
A világ titka mögött a Teremtő ereje, szépsége, bölcsessége rejtőzik.

A második teremtéstörténet jelképei
A második teremtéstörténet jelképes történet.
Igaz történet, de az igazságot jelképek segítségével mondja el. Ezeket a jelképeket meg kell
értenünk.
A régi ember sokszor elcsodálkozott a lélegzés jelenségén. Az emberből ki-be jár a lélegzet.
A lélegzet megfoghatatlan. Amikor valaki meghal, az utolsó lehelettel az élet is kiszáll belőle.
Ezért a lélegzés az ember szellemi részének, a
léleknek lett a jelképe.
A Biblia nem azt akarja ábrázolni, hogy Isten
lejött a földre, és mint egy szobrász, agyagból
megformálta az első ember testét. Jelképes szavakkal a Biblia arra tanít, hogy van az emberben
valami, ami a föld anyagából való, és a halála
után vissza is tér a földbe.

Lorenzo Ghiberti: Ádám és Éva teremtése (XV. sz.) – A Paradicsom-kapu
egyik bronz domborműve – Firenze

41

Van az emberben valami (amit léleknek nevezünk), ami közvetlenül Istentől való, és ez a halálunk
után Istenhez jut el. (Később majd a Biblia bővebben tanít a feltámadásról is, főleg az Újszövetségben, Jézus feltámadásának fényében.) A Biblia jelképes szavakkal ezt mondja el: az ember test és
lélek.
Egyszer pára szállt fel a földről és megáztatta a föld egész felszínét. Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé (Ter 2,6–7).
A második teremtéstörténet az embert Ádámnak nevezi. Az „ádám” héber szó, az ádámá (=föld)
szó rokona. Nem tulajdonnév, hanem köznév; jelentése: ember. Ez a történet nemcsak a legelső
emberről szól, hanem minden emberről. Minden ember (Krisztus és a Szűzanya kivételével) szakít
arról a tiltott fáról, és elveszíti a kegyelem állapotát. Ez a történet „az ember”, minden ember tragédiájáról is szól.
Az Úristen kertet telepített Édenben, keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a
földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az
élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Egy Édenben eredő folyó öntözte a kertet,
s ott négy ágra szakadt. Az egyiknek a neve Pison: ez átfolyik Havilla egész földjén, ahol arany található.
Ennek az országnak aranya kiváló, van ott még bdellium és ónixkő is. A második folyó neve: Gichon, ez
öntözi Kus egész földjét. A harmadik folyó neve: Tigris, ez Asszurtól keletre folyik. A negyedik folyó az
Eufrátesz (Ter 2,8–14).
Az Édenkert leírása utal egy területre, amely az Eufrátesz partján feküdt, és Bit adini (=Éden háza)
volt a neve. Azonban a leírás négy folyója az egész akkor ismert világot juttatja az eszünkbe. A négyes szám utal a négy égtájra. A Pison több magyarázó (pl. Josephus Flavius) szerint az Indusra utal.
A Gichon a Nílust jelenti, amely Etiópián (Kus földjén) folyik keresztül. A Tigris és az Eufrátesz pedig
Mezopotámia két hatalmas folyója. A Biblia mindezzel azt jelzi, hogy az egész világ paradicsom lett
volna, ha az ember a bűnével tönkre nem teszi.
Az Úristen vette az embert, és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze (Ter 2,15).
A munka nem büntetés. Már a paradicsomkertben is kapott az ember feladatot. Isten az emberre bízta a világot, hogy művelje és őrizze. Isten azt akarta, hogy az ember megtanulja gyógyítani a
betegségeket, megtanulja felhasználni a természet erőit. Azt akarta, hogy az ember még szebbé,
lakhatóbbá tegye a világot.
A munka nemcsak pénzkereset, hanem a teremtés művének folytatása. Általa az ember saját
magát nemesíti, de embertársai boldogulását is szolgálja.
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Azután így szólt az Úristen: „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.”
Az Úristen megteremtette még a földből a mező minden állatát, s az ég minden madarát. Az emberhez
vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Az ember tehát
minden állatnak, az ég minden madarának és a mező minden vadjának nevet adott. De a maga számára
az ember nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá. Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. Azután az Úristen az emberből
kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt: „Ez már csont a
csontomból és hús a húsomból. Feleség a neve, mivel a férfiből lett.” Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz (Ter 2,18–25).

A Biblia ezzel a mély értelmű jelképpel azt
akarja elmondani, hogy mi Isten terve a férfival
és a nővel, mi Isten terve szerint a szerelem és
a házasság. A jelképes leírás szerint az emberből hiányzik valami. Amikor az első ember az
asszonnyal eggyé lesz, akkor egészül ki: ketten
lesznek egy testté, egy emberré. A szerelem és
a házasság Isten terve szerint eggyé válás. Nem
csak ösztönök parancsa, nem csak futó érzelmek. Ennél valami sokkal mélyebb és elemibb:
két ember eggyé lesz, két élet összeforr. A testi egyesülés ezt ünnepli meg, ezt pecsételi meg
újra és újra. Ám ez a cselekedet csak akkor igaz,
akkor szép, akkor van a helyén, ha valóban nem
csupán két test, hanem két ember lesz eggyé.
Ha egymásnak adják a fájdalmaikat és örömeiket, a múltjukat és a jövőjüket. Nemcsak egy hónapot, vagy egy évet az életükből, hanem egész
önmagukat. Különben mindketten azt tapasztalják meg, hogy megtettek valamit, ami nem
volt egészen igaz. Úgy tettek, mintha egyek lennének, de ez nincs így.

Tiziano Vecellio: Ádám és Éva (1550 k.)

A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak:
„Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?” (Ter 3,1).
A Biblia leírásában a gonosz jelképe a kígyó. A kígyó „okos” állat, képes mérget „keverni” önmagában. Ám ez a tudás gyilkos tudás. Olyan bölcsesség, ami öl. Ezért lett a kígyó a gonosz jelképe.
Így szerepel a Gilgames-eposzban is.
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Hányszor megtapasztaljuk a történelemben ezt a gyilkos, sátáni bölcsességet. Milyen gonosz
agyafúrtsággal találja ki az ember a legpusztítóbb fegyvereket, vagy a haláltáborokat! Milyen sátáni ravaszsággal tartják meg a diktátorok a hatalmukat, milyen gonosz bölcsességgel manipulálnak
hatalmas tömegeket a médián keresztül!
A kígyót a kánaánita népek bálványként is tisztelték. A kígyó tehát utal a bálványimádásra. Izrael
büntetése a bálványimádás miatt a babiloni fogság volt: elvesztette az Ígéret földjét. Erre is utal a
paradicsomkertből való kiűzés.
Az asszony így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló
fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok.” Erre a kígyó így beszélt
az asszonyhoz: „Semmi esetre sem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat.” Az asszony látta, hogy a
fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát gyümölcséből, megette, adott
férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy mezítelenek. Fügefaleveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak (Ter 3,2–7).
A gonosz azt akarja elhitetni az emberrel, hogy Isten irigy a boldogságunkra, nem hagy minket
boldogan élni. „Megtiltotta, hogy együnk a kert fáiról.” A parancsai megtiltják, hogy az életet igazán
élvezzük.
Valójában Isten törvényei értünk vannak. Olyanok, mint az útjelző táblák. Mutatják a boldogság, a szeretet, az emberhez méltó élet útját. Gyökössy Endre mondta: „Egy nő több, mint sok nő.”
Aki megtalálja az egyetlent és őt szereti egy életen át, az nem boldogságot veszít, hanem megtalálta az igazi boldogságot. Isten törvénye nem elvesz, hanem ad.

Honnan van a rossz?
Az asszonyhoz így szólt az Úristen: „Megsokasítom terhességed kínjait. Fájdalmak közepette szülöd
gyermekeidet. Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.” Az embernek ezt mondta:
„Mivel hallgattál az asszony szavára és ettél a fáról, jóllehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott
lesz miattad. Fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed minden napján. Tövist és bojtorjánt terem számodra. A mező füvét kell enned. Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a
földbe, amiből lettél. Mert por vagy és a porba térsz vissza” (Ter 3,16–19).
Isten a világot jónak alkotta. A rossz a sátán és az ember bűne révén jött a világba.
Nagyon szeretek kirándulni. Többször megmásztam már a Retyezát-hegység 2500 méteres
csúcsait. Gyönyörű hegység ez, benne körülbelül 80 gleccsertó, rengeteg növény és állat. Ahogyan a hegy teteje felé közeledtünk, mindig az az érzés töltött be, hogy a világ, amit Isten alkotott, gyönyörű, hibátlan, kristálytiszta. A patakok, a felhők, a fák, a sziklák mind gyönyörűek és
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tökéletesek. Csak akkor támadt rossz érzésem, ha turisták jöttek, bőgették a magnójukat, cigarettáztak, szemeteltek.
Isten teremtett világa tiszta, hibátlan, mint egy gyönyörű szimfónia. Ebben a szimfóniában az egyetlen hamis hang igen gyakran az ember. A mi szeméttel, zajjal teli városaink, a
veszekedéssel, szeretetlenséggel teli kapcsolataink. Isten gyönyörű világát gyakran az ember
teszi tönkre.
A bűn megsebezte a világot és az embert. Az asszony a két legszentebb
hivatásában, a feleség és az édesanya hivatásában kap sebet: „férjed uralkodni fog rajtad”; „fájdalommal szülöd a gyermekeidet”. A férfi büntetései jelzik, hogy a munka keservessé válik az ember számára, és az élete
végén a keserű halál várja.
A rossznak két fajtáját különböztetjük meg. Az erkölcsi rossz (háborúk, válások, gyűlölet, a szegény országok nyomora, éhezése) oka az ember bűne.
A fizikai rossz (természeti katasztrófák, betegségek, halál) létezett
az ember bűne előtt is. A fizikai rossz oka az, hogy az anyag romlandó, mulandó. Ez a világ, a földi életünk nem a végső állapot, hanem arra
való, hogy az ember megtanuljon szeretni, megtanulja odaadni az életét.
A fizikai halál a bűntelen ember számára nem lett volna keserű haláltusa,
hanem békés hazatérés Istenhez.
Isten – játsszunk el a gondolattal – alkothatott volna olyan világot
is, amelyben nincs semmi rossz, amelyben minden tökéletesen működik. Mint a hibátlan gépek, minden olajozottan teszi a dolgát. Ebben a
világban nem lett volna semmi rossz, de nem lett volna semmi igazán jó
sem: egy cseppnyi szeretet és egy cseppnyi boldogság sem. Az ember
pontosan azért tud szeretni és boldog lenni, mert nem gép, mert szabad.
Át tudja élni azt, hogy valaki nem azért szeret, mert így kell tennie, hanem
önként, jókedvében, még akkor is, ha ez esetleg áldozatába kerül. Isten
olyan világot alkotott, amelyben van szabadság. Már az anyagvilágban is
van szabadság, esetlegesség, és még inkább az ember világában. Isten szabadnak alkotta az embert, hogy tudjon szeretni, és képes legyen boldognak lenni.
Ezzel Isten vállalta a bűn és a rossz kockázatát is. A rossz fölött azonban
mégis győzelmet fog aratni Krisztus keresztje által.

A kánaánita kígyóistenségre utaló kultikus
agyagedény Bet Seánból (Kr. e. XI. sz.)

Auschwitzban egy nyolcéves kisfiút halálra ítéltek étellopásért. Az egész barakknak végig
kellett néznie az akasztást. Ahogyan nézték, amint a hideg őszi szél lengeti a kicsi holttestet,
az egyik rab feljajdult: „Hol van az Isten?” Nem sokkal később egy másik rab csöndesen azt
mondta: „Ott van, abban a kisfiúban!”
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Isten győz a bűn és a rossz fölött. Egészen más módon, mint ahogy ezt mi elképzelnénk. Nem
erőszakkal, hanem szeretettel. Magára veszi a bűn terhét, begyógyítja a bűn okozta sebeket. A rossz
kérdésére a végső válasz Krisztus keresztje.

?

Megtapasztaltad-e már, hogy a rosszat le lehet győzni? Ismersz-e olyan embert, aki nagy
szenvedéseket reménnyel telten, erős hittel viselt el? Mit jelent Hemingway mondata:
„Az embert el lehet pusztítani, de legyőzni nem lehet.”

!

FELADAT
Isten szépnek alkotta a világot. Igen gyakran az ember teszi tönkre ezt a gyönyörű világot.
Mondj példákat arra, hogyan teszi tönkre az ember Isten teremtett világát!
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8. A bűn terjedése a földön

Káin és Ábel
A Biblia leírja azt, ahogyan a bűn terjed, és lassan elborítja a földet. Három történet (Káin és Ábel;
a vízözön; Bábel tornya) jelzi a bűn terjedését.
Káin és Ábel története eredetileg nem kapcsolódott Ádám és Éva történetéhez. Káin és Ábel története már feltételezi, hogy a föld benépesült (vö. Ter 4,14: „bárki, aki rám talál, megölhet”). Később
kapcsolták Ádám és Éva történetéhez, hogy jelezzék a bűn terjedését.
A történet leírja az első gyermek születését. Éva örömében felkiált, és azt mondja: „Isten segítségével embert hoztam a világra!” (Ter 4,1). Minden édesanya öröme benne van ebben a kiáltásban.
Az édesanya, amikor gyermeke születik, azt éli át, hogy a kicsi új embert nem ő alkotta. Azt sem
tudta megtervezni, hogy milyen legyen a haja és a szeme, még kevésbé azt, hogy mit fog gondolni, mit fog érezni. Egy soha addig nem létező,
új ember született a világra. Minden új emberi élet a Teremtő csodája, alkotása. Azonban az
édesanya azt is átéli, hogy ezt a kicsi új embert a
Teremtő rá bízta, az ő kezeibe tette. Egy kisgyerek lelke rendkívül alakítható, olyan, mint a vaj.
Az édesanya (a szülő) társteremtő. Istennel
együtt ezt az új embert ő fogja „megalkotni”, elindítani az útján. Óriási ajándék ez, de egyben
óriási felelősség is.
Káin irigykedik arra, hogy Ábel életét áldás
kíséri. Nem hallgat a lelkiismerete figyelmeztető
hangjára (vö. Ter 4,6–7), hanem megöli őt.

Káin megöli Ábelt (XII–XIII. sz.) – Aranymozaik monrealei dómban
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Családfák
Káin és Ábel története után a Teremtés könyvében családfák következnek. Ezen családfák szerint az
első emberek életkora több száz év volt. Matuzsálem például a leírás szerint 969 évet élt (Ter 5,27).
Jellemző az ókori Kelet elbeszéléseire, hogy a vízözön előtti idők nagyjait hosszú életűnek ábrázolják. Egy sumér leírás szerint például az egyik vízözön előtti uralkodó, Alalgar 36 000 évig uralkodott.
Ezekkel a nagy számokkal a régi elbeszélések jelezni akarták azt a hosszú, homályba vesző kort, ami
az általuk ismert történelmet (a „vízözön utáni” időt) megelőzte.
A számoknak sokszor jelképes értelme is volt. Hénochról például azt halljuk, hogy 365 évet élt, aztán az Úr elragadta, magához vette (Ter 5,23–24). Ezzel a Biblia jelzi, hogy Hénoch az égben, ahová
Isten elragadta, megismerte a csillagok és égitestek titkait, a 365 napból álló év leforgásának titkait.
A Biblia a számok segítségével jelzi a bűn terjedését is. Az emberek életkora rövidül. A bűn miatt
csökken az emberben Isten áldása, csökken az életereje.

A vízözön
Az ókorban az ember sokkal inkább ki volt szolgáltatva a természet erőinek. A folyók nem voltak
szabályozva. Mezopotámia egy rendkívül lapos síkság volt. Ha a folyók kiáradtak, az embereknek
nem volt hova menekülniük. Akinek nem volt csónakja, azt elragadta az ár.
Ezeknek a tragikus áradásoknak az emléke sűrűsödik össze sok ókori elbeszélésben. A leghíresebb ezek közül a Gilgames-eposz leírása, de erről számol be az
Atrahaszisz-mítosz is.
Gilgames Uruk városának királya volt. A barátja, Enkidu meghalt, ezért Gilgames útra
kelt, hogy keresse az élet növényét. Így jutott
el Utnapistimhez, a vízözönt túlélő hőshöz.
Utnapistim mondta el Gilgamesnek a vízözön történetét.
Az istenek megharagudtak az emberekre,
ezért elhatározták, hogy vízözönnel elpusztítják őket. Az egyik istenség (Ea) azonban titokban figyelmeztette erre hűséges hívét, Utnapistimet. Utasította, hogy építsen hajót. A hajó
méreteit is közölte vele. Azután Utnapistim állatokat és növényeket vitt be a bárkába Ea utasítása
szerint. Az istenség maga csukta be mö
A Gilgames-eposz részlete
egy ékírásos agyagtáblán
götte az ajtót. Az istenek akkor megnyitották az
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ég csatornáit, és hatalmas eső
támadt. Az égbolt remegett,
az istenek is halálra rémültek.
Végül az eső elállt. Utnapistim három madarat engedett
ki a hajóból. Aztán kiszállt, és
áldozatot mutatott be az isteneknek.
A Biblia leírása felhasználja ezt az elbeszélést. Számos
elemét átveszi (pl. Isten csukja be Noé után a bárka ajtaját;
Noé három madarat enged ki
a bárkából). Ugyanakkor a Biblia korrigálja a Gilgames-eposz
szemléletmódját. Nem az istenek önkényes bosszúja okozza
a vízözönt, hanem az egyetlen Noé bárkájának építése (XV. sz.) – Illusztráció a Nürnbergi krónikában
Isten igazságos büntetése a földön eluralkodó erőszak miatt. Nem az egyik istenség (Ea) játssza ki a többit, amikor megmenti az igaz
embert, hanem az egyetlen Isten gyakorol irgalmat az igaz Noé irányában.
Amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön és szívük állandóan a rosszra irányul, megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön és bánkódott szívében. Ezt mondta az Úr: „Eltörlöm a föld
színéről az embert, akit a földön teremtettem: az embert az állatokkal, a csúszómászókkal és az ég madaraival együtt, mivel megbántam, hogy teremtettem őket.” Noé azonban kegyelmet talált az Úr szemében.
Noé igaz ember volt, kifogástalanul élt kortársai között. Noé Isten színe előtt járt. A föld azonban romlott
volt Isten színe előtt, s a föld tele volt erőszakkal (Ter 6,5–9.11).
A Biblia leírása szerint a földet elborította az erőszak. Ember és ember, ember és állat erőszakosan bánt egymással. Ezért szakadt a földre a vízözön. Az „alsó és felső vizek” újra összekeveredtek
(Ter 7,11), a világ visszakerült a teremtés előtti állapotba, a káoszba. Ennek a leírásnak van egy mélyebb üzenete is. Isten azért helyezte az embert a világba, hogy művelje és őrizze, hogy szelíden
kormányozza azt. Ha az ember erőszakkal kizsákmányolja a természetet, ha embertársára támad,
akkor a föld visszahull a káoszba. Az ember a teremtés őre, pásztora. Ha nem vigyáz szelíden a teremtés művére, a természetre, akkor a természet elpusztul, az élet lehetősége eltűnik a Földről.
Így kell építened: 300 könyök legyen a bárka hossza, 50 könyök a szélessége és 30 könyök a magassága
(Ter 6,15).
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A bárka méretei hasonlítanak a szent sátor és a jeruzsálemi templom méreteihez.
A bárka utal a későbbi templomra. A bárka szimbóluma az
Isten népének, az Egyháznak.
Annak a népnek, ahol az emberek testvérként élnek egymással
és a teremtett világgal, az állatokkal is. Az erőszak özönvizéből a menedék ez a testvéri
közösség, az Isten népe.

Noé kiengedi a galambot (XII–XIII. sz.) – Aranymozaik a szicíliai monrealei dómban

Negyven nap elteltével Noé kinyitotta a bárka ablakát, amit csinált, s kiengedett egy hollót. Az ide-oda
röpdösött, amíg a víz fel nem száradt a földről. Azután kiengedett egy galambot, hogy lássa, vajon a víz
visszahúzódott-e már a föld színéről. De a galamb nem talált helyet a lába számára, ezért visszatért a
bárkába, mivel még víz állt az egész földön. Ő kinyújtotta kezét, megfogta, és bevitte magához a bárkába. Még várt további hét napot, és újra kiengedett egy galambot. A galamb este visszatért hozzá, és íme,
friss olajágat tartott a csőrében. Ebből megtudta Noé, hogy a víz eltűnt a földről (Ter 8,6–11).
Az ókorban szokás volt, hogy a hajósok madarakat vittek magukkal útjukra. Ha a hajó viharba került, és a vihar után nem tudták, hogy hol járnak, és merre menjenek, akkor kieresztettek egy madarat. A madár felszállt, és meglátta, hogy merre van a szárazföld. Arrafelé kezdett el repülni. A hajósok
így tudták meg a szárazföld felé vezető irányt.
Noé galambja a remény jelképe is lett. A vízözön után újra van élet, van újrakezdés.

Bábel tornya
Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai. Amikor keletről elindultak, Sineár
földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek. Így szóltak egymáshoz: „Gyertek, csináljunk téglát
és égessük ki.” A tégla épületkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Azután így szóltak: „Rajta,
építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk
szét a földön!” Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek.
Így szólt: „Nézzétek, egy népet alkotnak, és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek.
Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják. Ezért szálljunk le és zavarjuk
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össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!” Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön, s
abba kellett hagyniuk a város építését. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész
föld nyelvét és onnét szórta szét őket az Úr az egész földön (Ter 11,1–9).

Bábel Babilon városát jelenti. Babilon városában állt
egy hatalmas toronytemplom,
az Etemenanki. A babiloniak
úgy képzelték, hogy a torony
teteje az égig ér, az istenek leszállnak a toronytemplom tetejére, hogy ott beszéljenek az
emberrel. Ezért az Etemenanki
tetején egy gyönyörű, díszesen
berendezett szoba volt. Hérodotosz, a híres történetíró részletesen leírja ennek a szobának
a berendezését.
Újév napján, a babiloniak
legnagyobb ünnepén, a király Id. Pieter Brueghel: Bábel tornya (1563)
felment a toronytemplom tetejére, és belépett ebbe a szobába. Úgy tartották, hogy az istenség ilyenkor leszáll, beszél a királlyal,
tudtára adja, hogy mit kell tennie a következő évben. A király ezután lejött a toronytemplomból, és
kihirdette az istenek parancsait a következő évre (elsősorban hódító háborúkat).
Bábel tornya szimbóluma a babiloniak gőgjének. Azt gondolták, hogy ők szinte felérnek az istenek világáig. Úgy vélték, hogy őket arra rendelték az istenek, hogy uralkodjanak a világon, leigázzák
a többi népet.
A Biblia összeköti a babiloni
toronytemplom bemutatását
a nyelvek összezavarásával.
Ennek két oka is van. A Babiloni
Birodalom rengeteg népet leigázott, és aztán a meghódított
országok lakosságát elhurcolta,
oda pedig más népeket telepített. (A diktatúrák ősi, kegyetlen módszere ez a legyőzött
népek megsemmisítésére. Mi,
magyarok, gondolhatunk pél- Ur városának toronytemploma, melyet Urnammu építtetett Kr. e. 2100 körül
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dául az erdélyi falurombolásokra, kitelepítésekre.) Babilon környékén valóban bábeli zűrzavar volt,
az emberek nem értették egymás nyelvét. A történetnek azonban van egy mélyebb üzenete is:
Ha az egyik nép a többi fölé emeli magát, ha azt gondolja, hogy ő jogosult uralkodni egy másik nép
fölött, akkor a népek többet nem értik meg egymás nyelvét, és jönnek a háborúk.
Milyen szomorúan igazolta ezt a történelem számos eseménye! A délszláv háborúban például
szinte azonos nyelvet beszélő népek (szerbek, horvátok, bosnyákok) nem akarták egymást megérteni, és borzalmas kegyetlenségeket követtek el egymással szemben.

?
!

Láttál-e már olyat, hogy az egyik bűnből egy másik is születik? Mi tudja megállítani a rossznak
ezt a lavináját?

FELADAT
Gondolkodj azon, hogy melyek azok a közösségek a környezetedben, amelyek hasonlóak
Noé bárkájához: amelyek igyekeznek megőrizni, átmenteni az életet, ellenállni az erőszak és a
bűn „vízözönének”! Te tagja vagy ilyen közösségnek? Nem kellene keresned egy ilyen baráti
kört, imaközösséget, csoportot?
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9. Ábrahám Istene, Izsák Istene
és Jákob Istene

Az üdvtörténet
A bűn története után a Biblia az üdvösség történetét kezdi el bemutatni. Isten belép a történelembe
és megszólítja az embert, meghívja Ábrahámot.
Az Úr így szólt Ábrámhoz: „Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás
leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad
nyer áldást a föld minden nemzetsége” (Ter 12,1–3).
Ábrahám és Izsák történetének nagy része már a korábbi
évek hittananyagában is szerepelt (A Könyvek Könyve, 7–9.
lecke). Ha szükséges, ismételjük át Ábrahám és Lót, Szodoma és Gomorra, vagy Ábrahám áldozatának történetét is
(Ter 13–14; 18–19; 22)!

Tiziano Vecellio: Izsák feláldozása
– (részlet, 1542–44)
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„Ábrahám hitt Istennek”
A történtek után az Úr szava megnyilatkozott Ábrámnak látomásban: „Ne félj Ábrám, én védőpajzs vagyok; a jutalmad igen nagy lesz.” Ábrám így szólt: „Uram, Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek
nélkül maradtam.” És Ábrám így folytatta: „Nézd, nem adtál nekem utódot, így szolgám lesz az örökösöm.” Az Úr szava ezt mondta neki: „Nem az lesz örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki testedből
származik.” Aztán kivezette, és ezt mondta neki: „Nézz föl az égre és számold meg a csillagokat, ha meg
tudod számolni őket.” Majd hozzáfűzte: „Ilyen lesz a nemzetséged.” Hitt az Úrnak, ő pedig beszámította
neki megigazulásra (Ter 15,1–6).
Ábrahám a sátrában ülve töprengett. Számolgatta, mit adhat neki az Isten. Ember készítette szűkös sátorban ült. Isten kihívta őt a sátorból az ég sátora alá (héberül az égboltot lehet
sátornak is nevezni). Azt mondta neki: „Számold
meg a csillagokat, ha tudod!” Tanulj meg számolni isteni mértékkel. Ábrahám elámult, és hitt
Istennek.

Marc Chagall: Ábrahám és a három látogató (1966)

Ábrahám „szövetséget vág” Istennel
Ismét szólt hozzá: „Én vagyok Isten, aki kihívtalak a káldeai Urból, hogy ezt a földet adjam birtokul.”
Ő így válaszolt: „Uram, Istenem, miből tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?” Erre megparancsolta neki:
„Hozz egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot!”
Amikor odahozta neki ezeket az állatokat, középen átvágta őket és a két felet egymás mellé állította, a madarakat azonban nem vágta szét. Akkor rablómadarak szálltak a testekre, de Ábrám elűzte őket. Amikor a
nap lenyugodott, Ábrámot mély álom fogta el, s nagy félelem szállta meg. Ő azonban így szólt Ábrámhoz:
„Tudd meg, hogy nemzetséged idegen lesz egy országban, amely nem az övé. Szolgálni fognak nekik, azok
pedig elnyomják őket 400 esztendeig. De én megítélem azt a népet is, amelynek szolgálniuk kell. Akkor
javakban bővelkedve vonulnak ki onnan. Te azonban békében térsz meg atyáidhoz, és magas korban
temetnek el. A negyedik nemzedékben térnek ide vissza, mivel az amoriták bűne még nem teljes.” Mikor
a nap lenyugodott és beállt a sűrű sötétség, füstölő kemencéhez és égő fáklyához hasonló valami ment
végig ezek között a darabok között. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal és így szólt: „Utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig (Ter 15,7–18).
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Ősi szokás volt, hogy ha két ember szövetséget kötött, akkor kettévágott állatok darabjai között
mentek át. Ezért is nevezték így a szövetségkötést: „szövetséget vágni”. Ennek a szertartásnak a jelentése az volt, hogy aki megszegi a szövetséget, azt ugyanúgy vágják ketté, mint azokat az állatokat.
Ábrahám ezzel az ősi rítussal fejezi ki Isten iránti elkötelezettségét. Életre-halálra Istenhez köti
önmagát. Éjszaka aztán valami olyasmi történik, amire Ábrahám soha nem mert volna számítani.
Maga Isten megy át a kettévágott állatok között! Isten végérvényesen elkötelezi magát az ember
mellett.
Ettől kezdve Istent az embertől, Ábrahámtól, Izsáktól és Jákobtól nem lehet elszakítani. Isten nevébe bekerülnek az emberek nevei. Jézus ezzel igazolja majd a halottak feltámadását. Isten „Ábrahám
Istene, Izsák Istene, Jákob Istene. Nem a halottak Istene, hanem az élőké” (Lk 20,38). Isten lényegéhez tartozik, hogy ő az emberek Istene. Őt nem lehet elszakítani az embertől, örök szeretettel szereti az embert. Az ő kezéből nem tudunk kiesni. Örök életre teremtett minket.

A Biblia új istenképe
Más vallások elképzelése Istenről sok esetben gyökeresen eltér a Biblia istenképétől. Nézzük meg
például Buddha elképzelését!
Buddha eredeti neve Gautama Sziddhárta volt. A mai Nepál területén élt, nagyon előkelő,
gazdag családban. Volt felesége és gyermeke, és egy gyönyörű, fallal körülvett palotában éltek.
Egy alkalommal – a hagyományos elbeszélés szerint – Buddhát kivitték egy hordszéken a palotából. Ekkor rengeteg nyomorúságot látott: szegényeket, éhezőket, betegeket, öregeket. Ez az élmény
annyira felkavarta, hogy elhagyta otthonát és családját. Hét éven át az erdőben töprengve kereste
a választ arra a kérdésre, hogy honnan van a szenvedés, és hogyan lehetne megszabadulni a szenvedéstől.
Végül egy nagy megvilágosodásban volt része. Ezért is nevezték el Buddhának (Buddha ezt jelenti: megvilágosodott). Ráébredt arra, hogy a szenvedés oka a vágy. Az ember túlságosan vágyik arra, hogy egészséges, gazdag, szép legyen, hogy szeressék.
Buddha szerint a megoldás ez: ki kell irtanunk a vágyainkat. Nem
szabad semmire se vágyni, és akkor semmit sem tudnak tőlünk
elvenni, akkor nem lesz többé szenvedés.
Van valami igazság abban, amit Buddha tanít. Valóban: az
ember sokszor túlságosan vágyik dolgokra. Sok esetben különösen igaz ez a nyugati emberre. Nem tudjuk elfogadni a világot
és önmagunkat olyannak, amilyen. Átalakítjuk a világot, autósztrádákkal és gyárakkal építjük tele, átalakítjuk önmagunkat:
sokszor szinte beleszakadunk az erőfeszítésbe.
A keleti ember arra tanít minket: „Nyugodj meg! Jó a világ
olyannak, amilyen. Te is jó vagy olyannak, amilyen vagy. Ülj le a fa Buddha
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alá, simulj bele az ősi harmóniába: ez a boldogság!” Van Buddha tanításában valami igazság.
Buddha tanítása azonban mégiscsak sántít.
Ő ebből a kérdésből indult ki: Mit kell tennem,
hogy ne szenvedjek? Ennek eléréséért pedig
egy óriási áldozatot hozat meg a követőivel:
Irtsd ki a vágyaidat! Vágd el azokat a szálakat,
amik a külvilághoz kötnek! Ne számítson, hogy
szeretnek, vagy nem szeretnek, melletted valaki
beteg, vagy éhezik! A szeretetre való képességét
veszíti el így az ember. Hiszen szeretni pontosan
azt jelenti, hogy számít a másik szenvedése, az
nekem is fáj. Számít a másik szeretete, az nekem
is boldogságot okoz.
Buddha sohasem beszélt Istenről. Azt
mondja: „Mi értelme Istenről beszélni olyan
embereknek, akik alszanak? Csak álmukban
hallják az egészet, és álmodozni kezdenek a
hallottakról, megalkotják a saját kis isteneiket –
akik teljesen valótlanok, teljesen tehetetlenek,
teljesen semmitmondók. Jobb, ha inkább nincsenek ilyen isteneink.” Szerinte nincs olyan szál,
ami Istent az emberhez kötné. Buddha a lélekvándorlást tanítja. A lélekvándorlás azt jelenti,
Krisztus-arc – A nagyszebeni kőből faragott kálváriát Petrus Lantregen, osztrák művész hogy az egyes embernek, a személynek nincs
készítette 1417-ben – A reformáció idején elrejtették, majd később a városi kálvária
értéke, az elmúlik. Előbb Kovács Péter volt, azkápolnába került
tán Kiss Gáborné lesz. A személy mulandó, csak
egy epizód egy lélek történetében. A személy nem érték, nem fontos se Istennek, se másnak.
Azután pedig maga a személytelen lélek is eltűnik, belesemmisül a végső valóságba. A végállapot Buddha szerint a nirvána, a vágyak és az öntudat kialvása, a semmi. Ez egy gyökeresen pesszimista világkép. Buddha ezért mondja azt, hogy ne kötődj semmihez, úgyis mindent elveszítesz,
minden elmúlik. Kíméld meg magadat előre az elszakadás fájdalmától. Ez egy élve végrehajtott
halálhoz hasonlít.
Krisztus felfogása gyökeresen más. Szerinte nem az az életünk célja, hogy ne szenvedjünk,
hanem az, hogy szeressünk. A világ szeretetből lett. Annak az Istennek a műve, aki örök szeretet.
Az ember szeretetre született. Akkor lesz boldog, ha sikerül odaadnia az életét. Nem szabad megrettenni attól sem, ha a szeretetért a szenvedést is vállalnunk kell, darabokat kell odaadni önmagunkból. Nem véletlen, hogy a kereszténység legalapvetőbb jelképe nem a világ töménytelen
szenvedését egykedvű mosollyal néző Buddha-arc, hanem a szenvedélyesen szerető Isten arca,
a Megfeszített arca, amely vérrel és könnyekkel van tele. Jézus arra tanít, hogy ne féljünk szeretni
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és kötődni, mert semmi sem múlik el. Mindennek lesz beteljesedése. Ez egy gyökeresen optimista
világkép.
A Biblia gyökeresen új istenképet tár fel. Isten számára az ember végtelenül fontos. Hozzánk köti
őt a szeretete. Végérvényesen elkötelezte magát az ember mellett. Ábrahám szövetségkötésének
eseménye ezt az istenképet mutatja meg számunkra. Ez az istenkép tárul fel aztán végérvényesen
Krisztus keresztjében.

?
!

Milyennek szoktad elképzelni Istent? Mi alapján tudhatjuk azt, hogy milyen az Isten? Mit jelent
Jézus mondása: „Aki engem látott, látta az Atyát?” (Jn 14,9).

FELADAT
Gondolkodj el azon, hogy milyen Isten. Mit tanít Istenről a betlehemi jászol és a kereszt? Mit
tanít Istenről a tékozló fiú története?
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10. Hogyan nevel Isten?
Jákob története

Ráncok
Amikor öreg leszek,
Szeretném, ha ráncaim lennének,
Nagyon sok ráncom:
A nevetéstől,
A mosolygástól,
A derűtől,
A jóságtól,
A másokért vállalat gondoktól.

Szeretném, ha egész életem
Az arcomon lenne,
És mindenki, aki csak olvassa,
Azt mondaná: Ez egy szép történet.
Az arcom táj legyen,
Hegyekkel és völgyekkel,
Ahol az emberek elveszítik,
De újra megtalálják az utat.
Barázdáiban tréfa bujkáljon,
Szögleteiben jóság és vigasztalás.
Legyenek síkok, ahol megpihenhetnek,
Árkok, amelyekben elrejtőzhetnek.
És szeretném, ha mindenki aki rámnéz
Azt mondaná:
– Ez egy szép táj.
– Ez egy ember.
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?

Mit jelent ez a vers? Miért szép ennek az idős asszonynak az arca? Mit jelent ez a mondat:
Negyven év felett az ember felelős az arcáért?
A Biblia nagy alakjai ilyen szép emberi arcok. Istent nézték, az ő útjain jártak, és lassan hozzá
lettek hasonlókká. Engedték, hogy Isten arcvonásokat véssen fel rájuk, néha nagyon fájdalmas vésőkkel. Kövessük végig Jákob történetét, hogy lássuk, hogyan nevel, hogyan alakít
minket Isten!

Rebekka, Paddan-Aramból
Jákob története ezzel a mondattal kezdődik:
Izsák feleségül vette Rebekkát Paddan-Aramból, az arám Betuel lányát, az arám Lábán testvérét
(Ter 25,20).
Egyetlen mondatban háromszor szerepel, hogy Rebekka arám volt. Ezt az elbeszélést végleges formájában a babiloni fogság idején, vagy utána írták le. Abban az időben, amikor a zsidóság
elveszítette a héber nyelvet (mint élő, mindennapos nyelvet), átvette a Babilonban használt arám
nyelvet és az arám írást is. (Jézus anyanyelve ezért nem héber, hanem arám volt.) Rebekka a történetben jelképe a babiloni fogság idejének, az arám életmódnak, amely beolvadással fenyegette a
zsidóságot.

Miért?
Izsáknak és Rebekkának sokáig nem született gyermeke. Aztán Rebekka mégis áldott állapotba került. Azonban a várandóssága sok fájdalommal, szenvedéssel járt. Meg is kérdezte Istentől: „Ha így,
miért én?” (Ter 25,22). A töredezett mondat értelme valószínűleg ez: „Ha ennyi szenvedéssel jár,
miért nekem kell ezt végigszenvednem?” Az Úr akkor feltárta előtte a fájdalmai okát:
Két nép van a méhedben. Két nemzet a szíved alatt. Szétválnak: nép nép ellen harcol, és a nagyobb szolgálni fogja a fiatalabbat (Ter 25,23–24).
Rebekka tehát megtudja, hogy két gyermeket vár, akik küzdenek a méhében, ettől szenved.
Megtudja azt is, hogy a két gyermekből két nemzet lesz, amelyek szintén harcolni fognak egymás
ellen. Azt is megtudja, hogy a fiatalabbik gyermeke fog győzni. A Biblia már a történet elején elmondja a végét, hogy ne az események felszínére, hanem a mélyére figyeljünk. Jelzi azt is, hogy
Isten tudja, hová akarja elvezetni ennek a két gyermeknek az életútját.
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A születés
Az ikrek a születésükkor is küzdenek, hogy melyikük jöjjön ki először az anyaméhből, melyikük legyen az elsőszülött. Végül is Ézsau születik meg először. Megtudjuk, hogy Ézsau teste vörös (héberül edom) volt. Ez utal arra, hogy Ézsau lesz az edomiták ősatyja. Az edomita nép egy nagy vastartalmú hegységben lakott, amelynek vörös színe
volt, ezért is nevezték el őket edomitáknak, azaz
vörösöknek. Megtudjuk azt is, hogy Ézsau teste
szőrös volt. Ez a szó utal annak a hegységnek a
nevére, amelyen az edomiták élnek (Szeir hegye, jelentése héberül: bozótos, szőrös hegy).
Ézsau szőrös teste azonban jelzi kissé faragatlanabb természetét is. Ézsau vadász lesz, kint él a
vadonban a vadállatok között.
Másodszorra születik meg Jákob. Jákob fogja
Ézsau sarkát, még akkor is próbálja visszahúzni.
Innen kapja Jákob a nevét. Jákob neve ezt jelenti: sarok. Azonban ennek a szónak a héber
Lorenzo Ghiberti: Jákob és Ézsau (XV. sz.) – Dombormű a firenzei Paradicsom-kapun nyelvben átvitt jelentése is van: ravasz, csaló,
olyan ember, aki hátulról támad, a másik sarkára
leselkedik. Jákob neve tehát ezt is jelenti: csaló. Később azt is megtudjuk, hogy Jákob bőre sima volt.
Ennek a héber szónak is van átvitt jelentése. Jelenti a mézesmázos beszédű embert, aki kedvesen
szól, de adott alkalommal megtámadja a másik embert. A zsoltárban ezt olvassuk: „Beszéde simább,
mint a vaj, de a szíve merő háborúság” (Zsolt 55,22).
A Biblia tehát nemcsak két gyermek születését mondja el, hanem két jellemet is megfest. Egy
faragatlan, durvább Ézsaut, és egy mézesmázos beszédű, de veszélyes, ravasz Jákobot. Sőt a Biblia
utal két nép „megszületésére” is: Ézsau az edomiták, Jákob pedig Izrael ősatyja lesz.

Két nép
Az edomiták és a zsidók küzdelme végigvonul az egész elbeszélésen. Amikor a zsidóság bevonul az
Ígéret földjére, akkor leigázza az edomitákat: elnyomják, adófizetésre kötelezik őket. Salamon király
halála után azonban a zsidó állam meggyengül. Ekkor az edomiták fellázadnak, és független országgá válnak. Erre utal Izsák áldásának egy mondata, melyet Ézsaunak mond: „Ha majd megerősödsz,
lerázhatod (a testvéred) igáját” (Ter 27,40).
A két nép közötti harc a babiloni hódítás idején volt a legerősebb, a legelkeseredettebb. Amikor
a babiloniak elfoglalták és elpusztították Júda országát és Jeruzsálemet, akkor az edomiták örültek:
végre elpusztult az ősi ellenség. Elfogták a menekülő zsidókat, elfoglalták az üresen maradt házakat,
földeket, falvakat.
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Emiatt a zsidóság nagy haraggal gondolt az edomitákra. Abdiás próféta könyve például az elejétől a végéig nem más, mint egy nagy átok, jövendölés az edomiták ellen. Mire a zsidók visszatérnek
a babiloni fogságból, addigra Júdea déli részét edomiták lakják. Így is nevezik ezt a területet: Idumea
(=az edomiták területe). Jézus korában a zsidók királya is edomita származású volt: Nagy Heródes
és a fiai.
Jákob és Ézsau küzdelme tehát jelzi a két nép későbbi harcát.

Egy tál lencse
Ézsau vadász lett, és Izsák kedvence, mert finom falatokat hozott az apjának. Jákob pedig Rebekka,
az édesanya kedvence lett. Egy alkalommal Ézsau vadászatból tért haza és nagyon éhes volt. Jákob
éppen főzött. Ézsau odament hozzá, és azt mondta:
Adj nekem ebből a vörösből, a vörösből, hadd faljam fel! (Ter 25,30).
Itt a Biblia ismét utal a vörös színre és arra, hogy Ézsau lesz az edomiták (a „vörösök”) ősatyja. Úgy
tűnik, hogy Ézsau dadog, nehezen beszél: „Adj nekem ebből a vörösből, a vörösből…” Ézsau nem
az emberekre szokásos szót használja („hadd egyek”), hanem az állatokra használatos szót: „hadd
faljam fel”. Jákob látta, hogy itt az alkalom, amikor a faragatlanabb bátyja eszén túljárhat, és megígértette vele, hogy Ézsau majd neki adja az elsőszülöttségi jogát. Ézsau alig fogta fel, hogy miről
van itt szó. Rábólintott, és elkezdte enni a lencsefőzeléket.

Izsák áldása
Izsák közben megöregedett, a látása meggyengült. Ezért hívatta az elsőszülött fiát, Ézsaut,
hogy ejtsen el egy vadat, készítse el, és aztán
majd megáldja őt. Rebekka azonban hallgatózott, és mikor Ézsau elment, hívta Jákobot. Beöltöztette Ézsau ruhájába, gyorsan elkészített egy
bárányt, és beküldte Jákobot az áldásért. Jákob
becsapta a vak apját, és így megszerezte az elsőszülöttségi áldást.
Nem sokkal később megérkezett Ézsau
is, elkészítette a vadat, és bevitte Izsákhoz.
„Ülj fel atyám, egyél, hogy megáldjon a lelked”
– mondta neki. Izsák megijedt: „Ki volt akkor
itt az előbb; én jóhiszeműen megáldottam.”

Murillo Bartolomé Esteban: Izsák megáldja Jákobot (részlet, 1660 k.)
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Ézsau akkor így kiáltott: „Áldj meg engem is, atyám!” Izsák azt mondta: „Az öcséd csellel elvitte az
áldásodat.” Ézsau akkor így szólt: „Csak egy áldást adj nekem is, atyám!” Izsák akkor megáldotta
Ézsaut egy olyan áldással, amely majdhogynem átokhoz hasonlított:
Nézd, lakóhelyed messze lesz a termékeny földtől és messze az ég harmatától. Kardodból kell élned és
testvérednek kell szolgálnod. De ha rugdalódzol, lerázod igáját magadról (Ter 27,39–40).
Mit akar mindezzel tanítani a Biblia? Isten áldását meg lehet szerezni csalással? Isten támogatja a csaló Jákobot? A Biblia realista módon ábrázolja az életet. Az életben nem mindig a jó győz.
A gonosz ember sokszor gátlástalan, nem válogat az eszközökben, átgázol másokon. Jézus is figyelmeztetett erre: olyanok leszünk, mint bárányok a farkasok között (vö. Lk 10,3). Ahogyan csaknem
kétezer évvel ezelőtt a tömeg Krisztus halálát követelte és Barabást választotta, ez azóta is számtalanszor megismétlődik. A történelemben nem mindig a jó győz.
A Biblia azonban nem feledkezik meg arról, hogy Jákob ezt az áldást csalással szerezte. Jákob
története itt kezdődik igazán. Ettől kezdve Jákob története erről szól: hogyan lesz ez a ravasz, csaló
ember mégiscsak az Isten eszköze, mégiscsak az áldás hordozója.

„Ez az ég kapuja, és én nem is tudtam”
Ézsau elhatározza, hogy megöli Jákobot. Rebekka ezt megtudja, ezért el akarja menekíteni őt. Jákob
tehát elmenekül otthonról. Életében először van távol az otthonától, az édesanyjától. Útközben, az
egyik este egy követ tesz a feje alá, így alszik el. Ekkor Jákob életében először találkozik Istennel. Nem
véletlen, hogy pontosan ekkor. Eddig az élete úgy alakult, ahogyan ő szerette volna. Ügyesen, ravaszul mindent elért. Most az élete kezdett nem úgy alakulni, ahogyan ő akarta.
Olyasmit élt át, amiről Ady Endre írt Az Úr érkezése című versében:
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csendesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Álma volt: íme, egy létra volt a földre állítva, s a hegye az eget érte. S íme, Isten angyalai fel- és lejártak rajta.
És íme, az Úr állt fölötte (Ter 28,12–13).
Jákob – életében először – rácsodálkozik az Istenre. Eddig csak a maga ravaszságára épített, és
minden dolga jól ment. Most kezdett az élete nem úgy alakulni, ahogyan ő szerette volna. Ekkor
csodálkozott rá arra, hogy valaki titokzatosan ott van a háttérben, akivel ő eddig nem számolt: „Ez az
Isten háza, az ég kapuja, és én nem is tudtam!” (Ter 28,16–17).
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Hányszor megtörténik a mi életünkben is, hogy akkor találkozunk Istennel, akkor figyelünk rá,
amikor valami nagyobb nehézségbe ütközünk.
„Isten háza” héberül így hangzik: Bét El. Ez a történet a bételi szentély alapító története is.

Egy szép lány
Jákob megérkezik Rebekka rokonságának szálláshelye közelébe. Leül egy kút mellé, ahol abban az
időben a nomád törzsek találkoztak. Meglátja, hogy felé tart egy szép lány egy nagyobb juhnyájjal.
Megtudja, hogy Ráchel az, Rebekka rokona. Jákob felkel, megitatja a nyájat, aztán megcsókolta Ráchelt, és hangos sírásra fakadt. Ritkaság, hogy ilyesmit leír a Biblia: jelzi hogy ez egy nagy szerelem
volt, első látásra.
Lábán, Ráchel apja befogadta Jákobot. Jákob
pásztorként dolgozott Lábánnál. Egy idő után
megegyezett vele, hogy hét évet dolgozik Ráchel kezéért. Ez a hét év hamar elröppent Jákob
számára, annyira szerette Ráchelt.
Ráchelnek volt egy nővére, Lea. Lea csúnyább volt. Csúnya volt „a szeme” – mondja a
bibliai szöveg, azaz a tekintete, az arca. Az esküvő napján este aztán Lábán kicserélte a két
lányát, és Leát adta feleségül Jákobnak. Leát kísérték be Jákob sátrába. Jákob csak másnap hajnalban fedezte fel a csalást. Felháborodva ment
Josef von Führich: Jákob találkozik Ráchellel (1836)
oda Lábánhoz, és kérdőre vonta.
Lábán így felelt: „Vidékünkön nem szokás a fiatalabbat férjhez adni az idősebb előtt. Töltsd ki vele végig a
menyegzős hetet, s akkor majd a másikat is neked adom azért a szolgálatért, amit további hét esztendőn
át teljesítesz (Ter 29,26–27).
A csaló Jákobot becsapták. Átélte, amit az ő faragatlan, dadogós bátyja, Ézsau is átélt, amikor ő
rászedte. Isten kezdte kezébe venni ezt a büszke, nagyképű embert, és kezdte őt összetörni.
Jákob aztán feleségül kapta Ráchelt is. A családjában azonban nem volt békesség. A két nővér
küzdött Jákobért. Ebben a küzdelemben Isten a csúnyább, a sokat szenvedett Lea mellé állt. Sokáig
csak neki születtek gyermekei, csak ő lehetett édesanya. Gyönyörűen ábrázolja a két nővért Michelangelo a Mózes-szobor két oldalán. Ráchel arca szép, de ő a földet nézi. Lea arca csúnyább, de ő az
eget nézi. Isten megáldotta ezt a sokat szenvedett asszonyt.
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Hazatérés
Jákob aztán intést kap Istentől, hogy térjen haza. Titokban indulnak útnak feleségeivel és gyermekeivel együtt.
Ez a hazatérés hasonlít ahhoz, ahogyan sok zsidó család hazaindult a babiloni fogságból. Titokban és félve indultak vissza oda,
ahol nem tárt karokkal várták őket. Indultak az Ígéret földjére, az
atyák hite után. A babiloni fogság összetörte és megtisztította a
népet. Nemcsak hazatérés volt ez, hanem megtérés is.
Jákob kétszer hét éves szolgálata utal a hetven évig tartó babiloni fogságra. A hazatérő Jákob pedig utal a fogságból hazatérő
Izrael népére.

Michelangelo Buonarroti: Ráchel és Lea a Mózes-szobor két oldalán (1508–16)

„Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz”
Jákob megüzente Ézsaunak, hogy érkezik. Ézsau pedig elindult Jákob elé, 400 emberével. Jákob
megrémült. Átvitte a családját és állatait a Jabbok folyón, ő azonban az egész éjszakát egyedül töltötte a túlsó parton.
Jákob ekkor mondta ki először, hogy ő volt a fiatalabb, az áldás a bátyját, Ézsaut illette volna
(Ter 32,12). Hajnalig küzdött Istennel.
De még azon az éjszakán fölkelt, vette két feleségét, két szolgálóját, tizenegy fiát, és átkelt a Jabbok gázlóján. Fogta és átvezette őket a folyón, s áthozta minden vagyonát. Jákob egyedül maradt odaát. Akkor
valaki hajnalig küzdött vele. Mikor látta, hogy nem tudja legyőzni, megérintette csípőjét úgy, hogy Jákob
csípője kificamodott, miközben vele küzdött. Közben így szólt: „Engedj el, mert közeledik a virradat!”
De ő így felelt: „Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz.” Az megkérdezte: „Hogy hívnak?” „Jákobnak” – felelte. Az folytatta: „Ezentúl ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek, mivel Istennel szemben erősnek bizonyultál és emberek fölött fogsz győzni.” Jákob erre megkérdezte és ezt mondta: „Nyilvánítsd ki előttem
nevedet!” Az így válaszolt: „Miért kérdezed a nevemet?” – s megáldotta. Jákob elnevezte a helyet Penuelnek, mert – úgymond – „színről színre láttam Istent, és életben maradtam”. A nap fölkelt előtte, amikor
Penuelt elhagyta. De sántított csípője miatt. Ezért az izraeliták mind a mai napig nem eszik meg a csípőizom inát, amely a csípőmedence fölött van, mivel ő az izom inánál ért Jákob csípőjéhez (Ter 32,23–33).
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Jákob áldásért könyörgött. Isten igazi áldását nem lehet csalással, erőszakkal megszerezni.
Azt talán elérhetjük az életben, hogy tartsanak tőlünk, hogy sikereink legyenek, hogy megtapsoljanak. De azt, hogy valóban szeressenek, hogy maga az életünk sikerüljön: az igazi belső békét csak
ajándékba kaphatjuk. Jákob egy ilyen igazi áldásért könyörög.
Az angyal megsebesíti őt. Ezen az éjszakán Jákob megöregszik. Egy bicegős öregember lesz
belőle. De az angyalt még mindig nem ereszti. És akkor az angyal mégiscsak megáldja őt: „Eddig
Jákob (azaz csaló) voltál, de mostantól Izrael legyen a neved, mert Istennel harcoltál és erős voltál.”
Az Izrael név ezt jelenti: Istennel harcoló. Amikor Jákob gyönge lett, amikor összetört, akkor mondja
rá Isten, hogy erős voltál. Akkor lett Isten alkalmas eszköze.

A kibékülés
Felkelt a Nap, és Jákob átkelt a folyón. Egy új Jákob született meg benne. Ézsau számára ajándékként nyájakat küldött maga előtt. Amikor pedig Ézsau elé ért, hétszer egymás után leborult a földre.
A büszke Jákob ott fekszik a földön a dadogós bátyja előtt! Maga Ézsau is megdöbben. Odamegy,
felsegíti, megölelik egymást.
Erről szól Jákob története: hogyan törte össze Isten ezt a nagyképű büszke Jákobot, hogyan tette
őt mégiscsak alkalmassá az áldás hordozására. Hogyan törte össze a keménynyakú népet a babiloni fogság által. És hogyan nevel minket is Isten: néha olyan utakon vezet, amelyeket alig tudunk
elfogadni.
Budapesten történt. Egy ötgyermekes, fiatal, tehetséges férfiról kiderült, hogy rákos. A férfi
nagyon jól keresett, gyors észjárású és ügyes ember volt, azonban nem volt könnyű a közelében élni. Mindig voltak kellemetlen megjegyzései a gyerekeire, sose volt velük igazán
elégedett. Gyakran tett szúrós, fájdalmas megjegyzéseket a feleségére is.
Az orvos látta, hogy okos és erős jellemű ember, ezért őszintén megmondta neki, hogy
valószínűleg gyógyíthatatlan, és körülbelül fél éve van hátra. Így is volt. A férfi, ahogyan ezt
megtudta, döbbenetes változáson ment át néhány nap alatt. A munkáját abbahagyta, ezt az
utolsó fél évet egészen a családjának akarta adni. Soha többet nem voltak kellemetlen, bántó
megjegyzései. A felesége eleinte nem akarta ezt elhinni. Mindig kérdezgette tőle, hogy mit
hogyan szeretne, nem zavarják-e a gyerek stb. Attól kezdve a férfi mindig csak mosolygott, és
azt mondta, hogy minden jól van úgy, ahogyan van. A halála előtt egy nappal a sógora volt
bent nála a kórházban. Látta, hogy nagy fájdalmai vannak. Megkérdezte tőle: „Hogy vagy?”
A férfi elmosolyodott, és azt mondta: „Boldog vagyok!”
Isten nevel, alakít minket. Néha fájdalmas utakon vezet, mint Jákobot. Sokszor a szenvedés oltókésével alakít bennünket.
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Tóth Árpád: Isten oltó-kése

?
!

Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tiéd az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom.

Mit üzen ez a vers? Téged hogyan nevelt Isten eddigi életutadon?

FELADAT
Gondolkodj el azon, hogy történt-e a te életedben, vagy családtagjaid életében ehhez hasonló, hogy Isten a szenvedések által alakított, nevelt: jobbá, szelídebbé tett valakit!

66

11. Isten a szabadító

„Előreküldte Józsefet” (Zsolt 105,17)
Jákobnak végül fia született Rácheltől is: József. Józsefet Jákob jobban szerette a többi fiánál. Tarka köntöst is készíttetett a számára. József pedig beárulta az apjának a testvérei hibáit. A testvérei
meggyűlölték Józsefet (Ter 37,2–4). Ha egy gyereket elkényeztetnek, ha mindent megkap, akkor
igen gyakran önző, szeretetre képtelen ember lesz belőle.
Józsefet eladták a testvérei rabszolgának Egyiptomba. A gyűlölt tarka köntöst összetépték, bevérezték és úgy küldték el Jákobnak. Az Úr azonban Józseﬀel volt Egyiptomban is. Megfejtette
a főpohárnok és a fősütőmester álmát. Később a fáraó álmát is megfejtette a hét szűk és a hét bő
esztendőről. József végül találkozott a testvéreivel, amikor azok gabonáért mentek le Egyiptomba.
Először próbára tette őket, végül azonban megbocsátott nekik.
József így szólt hozzájuk: „Gyertek hát közelebb hozzám!” Mikor közelebb mentek, ezt mondta: „József
vagyok! A testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne nyugtalankodjatok, és ne tegyetek magatoknak szemrehányást amiatt, hogy eladtatok. Isten azért küldött előre engem, hogy megmentsem az
életeteket. Már két éve pusztít az éhínség az országban, de még öt esztendő van hátra, hogy nem vetnek
és nem aratnak. De Isten előreküldött engem, hogy megmentse és életben tartsa nemzetségteket a földön. Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. A fáraó atyjává és házának urává tett, és én parancsolok
Egyiptom egész földjén” (Ter 45,4–8).
József megértette, hogy Isten gondviselése rejtőzött az események mögött. Végül aztán Jákob
és családja leköltözött Egyiptomba.

Egy Khnumhotep sírjában talált falfestmény
Beni Hasanból (Kr. e. 1900 k.) – Tarka ruhás
ázsiai jövevényeket ábrázol – Ezekhez hasonló
lehetett József köntöse is
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Volt-e már a te életedben olyan, hogy egy nagy sértést, fájdalmat kellett megbocsátanod?
Meg tudtad tenni? Miért voltál rá képes?

Mózes születése
Izrael fiai megsokasodtak Egyiptomban, és lassan rabszolgasorba kerültek. A fáraó megparancsolta
a bábaasszonyoknak, hogy öljék meg a születő héber kisfiúkat, de ők erre nem voltak hajlandóak.
Az emberi élet a fogantatással kezdődik.
Hogy a harmadik, vagy a hatodik hónapban,
esetleg a születése után pusztítják el, az csak
fokozati különbség: ugyanazt az emberi életet
vágják el. A gyermek elpusztítása az édesanya
méhében: gyilkosság!
A fáraó ekkor azt parancsolta, hogy az újszülött héber fiúgyerekeket a Nílusba kell dobni.
Ebben az időben született Mózes. A szülei rejtegették egy ideig, aztán egy szurokkal bekent
kosárban a Nílusra tették. A fáraó leánya talált
rá. Felnevelte Mózest. Később Isten megjelent
Mózesnek a pusztában az égő csipkebokorban.
Kinyilatkoztatta a nevét (Kiv 3,14: „Vagyok, aki
vagyok”), és elküldte őt, hogy vezesse ki a népet
Egyiptomból.
József történetét, Mózes születését és meghívását részletesen tanultuk már. Ha szükséges,
ismételd át ezeket (Ter 37–46; Kiv 1–3)!

Paolo Veronese: Mózes megtalálása (1570–75 k.)

A tíz csapás
Mózes visszatért Midián pusztájából Egyiptomba. A fáraó elé állt, és azt mondta neki:
Akkor ezt mondd a fáraónak: Így szól az Úr: Izrael az én elsőszülött fiam. Én ezt a parancsot adom neked:
bocsásd el fiamat, hogy áldozatot mutasson be nekem (Kiv 4,22–23).
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A fáraó nem akarta elengedni Izrael fiait, ezért különböző csapások sújtották az országot. Ezek a
csapások néha előfordulnak Egyiptomban (pl. a Nílus vize felkavarodik az áradáskor és ihatatlanná
válik; sáskajárás; a békák elszaporodása stb.).

A húsvéti bárány
Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban: „Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap:
ez legyen az év első hónapja. Hirdesd ki Izrael egész közösségének: a hónap tizedik napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként. (…) Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves.
Vehettek bárányt vagy kecskét. Tartsátok a hónap tizennegyedik napjáig. Akkor Izrael közösségének
egész gyülekezete a két este között vágja le. Vegyenek a véréből és kenjenek belőle annak a háznak a két
ajtófélfájára és szemöldökfájára, amelyben elköltik. A húsát – tűzön megsütve – még akkor éjszaka egyék
meg. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák el. (…) Így fogyasszátok: a derekatok felövezve,
saru a lábatokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása. (…) Ezt a szokást akkor is
tartsátok meg, ha majd bejuttok arra a földre, amelyet az Úr nektek ad. Ha gyermekeitek megkérdeznek
benneteket: miféle szertartás ez, akkor így feleljetek: Ez a húsvéti áldozat az Úrnak, aki Egyiptomban elhaladt Izrael fiainak háza mellett, amikor lesújtott az egyiptomiakra, és a mi házainkat megkímélte.” Erre
a nép meghajolt és leborult. Izrael fiai elmentek és engedelmeskedtek. Úgy tettek, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek és Áronnak (Kiv 12,1–28).
A húsvét rendkívül ősi pásztorünnep volt,
az Egyiptomból való kivonulás előtt is létezett.
Számos arab törzs mind a mai napig ünnepli. Az ókori Kelet nomád törzsei az első tavaszi
holdtölte után indultak el a téli szálláshelyeikről
a nyári legelők felé. Ez mindig egy veszélyes út
volt. Rablók törhettek rájuk, a lakott területek közelében harcokba keveredhettek, betegségek
támadhatták meg őket, vagy az állataikat. Ezért
az első tavaszi holdtölte éjszakáján leöltek egy
egyéves bárányt, és a vérével megjelölték a tábor
és az aklok szélét. Így akarták távol tartani táboruktól az ártó szellemeket, a betegségeket.
Az Egyiptomból való kivonulás során valami
hasonló történt. Isten megvédte a népét a csapásoktól, a pusztító angyal elkerülte házaikat.
Ezért az ősi pásztorünnep történelmi jelentést
kapott, az Egyiptomból való szabadulás emlékünnepe lett.

Mózes az égő csipkebokornál – Bizánci mozaik a Sínai-hegyi Szent Katalin kolostorban
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Boldog II. János Pál pápa gyakran beszélt arról, hogy sokszor úgy tűnik, a gonosz hatalma korlátlan a történelemben. Különösen igaz volt ez a XX. századra: két borzalmas világháború, a
haláltáborok, Hitler és Sztálin diktatúrája. Úgy látszott, a gonosz hatalma korlátlan. Azonban
– mondta II. János Pál pápa – ez még sincs így. Isten korlátot állított a gonosz számára. Ez a
korlát az ő szeretete, irgalma, amely kezében tartja a történelmet és a világot. Ez a korlát a Bárány vére. Ha megjelöljük vele az életünket, a családjainkat, ott a gonosz hatalma megtörik.
A gonosz magát II. János Pál pápát is el akarta pusztítani, el akarta hallgattatni. 1981. május 13-án, a Fatimai Szűzanya ünnepén egy felbérelt merénylő rálőtt a pápára. Ám ahogyan
később II. János Pál pápa mondta: „Egy anyai kéz
azt a golyót mégiscsak másfelé irányította.” Egy
év múlva a Szentatya elzarándokolt Fatimába
hálát adni. Az a golyó pedig ma is ott van a Fatimai Szűzanya szobrának koronáján. A gonosz
hatalma nem korlátlan a történelemben!
II. János Pál pápa arról is beszélt, hogy mi
is lehetünk a gonosz korlátai a történelemben.
Ha az életünkben ott ragyog Isten parancsainak fénye, akkor eltűnik, elmenekül a sötétség.
A pápa a saját küldetését is így látta: benne Isten
korlátot állított a kommunista diktatúrák, és áltaBoldog II. János Pál pápa megbocsát merénylőjének, Ali Agcának
lában a gonosz műve elé.

A kivonulás
A Nádas- (Sás-) tengeren való átkelés eseményéről egy korábbi és egy későbbi hagyomány is
fennmaradt a Bibliában. A két hagyomány egy történetté ötvözve olvasható a Kivonulás könyvének 14. fejezetében. A későbbi hagyomány a Papi írás része. Csak ezekben a késői szövegekben
szerepelnek azok a részletek, hogy Mózes kinyújtotta a botját és a víz kettévált, és úgy állt, mint a
fal. Ezek a részletek az évszázadok hagyományozása során adódtak hozzá az eredeti, egyszerűbb
elbeszéléshez.
Ezek a késői motívumok a teremtésre utalnak. Ott Isten szétválasztotta a világosságot és a sötétséget, a szárazföldet és a tengert. A kivonuláskor is a teremtő Isten van jelen. Széthasítja a tengert,
és a szárazon vezeti át a népét. A „tenger méhéből” most születik meg Izrael népe, most alkotja meg
Isten az ő népét. Az elbeszélés záró mondata ez: „Hitt a nép az Úrnak, és Mózesnek, az ő szolgájának”
(Kiv 14,31). A szabadítás eseményének ez volt a célja: Isten megteremtette a népét, a benne hívő
Izraelt.
Az esemény pontos lefolyását nem tudjuk megállapítani. Valószínűnek tűnik, hogy a Nádas- (Sás-)
tengeren való átkelés a Földközi-tenger egyik lagúnájában történt. A Biblia megjegyzi, hogy a nép
Baal-Cefonnal szemben állt meg a tenger partján (Kiv 14,2). Az egyik lagúna legészakibb pontján a
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Gósen földje, Baal-Cefon, a Sínai-félsziget

régészek feltártak egy kikötőt egy szemiták által használt szentéllyel. Baal-Cefon ezt jelenti: Északi
Baal. Baal a szemita népek egyik fő istensége volt. Talán ez a hely volt Baal-Cefon, és ezzel szemben
állt meg a nép a tenger partján. A csodálatos szabadulásban valószínűleg szerepet játszott az apály
és a szél is (amit a leírás meg is említ).

!

FELADAT
Tudsz-e példát mondani arra, hogy valaki a rossz korlátja lett? Voltál-e már te is a rossz korlátja? Tégy egy elhatározást azzal kapcsolatban, hogy milyen módon szeretnél az életed folyamán korlátot állítani a gonosz elé, és kitárni szíved és lelked kapuját Istennek!
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12. Tíz kijelentés

Vándorlás a pusztában
Izrael népe hosszasan vándorolt a pusztában (a Sínai-félszigeten és Cin pusztájában). Itt igen nehéz vízhez és élelemhez jutni. Isten azonban újra és újra segítségére sietett a népnek. A Biblia leírja,
hogy a nép mannát evett (vö. Kiv 16,4–36). A manna valószínűleg az egyik pusztai növényfajta levelének a terméke. Édeskés gyantához hasonlít, amelyet a beduinok ma is fogyasztanak.
A Biblia arról is beszámol, hogy fürjcsapat hullott a táborra, úgy, hogy összefogdoshatták a madarakat (vö. Kiv 16,13; Szám 11,31–33). A költöző madarak általában nem a Földközi-tenger fölött
repülnek, hanem a szárazföld közelében, hogy időnként le tudjanak szállni megpihenni. Egy-egy
madárcsapat néha annyira kifárad, hogy megszállnak egy hajót, vagy letelepszenek a sivatag homokjára. Ehhez hasonló történhetett a zsidók pusztai vándorlásának idején is.

A tízparancsolat
A Biblia leírja, hogyan kötött szövetséget Isten az ő népével. Ebben a leírásban sok elem emlékeztet
a hettita és az asszír szövetségkötési szövegekre. Ilyenek:
zza szövetséget felajánló uralkodó bemutatkozása
zzannak leírása, hogy mit tett ez az uralkodó a vazallus népért
zza szövetség feltételei
zza kizárólagos hűség előírása
zzparancsok a szövetség szövegének leírására, őrzésére, felolvasására
zzvégül áldások a szövetség megtartóira és átkok a megszegőkre

Izrael népe természetes módon az akkori államok között megkötött szövetségek segítségével
értelmezte és írta le az Istennel kötött szövetséget.
Isten a Sínai-hegynél szövetséget kötött a népével. A szövetség alapdokumentuma a tízparancsolat. A tízparancsolat magában foglalja azt a rendet, amit Isten a világba ültetett, a szeretet rendjét. Aki szereti embertársát, az nem fogja meglopni, becsapni, megölni, vagy elcsábítani a házastársát.
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A tízparancsolat abból az istentapasztalatból
született meg, amit Izrael népe átélt az Egyiptomból való szabadulás során. Ezt a tapasztalatot fogalmazza meg a tízparancsolat legelső
mondata: „Én vagyok az, Úr a te Istened, aki
kihoztalak téged Egyiptom földjéről” (Kiv 20,2).
Ebben a szabadításban Izrael fiai azt élték át,
hogy Isten számára az ő életük végtelenül értékes (vö. Kiv 4,22). Pedig abban az időben egy
rabszolga életét semmibe sem vették. Ebből a
tapasztalatból értették meg azt, hogy minden
ember élete szent, tehát: Ne ölj! Mindenkinek a
házastársa szent, tehát: Ne törj házasságot! Mindenkinek a tulajdona szent, tehát: Ne lopj!
1. Az első parancs Isten mindenekfeletti szeretetét fogalmazza meg. Megtiltja a szobrok és képek imádását is. Emiatt protestáns keresztények
gyakran vádolják a Katolikus Egyházat, hiszen
a mi templomainkban helye van a képeknek
és a szobroknak. Természetesen nem imádunk
szobrokat vagy képeket; ezek csak emlékeztetnek minket a szentekre, akiket tisztelünk, vagy
Krisztusra, akit imádunk.
Az Ószövetségben tilos volt ábrázolni Istent,
mert ő láthatatlan, távoli, felfoghatatlan. A nevét sem volt szabad kiejteni. Az Újszövetségben Michelangelo: Mózes (XVI. sz.) – A Mózes fején levő szarvak egy fordítási hibából
valami teljesen új történt Jézusban. A távoli származnak: a latin fordítás ugyanis nem azt írta, hogy Mózes arca ragyogott, hanem
hogy Mózes arcának szarvai voltak (Kiv 34,29)
Isten közel jött. A láthatatlan Isten láthatóvá tette
magát, „ábrázolta” magát, testet öltött. Ezért a kereszténység a kezdetektől ábrázolta Krisztust és a
szenteket. Ennek helyességét mondta ki a II. Niceai Zsinat Kr. u. 787-ben.
2. A második parancs a beszédünkre vonatkozik: „Isten nevét hiába ne vedd!” A közmondás szerint a beszéd a lélek tükre. A szavaink belőlünk jönnek elő. Ha valakinek sok csúnya szó hagyja el a
száját, az rossz jel. Jelzi, hogy valami belül, a szívében is elromlott, eldurvult.
3. A harmadik parancs a hetedik nap megszentelésére tanít: „Az Úr napját szenteld meg!” Fontos
újra és újra megállni az élet rohanásában, hogy Istennel kapcsolatba léphessünk, megpihenjünk,
időt szentelhessünk a szeretteinkre. A sabbat (szombat) szó pontosan ezt jelenti: abbahagyni. Abba
kell hagynunk a magunk fontosnak látszó dolgait, hogy időt szakítsunk Istenre, az Örökkévalóra.
Addig ember az ember, amíg a taposómalomból fel tudja emelni a fejét, amíg vannak ünnepei.
Egy híres zsidó mondás szerint: „Nem a zsidó tartotta meg a szombatot, hanem a szombat tartotta
meg a zsidót.”
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4. A negyedik parancs a szüleinkre vonatkozik: „Apádat és anyádat tiszteld!” Rengeteg mindent
kaptunk a szüleinktől. Rajtuk keresztül kaptuk az életet, nagyon sok mindenről lemondtak értünk.
A legtermészetesebb dolog, hogy ezt a sok ajándékot szeretnénk legalább egy kicsit viszonozni.
A gyerek a nagykorúság eléréséig engedelmeskedik is a szülei tanácsainak, mert a szülei tapasztaltabbak, mint ő. A szüleinket tisztelni azt is jelenti, hogy megbocsátjuk a gyengeségeiket.
5. Az ötödik parancs az élet feltétel nélküli tiszteletére tanít: „Ne ölj!” Az emberi élet szent a fogantatástól kezdve a természetes halálig.
6. A hatodik parancs a szerelmet és a házasságot védi: „Ne törj házasságot!” A testi egyesülés a
legmélyebb módja annak, ahogyan a férfi és a nő átélheti a szerelmét. Ám ez a cselekedet csak
akkor igaz, ha valóban nemcsak két test, hanem két ember válik eggyé. Egymásnak adják egész önmagukat, a múltjukat és a jövőjüket.
7. A hetedik parancs a tulajdont védi: „Ne lopj!” A magántulajdon biztosítja az egyén szabad mozgásterét, szabad rendelkezését a saját élete felett.
8. A nyolcadik parancs az igazmondásra szólít fel: „Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen!”
Az igazmondás, az őszinteség a szavakban megnyilvánuló szeretet. Aki őszinte, az önmagából oszt
meg valamit a másikkal, önmagából ad neki valamit. Ahol az emberek nem őszinték, ott lassanként
minden barátság, minden szeretet megszűnik.
9–10. A két utolsó parancs a bűnös kívánságoktól akar megóvni benünket: „Felebarátod házastársát ne kívánd! Mások tulajdonát ne kívánd!” Ha rossz vágyakat táplálunk a szívünkben, azok egyre
erősebbek lesznek, és hamarosan tettekké is válnak.
A tízparancsolat Isten és az ember szeretetének nagyszerű, kristálytiszta összefoglalása. Egyedülálló az ókorban. Istentől származó gyönyörű és igaz törvény. Mennyire más lenne a világ, ha minden ember e szerint a törvény szerint élne!

„A mennyei minta szerint”
A választott nép elkészítette a szent sátrat, a találkozás sátrát is. A kivonulás, a szabadulás legfőbb
célja az volt, hogy a nép Istent imádja, őt szolgálja (Kiv 5,3; 19,4–6). Az ember egyik legősibb vágya, hogy a Teremtő előtt leboruljon, őt szeresse. Isten előtt, az ő közelében lenni: ez az ember
legigazibb helye. Isten a lét forrása, akiből meríthet ember. Megszületik tehát a liturgia, az
Isten szolgálata. (Héberül a liturgiát így nevezik:
szolgálat.)

A szent sátor (rekonstrukció) – Az áldozati oltár a szabadban áll,
előtte a mosakodásra szolgáló edény – A sátor első helyisége a szentély
(a menórával, a kitett kenyerek asztalával és az illatáldozat oltárával),
a belső helység pedig a Szentek szentje a frigyládával és a kerubok
szobraival
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Mindent aszerint kellett elkészíteniük, ahogyan Isten parancsolta, ahogyan Mózesnek megmutatta: „a mennyei minta szerint” (Kiv 25,9.40; 27,8). Ezzel a Biblia jelzi, hogy a liturgia nem emberi
alkotás, hanem Istentől kapott ajándék.

„A föld gyalázói”
Elmentek hát, és kikémlelték az országot Cin pusztájától a Hamatba vivő út elején fekvő Rechobig. Áthaladtak a déli országrészen és elértek Hebronba. (…) Amikor Eskol völgyébe értek, levágtak egy szőlőfürtöt
a szőlővesszővel együtt, ezt kettesével egy boton vitték, aztán néhány gránátalmát és fügét is (szedtek).
Azt a helyet Eskolnak nevezték arról a szőlőről, amelyet Izrael fiai leszedtek. (…)
Amikor a hírszerzők visszatértek, mindenféle rosszat mondtak Izrael fiainak arról az országról, amelyet kikémleltek: „Az az ország, amelyet bejártunk, hogy kifürkésszük, olyan ország, amely elemészti lakóit,
s az emberek, akiket láttunk, mind hatalmasak. Óriásokat is láttunk ott. Enak fiait, az óriások nemzetségéből, úgyhogy olyannak éreztük magunkat mellettük, mint valami szöcskék, és az ő szemükben is épp
olyannak látszhattunk.” (…)
Az Úristen akkor így szólt Mózeshez: „Azok az emberek, akik látták dicsőségemet s azokat a jeleket,
amelyeket Egyiptomban és a pusztában mutattam, s mégis már vagy tízszer próbára tettek, s nem hallgattak szavamra, nem látják meg azt a földet, amelyet atyáiknak esküvel ígértem; senki se látja meg azok
közül, akik gyalázták” (Szám 13,21–24.32–33; 14,22–23).
Az elbeszélés jelzi az Ígéret földjének gazdagságát, de utal egy későbbi problémára is. A babiloni
fogságból sokan nem akartak hazatérni. Ott már földeket és házakat szereztek maguknak, jól berendezkedtek. Az Ígéret földjén viszont a régi házaikat, földjeiket már mások (a föld népe) elvették.
Érthető, hogy nem várták őket haza tárt karokkal.
Ebben az időben többen hazamentek Babilonból megnézni („kikémlelni”) az Ígéret földjét,
hírt hozni az otthoni helyzetről. Ezek a hírhozók
általában rossz hírekkel tértek vissza. Lebeszélték
a fogságban élőket arról, hogy visszatérjenek
(vö. Ez 36,3.13; Iz 54,1–8).
A kémek történetének nagy része a Papi
íráshoz tartozik. A Papi írás arra mutat rá, hogy
Izrael népének addig van jövője, amíg hisz,
amíg ragaszkodik Isten ígéreteihez és az Ígéret földjéhez. Az Ígéret földjét „gyalázni” az egyik
legsúlyosabb bűn. Aki gyalázza a nép hitét, jövőjét, az a nép pusztulását okozza. Remény nélkül
a nép belevész a sivatag homokjába, eltűnik a
A kémek visszatérése a szőlőfürttel (1332) – Michiel van der Borch miniatúrája
történténelem színpadáról.
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A kínai császárt egyszer megkérdezték arról, hogy mi kell egy háború megnyeréséhez. Ő azt
felelte: „Három dolog: fegyver, élelem és a nép hite. Ha azonban a három közül kettőt oda
kellene adnom – folytatta a császár –, akkor a fegyvereket és az élelmet adnám oda. Mert ha
a nép hite elvész, akkor elvesztettük a háborút.”

?

Erős-e ma a magyar nép hite, reménye? Hogyan lehet egy nép reményét, életerejét, hitét
erősíteni?

„Az Úr megmutatta neki az egész országot” (Kiv 34,1)
Mózes nem mehetett be az Ígéret földjére. A Biblia leírása ezt Mózes kételkedésével, hitetlenségével magyarázza (vö. Szám 20,1–12). Az Úr azonban mégis megjutalmazta őt. Láthatta az Ígéret
földjét, bár be nem léphetett oda.

Az Ígéret földje a Nébó-hegy csúcsáról

Mózes tehát Moáb pusztájából fölment Nébó hegyére, a Piszga-(hegység) csúcsára, amely Jerikóval
szemben van, s az Úr megmutatta neki az egész országot: Gileádot Dánig, egész Naftalit, Efraim és Manassze földjét, Júda egész területét a nyugati tengerig, a déli országrészt és a (Jordán)-kanyart, Jerikónak,
a pálmák városának síkságát, egészen Coárig. Így szólt hozzá az Úr: „Ez az a föld amelyre Ábrahámnak,
Izsáknak és Jákobnak esküt tettem ezekkel a szavakkal: Utódaidnak adom! Megnézheted, saját szemeddel, de oda nem jutsz el!” Akkor ott, Moáb földjén meghalt Mózes, az Úr szolgája, az Úr ígérete szerint.
(Az Úr) Moáb földjén, a völgyben temette el Bet-Peorral szemben. De sírját nem ismeri senki, mind a mai
napig. Mózes 120 esztendős volt, amikor meghalt. Szeme sem tört meg, frissessége megmaradt. Izrael
fiai 30 napig siratták Mózest Moáb pusztáján, akkor véget ért Mózes siratásának ideje. Józsuét, Nun fiát
azonban eltöltötte a bölcsesség lelke, mivel Mózes rátette kezét, és Izrael fiai engedelmeskedtek neki –
úgy tettek, amint az Úr Mózesnek parancsolta. Izraelben azonban nem támadt többé olyan próféta, mint
Mózes, akivel az Úr szemtől szembe találkozott. Az Úr parancsára sok jelet és csodát mutatott Egyiptom
földjén a fáraón és szolgáin és az egész országon. Nagy hatalomról tett tanúságot s nagy rettenetet keltett
egész Izrael szeme láttára (MTörv 34,1–12).
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13. A régészet és a Biblia elbeszélései

Évszázadok óta számos ásatást végeztek a Szentföldön, a bibliai helyszíneken. Ezen ásatások eredményei kiegészítik a bibliai történelemről szerzett eddigi ismereteinket. Lássunk néhányat az ásatások legfontosabb leletei, eredményei közül!

A Mari és Nuzi városában talált „könyvtár”
Mezopotámia északi részén, Mari és Nuzi városában a régészek
agyagtáblák sokaságára bukkantak. A táblákon nomád törzsek (főként amoriták) házassági vagy adásvételi szerződései, egyéb okiratai olvashatóak. A szövegek a Kr. e. 2.
évezredből, a pátriárkák idejéből valók.
Ezekben a szövegekben sok olyan név fordul elő,
amely a Bibliából is ismerős (pl. Ábrám, Náchor, Jákob,
Benjamin, Lévi). A házassági szerződésekben sok esetben szerepel, hogy ha a feleség meddőnek bizonyul,
akkor köteles pótfeleséget biztosítani férje számára, akitől aztán gyermekei születhetnek. Ez a szokás gyakran
megjelenik a pátriárkák történetében is (pl. Sára és
Hágár). Később azonban ez a szokás eltűnik a zsidó
nép életéből.
A Mariban és Nuziban talált szövegek jól mutatják,
hogy a Biblia elbeszélései hűségesen tükrözik annak
a kornak a szokásait, tehát nem később kitalált történetek.

Ékírásos agyagtábla Nuzi városából (Kr. e. 1500–1350)
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Az amarnai levelek
Amarna városát IV. Amenhotep (Ehnaton; Kr. e. 1364–1347) fáraó
építtette. Ő volt az a fáraó, aki az egyetlen isten imádását vezette
be (akit a napkoronggal ábrázoltak). Amarna városának levéltárában sok olyan levelet találtak, amelyeket a kánaáni városállamok
királyai írtak. Több levél is fennmaradt Jeruzsálem egyik királyától,
Abdu Hepától.
A királynak, az én uramnak, Abdu Hepa, az ő szolgája. A te
lábaidhoz, király, hétszer, hétszer leborulok. Mit tettem én a
király, az én uram ellen? Mert azt mondják rólam a királynak,
és az uramnak: „Abdu Hepa fellázadt a király, az ő ura ellen.”
Nem az én apám és nem az én anyám helyezett engem erre
a helyre. A hatalmas király keze tett engem ide, atyám házába. Miért lázadnék én a király, az én uram ellen? Amíg a király
él, addig mondani fogom a király megbízottjának: „Miért támogatod a hapirukat, és miért vagy ellenséges a kormányzókkal szemben?” Ezért gyaláznak engem a király, az én uram
előtt… (EA, 286).

Abdu Hepának, Jeruzsálem királyának levele a fáraóhoz, amelyben
segítséget kér a hapiruk ellen

Ezekben a levelekben – ahogyan látjuk – a városok királyai a
fáraó segítségét kérik, mert rablók és hapiruk szorongatják őket.
A hapiru szó egy gyűjtőfogalom, amely vándorló nomád népcsoportokat, néha rablóbandákat jelölt. Egyes tudósok szerint a
„héber” népnév is ennek a szónak rokona.
Az amarnai levelek mutatják azt a zűrzavaros állapotot, amelyben a kis kánaáni városállamok egyiptomi fennhatóság alatt élő
uralkodói próbálták megtartani a hatalmukat. Ilyen volt az a Kánaán, ahová a honfoglaló Izrael megérkezett.

A Föld legrégibb városa?

Mókás kinézetű agyagedény Jerikóból (Kr. e. 1700 k.)
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Jerikó városa a Föld talán legrégebbi fallal körülvett, megerősített
városa. A város tornya és falai Kr. e. 7000 körül épültek. Nagy sírokat is feltártak Jerikóban, amelyekből látszik, hogy a halottakat
kedves eszközeikkel, élelemmel és vallási tárgyakkal temették el.
Jerikó városával kapcsolatban azt olvassuk a Szentírásban,
hogy Józsue hét napon át körbejárta a néppel együtt, a falai le-

omlottak, és a város elpusztult. Kathleen Kenyon ásatásai ezzel
kapcsolatban meglepő eredményre vezettek: Józsue idejében
(pontosabban Kr. e. 1400 és 800 között) Jerikó városa lakatlan
volt, legalábbis kőépületek és falak nem álltak a városban ebben
az időben. Hogyan magyarázzuk akkor a Biblia leírását?
Valószínűnek látszik, hogy a zsidóság egyik jelentős, ősi városából, a Jerikó közelében fekvő Gilgalból időnként ünnepélyes körmenetet vezettek Jerikó romjaihoz, hogy hálát adjanak
a honfoglalás ajándékáért. Ennek a körmenetnek a leírása, hagyománya (a frigyláda, a kürtök megfújása, a menet pontos sorrendjének leírása) alakulhatott át később az általunk ismert honfoglalás-elbeszéléssé.

Bileám jövendölése, amely a Deir ’Alla-i szentély falán, a
vakolatra felfestve maradt fenn – Rajz a megmaradt töredékek
alapján

Bileám, Beor ﬁa
A Jordántól keletre (Deir ’Allában) a régészek egy ammonita szentély romjait tárták fel. A szentély
falán a vakolatra egy prófétai jövendölés volt felírva, amely ezekkel a szavakkal kezdődött: „Bileámnak, Beor fiának felirata…” Az ammonita nyelvű felirat a Kr. e. VII. században került a szentély falára.
Bileámnak, Beor fiának felirata, az emberé, aki látja az isteneket. Íme, az istenek eljöttek hozzá
éjszaka, és beszéltek hozzá e szavak szerint: „Megjelent az utolsó láng, büntetések tüze jelent
meg.” Bileám fölkelt másnap, és nem tudott enni, és sírt erősen. A népe odajött, és azt mondta
Bileámnak, Beor fiának: „Miért böjtölsz és miért sírsz?” Azt mondta nekik: „Üljetek le! Megmutatom nektek milyen nagy csapás közeledik. Gyertek, és lássátok az istenek tetteit!” Az istenek
egybegyűltek, és a hatalmasok kitűztek egy időpontot. Azt mondták Samasnak (a napistennek): „Varrd be az eget, zárd el felhőiddel, legyen ott homály, és nem ragyogás. Mert rettenetet
fogsz kelteni…”
Bileám, a híres próféta, akit Moáb királya arra akart felkérni, hogy Izraelt megátkozza (vö. Szám
22–24), szerepel a szentély falfeliratán! Ismét a bibliai történet hitelességének egy világos bizonyítéka.

Filiszteus templom
A filiszteusok az úgynevezett tengeri népek közé tartoztak. Kis-Ázsiából és a Földközi-tenger
szigeteiről érkeztek Palesztinába Kr. e. 1200 körül. A régészek számos városban megtalálták
azokat a szépen megmunkált agyagkorsókat, edényeket és hatalmas koporsókat, amelyeket ők
készítettek.
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Tel Aviv mellett (Tel Qasile) egy nagy filiszteus templom romjait is feltárták, amelynek tetejét két faoszlop tartotta. Sámson is két oszlopot szétfeszítve rombolta le a filiszteusok egyik
templomát (vö. Bír 16,29).

Filiszteus templom romjai a tetőt tartó két oszlop talapzatával Tel
Qasilében

Salamon király építkezései
Salamon király hatalmas építkezéseket vezetett sokfelé az országban. Az általa épített városkapuk,
„kazamata” falak (két vékony kőfal, közöttük összekötő falak és föld), istállók romjai ma is jól láthatóak (pl. Megiddó, Hacor, Gézer).

Az elefántcsont palota
Izrael királyai (Omri és Ácháb) luxuspalotát építettek maguknak Szamariában. A szobák falait elefántcsont plakettek, faragott lemezek díszítették. Az elefántcsont rendkívül drága anyag volt abban az időben. A szegények sokszor kegyetlen megadóztatása volt az ára ennek a luxuspalotának.
Ámosz próféta keserűen vádolja
Izrael királyait emiatt (vö. Ám
3,15; 6,4). A régészek számos
ilyen elefántcsontból készített
táblácskát találtak Szamariában.

Elefántcsont plakettek Szamariából
(Kr. e. IX. sz.)
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Jehu adót ﬁzet
Jehu, Izrael királya kénytelen volt adót fizetni az
egyre jobban terjeszkedő Asszír Birodalomnak.
Az adófizető Jehu alakja fennmaradt egy asszír
domborművön.

Asszír obeliszk, amely III. Szalmanasszár győzelmeit ábrázolja – Ennek
egy részlete látszik a képen: Jehu, Izrael királya adót fizet az asszír
uralkodónak

Jeruzsálemi feliratok
Hiszkija király (Kr. e. 715–687) egy hosszú alagutat fúratott a sziklába, hogy a Gichon-forrás vizét Jeruzsálem falain belülre vezesse, és így felkészüljön az asszír ostromra. A vízvezeték mind a mai napig
látható, és a falán egy feliratot is találtak:
…még három könyök távolság volt, amikor egy ember hangját hallották, aki hívta a másikat.
(…) Ástak, egyik ember a másik felé, fejsze a fejsze felé, (…) és a víz átfolyt a forrástól a medencéig 1200 könyöknyi távolságra, és a szikla a fejük felett 100 könyök magas volt…
Hiszkija idejében a hatalmas asszír hadsereg nem tudta elfoglalni Jeruzsálemet (vö. Iz 36,1–37,38).
Ezt az asszír királyok évkönyvei is megerősítik: „Hiszkiját bezártam Jeruzsálembe, mint egy madarat
a kalitkába” (ANET 288). Az asszír uralkodó nem akarja nyíltan beismerni, hogy nem tudta elfoglalni Jeruzsálemet, ezért fogalmaz így:
„Hiszkiját bezártam Jeruzsálembe.”
Jeruzsálem városfalához közel, egy kis helységben a régészek agyagpecsétek sokaságát
találták. Ezekkel az írnokok az
általuk leírt, vagy másolt tekercseket pecsételték le. A tekercsek elpusztultak, de a pecsétek
megmaradtak.
A pecséteken többek között
a következő nevek olvasha- A Hiszkija király idejében a sziklába fúrt Gichon-alagút felirata
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tóak: Gemarja, Sáfán fia; Jerahmeel; Báruk, Nerija fia. Ez a három személy a Bibliában
is szerepel. Gemarja, Sáfán fia Jojakin király egyik írnoka volt (Jer 36,10–12.25),
Jerahmeel a király egyik fia volt. Báruk, Nerija fia fia pedig Jeremiás tanítványa és
írnoka, Báruk próféta!

Jeremiás tanítványának, Báruk prófétának a pecsétje – A pecsétet a jeruzsálemi ásatások során a városfalhoz közeli kis
helységben találták a babiloni ostrom alatt keletkezett hamu és törmelék között

„Azeka fényei már nem látszanak”
Lákis városa a Jeruzsálemhez felvezető völgyben állt, a városhoz vezető utat védte. A várost az asszírok és a babiloniak is ostromolták, és elfoglalták. Az asszír ostromot (Kr. e. 701) drámai eszközökkel,
megdöbbentő módon ábrázolja egy asszír dombormű Szancherib király ninivei palotájából. Karóba
húzott, megcsonkított, a falra felszegezett emberek látszanak rajta.
Lákisban cserépdarabokra felírt leveleket is találtak, amelyeket egy szomszédos erődből küldhettek oda a babiloni ostrom idején (Kr. e. 589). Az egyik levél drámai hangon írja: „Lákis fényeit [tűz és
füst jeleit] még látjuk. (…) Azeka fényei már nem látszanak” (IV. Lákis osztrakon). Azeka (egy másik
közeli erőd) már elesett, megsemmisült.
Az Úr engedje meg az én uramnak, hogy jó hírt hallhasson a mai napon! Mindent aszerint tettem, ahogyan az én uram megírta. Felírtam a kapura mindent, ahogyan az én uram meghagyta
nekem. Azt illetően, amit Bet-haraphipról írtál, nincsen ott senki. Semakhját illetően: Semajah
felhozta őt ide a városba. Ma nem küldök senkit hozzád, de holnap majd küldök. Tudja meg az
én uram, hogy Lákis fényeit még látjuk, azok szerint az utasítások szerint, amit az én uram adott,
de Azeka fényei már nem látszanak.
„ próféta [vagy: vezető emEgy másik levél arról számol be, hogy „a
ber] szavai nem jók, elgyengítik a harcosok kezét” (VI. Lákis osztrakon). Ez a próféta valószínűleg nem más mint Jeremiás, aki
megadásra szólította fel a népet, hogy így elkerüljék a rettenetes ostromot, a megsemmisülést. Jeremiás könyve ugyanezt a próféta elleni vádat idézi: „a próféta elgyengíti a harcosokat” (Jer 38,4).

Cserépdarabra írt levél, amelyet egy katonai parancsnok írt Lákis városának közeléből
a babiloni invázió idején (Kr. e. 589) – Drámai hangon ad hírt arról, hogy Azeka fényeit
már nem látják
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A régészet üzenete
Az eddigi ásatások során számos más, rendkívül érdekes lelet is napvilágra került a Bibliával kapcsolatban. Így például Mesa moábita király oszlopa, Babilon hatalmas városkapujának és toronytemplomának romjai, a Garizim-hegyi szamaritánus templom romjai, az elefantinei zsidó közösség írásai, Nagy
Heródes király jeruzsálemi templomának sok maradványa, a kumráni tekercsek stb.
Ezek a leletek egyrészt gazdagítják ismereteinket a Biblia koráról, másrészt igazolják a Biblia szavahihetőségét, hitelességét.

Mesa moábita király oszlopa, mely a Kr. e. 850 körüli, Izrael elleni győztes hadjáratának és királysága
megszervezésének állít emléket

!

FELADAT
Keress a könyvtárban egy olyan könyvet, amely a bibliai ásatásokról szól! Olvass el belőle néhány oldalt!
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14. Józsue, Bírák

A deuteronomisztikus történeti mű
Bibliakutatók (pl. Martin Noth) felfigyeltek arra, hogy a történeti könyvek egy nagy csoportja
(Józsue, Bírák, 1–2 Sámuel, 1–2 Királyok) egységes szemlélet szerint, egységes stílusban íródott.
Különösen azokra a részekre igaz ez, ahol a történeti könyvek egy hosszú beszédet, vagy elmélkedést tartalmaznak: Józsue búcsúbeszéde (Józs 23); Sámuel próféta beszéde (1Sám 12); Salamon
király imája a templom felszentelésekor (1Kir 8); elmélkedés Szamaria bukásának okairól (2Kir 17).
Ezek a szövegek ugyanazt a szemléletmódot és stílust tükrözik, mint a Második Törvénykönyv (Deuteronomium).
Nagyon valószínű, hogy ezeket a könyveket (MTörv, Józs, Bír, 1–2Sám, 1–2Kir) egyetlen „iskola”
alkotta meg. Ezt az „iskolát” (szellemi irányzatot, tanítványi kört) nevezzük deuteronomisztikus iskolának. Az iskola Jozija király vallási reformja idején (Kr. e. 622) keletkezett. A reform lényege a kultusz
központosítása (ettől kezdve csak a jeruzsálemi templomban volt szabad áldozatokat bemutatni),
és a szegények iránti szolidaritás erősítése volt (2Kir 22–23). Ezek az eszmék alkotják a Második Törvénykönyv gerincét is (vö. MTörv 12,2–12; 14,28–15,18).
Azokat a helyeket, ahol a népek, amelyeket nemsokára kiűztök, isteneiket imádták, mind romboljátok le
a földig, a magas hegyeken, a dombokon és a zöldellő fák tövében. Zúzzátok össze oltáraikat, törjétek szét
kőoszlopaikat, égessétek el szent fáikat, semmisítsétek meg bálványaikat, irtsátok ki a nevüket is erről a
helyről. De az Úrral, a ti Istenetekkel ne tegyetek így! (…) Ha átkeltek a Jordánon és letelepedtek azon a
földön, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad nektek örökségül, és ha körülöttetek minden ellenségtől nyugalmat ad nektek, úgyhogy biztonságban élhettek, akkor az Úr, a ti Istenetek választ majd lakóhelyet a nevének. Oda vigyetek majd mindent, amit parancsolok: égőáldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket,
adományaitokat, s minden válogatott fogadalmi ajándékokat, amellyel dicsőítitek az Urat. S örüljetek
az Úr, a ti Istenetek színe előtt, ti és fiaitok és leányaitok, szolgáitok és szolgálóitok, a levitával együtt, aki
körötökben él, mivel nem kapott részt veletek az örökségből. (…)
Minden harmadik évben különítsd el az azévi termésből a tizedet és tedd a kapud elé. Aztán menjen
a levita, aki nem kapott veled részt és örökséget, a városban lakó idegen, árva és özvegy, s egyen jóllakásig,
hogy az Úr, a te Istened megáldjon kezed munkájában, s mindenben, amibe csak belefogsz.
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Minden hetedik évben adj haladékot. A haladék jegyében így kell eljárni: a hitelező engedje el a kölcsönt, amit embertársának adott, ne szorongassa sem embertársát, sem testvérét, ha az Úr (tiszteletére)
kihirdetik a haladékot. Nem lesz közted szegény, mert az Úr, a te Istened bőségesen megáld azon a földön,
amelyet az Úr, a te Istened örökrészül ad neked, hogy a tied legyen, ha valóban hallgatsz az Úr, a te Istened
szavára, s mind szem előtt tartod és teljesíted azokat a parancsokat, amelyeket ma eléd tárok. Ha szegény
akad közted, egy testvéred valamelyik városodban vagy földeden, amelyet az Úr, a te Istened ad majd neked, ne keményítsd meg szívedet, és ne csukd be a markod testvéred, a szegény előtt, inkább nyisd meg
a kezed, s adj szívesen annyit, amennyire csak szüksége van szorult helyzetében. Ügyelj, nehogy gonosz
gondolat támadjon szívedben. Mindig lesznek szegények a földön. Ezért most megparancsolom: Nyisd
meg a kezed testvéred, a földeden élő szűkölködő és szegény előtt.
Ha eladja magát neked egy népedből való testvéred, egy héber férfi vagy nő, hat évig szolgáljon neked,
a hetedik esztendőben azonban engedd szabadon. S amikor felszabadítod, ne engedd el üres kézzel. Adj
neki bőségesen nyájadból, szérűd és sajtód terméséből. Adj neki aszerint, ahogy az Úr, a te Istened megáldott. Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, s az Úr, a te Istened szabadulást
adott neked (MTörv 12,2–12; 14,28–15,18).

A deuteronomisztikus iskola szellemiségét nagyon erősen áthatotta egyes próféták (különösen
Ozeás és Jeremiás) tanítása. Az iskola története során aztán a nagy történeti művet többször átdolgozták. Volt olyan átdolgozó (redaktor) aki a törvény fontosságát hangsúlyozta, volt, aki a próféták szerepét emelte ki (ekkor kerül be az elbeszélésbe Illés és Elizeus története is). A történeti
mű valószínűleg a babiloni fogság idején nyerte el végleges formáját.
Az utolsó esemény, amit említ, hogy Jojakin király kegyelmet kap Babilonban (Kr. e.
562), de Kürosz rendeletét (Kr. e. 538)
már nem említi. Valószínűleg ennek kiadása előtt keletkezett.
Legfőbb üzenete az, hogy a
babiloni fogság Izrael bűnének
következménye. Nem hallgattak
a prófétákra, ezért Isten a fogság
büntetését, megtisztító kohóját
mérte rájuk. Ám ha megtérnek
és hozzá kiáltanak, akkor majd
újra irgalmat nyernek.

Babiloni ékírásos feljegyzés, amely megemlíti, hogy Jojakin király
ételadagot kap a babiloni uralkodótól – Ugyanerről a kapott kegyelemről
számol be a Biblia is (2Kir 25,27-30: „Bábel királya kiengedte őt börtönéből…
letehette rabruháját … gondoskodtak ételéről napról napra, amíg csak élt”)
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Józsue
Józsue könyve a honfoglalás eseményét mondja el. Az Ígéret földjének elfoglalása hosszú és összetett folyamat volt. Néhány nagyobb csata és néhány fontos város elfoglalása is része volt a folyamatnak (pl. Hacor, Bétel). Ezeknek a városoknak az elfoglalását a régészet is bizonyította.
A honfoglalás jelentős része azonban békésen zajlott. A régészek kimutatták, hogy a honfoglalás évtizedeiben több száz kis falu épült Szamaria és Júdea hegyvidékén. Ezek a falvak
a születő Izrael lakóhelyei voltak.
A falvak építkezési stílusa, agyagedényei, víztárolói nagyon hasonlítanak a kánaániták (az ország
addigi lakói) hasonló építményeihez, termékeihez. Ez azt mutatja, hogy a falvak lakosságának egy
jelentős része az ország belsejéből költözött fel a dombvidékre. A síkságon erős volt az egyiptomi
ellenőrzés, az adószedés; ez elől menekültek sokan a szabadabb hegyvidéki területre. Ezek a szabadságkereső lakosok egyesülhettek az Egyiptomból érkező izraelitákkal.
Ezt a bonyolult folyamatot Józsue könyve leegyszerűsítve ábrázolja. A honfoglalás leírásába későbbi elemek is keveredtek, például Jozija király hadjáratainak emléke, amellyel az északi országrész
egy darabját visszaszerezte, vagy az asszír propagandaírások elbeszélései Asszíria győztes háborúiról. (Hasonló elemek: az istenség az égből bátorítja, jégesővel segíti az asszírokat stb.)
Józsue könyve gyakran beszámol arról, hogy a honfoglalás során Izrael fiai mindenkit megöltek
az ott lakók közül (vö. Józs 6,21; 8,22–25; 10,28–43; 11,10–12). Ezek eltúlzott leírások, valójában az
ország lakosságának nagy része életben maradt és részben beolvadt Izraelbe. A leírások mögött ott
van az a kezdetleges felfogás, hogy Isten a mi Istenünk, a mi háborúink szent háborúk, a mi ellenségeink Isten ellenségei is. Úgy képzelték, hogy Isten adja a győzelmet, és őt illeti a zsákmány is, mindent neki kell föláldozni. Ez természetesen nem így van. Szent háborúk nincsenek. Istennek minden
nép kedves, hiszen ő minden embert üdvözíteni akar. Ez a felfogás csak lassan érvényesül a Szentírásban. Így mutatja majd be a Biblia az istenfélő moábita nő, Rut alakját, vagy Jónás történetén keresztül a bűnbánatot tartó niniveieket. A Józsue könyvében található kegyetlen háborúk átvitt értelemben arra taníthatnak minket, hogy a bűneinket nagy elszántsággal kell kiirtani magunkból, különben
azok fognak felfalni bennünket
(vö. Mk 9,42–48: „Ha jobb szemed bűnre csábít, vájd ki…”).

A bibliai Hacor városának helye – Az ásatások
bizonyították, hogy Józsue idejében elfoglalták,
felégették
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Izrael népe tehát többféle
népcsoport egyesüléséből jött
létre. Az is mutatja ezt, hogy a
héber nyelv a kánaánita nyelvhez áll nagyon közel (szinte
azonos vele): Izrael átvette Kánaán nyelvét. Ezt a népcsoportok közötti szövetséget jelzi a
Biblia a szichemi gyűlés leírásával. Józsue összehívja a különböző törzseket, elmondja nekik a kivonulás eseményeit, és
aztán ez alapján a hit alapján
kötnek szövetséget (Józs 24).
Izrael népének legfőbb összetartója a közös hit volt.

Száműzöttek menete a fogságba – Babiloni dombormű (Kr. e. VIII–VII. sz.)

?

Egy népet a közös hit, a közös eszmények, értékek, az összetartozás tudata tart össze. Mit tehetnénk azért, hogy a magyar népben erősödjenek ezek az értékek? Mit tehetünk azért, hogy
az osztályközösség (a hittancsoport) igazi közösséggé váljon? Mi az, ami ebben a közösségépítésben rajtad múlik?

Bírák
Izrael népét kezdetben nem királyok kormányozták, hanem bírák. A bírák népvezérek voltak, akik
Izrael háborúit vezették. Hatalmuk általában csak néhány törzsre terjedt ki. Karthágóban és Mari
városában is bíráknak (suﬀete) nevezték a nép vezéreit.
A Biblia kissé sematikus módon 12 bírát mutat be, 6 nagy és 6 kisebb jelentőségű bírát. Gedeon
a midiániták, Sámson a filiszteusok kezéből szabadította meg Izraelt. Korábban már tanultuk az ő
történeteiket (A Könyvek Könyve, 13. lecke; Bír 6–9; 13–16).
Jefte Gileádból származott, egy utcanő gyermeke volt. Apjának más gyermekei is voltak a törvényes feleségétől. Amikor Jefte felnőtt, testvérei elűzték. Izrael abban az időben az ammoniták
uralma alá került. Ekkor a gileádi emberek elmentek, és kérték Jeftét, hogy álljon az élükre. Jefte
feltétele az volt, hogy amennyiben győz, akkor békeidőben is a nép vezére lehessen. Jefte a csata
előtt fogadalmat tett: ha győz, akkor az első embert, aki a házából elé jön, hogy köszöntse őt, feláldozza az Úrnak égőáldozatul. Jefte legyőzte az ammonitákat.
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Amikor Jiftach (Jefte) visszatért Micpából házába, a lánya ment eléje, dobszóra táncolva. Egyetlen gyermeke volt. Rajta kívül se fia, se lánya nem volt. Amikor meglátta, megszaggatta ruháját, és így szólt:
„Ó, leányom, balszerencsét hozol rám! Épp te vagy, aki nyomorúságba taszítasz? Köteleztem magam az
Úr színe előtt és nem vonhatom vissza.” Atyám – felelte neki –, ha elkötelezted magad az Úrnak, tégy velem fogadalmad szerint, amelyet tettél, mert az Úr megadta neked, hogy bosszút állhass ellenségeiden,
Ammon fiain.” Azután ezt mondta atyjának: „De engedd meg nekem, hogy két hónapra elmehessek a
hegyek közé, és barátnőimmel elsirathassam szüzességemet” (Bír 11,34–37).

Giovanni di Benvenuto: Jefte és lánya találkozása (1470 k.)

Az emberáldozat szokásos volt abban az időben. Ezt a szokást csak nagyon nehezen és lassan
tudta kiirtani az az erkölcsi szemlélet, amelyet a kinyilatkoztatás hordoz.

!

FELADAT
Nézd meg egy térképen, hol telepedett le a 12 törzs! Hol voltak a jelentősebb városaik?
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15. Dávid és Salamon

Az Úr kedveltje
Az egyre erősödő filiszteus veszély és a környező népek példája is arra indította Izraelt, hogy királyt
válasszon magának. Sámuel próféta volt az, aki az első királyt, Sault királlyá kente fel. Sámuel Hanna
gyermeke volt, és Silóban szolgált a szent sátornál az öreg Héli mellett. Az Úr azután meghívta őt
prófétájának (A Könyvek Könyve, 14. lecke; 1Sám 1–3).
Saul halála után aztán Dávid lett Izrael királya. Két nagy hagyományegységet kapcsoltak össze
Dávid történetében: Dávid felemelkedésének elbeszélését (1Sám 9–2Sám 5) és Dávid trónutódlásának
elbeszélését (2Sám 9–20; 1Kir 1). Ez a két nagy elbeszélés az ókori történetírás remekei közé
tartozik. Reálisan ábrázolja az egyes szereplőket a hibáikkal együtt.
Egyenes vonalú (nem ciklikus) történelemszemléletet tükröz,
ahol az események a beteljesedés felé tartanak, és amelyben
az ember szabadságának tere van.
Dávid a betlehemi Izáj (más kiejtés szerint Jessze) fia volt,
és Sámuel kente fel királlyá (1Sám 16). Dávid legyőzte a hatalmas Góliátot (1Sám 17), és lantjátékával képes volt megnyugtatni a sokszor dühöngő Saul királyt. Saul egyik
hadvezére lett, és egyre nagyobb győzelmeket
aratott. A nép így köszöntötte őt: „Saul legyőzött ezret, de Dávid tízezret!” (1Sám 18,7). Saul
féltékennyé vált Dávidra, és meg akarta őt ölni.
Ebben a konﬂiktusban Jonatán, Saul fia és Dávid
jó barátja Dávid mellett állt. Annak ellenére, hogy ő
volt a trónörökös, tudta és elfogadta azt, hogy Dávid az
Úr választottja. Egy alkalommal így bátorította Dávidot:
Szépen megmunkált és kifestett filiszteus agyagedények

„Ne félj, nem ér utol atyám keze. Te leszel Izrael királya, s én csak a második (személy) leszek. Atyám is
tudja ezt jól.” Aztán mind a ketten szövetséget kötöttek az Úr előtt. Dávid ottmaradt Horsában, Jonatán
meg elment haza (1Sám 23,17–18).
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Saul haragudott a fiára, Jonatánra is, amiért ő Dávid mellett állt.
Saul haragra lobbant Jonatán ellen, és azt mondta neki: „Te elvetemült fiú! Azt hiszed, nem tudom, mennyire ragaszkodol – szégyenedre és anyád méhének szégyenére – Izáj fiához? Ameddig Izáj fia a földön
él, addig sem te, sem királyságod nincs biztonságban. Küldj hát érte és hozasd nekem ide, mert halál fia!”
(1Sám 20,30–31).
Jonatán mindezek ellenére mégis védte, segítette Dávidot.
Szép példája ez az önzetlen, őszinte barátságnak.
Dávid több alkalommal megölhette volna Sault, de nem tette
(vö. 1Sám 24). A megbocsátása magát Sault is megdöbbentette:

Cima da Conegliano: Dávid és Jonatán (1505–10)

Amikor Dávid befejezte Saulhoz intézett szavait, az így szólt: „A te hangod az, fiam, Dávid?” S elkezdett
sírni. Aztán ezt mondta Dávidnak: „Te jobb vagy, mint én, mert te jót tettél velem, én meg rosszat tettem veled. S ma megtetézted azt a jót, amit tettél velem, mert az Úr kezedbe adott, mégsem öltél meg.
Ha valaki találkozik ellenségével, hagyja tán, hadd menjen békén az útján? Fizesse vissza neked az Úr azt
a jót, amit ma tettél velem! Nézd, tudom jól, hogy uralomra jutsz, és kezedben megszilárdul a királyság
Izraelben. Ezért most esküdj meg nekem az Úr nevére, hogy halálom után nem irtod ki utódaimat, és nem
törlöd ki nevemet atyám házából.” Dávid megesküdött Saulnak, és Saul hazament, Dávid és emberei meg
visszatértek a rejtekhelyükre (1Sám 24,17–23).

„Én atyja leszek, ő pedig ﬁam lesz nekem”
Dávid elfoglalta Jeruzsálemet, és megtette fővárosának (2Sám 5,6–10). Jeruzsálem az északi és a déli
országrész között feküdt, így nagyon alkalmas volt arra, hogy összekapcsolja a két országrészt.
Elhatározta, hogy templomot épít az Úrnak, ám Nátán prófétán keresztül Isten ezt visszautasította. Ekkor hangzott el az első nagy messiási ígéret.
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Még akkor éjszaka történt, hogy az Úr szózatot intézett Nátánhoz: „Menj, és mondd meg szolgámnak,
Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyemül? Azóta, hogy kivezettem Izrael
fiait Egyiptomból, sose laktam házban mind a mai napig, hanem ide-oda vándoroltam egy sátorban – az
volt a hajlékom. Ezenkívül mondd még meg szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a Seregek Ura: Elhoztalak a legelőről, a juhok mögül, hogy népem, Izrael fejedelme légy. Veled voltam minden vállalkozásodban,
és minden ellenségedet megsemmisítettem előtted. Nagy nevet szerzek neked, olyat, mint a föld nagyjaié.
Az Úr naggyá tesz, s házat épít neked az Úr. Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom
utánad magvadból származó utódodat és megszilárdítom királyságát. [Az házat épít nevemnek, én meg
minden időkre megszilárdítom királyi trónját.] Az atyja leszek, ő meg a fiam lesz. Ha eltévelyedik, az emberek módjára bottal fegyelmezem, s olyan csapásokkal, amelyek az emberek fiait érik. De irgalmamat
nem vonom meg tőle, amint elődödtől megvontam. Nem, házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd marad” (2Sám 7,4–16).

Dán városában talált felirat, mely megemlíti
Isten örökkévaló királyi házat, dinasztiát ígért
Dávid házát (Kr. e. IX–VIII. sz.)
Dávidnak. Isten Ábrahámnak ezt ígérte: „Általad,
és utódod által nyer áldást a föld minden népe”
(Ter 12,3). Izrael népe ezt az ígéretet hordozta.
Most ez az ígéret egy konkrétabb formát ölt. Az eljövendő király lesz ennek az áldásnak a közvetítője,
megvalósítója. Isten nevében fog uralkodni, elhozza
majd az ő országát: a béke, az igazság és a szeretet országát.
Ez a remény ettől kezdve egyre erősebbé vált. A próféták újra és újra jövendöltek az eljövendő Messiás-királyról. Lassan aztán a Messiás alakja elszakadt a királyi családtól.
Megjelent a szenvedő Megváltó (Iz 52,13–53,12), vagy a titokzatos Emberfia alakja is (Dán 7). A messiási jövendölések egyre inkább
szétfeszítik a túlságosan emberi elképzeléseket.
Dávid nem sokkal később egy súlyos bűnt követett el: megölette
az egyik derék katonáját, a hettita Uriást, és elvette a feleségét Betsabét.
Nátán próféta az egyetlen, aki bátran a király szemére meri vetni a bűnét.
Dávid bűnbánatot tart a próféta szavaira (2Sám 11–12).
Ettől kezdve aztán Dávid uralmát nagyon sok baj és zűrzavar kíséri. Fellázad
ellene a fia, Absalom (Támárnak, a húgának megbecstelenítése miatt; 2Sám 13–19),
aztán a benjaminita Seba (2Sám 20), végül fellázad Dávid ellen egy másik fia, Adonija is
(1Kir 1). Dávid súlyos bűne attól kezdve az egész életét, és a családja sorsát is megpecsételi. A bűn tönkreteszi az ember életét, megsebzi, szétrombolja a családokat.
Ezeket a történeteket már részletesen tanultuk. Ha szükség van rá, ismételd át őket! (A Könyvek
Könyve, 15. lecke).
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Salamon
Salamon Dávid és Betsabé gyermeke volt. Miután király lett, Gibeonban megjelent neki Isten.
A király elment Gibeonba áldozatot bemutatni. Ez volt ugyanis a legjelentősebb magaslat. Ezer égőáldozatot mutatott be Salamon ott az oltáron. Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak, éjszaka, álmában.
Így szólt az Isten: „Kérj, mit adjak neked!” Salamon azt felelte: „Nagy irgalommal voltál szolgád, az én
atyám, Dávid iránt: hűségesen, jó lélekkel és egyenes szívvel járt színed előtt; mindvégig irgalommal voltál
hozzá: megajándékoztad egy fiúval, aki most a trónján ül. Igen, Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat atyám helyett. De hát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Ráadásul kiválasztott
néped élén áll szolgád, egy nagy nép élén, amely akkora, hogy se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak halló
szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat. Mert hisz ki tudná másképp kormányozni ezt a
te népes népedet?” Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Ezért így szólt hozzá az
Úr: „Mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám, nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak,
nem is ellenséged életét kérted, hanem bölcsességért könyörögtél, hogy szem előtt tartsd az igazságot,
lásd, megadom neked, amit kértél. Bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt előtted, s nem lesz
utánad sem. Ráadásul azt is megadom, amit nem kértél, a gazdagságot és a dicsőséget, hogy nem lesz a
királyok közt hozzád hasonló. S ha az én útjaimon jársz, megtartva parancsaimat és törvényeimet, amint
atyád, Dávid járt, hosszú életet ajándékozok neked” (1Kir 3,4–14).
Salamon halló szívet kért Istentől, hogy mindig hallhassa
az ő intését, és aszerint tudjon
cselekedni. Több hasonló elbeszélést ismerünk egyiptomi
fáraókról, amikor az uralkodásuk kezdetén álmukban egy istenség különleges feladatot
bíz rájuk. Ezek az elbeszélések
jelzik a következő fáraó uralmának „programját”, vezérfonalát. Salamon uralkodásának
vezérgondolata a halló szív.
Hamarosan mindenki megbizonyosodhatott Salamon bölcsességéről.

Gézer városának hármas kapuzata, amelyet
Salamon király építtetett
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Akkortájt elment a királyhoz két szajha. Eléje járultak, s az egyik asszony azt mondta: „Engedj meg, Uram!
Én, és ez az asszony itt ugyanabban a házban lakunk. Szültem a jelenlétében a házban. Három nappal lebetegedésem után ez az asszony is szült. Együtt voltunk, nem volt senki idegen a házban, csak mi ketten
voltunk a házban. Aztán éjszaka ennek az asszonynak meghalt a fia, mert agyonnyomta. Erre éjnek idején
fölkelt, s míg szolgálód aludt, elvette mellőlem fiamat és saját keblére fektette, az ő halott fiát meg az én
keblemre tette. Amikor fölkeltem, hogy megszoptassam, lám, halott volt a fiam. De virradatkor jobban
megnéztem, s kiderült, hogy nem az én fiam volt, akit szültem.” A másik asszony azonban ellene vetette: „Nem igaz, a te fiad halott, s az enyém az élő.” Így vitatkoztak a király előtt. Erre a király azt mondta:
„Ez azt állítja: Az az én fiam ott, mármint az élő, s a te fiad a halott. Az meg kijelentette: Nem igaz, a te
fiad a halott, az enyém az élő.” Aztán megparancsolta a király: „Hozzatok ide egy kardot!” Odavittek hát a
királynak egy kardot. S a király így szólt: „Vágjátok ketté az élő gyermeket, s adjátok az egyik felét az egyiknek, a másik felét a másiknak!” Akkor az az asszony, akinek a gyerek a sajátja volt – mivel fölébredt benne
a fia iránti szeretet –, azt mondta a királynak: „Engedelmeddel, uram, adjátok oda neki a gyermeket, ne
öljétek meg!” A másik ellenben így kiabált: „Ne legyen se az enyém, se a tied, vágd ketté!” Most a király vette át a szót, s azt mondta: „Annak adjátok oda a gyereket, ne öljétek meg! Mert az az anyja.” Egész Izrael
hallott a király ítéletéről, és nagy tiszteletre ébredt a király iránt, mert látták: isteni bölcsesség tölti el, hogy
igazságot szolgáltasson (1Kir 3,16–28).

Salamon hatalmas, erős birodalmat hozott létre. Legyőzte az egyiptomi hadsereget is (Siamun
fáraó seregét), ezért kapta meg tőle Gézer városát, és a lányát (vagy egy rokonát) feleségül. Salamon kikötőt építtetett az Akabai-öbölben, és így ellenőrizte az Arábia felé tartó kereskedelmi utat.
Ez lehetett az egyik oka annak, hogy Sába királynője eljött Salamonhoz tárgyalni. Salamon Tírusz
királyának segítségével hajókat is építtetett.
Egyiptomból lovakat vásárolt és sok harci
szekere volt. A harci szekerekkel kereskedett is,
eladta a hettitáknak és az arámoknak. A lovak
számára nagy istállókat létesített (a Megiddó
városában épült istálló romjai ma is láthatóak).
Salamon az országot 12 adókörzetre osztotta.
A körzetek nem a törzsek területe szerint voltak kijelölve. Ezáltal meg akarta gyengíteni a 12
törzs önállóságát. Júda törzsének nem kellett
adóznia. Így elvetette a szakadás magját, mely
a halála után be is következett: a tíz északi törzs
elszakadt Júda törzsétől. Salamon mellett nem
voltak próféták (mint Dávid udvarában), csak udvarnokok, felügyelők, katonák.
Salamon hatalmas építkezésekbe is fogott.
Nagy városokat erősített meg kapukkal és falak- Nikolaus Knupfer: Sába királynője Salamon előtt (1640 k.)
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kal (pl. Gézer, Hacor, Megiddó). A városkapuk több egymás utáni
kapuból álltak, így ha az ellenség az elsőt betörte, vagy felgyújtotta, még mindig túl kellett jutnia a többin, miközben a falakról
lőtték őket. Ezért a kapuk a város erejének jelképeivé is lettek (vö.
Mt 16,18).
Salamon ezenkívül felépítette a jeruzsálemi templomot, és
mellé a királyi palotáját. Ezekhez az óriási építkezésekhez rengeEgy szép épületdísz Ramat Rachelből, Betlehem közeléből teg emberre és pénzre volt szüksége. Emberek tízezrei végez(Kr. e. VIII. sz.)
tek robotmunkát Salamon építkezésein. A munkások felügyelője egy idegen, a kánaánita Adorám volt, akit Salamon halála után megölt a fellázadt tömeg. Az
építkezések díjául Salamon 20 várost adott át Galileából Tírusz királyának.
Salamon rengeteg feleséget és mellékfeleséget vett magának. A feleségei számára kis házakat
építtetett, és minden szükségessel ellátta őket. Ehhez is rengeteg pénz kellett, amit a szegényektől
elvett adókból biztosított. Azt a hegyet Jeruzsálem mellett, ahol a sok feleség és mellékfeleség házai álltak, így nevezték el: „A botrány hegye.”
Lassanként Salamon halló szíve süketté vált. Süketté Isten hangjára, süketté a szegények jajkiáltásaira. A szenvedély elvakította. Salamon halála után a nagy birodalom szétesett. A fia, Roboám csak
a déli országrész, Júda fölött tudta megtartani az uralmat.

?

Salamon uralkodása példája a ravasz, de rövidlátó politikának. Egy olyan politikának, amelynek nincsenek szilárd erkölcsi elvei, nem a közjót mozdítja elő, nincsenek távlati céljai. Sorold
fel Salamon uralmának negatív vonásait! Ismersz-e a történelemből, a közelmúltból hasonlóan negatív politikai döntéseket? Említs meg néhányat! Milyenek a helyes politikai döntések?
Milyen egy államférfi, ha halló szíve van?

!

FELADAT
Ismersz-e olyan embert, akit süketté és vakká tett a szenvedély? Határozd el, hogy nem leszel
rabja semmilyen szenvedélynek!
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16. Ámosz, Ozeás

A próféták
Nemcsak Izrael népének, hanem az ókori Kelet más népeinek is voltak prófétáik. Hasonló volt a próféták elnevezése (nabi–nabu), és sokszor hasonló üzeneteket adtak át. Egy arám feliraton (a Zakkur-sztélén) például a következő prófétai üzenet szerepel egy ostromlott város királyának: „Így szól
hozzád Baal Sammajin (vagyis az Ég Ura): Ne félj! Én tettelek meg királlyá. Veled leszek és megszabadítalak.” Mintha egy bibliai prófétát hallanánk.
A többi nép prófétái mégis egészen mások voltak, mint a Biblia prófétái. A többi népnél foglalkozásnak tekintették a prófétaságot. A próféta egy eszköz volt, akin keresztül meg lehetett tudni az
istenek szándékát. Sok más ilyen eszköz is volt (az állatok mája, a madarak röpte, a csillagok állása,
halottlátó asszony stb.). A próféta fizetséget kapott a szolgálataiért. A jövendölését még más pótjelekkel is ki kellett egészítenie: egy hajtincs, egy bojt a ruhájából, amivel az udvari papok különleges
szertartásokat végeztek, hogy kiderítsék, hiteles-e a jövendölés. A próféták nevei nem maradtak
fenn, mert a személyük lényegtelen volt, ők csak eszközök voltak, hogy az istenek szándékát megtudakolják. A legfőbb különbség pedig az, hogy a Biblián kívül egyetlen prófétai meghívástörténet
sem maradt fenn. A többi népek prófétái ugyanis nem élték át azt a személyes találkozást, a találkozásnak a drámáját, amit a bibliai próféták.
A Bibliában a prófétaság gyökeresen mást jelent. Amikor Isten
egy embert meghív prófétának, akkor nem valamit akar tőle,
hanem mindenekelőtt őt magát akarja. Így olvassuk Ábrahámról: „Kiválasztotta őt barátjának” (vö. Iz 41,8;
2Krón 20,7; Jak 2,23). A próféta nem eszköz, nem
médium, hanem Isten barátja.

Ámosz
Ámosz a legelső író prófétánk, vagyis az első olyan próféta, akinek a könyve fennmaradt. A VIII. század elején működött az északi országrészben. Ámosz magát nem nevezi hivatásos prófétának, vagyis ő nem a prófétaságból akar megélni.

Ámosz próféta
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Ámosz így felelt Amacjának: „Nem voltam én próféta, sem prófétának fia: pásztor voltam és szikomort
gyűjtögettem. Az Úr azonban elhívott a nyáj mellől. Azt mondta nekem az Úr: Menj, jövendölj népemnek,
Izraelnek!” (Ám 7,14–15).

Ámosz pásztor volt, és szikomor-szurkáló. Nyáron a pásztorok igen gyakran a jerikói oázishoz terelték le az állataikat. Ezen a vidéken sok szikomorfa volt. A szikomor kis bogyótermése akkor lesz
igazán édes, ha megszurkálják. A jerikóiak annak fejében engedték a pásztorokat az ő területükön
legeltetni, ha közben megszurkálják a bogyókat.
Ámosz tehát nem megélhetési célból lett próféta. Meghívásáról így ír:
Ki ne rettegne, ha ordít az oroszlán? Ki ne prófétálna, ha szól az Úr, az Isten? (Ám 3,8).

Szikomorfa

Ha valaki a pusztában meghallja az oroszlán üvöltését, akkor egész testében reszket. Ámosz is
valami hasonlót élt át. Érezte a végtelen Isten izzó közelségét, nagyságát. Egész testében reszketett,
mert prófétálnia kellett. Ámosz könyvének sorai között ezt a tüzet kell megéreznünk.
Ámosz korában Izrael békés időszakot, és egy
hirtelen gazdasági fellendülést élt át. Szíria hatalma meggyengült, és II. Jerobeám hosszú uralma
jólétet hozott, legalábbis egyeseknek. Ámosz
azonban mégsem volt elégedett. A II. Jerobeám
által meghódított várost (Debirt vagy más néven Lo Debart), amelyre Izrael akkoriban nagyon
büszke volt, ő egyszerűen semminek (lo dabar)
nevezi. A hét környező nép ellen elmondott szavait (amelyet örömmel hallgathattak) megtoldotta egy nyolcadik jövendöléssel, mely Izrael
ellen szól (Ám 2,6–16).
Ámosz nem ujjongott a gazdasági és katonai sikereken. Látta, hogy egyesek hirtelen meggazdagodásának ára van: sok szegény ember nyomora. Igen gyakran így történik ez a történelemben:
a hirtelen gazdasági föllendülés csak kevesek számára hoz jólétet.
Jaj Sionban a gondtalanul élőknek, és Szamaria hegyén a bizakodóknak! Az első nép nemeseinek, akik elé
hódolva járul Izrael háza. (…) Késleltetitek az Úr napját, és siettetitek az erőszak uralmát! Elefántcsont
ágyban alusznak, fekvőhelyeiken henyélnek, lakmároznak a nyáj bárányaiból és a csorda ökreiből. Hárfaszó mellett nótáznak, mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak; korsóból isszák a bort, finom olajjal kenik magukat: József végzete miatt bizony nem bánkódnak. Ezért, lám, most a száműzöttek élén mennek
a fogságba, és véget ér a henyélők tobzódása (Ám 6,1–7).
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Halljátok ezt, ti, akik eltiporjátok a szegényt, és szorongatjátok az országban a szűkölködőket!
Azt mondjátok: „Mikor múlik már el az újhold, hogy eladhassuk a búzánkat? A szombat, hogy árulhassuk
gabonánkat? Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt, meghamisítjuk a mérleget, hogy megvehessük
pénzért a szegényt, egy pár saruért a szűkölködőt, és eladhassuk a gabona ocsúját.” Megesküdött az Úr
Jákob dicsőségére: Ezt mondja az Úr: Izraelnek három, sőt négy bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Eladják az igazat ezüstért, a szegényt meg egy pár saruért; a szegényeknek a fejükön gázolnak,
és a gyöngéket eltérítik útjukról. Apa és fia egyazon lányhoz jár, hogy szent nevemre szégyent hozzon
(Ám 8,4–7; 2,6–7).

A súlyok meghamisítását több régészeti lelet is tanúsítja: sok helyen találtak a régészek két sorozat egymástól különböző súlyt. Ámosz kritizálja a templomi ünnepeket is. Hamis az olyan vallásosság, amelyhez nem társul a szegények iránti szeretet.
Megvetem, gyűlölöm ünnepeiteket, ünnepségeitek nem tetszenek nekem. Amikor áldozatot mutattok
be, ételáldozataitokat nem szívlelhetem, hizlalt állataitokat látni sem szeretem. Vigyétek előlem harsány
éneketek, hárfáitok hangját hallani sem bírom! Mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak,
az igazságosság” (Ám 5,21–24).

?

Ámosz üzenete ma is aktuális. Vajon mi tudunk-e odafordulni a szegényekhez, a szenvedőkhöz? Mi az állam felelőssége, és mit kell megtennie az egyes embereknek?

Két jó barát beszélgetett. A szegényebbik megkérdezte a nála jóval gazdagabb barátjától:
„Ha lenne öt autód, egyet nekem adnál?” A másik azonnal felelte: „Igen, természetesen!”
A szegényebbik akkor azt kérdezte: „Ha lenne öt tévéd, egyet nekem adnál?” A barátja azonnal felelte: „Persze, azonnal!” A szegényebbik erre azt kérdezte: „Ha lenne öt inged, egyet nekem adnál?” A barátja zavarba jött, nem felelt. A szegényebbik megkérdezte: „Mi a baj, miért
nem felelsz?” „Mert öt ingem van” – felelte a másik.
Lehet, hogy nem vagyunk milliomosok, bankigazgatók, vagy miniszterek. De öt ingünk
azért van. Sokkal többet megtehetnénk, mint azt elsőre gondolnánk.

Ozeás
Ozeás próféta szintén az északi országrészben működött a Kr. e. VIII. század végén. A könyvében
található „vallomások” (Oz 1,2–9; 2,4–15; 3,1–4) egy szenvedéssel teli házasság történetébe engednek bepillantást. Ozeás a házassága tapasztalatán keresztül fedezte fel Isten szeretetének
nagyságát.
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Ozeás ezt a parancsot kapja Istentől: „Végy magadnak egy parázna asszonyt feleségül!” (Oz 1,2). Ozeás felesége, Gomer valószínűleg a kultikus prostitúcióban vett részt. A korabeli pogány termékenységi ünnepek gyakran a paráznaság helyei is voltak. Ozeás
küzdött ezek ellen a bűnös ünnepek ellen, amelyek annyi ember,
különösen a kiszolgáltatott lányok, asszonyok életét tették tönkre
(vö. Oz 4,4–14). Egy idő után úgy érezhette, hogy kevés beszélnie. Legalább egy asszonyt ki kellene emelnie ebből a helyzetből.
Ozeás felesége azonban elhagyja őt. Ozeás könyvének második fejezetében a próféta panaszát halljuk (Oz 2,4–15). Felemlegeti, hogy mi mindent adott a feleségének (ruhát, ételt, ékszereket). Meglepő viszont, hogy nem beszél arról, mennyire szerette
a feleségét. Ozeás felesége nem tér hozzá vissza, ezért ő maga
megy el, hogy visszavásárolja. Ekkor hangzik el a történetben először ez a szó: „Szeresd!” (Oz 3,1).
Talán mindez azt jelzi, hogy Ozeás eleinte nem szerette igazán
a feleségét, alig ismerte az érzéseit (ezekről a könyvből nem is
tudunk meg semmit). Ozeás lassan érti meg: lehet, hogy sok mindent adott ennek az asszonynak, de nem szerette eléggé. Sok házasságnak hasonló a története. Eleinte talán inkább attól szenved
egy-egy házastárs, hogy milyen keveset kap. Később, ahogyan az
ember érlelődik, egyre inkább attól szenved, hogy milyen keveset
tud adni. Mennyire szeretné boldoggá tenni a társát, és hányszor
kudarcot vall! Lassan ezt a parancsot hallja minden házastárs:
„Ha a feleséged, vagy férjed nem tökéletes és nem mindig méltó
rá, mégis: szeresd!”
Ozeás eleinte Istent is olyannak képzeli el, mint amilyen ő maga
volt. Haragvónak, aki bosszút áll (vö. Oz 2,12; 5,14). Lassan érti
meg, hogy Isten mennyivel nagylelkűbb, mint az ember.
Duccio di Buonisegna: Ozeás próféta (1308–11)

Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égőáldozat, hanem az Isten ismerete (Oz 6,6).
Isten is a szeretetünket kéri, és mennyire keveset kap az embertől!
Mit tegyek veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hűséged, mint a reggeli felhő, és mint a harmat, hamar
tovatűnik (Oz 6,4).
Isten mégsem áll bosszút. Meg akar gyógyítani, fel akar emelni. Ozeás a fájdalmas házasságán
keresztül tanulta meg, sejtette meg Isten végtelen irgalmát.
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Mit kell tennie, mit tehet egy ember a szegényekért?

Ugaritból előkerült aranyfüggő, amelyet a kánaánita
termékenységistennő (Astarte) alakja díszít (Kr. e. XIV. sz.)

Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam meg a fiamat. De minél jobban
hívtam őket, annál inkább eltávolodtak tőlem: Baaloknak áldoztak, bálványoknak gyújtottak jó illatot.
Pedig én tanítottam meg járni Efraimot, a karomon hordoztam; mégsem ismerték el, hogy a gondjukat
viseltem. Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt; lehajoltam hozzá, enni adtam neki. (…) Népem gyönge a hűtlenség miatt, Baalt
hívják segítségül, de az nem emeli fel őket. Hogyan vethetnélek el, Efraim, hogyan hagyhatnálak el, Izrael?
Elvethetlek-e, mint Admát, olyanná tehetlek-e, mint Cebojimot? Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom: Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok,
nem ember; a körödben élő Szent, és nem szeretem a pusztítást (Oz 11,1–9).

!

FELADAT
Ámosz próféta drámai erővel írt a szegények iránti felelősségről. A következő napokban tegyél valami jót egy szegénnyel, vagy szenvedővel!
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17. A nagypróféták

Izajás
Izajás könyve három részből áll és három különböző korban keletkezett. Az első részt (Iz 1–39) Izajás
próféta írta a Kr. e. VIII. században. A másik két részt a késői tanítványai, követői írták, akiknek a nevét
nem ismerjük. A második rész (Iz 40–55) a babiloni fogság alatt keletkezett, a szerzőjét Deutero(Második-) Izajásnak nevezzük. A harmadik rész (Iz 56–66) a babiloni fogság után íródott, a szerzőjét
Trito- (Harmadik-) Izajásnak nevezzük.
Izajás könyvének első részéről, a próféta meghívásáról (Iz 6,1–8), az Emmánuel-jövendölésekről
(Iz 7,1–14; 8,23–9,6; 11,1–9) már részletesen tanultunk. Ha szükséges, ismételd át (A Könyvek
Könyve, 17. lecke)!
Most Deutero-Izajás személyével és írásával
szeretnénk megismerkedni. Deutero-Izajás a
babiloni fogság utolsó évtizedeiben működött.
Ekkor már Kürosz, a későbbi nagy Perzsa Birodalom megalapítója elindult hódító útján. Meghódította Médiát (Kr. e. 550), majd legyőzte
Lídia dúsgazdag királyát, Kroiszoszt (vagy Krőzust;
Kr. e. 546). Az ókori Kelet népei nagy várakozással tekintettek rá, és amikor végül Babilont is elfoglalta (Kr. e. 539), szabadítóként üdvözölték.
Deutero-Izajás úgy beszél Küroszról, mint aki az
Úr fölkentje és eszköze.

A dombormű az asszír katonák kegyetlenségét mutatja – A foglyokat
karóba húzzák

100

Ki támasztotta kelet felől azt, akit minden lépésében győzelem kísér? Ki az, aki a nemzeteket kiszolgáltatja neki, és megalázza előtte a királyokat? Kardja porrá zúzza őket, íja meg szétszórja, mint a pelyvát. (…)
Így szól az Úr fölkentjéhez, Küroszhoz, akinek megfogja a jobbját, hogy színe előtt meghódoltassa a
nemzeteket, és megoldja a királyok derekán az övet; hogy megnyissa előtte az ajtókat, és ne maradjon
egyetlen kapu se zárva: „Előtted megyek, és megalázom a magasságokat; összetöröm az érckapukat, és
a vaszárakat leütöm. Neked adom az elrejtett kincseket, és a rejtekhelyek gazdagságát, hogy megtudd:
Én vagyok az Úr, Izrael Istene, aki neveden szólítalak. Szolgámért, Jákobért, és választottamért, Izraelért szólítottalak a neveden. Dicső nevet adtam neked, bár nem ismertél. Én vagyok az Úr, és senki más!
Rajtam kívül nincs más isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugatig megtudják: rajtam kívül nincsen más” (Iz 41,2; 45,1–6).

Izrael a babiloni fogság idején kezdi átlátni a világtörténelem eseményeit, kezdi nagyobb távlatban szemlélni a világot. Deutero-Izajás fogalmazza meg világosan, hogy Isten az egész történelem ura.
Én kezdettől fogva kijelentettem a jövendőt, és előre megmondtam, amik meg se történtek még.
Azt mondom: Tervem valóra válik, és amit akarok, mindent végbeviszek. Elhívom kelet felől a ragadozó
madarat, messze földről a kiválasztott férfit. Ahogy mondom, úgy teszek, mihelyt eltervezem, már végre
is hajtom. Hallgassatok hát ide, ti csüggedt szívűek, akik úgy érzitek: messze van még a győzelem. Közel
hozom győzelmemet, már nincs is messze, és nem késik szabadításom. Szabadulást szerzek Sionnak, és
dicsőséget adok Izraelnek (Iz 46,10–13).
Deutero-Izajásnál fogalmazódik meg végérvényesen és
világosan az egyistenhit, a monoteizmus is. Bár Izrael népe addig is egyetlen Istent imádott,
azonban sok esetben feltételezték más istenségek létét is,
akik a többi nép sorsát irányítják (vö. Zsolt 82,1; Kiv 14,12). Ezt
a hitfelfogást nevezzük monolatriának. Deutero-Izajás világosan kimondja, hogy egyetlen
Teremtő Isten létezik, aki minden nép történelmét irányítja,
és előre jelzi az eseményeket a
prófétái által. A többi istenség
semmi az igaz Istenhez képest.

Perzsa katonák ábrázolása Szúzából – Mázas téglafríz (Kr. e. IV. sz.)
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Előttem isten nem alkottatott, és utánam sem támad soha. Egyedül én vagyok az Úr, rajtam kívül nincsen
szabadító. Én hirdettem előre és hoztam szabadulást, én nyilatkoztattam ki, amikor még nem volt idegen
isten körötökben. Ti vagytok a tanúim – mondja az Úr. Én vagyok az Isten, öröktől fogva én vagyok. (…)
Ezt mondja Izrael Királya s Megváltója, a Seregek Ura: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül
nincs más isten. (…) Ne féljetek, ne rettegjetek: Nemde régtől fogva megmondtam és kijelentettem nektek, ti vagytok a tanúim: Van-e más isten rajtam kívül? És van-e más Szikla? Nem tudok róla. (…)
Mind esztelenek, akik fából faragott bálványokat hurcolnak magukkal, és olyan istenhez könyörögnek, aki nem tud segíteni rajtuk. (…) Ki hirdette ezt régtől fogva, s ki mondta meg már jó előre? Nemde én,
az Úr? És rajtam kívül nincsen más; igazságos Isten és Szabadító nincsen rajtam kívül. Térjetek hozzám
és megszabadultok, ti, határai a földnek, mind! Mert én vagyok az Isten, és nincsen más. Megesküszöm
önmagamra, igaz beszéd fakad ajkamon, egy visszavonhatatlan szó: Előttem hajlik meg minden térd, és
rám esküszik minden nyelv. Ezt mondják majd: Csak az Úrban van üdvösség és erő. Hozzá térnek megszégyenülve mind, akik lázadoztak ellene (Iz 43,10–13; 44,6–8; 45,20–25).

Deutero-Izajás vigasztalja a fogságban lévő, reményvesztett népet. Egy új kivonulást hirdet meg.
Isten a pusztán át hazavezeti népét. Ahogyan az uralkodók előtt útkészítők haladtak, így fogják majd
Isten és a hazatérő nép útját is előkészíteni a pusztában.
„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg!” – ezt mondja Istenetek. „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez
és kiáltsátok oda neki: Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert a gonoszsága, hiszen kétszeresen
sújtotta az Úr keze minden bűnéért.” Egy hang kiált: „Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el.
Ami egyenetlen, váljék egyenessé, a hegyek ormai legyenek olyanok, akár a völgy.” (…)
Valóban, utat csinálok a pusztában, és ösvényt a járatlan földön. Dicsőíteni fog a mező minden vadja,
a sakálok és a struccok, mert vizet fakasztok a pusztában, [és folyókat a sivatag földön], hogy inni adjanak népemnek, választottaimnak. A nép, amelyet magamnak alkottam, hirdetni fogja dicsőségemet. (…)
Így panaszkodott Sion: „Elhagyott az Úr! Megfeledkezett rólam!” De megfeledkezhet-e csecsemőjéről
az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? S még ha az megfeledkeznék is: én akkor
sem feledkezem meg rólad. Nézd, a tenyeremre rajzoltalak; falaid szemem előtt vannak szüntelen. (…)
Nézd, csak jelt adok kezemmel a népeknek és intek zászlómmal a nemzeteknek. Erre ölükben hozzák
vissza fiaidat, lányaidat meg a vállukon hozzák (Iz 40,1–4; 43,16–21; 49,14–22).
Deutero-Izajás művének legszebb, legfontosabb részei mégis az Úr szolgájáról szóló énekek.
Az énekek önálló egységet alkotnak, a könyv többi részétől jól elkülöníthetőek. Több esetben
ugyanaz a téma folytatódik az ének előtt és után; látható, hogy az éneket a már meglévő szövegbe
illesztették be. Az énekekben szereplő szolga jelenti Izrael népét is, amely a fogságban megtisztult,
amely a többi népért is szenved.

102

És te, Izrael, én szolgám, Jákob, akit kiválasztottam barátomnak, Ábrahám ivadéka! (…) Most mégis halld,
szolgám, Jákob, Izrael, akit kiválasztottam (Iz 41,8; 44,1).

Azonban sok esetben nyilvánvaló, hogy a
szolga elsősorban nem a népet jelenti, hanem
egy önálló, titokzatos személyt. A szolga küldetése az, hogy összegyűjtse Izrael törzseit (Iz 42,1;
49,3.6). Ő Isten választottja, aki reggelenként az
Úr hangjára figyel, aki sokak gonoszságát hordozza. Az első ének bemutatja az Úr szolgáját.

Izajás, Jeremiás, Ezekiel és Dániel (XVII. sz.) – Il Gesu, Róma

Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy
igazságot vigyen a nemzeteknek. Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon.
A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot,
nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására
várnak a szigetek. Ezt mondja az Isten, az Úr: (…) Én, az Úr, hívtalak meg az igazságban, én fogtam meg
a kezed, és én formáltalak. Megtettelek a népnek szövetségül, és a nemzeteknek világosságul, hogy nyisd
meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben
ülnek (Iz 42,1–9).
A második ének a szolga meghívását, küldetését írja le.
Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem; anyám méhétől fogva a nevemen szólított. Számat éles kardhoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékában rejtegetett.
Mint a hegyes nyíl, olyanná tett, és a tegzébe rejtett. S így szólt hozzám: „A szolgám vagy, Izrael, benned
fogok megdicsőülni!” De én azt gondoltam: „Hiába fáradtam, haszontalanul tékozoltam erőmet.” Ám igaz
ügyem az Úr előtt van, és jutalmam Istenemnél. Becses vagyok az Úr szemében, és Istenem az erőm.
És most ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem: „Kevés az, hogy szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd
Izrael maradékát. Nézd, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig
(Iz 49,1–6).
103

A harmadik ének jelzi a szolgára váró szenvedéseket.
Isten, az Úr megadta a nyelvet, a tanítványok nyelvét. Hogy megfelelhessek a fáradtaknak, maga adja ajkamra a szót. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az
Úr nyitotta meg a fülemet. S én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak,
akik vertek, arcomat meg, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom,
hogy nem kell szégyenkeznem. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem (Iz 50,4–9).
A negyedik ének irodalmi szempontból is remekmű, a Biblia egyik leggyönyörűbb és legmegrázóbb szövege. Az ének megdöbbenve szemléli a szolga szenvedését, megaláztatását, és aztán a
megdicsőülését.
Nézzétek, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik.
Amint sokan megborzadtak láttán – hiszen oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata –, úgy
fog majd sok nemzet ámulni rajta, és királyok némulnak el színe előtt. Mert olyasmit fognak látni, amilyet
még soha nem hirdettek nekik; és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak.
Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes [hiszen láttuk], a külsejére nézve
nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfija, 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, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze. A mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi
mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet
leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel
végeztek vele. Ugyan ki törődik egyáltalán ügyével? Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe
gonoszságot, sem álnokság nem volt a szájában. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel.
Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr
akarata. Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért (Iz 52,13–53,12).
Ezek a jövendölések Krisztusra mutatnak, az ő kereszthalálában és feltámadásában teljesedtek
be. A Krisztus előtti zsidóság is messiási értelemben olvasta ezeket az énekeket (1Hen 46,4; 62,5;
bSanh 98b; Targ Jes). A Messiás szeretetből vállalt szenvedése tisztítja meg és gyógyítja meg a bűn
sebét a világban.
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Sok ember megtérésében döntő szerepe volt Izajás jövendöléseinek. Ilyen ember volt Israel Zolli, római rabbi.
Hatalmas erővel hatottak rá Izajás szavai, és végül is eljutott a Krisztusban való hitre. Nem akart a II. világháború
vége előtt megkeresztelkedni, hogy ne mondják azt, félelemből keresztelkedett meg. A háború után aztán maga
XII. Piusz pápa (világi nevén Eugenio Pacelli) keresztelte
meg, aki igen sok zsidót rejtegetett a Vatikánban, és sok
pénzt is áldozott a zsidók megmentésére. Ezért Zolli rabbi tiszteletből az Eugenio nevet vette fel a keresztségben.

Eugenio Zolli, aki Izajás jövendölései és XII. Piusz pápa hatására lett keresztény

Mit jelent számodra Krisztus érted vállalt szenvedése? Szoktál-e érte hálát adni? Volt-e már
olyan eset, hogy másokért szenvedést vállaltál? Esetleg vállaltál egy másik embernek járó
büntetést?

Jeremiás, Ezekiel
Jeremiás próféta papi családból származott.
Megtérésre szólította fel a népet. Megjövendölte Jeruzsálem pusztulását. Buzdította a királyt és
a népet a város feladására. A Jeruzsálem eleste
utáni kétségbeesésben pedig a remény prófétája lett (Jer 1; 19; 26–27; 32–33).
Ezekiel pap volt, és a babiloni fogságban kapta a prófétai meghívását. Látomásaiban (Isten
szekere; a csontmező, a templomból fakadó
forrás; Ez 1; 37; 47) Isten történelmet irányító
hatalmát, a nép fogság utáni újjászületését és
a messiási időt mutatja be. Az ő alakjukról már
szintén részletesen tanultunk (A Könyvek Könyve, 18. lecke).
Francisco Collantes: Ezekiel látomása a csontmezőről (1630)
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Együttérezni, együtt örülni és együtt szenvedni a szenvedővel
– Egy keresztény családapa hajléktalanok között

!

FELADAT
Olvasd el egy feszület előtt az Úr szolgájáról szóló negyedik éneket (Iz 52,13–53,12)! Tanuld
meg egy részét kívülről is! Adj hálát Krisztus megváltó áldozatáért!
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18. Dániel

Az apokaliptika
Az apokaliptika egy irodalmi műfaj, amely a babiloni fogság utáni időben született. Az apokaliptikus írások hasonlítanak a prófétai művekhez, de sok mindenben különböznek is azoktól. A próféták
elsősorban azért írtak a jövőről, hogy a jelent megváltoztassák. Azt hirdették, hogy ha a nép nem tér
meg, akkor az Úr megbünteti a népet, de ha megtérnek, akkor Isten áldásában lesz részük. A próféták azért írtak a jövőről, hogy a jelent megváltoztassák.
Az apokaliptikus írások egy ettől eltérő szemléletmódot tükröznek. Az apokaliptikus művek nehéz korszakokban, általában üldözések, katasztrófák, nagy megpróbáltatások idején keletkeztek.
Az apokaliptikus szerző nem azért ír, hogy a jelent megváltoztassa. A jelen számára szinte elviselhetetlennek, megváltoztathatatlannak látszik. Ő azért ír a jövőről, hogy reményt adjon az üldözötteknek, a szenvedőknek. A történelem végső, nagy távlatait mutatja meg, hogy így a jelenben való
kitartáshoz erőt adjon. Az apokaliptikus művek gyakran használnak jelképeket. A nagy üldözések,
az elnyomatás idején nem lehetett az elnyomó hatalmakat, uralkodókat nevükön nevezni. Ezért
titkos módon, állatok, titkos számok, színek, jelképek köntösébe rejtve beszélnek róluk. Az apokaliptikus művekben gyakran szerepelnek angyalok, akik megmagyarázzák a látnoknak a látomások
rejtett értelmét.

IV. Antiokhosz Epifanész vallásüldözése
A perzsa uralmat Kr. e. 333-ban Nagy Sándor birodalma váltotta fel az ókori Keleten. Nagy Sándor
birodalma aztán részekre bomlott. Júdea tartománya egy ideig a Ptolemaida, később a Szeleukida
uralkodók fennhatósága alá tartozott.
A Szeleukida uralkodók Igyekeztek a birodalmuk népeit vallásilag is egységesíteni, a hellenista
kultúrát minden népre megpróbálták ráerőltetni. Különösen kegyetlenül és erőszakosan tette ezt
IV. Antiokhosz Epifanész (ur. Kr. e. 175–164) a zsidókkal szemben. Mivel állandó pénzhiánnyal küzdött, kirabolta a jeruzsálemi templomot. Halálbüntetés terhe mellett megtiltotta a templomi áldozatok bemutatását és a gyermekek körülmetélését. A jeruzsálemi templomban felállította az olümposzi
Zeusz oltárát (ezt nevezte Dániel könyve „vészt hozó undokságnak”; Dán 9,27).
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A zsidók közül sokan hősiesen kitartottak a hitük mellett. Kr. e. 167-ben pedig felkelés robbant
ki Mattatiás, majd az ő fia, Makkabeus Júdás vezetésével. A felkelők hamar nagy sikereket értek el.
164-ben sikerült újra felszentelni a templomot, és eltávolítani onnan Zeusz oltárát. Dániel könyve a
felkelés éveiben íródott. Bátorítást akar nyújtani az ősi hitben való megmaradáshoz, valamint erőt
adni a küzdelemhez.

Dániel és társai hűsége
Dániel könyve leírja, hogy Dániel és három társa (Hananja, Azarja és Misael) hűségesek maradnak Isten törvényeihez a babiloni fogság idején. Nem esznek tisztátalan ételeket, csak főzeléket, és
mégis egészségesebbek lesznek, mint társaik (Dán 1). Nem imádják az aranyszobrot, de Isten megoltalmazza őket a tüzes kemencében (Dán 3). Dániel könyve itt a vértanúságig menő hűséget is
megfogalmazza.
A mi Istenünk meg tud menteni a tüzes kemencéből. (…) De ha nem így történnék is, tudd meg, ó király,
hogy isteneidet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet állítottál, nem imádjuk! (Dán 3,17–18).
Dániel hűséges a napi imádságához a királyi tilalom ellenére, és Isten megvédi őt az oroszlánok
barlangjában (Dán 6). Ezek az elbeszélések bátorításul szolgálnak a IV. Antiokhosz Epifanész alatti
üldözés miatt szenvedő zsidóknak.

?

A kommunista diktatúra idején Magyarországon is üldözték a keresztényeket. Ismersz-e olyan
embereket, akik bátran ki mertek állni a hitük mellett? Manapság hol és hogyan üldözik a hívő
embereket?

Négy birodalom
Dániel könyvében újra és újra megjelenik négy egymást követő birodalom ábrázolása. A hatalmas
szobor négy része (arany, ezüst, bronz, vas és agyag; Dán 2) és a tengerből felemelkedő négy vadállat
(Dán 7) négy birodalmat jelent: a Babiloni, a Méd, a Perzsa és a Görög (Nagy Sándor-féle) Birodalmat.
Már a perzsa történetírók beszéltek három egymást váltó nagy birodalomról. Ezt egészítették ki aztán a hellenista korban a negyedik, azaz a Görög Birodalommal.
A dánieli leírás némi pontatlanságot is tartalmaz. Azt sejteti, mintha a Babiloni Birodalmat a médek döntötték volna meg, noha valójában a perzsák voltak. A nagy szobor vas és agyag részei a
hellenista Szeleukida és Ptolemaida Birodalmat jelképezi. Bár házasságokkal egybe akarták kapcsolni
a két birodalmat (pl. Kr. e. 250-ben II. Antiokhosznak és Berenikének – II. Ptolemaiosz Filadelfosz lányának – házasságával), nem tudtak eggyé válni (vö. Dán 2,40–43).
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A Szeleukidák és a Ptolemaioszok birodalmai

Dániel próféta azt ábrázolja ezekben a leírásokban, hogy
Isten a történelem végén elpusztítja ezeket a gonosz birodalmakat, és elhozza az ő országát, a Magasságbeli szentjeinek országát (Dán 2,44; 7,17–18). A négy birodalmat a tengerből felemelkedő vadállatok jelképezik. Ezzel jelzi Dániel
könyve ezek kegyetlenségét, embertelenségét.
Az istentelen birodalmak embertelenek is (pl. Hitler vagy Sztálin
diktatúrája). Az emberi méltóság végső alapja ugyanis Isten. Az ember nem pusztán egy faj egyede, nemcsak egy okos állat, hanem
Isten képmása, végtelenül értékes a Teremtő számára. A még
meg sem született kisgyermek, és a beteg, idős ember élete is
végtelenül értékes, sérthetetlen.

A világhódító Nagy Sándor ábrázolása egy pompeji mozaikon
(Kr. e. 100 k. )
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Az Isten országát a mennyből érkező Emberfia jelzi és hozza el. Isten országa szelíd, emberséges ország, a béke, az igazságosság, a szeretet országa. A titokzatos, égből érkező Emberfia fontos
messiási alak lesz a Krisztus korabeli zsidóság számára (Hénoch könyve, szír Báruk, 4. Ezdrás), és ezt
a messiási címet használja majd Jézus is önmagára.
Amint néztem, egyszer csak trónokat állítottak fel, és az Ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején
a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Tűzfolyó eredt belőle és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak,
és felnyitották a könyveket. Aztán láttam az elbizakodott beszédek elhangzása után, amelyeket a szarv
hirdetett, magam láttam, hogy megölték a vadállatot, testét darabokra vágták és tűzre vetették. A többi
vadállat is elvesztette hatalmát, de egy meghatározott időre még életben maradhattak. Láttam az éjjeli
látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez
ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és
nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága
nem megy veszendőbe (Dán 7,9–14).

Az örök élet reménye
A IV. Antiokhosz Epifanész alatti vallásüldözés nagyon erősen felvetette az örök élet reményének
kérdését. Sok zsidó ember az életét adta a hitéért. Vajon az ő életük véget ért a rettenetes kínok közt
elszenvedett halálukkal? Hogyan jutalmazza Isten a hozzá hűséges vértanúkat? Ebben az időben
fogalmazódik meg először a Bibliában világosan az örök életbe vetett hit.
Igaz, ennek a hitnek már voltak sokkal korábbi előzményei. A zsidóság örök életbe vetett
reménye nem a lélek halhatatlanságának tanításából fakadt. Ezt csak majd később, görög hatásra fogalmazza meg a Szentírás. Az örök élet
reményének első megfogalmazásai az Istennel
való kapcsolat különleges mélységű átéléséből
fakadtak. A zsoltárok imádkozó embere gyakran
azt éli át, hogy ez a szeretet és Istennel való egység örök, elpusztíthatatlan. Isten örök szeretettel szereti az embert.

Brenner János lelkes, derűs fiatal pap volt – 32 késszúrással ölték
meg 1952-ben

110

Most már mindig nálad maradok, hiszen megfogtad jobbomat. Szándékod szerint vezetsz majd engem, s
végül fölveszel a dicsőségbe. Különben kim lenne a mennyben? De ha nálad vagyok, nem kívánok semmit
sem a földön. Testem és szívem elenyészik, de sziklám és osztályrészem örökre az Isten. (…)
Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Ezért örül a szívem és ujjong
a lelkem s testem is békében fog majd nyugodni. Nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod,
hogy szented meglássa a sírt. Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a
gyönyörűség mindörökké (Zsolt 73,23–28; 16,8–11).
Dániel könyvében ez a remény fogalmazódik meg még erősebben, világosabban.
Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan szorongattatás
ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul
néped, mind, aki be van írva a könyvbe. Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak,
némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint
a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok
(Dán 12,1–3).

FELADAT
Dániel ellenséges környezetben is hű volt a hitéhez. Próbálj te is tanúságot tenni a hitedről az
osztálytársaid vagy a barátaid előtt!
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19. Híd az Újszövetség felé

Az Ószövetség időben legkésőbb keletkezett könyvei hidat képeznek az Újszövetség felé. Időben is
áthidalják a távolságot a két korszak között, de témáikban is előkészítik az evangéliumot (pl. az örök
életbe vetett hit, vagy a jó cselekedetek témájával).

A Makkabeusok két könyve
A Makkabeusok két könyve IV. Antiokhosz Epifanész vallásüldözését, sok zsidó ember hősies helytállását és a Makkabeus-felkelés eseményeit beszéli el. Mindkettő Kr. e. 100 körül íródott. A Makkabeusok második könyve Cirenei Jázon ötkötetes írását rövidítette le egyetlen művé.
A Makkabeusok második könyve beszámol az agg Eleazár helytállásáról, aki nem volt hajlandó
sertéshúst enni, és ezért vállalta a halált is. A helytállás egyik célja az, hogy példát adjon a fiataloknak
a hithez való hűségre.
Korunkhoz – mondta – nem illik a képmutatás. Meg aztán sok fiatal azt hinné, hogy a kilencvenesztendős Eleazár pogány lett. Képmutatásom, és rövid, mulandó életemhez való ragaszkodásom félrevezetné
őket, koromra meg szégyent és gyalázatot hozna. S ha most kikerülném is az emberek büntetését, nem
tudnék sem élve, sem halva megszabadulni a Mindenható kezétől. Ezért most férfihoz illően kockára teszem életemet, és méltó leszek koromhoz. Ugyanakkor szép példát mutatok az ifjúságnak arra, hogyan
kell a tiszteletet érdemlő, szent törvényekért bátran és hősiesen szép halált halni (2Mak 6,24–28).
A könyv legmegragadóbb része a hét testvér és az édesanyjuk vértanúságának leírása. Az édesanya bátorítja a gyermekeit, és emlékezteti őket az örök élet reményére.
Csodálnivaló, és örök emlékezetre méltó az anya, aki végignézte, mint halt meg mind a hét fia egyetlen napon. Erős lélekkel viselte, bízva az Úrban. Mindegyiküket buzdította, atyáik nyelvén, nemes érzelmekkel eltelve. Asszonyi érveit férfiúi bátorsággal toldotta meg. Ezt mondta nekik: „Nem tudom, hogyan
öltöttetek testet méhemben. Nem én ajándékoztam nektek a lelket és az életet. Nem én fűztem össze
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elemeiteket csodálatos módon, hanem a mindenség Teremtője, aki az emberiséget alkotta és létet adott
mindennek. Ha most törvényeiért semmibe veszitek, irgalmában visszaadja nektek a lelket és az életet.”
Antiokhosz azt hitte, hogy megveti, és arra gyanakodott, hogy szidalmazza. Ezért a még életben levő legfiatalabbat nemcsak szavakkal igyekezett rábeszélni, hanem esküvel is biztosította, hogy ha eltér atyái
törvényeitől, gazdaggá és boldoggá teszi; barátjává fogadja, felruházza magas tisztségekkel. De az ifjú
semmiképp nem vetett rá ügyet. Erre a király odahívatta az anyát és rábeszélte, tanácsaival mentse meg
fiát. Csak hosszú rábeszélésre vállalkozott rá, hogy meggyőzi fiát. De odahajolt hozzá, kigúnyolta a zsarnokot, és atyái nyelvén így beszélt: „Gyermekem, légy könyörülettel irántam! Kilenc hónapig hordoztalak
méhemben, három esztendeig dajkáltalak és egész mostanáig neveltelek (és tápláltalak). Gyermekem,
kérlek, tekints az égre, és nézz a földre és mindarra, ami rajta van! Gondold meg, hogy Isten semmiből teremtette és az emberi nem is ugyanígy keletkezett. Ne félj ettől a hóhértól, légy méltó bátyáidhoz! Vállald
a halált, hogy a könyörület napján majd bátyáiddal együtt visszakapjalak (2Mak 7,20–29).

Tóbiás
Boldog Kalkuttai Teréz anya egy alkalommal Ausztráliában járt, hogy egy új házat alapítson
a nővéreknek Melbourne-ben. Volt egy kis szabadideje, kiment a városba, hogy a szegényeknek szolgálhasson. Feltűnt neki az egyik nagy ház alagsora. Lement, és a lépcső alatt,
a sötétben és piszokban egy ott lakó hajléktalant talált. Köszönt, majd elkezdett takarítani,
kivitte a szemetet. Volt nála néhány szál virág és egy szentkép is, azokkal próbálta kicsit emberibbé varázsolni a borzalmas helyet.
A hajléktalan férfi először meglepetve
nézte a kis, sovány nővér munkáját, aztán
odaszólt neki: „Hagyja! Jó ez nekem így is.
Megszoktam már.” Teréz anya azonban
tovább szépítgette a helyet. A piszokban
talált egy kis mécsest. Nagyon megörült.
Odafordult a férfihez: „Akarja, hogy meggyújtsuk?” A férfi azt felelte: „Nem kell.
Nem jön ide soha senki. Nekem jó így
is, sötétben.” Teréz anya a szemébe nézett, és megkérdezte: „Ha megkérném a
nővértársaimat, hogy néha eljöjjenek ide
magához, akkor meggyújtaná?” Az ember ezt mondta: „Ha embert látok ide belépni, akkor meg fogom gyújtani.” Teréz
anya nagyon megörült és meggyújtotta
Boldog Kalkuttai Teréz anya
a mécsest.
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Ettől kezdve a nővérek minden héten eljöttek erre a helyre, a hajléktalan emberhez. Ilyenkor mindig meggyújtotta a mécsest. Néhány hónappal később aztán az ember egy alkalommal a nővérek elé állt, és azt mondta nekik: „Nagyon köszönöm, amit értem tettek. Most már
úgy érzem, hogy újra lábra tudok állni, új életet kezdek. Csak azt kérem, hogy mondják meg
annak a nővérnek, aki legelőször itt volt, hogy a fény, amit bennem gyújtott, még most is ég!”

?

Hogyan lehet legyőzni a rosszat, a szenvedést? Hogyan lehet mások életében fényt gyújtani? Ismersz-e olyan esetet, amikor valaki egy nagyon sötét helyzetből kisegített egy embert?

Rembrandt van Rijn: Tóbiás lopással vádolja a feleségét (1626)

Tóbiás könyve Kr. e. 200–180 körül íródott, valószínűleg arámul.
A kumráni tekercsek között több arám és egy héber töredéket
is találtak Tóbiás könyvéből. A könyv egy legendás elbeszélést
tartalmaz. Tobit az elbeszélés szerint már élt a két ország kettészakadásakor (Kr. e. 930 k.) és Szalmanasszár uralkodásának idején
hurcolták fogságba (Kr. e. 727–722 k.). Másutt pedig azt olvassuk,
hogy Tóbiás kísérője az Ekbatana és Ráges közti távolságot (kb.
300 km) 2 nap alatt tette meg gyalog. A nyilvánvalóan legendás
elemek mellett azonban történeti részleteket is tartalmazhat Tóbiás családjának életéből.
Tóbiás neve azt jelenti: Isten jó. De valóban jó az Isten? Tobit,
Tóbiás édesapja kisgyermekként árván maradt. Fogságba került
Ninivébe, majd hamis vádak miatt menekülnie kellett onnan is.
Istenfélő ember volt, bátran eltemette a megölt honfitársait, bőségesen segítette a szegényeket, mégis vakká lett. A felesége egy
civakodás során ezt mondta neki:

Mire mentél az alamizsnálkodásoddal és a jótéteményeiddel? Csak rád kell nézni! (Tób 2,14).
Tobit akkor Istenhez kiáltott, és a saját halálát kívánta. Ugyanekkor messze Ekbatanában, rokonának, Ráguelnek a lánya, Sára is a halálát kívánta, mert hét vőlegényét is elveszítette. Egy szolgáló,
akit megrótt, azt mondta Sárának:
Te ölöd meg a férjeidet! (…) Halj meg te is utánuk! Ne lássunk tőled soha az életben se fiút, se lányt!
(Tób 3,8–9).
Valóban jó az Isten, ha egy igaz ember csak üldöztetésben és betegségben, csapásokban részesül? Jó az Isten, ha egy fiatal lány a kétségbeesés és az öngyilkosság gondolatáig jut el a rá szakadt
szerencsétlenségek miatt? Jó az Isten, ha a világban annyi a szenvedés, az igazságtalanság, az éhezés, a szeretet nélküli házasság, a beteljesületlen élet? Ez Tóbiás könyvének nagy kérdése.
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Isten mindkét hozzá kiáltó ember imáját
meghallgatta. Elküldte Ráfael angyalt, akinek
neve ezt jelenti: Isten gyógyít. Ráfael egyszerű
embernek mutatja magát. Ő lesz Tóbiás kísérője
azon a hosszú úton, amelyre Tobit elküldi a fiát.
Tobit egy gyönyörű végső intelmet ad a fiának,
mielőtt útra bocsátaná.

Bernardo Strozzi: Tóbiás meggyógyítja apját (részlet, 1630–35)

Magához hívatta hát a fiát, Tóbiást, és így szólt hozzá: „Ha meghalok, temess el illendőképpen. Becsüld
meg anyádat. Ne hagyd el egész életedben. Tégy kedvére, és ne bántsd meg. Ne felejtsd el fiam, hogy
mennyi mindent állt ki érted, amíg méhében hordott. Ha meghal, temesd mellém, ugyanabba a sírboltba.
Fiam, légy mindig hű az Úrhoz. Ne vétkezz, és ne szegd meg a parancsait. Egész életedben a jót tedd, és
ne járj az igazságtalanság útjain. Mert ha az igaz úton jársz, minden vállalkozásod sikerrel jár, mint a
többieknek is, akik az igazságot szolgálják. Adj alamizsnát a vagyonodból. Ne fordítsd el arcodat a szegénytől soha, s akkor Isten sem fordítja el arcát tőled. Amennyi vagyonod lesz, aszerint segíts másokon:
ha sok lesz, adj többet, ha kevés lesz, adj kevesebbet, de ne feledkezzél meg a jótékonykodásról. Így szép
kincset gyűjtesz magadnak az ínséges napokra. Az alamizsna ugyanis megment a haláltól és attól, hogy a
sötétségre kerülj. A Magasságbeli ugyanis úgy tekinti az alamizsnát, mintha neki adnánk értékes áldozati
adományt. Óvakodj, fiam, mindenfajta kicsapongástól. Feleséget őseid nemzetségéből végy magadnak.
Ne végy el idegen asszonyt, aki nem tartozik atyád törzséhez, mert mi a próféták nemzetsége vagyunk.
Éjszakára ne maradjon nálad egyetlen munkásnak a bére sem, hanem fizesd ki rögtön. Ha Istennek szolgálsz, megtérül. Vigyázz magadra, fiam, minden tettedben, és tudd mindig, mit csinálsz. Amit magadnak
nem szeretnél, azt másnak se tedd. Ne igyál annyi bort, hogy részeg légy tőle, ne kísérjen életutadon az iszákosság. Oszd meg kenyeredet az éhezőkkel és ruhádat a rongyoskodókkal. Fölöslegesedből adj alamizsnát, és szemed ne legyen irigy, amikor alamizsnát adsz. A bölcs emberektől kérj tanácsot, és ne vess meg
semmi hasznos tanácsot. Minden időben magasztald Istent, az Urat, és tőle kérd, hogy az egyenes úton
járhass, s hogy útjaid és szándékaid jó véget érjenek. Édes fiam, ne feledd el tanácsaimat, ne vesszenek ki
szívedből! Aztán, fiam, azt is elmondom neked, hogy tíz talentum ezüstöt letétbe helyeztem a médiai Rágesban Gábaelnél, Gábri fiánál. Ne félj, fiam, hogy szegények lettünk. Ha istenfélő leszel, és távol tartod magadat a bűntől, és azt teszed, ami kedves az Úr, a te Istened szemében, akkor gazdag leszel” (Tób 4,3–21).
Tobit fia, Tóbiás az angyal kíséretében eljut Sárához és feleségül veszi őt. Sára édesapja az esküvő
előtt így biztatja a lányát:
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Ne félj, leányom! Az Ég Ura fordítsa örömre szomorúságodat! Bátorság, édes lányom! (Tób 7,17).
Gyönyörű az az imádság, amelyet Tóbiás és Sára az egybekelésük előtt mondanak:
Tóbiás fölkelt az ágyból és azt mondta Sárának: „Kelj fel, nővérem! Imádkozzunk együtt és könyörögjünk Urunkhoz, hogy elnyerjük kegyelmét és segítségét.” Az fölkelt és elkezdtek imádkozni, hogy oltalmat
találjanak. Tóbiás kezdte: „Áldott vagy, atyáink Istene! Áldott a te neved örökkön-örökké! Dicsőítsenek
az egek és mind a teremtmények mindörökké. Te teremtetted Ádámot, és hűséges segítőül mellé adtad a feleségét, Évát. Tőlük származik az emberiség. Azt mondtad: nem jó az embernek, ha egyedül van.
Alkossunk mellé hozzá hasonló segítőtársat. Uram, én most nem rendetlen vággyal veszem el nővéremet, hanem tiszta szándékkal. Engedd, hogy irgalmat találjon és találjak én is, és együtt öregedjünk meg.”
Közösen rámondták: „Úgy legyen, úgy legyen!” (Tób 8,4–9).

Ráfael segítségével elűzik a gonosz szellemet, aki az eddigi kérőit megölte. Végül Ráfael gyógyírt ad Tobit számára is, aki visszanyeri látását. Tóbiás így biztatja az édesapját, mielőtt megkenné a
szemét a gyógyírral: „Bízzál, atyám!” (Tób 11,11).
Az elbeszélés üzenete ez: Az élet sokszor tragikus fordulatai ellenére, Isten titokzatosan jelen van
a világban. Isten jó. Görbe vonalakon is egyenesen ír. Az ő szeretete gyógyítja a bűn által okozott
sebeket. A mű talán utal a megváltás titkára is. Az első Ádám sebét (amit Tobit vaksága jelképez) a
második Ádám gyógyítja majd be. Legyőzi a sarkára leselkedő gonoszt (a folyóból rátámadó halat;
Tób 6,3) és gyógyírt ad a világnak. Isten jó, ő alkotott minket, és őhozzá térünk majd haza.
Tóbiás könyve erre buzdít: Minden körülmények között bízni kell Istenben, és a jót kell cselekedni.
Életünk alaphangja legyen Isten jósága. Az ő segítsége nem fog elmaradni.

Judit
Boldog II. János Pál pápa 1978-ban, a beiktatásakor ezeket a felejthetetlen szavakat kiáltotta
a világba: „Ne féljetek! Nyissátok ki, sőt tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat! Nyissátok meg az ő
hatalma előtt az államhatárokat, a gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés és a civilizáció széles területeinek korlátait! Ne féljetek! Krisztus tudja, hogy mi lakik az
emberben. Egyedül ő tudja.” Félelem nélkül szállt szembe a kommunista diktatúrákkal és a
bűn hatalmával. Ettől a bátor kiáltástól megremegtek az addig ledönthetetlennek tűnt falak.

?

Mik azok a helyzetek az életben, ahol nagy bátorságra van szükség? Láttál-e már igazán bátor
embert, aki jó célokért merte kockáztatni önmagát?
Judit könyvét a Kr. e. I. században írták, héberül vagy arámul. A könyvben leírt elbeszélés jelképes.
Egy hatalmas hadsereg vonul fel a kicsiny város, Betilua ellen. Nebukadnezár hadserege, melynek
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hadvezére Holofernesz, az egész földet meg akarja hódoltatni Nebukadnezár előtt, hogy minden nép istenként imádja őt
(vö. Jud 3,8). A támadó sereg a gonosz erőit jelképezi. Velük
szemben egy kicsiny város, Betilua próbál meg ellenállni. A város
neve ezt jelenti: Isten háza. A város azt a völgyet védi, amely Jeruzsálemhez vezet.
A mű első felében a félelem dominál. Rettegnek a népek Nebukadnezár bosszújától, félnek Holofernesz seregétől. Rettegnek
Izrael fiai és Betilua lakói is. A könyv hőse Judit, akinek a neve azt
jelenti: zsidó nő. Megfeddi a város véneit, amiért át akarják adni
a várost.

Judit, a bátor asszony

Judit megtudta, hogy a nép vízhiány miatt elkeseredett, és zúgolódott a város elöljárói ellen. Azt is hallotta, hogy mit mondott nekik Uzija, hogy megesküdött: öt nap múlva átadják a várost az asszíroknak.
Elküldte szolgálóját, aki minden jószágra ügyelt, hogy hívja el Chabriszt és Charmiszt, a város elöljáróit.
Amikor elmentek hozzá, azt mondta nekik: „Hallgassatok meg, Betilua lakóinak elöljárói! Nem volt igazatok ma, amikor azt mondtátok a népnek és esküvel is megerősítettétek, hogy a várost átadjátok ellenségeinknek, ha az Úr a megszabott időben nem segít. Kik vagytok, hogy így kísértitek a mai nap az Urat,
és az emberek fiai közül fölé helyezitek magatokat? Próbára teszitek az Urat, a Mindenhatót? Így nem
ismeritek meg nagyságát soha! Az emberi szív mélységeit sem tudjátok kikutatni, sem eszének járását
kibogozni. Hogyan tudnátok akkor ezek alkotóját, az Istent kifürkészni, gondolataiba behatolni és terveit megérteni? Nem testvéreim! Óvakodjatok tőle, hogy az Urat, Istenünket haragra ingereljétek. Mert
ha nem akar is minket ez alatt az öt nap alatt megsegíteni, van ereje hozzá, hogy azokban a napokban,
amikor neki tetszik, megoltalmazzon, vagy ellenségeink szeme láttára elpusztítson minket. Ne vállaljatok
kezességet az Úrnak, a mi Istenünknek szándékaira! Mert az Isten nem olyan, mint az ember, akit meg
lehet fenyegetni vagy meg lehet ingatni, mint az ember fiát. Ezért amíg arra várunk, hogy szabadulást ad,
hívjuk segítségül. Ha úgy tetszik neki, meghallja szavunk. Nincs nemzetségeink között egy sem, nincs ma
egyetlen olyan törzs, nemzetség, család, falu vagy város sem, amely emberkéz alkotta isteneket imádna,
amint ez az elmúlt időkben megtörtént. Atyáink ezért kerültek kardélre, azért fosztották ki őket, s azért
estek el nyomorultul ellenségeik előtt. Mi azonban nem ismerünk más istent rajta kívül. Így remélhetjük,
hogy nem tekint ránk megvetéssel, és nem fordul el fajtánktól. Ha mi hatalmukba esünk, amint tervezitek, egész Júdeát meghódítják, és kifosztják szent helyeinket. Akkor vérünkkel kell fizetnünk megszentségtelenítésükért. Testvéreink legyilkolása, az ország fogságba hurcolása, örökségünk elnéptelenedése a
mi fejünkre száll vissza a népek között, amelyeknek a rabszolgái leszünk. Botrány és gúny tárgya leszünk
117

legyőzőink szemében. Szolgaságunk ugyanis nem vezet jóra, hanem szégyenletes büntetéssé teszi az Úr,
a mi Istenünk. Most tehát, testvérek, mutassuk meg testvéreinknek, hogy tőlünk függ az életük, ránk támaszkodik a szentély, a templom és az oltár! Ezért adjunk hálát az Úrnak, Istenünknek, aki próbára tesz
minket, éppúgy, mint atyáinkat. Gondoljatok arra, hogyan bánt Ábrahámmal, mint tette próbára Izsákot,
mik történtek Jákobbal a szíriai Mezopotámiában, amikor anyai nagybátyjának, Lábánnak juhait őrizte.
Mert amint őket megpróbálta, hogy kifürkéssze szívüket, ugyanúgy minket sem büntet, hanem inkább
figyelmezteti Isten a próbatétellel azokat, akik hozzá közelednek.” Uzija így válaszolt neki: „Amit mondtál,
azt jó lélekkel mondtad, és senki sem tud ellene vetni semmit. Nem ma vált először bölcsességed nyilvánvalóvá! Gyermekkorod óta ismerte az egész nép okosságodat és szívednek jó szándékát. De hát a nép
nagyon szenvedett a szomjúságtól, s arra kényszerített minket, hogy úgy tegyünk, amint mondtuk, és
esküvel köteleztük magunkat, ezt sem szeghetjük meg. Mivel azonban istenfélő asszony vagy, könyörögj
Istenhez, hogy küldjön záporesőt és töltse meg ciszternáinkat, hogy ne pusztuljunk el.” Judit így válaszolt
neki: „Hallgassatok rám! Olyan tettet viszek végbe, hogy emlékezete nemzedékről nemzedékre száll népünk fiai körében. Éjszaka álljatok a kapunál, s én szolgálómmal kimegyek. Azokban a napokban, amelyeknek az elmúltával azt ígértétek, hogy átadjátok a várost ellenségeiteknek, az Úr meglátogatja kezem
által Izraelt. Ne kérdezzétek, hogy mit akarok tenni. Nem mondom meg nektek, amíg végre nem hajtom.”
Uzija és az elöljárók azt mondták neki: „Menj békével, s vezessen Isten, az Úr járjon előtted ellenségeink
megbüntetésére.” Azok elhagyták a felső szobát, s visszatértek szállásukra (Jud 8,9–36).

Judit azután lemegy az ellenség táborába.
Okosságával és szépségével eléri, hogy Holofernesz meghívja őt a sátrába, majd levágja a lerészegedett hadvezér fejét és a táskájában elviszi
Betiluába. A nép ujjongásban tör ki, és aztán hatalmas győzelmet arat az ellenség fölött. Az események hatására az ammonita Achior megtér.

Cristofano Allori: Judit Holofernesz fejével (1613)
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Elhívatták Achiort Uzija házából. Amikor megérkezett és meglátta Holofernesz fejét az egybegyűlt népből az egyik ember kezében, arcra borult és elájult. Amikor fölemelték, Judit lábához vetette magát, leborult előtte és így szólt: „Légy áldott Júda minden sátorában és minden nép között! Remegjenek a félelemtől mind, akik meghallják nevedet! Most pedig beszéld el nekem, mind, amit ezekben a napokban
tettél.” Akkor Judit az egész nép hallatára elbeszélte mind, amit attól a naptól tett, hogy elhagyta Betiluát,
egészen addig az óráig, amelyben beszélt velük. Amikor befejezte beszédét, a nép örömrivalgásban tört
ki, és ujjongása betöltötte a várost. Achior meg azok láttán, amit Izrael Istene tett, szilárdan hitt Istenben,
körülmetéltette előbőrét, és végérvényesen Izrael házához csatlakozott (Jud 14,5–10).

Judit alakjában megjelenik az új Éva is, aki majd széttapossa az őskígyó fejét (vö. Ter 3,15). Judit
gyönyörű példája a bátor hitnek, amely nem szab feltételeket Istennek. Bízik, és bátran cselekszik.

Hogyan lehet a rosszat legyőzni jóval? Tudsz-e olyan helyzeteket mondani, amikor sok erő,
nagylelkűség kell ahhoz, hogy valaki képes legyen erre?

Az asszony, szabadságát élvezve, konyhájában szöszmötölt, amikor meghallotta, hogy a postás levelet csúsztatott a bejárati ajtó postaládájába. Megtörölte a kezét s kisietett. Valóban,
néhány levelezőlapot talált benne külföldön utazgató barátaiktól; vidéken élő húgától pár
sor, s egy hivatalos levél a rendőrségtől. Riadtan, háromszor is elolvasta a férjének címzett boríték halvány gumibélyegzőjén: kerületi rendőrkapitányság. – Uramisten, mit akarhatnak az ő
kiváló dolgozó, többször kitüntetett urától? Húsz éve voltak házasok, de soha nem bontották
fel egymás levelét. Most nagy kísértést érzett, hogy megtegye. Hirtelen ötlettel a telefonhoz
lépett, és feltárcsázta férje hivatali számát. Tudta, többnyire ő veszi fel. Most is így történt. –
Ne haragudj, hogy zavarlak, de… – és megbicsaklott a hangja. – Mi baj van? – kérdezte kissé
ingerülten az ura. – Csak nem gyulladt ki a ház? – Nem, de a rendőrkapitányságtól levél jött
a számodra. – Felbontanád? – Természetesen. Várj, beolvasom. Amit eddig soha nem tett,
ujjával rongyolta fel a borítékot. Elolvasta a szürkés papírt s a nyugtát kísérő szöveget: – Ezer
forint büntetés gyorshajtásért. Két hónappal ezelőtti dátummal. Hússzal többel mentél a
megengedettnél – mondta az asszony a telefonba, szinte megkönnyebbülten. – Van mellette fénykép? – csattant fel a férje. – Nincs, csak bemérési adatok, hely és dátum. – Ez kevés!
Te vagy a jogász a házban. Légy szíves, pár soros fellebbezést írni és hangsúlyozni: fényképet,
bizonyítékot akarok, velem ne próbálkozzanak. Nyugodtan alá is írhatod a nevemet, vagy ha
akarod, írj a nevemben, mint megbízottam. Ajánlva add fel. Egyébként később jövök haza,
és holnap vidékre kell ismét kiszállnom; sajnálom, hogy az idén erre megy rá a nyaralásunk. –
Sajnos – válaszolt a felesége. Lélegzetnyi szünet után hozzátette: az ügyedet természetesen
elintézem. – Jó, hogy okos nő a feleségem és jogász is. Köszönöm a megértést és a besegítést! – s letette a kagylót. Az asszony még aznap feladta a fellebbezést.
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Már-már el is felejtették az ügyet, amikor több hét után megjött a válasz. Ezt a levelet már
az asszony bontotta fel, hiszen ő írt a rendőrségnek férje megbízásából. A levélben nyomatékosan sürgették a büntetés befizetését, ellenkező esetben stb… Fénykép is volt a szöveg
mellett. Eléggé elmosódott, de kétségtelenül az ő Wartburgjuk volt a rendszámukkal, s a
volánnál a férje. De jól ismerte ezt a kopaszodó, alul kunkori hajú tarkót! Mellette bodros,
sötét hajú nő simult a férjéhez. Valami belenyilallt. Neki sima szőke haja van. Megnézte a
gyorshajtás dátumát, s odament férje íróasztali naptárához. Arra a napra, sőt, a következőre is
egy alföldi mezőváros volt beírva hivatalos útként. A fénykép az első napon, 18.30-kor készült
Budapest egy osztottan kétsávos útján. Lassan visszacsúsztatta a képet a felszólítással együtt
a borítékba, s férje íróasztalára tette. Egy pillanatra benézett fia szobájába, az elmélyülten
bütykölt a magnóján.
Felkuporodott férje bőrfotelébe, és görcsösen összekulcsolta kezét. Jegygyűrűje egy idő
után a húsába vágott a szorítástól. Erről jutott eszébe az a fehér hajú lelkész, aki eskette őket,
és az ujjára húzta. Hogy is hívták? Csak a nagyon kék szemére emlékezett és a meleg hangjára, ahogy útravalónak valami nagyon szépet mondott… a szeretetről, ami mindent remél…
Maga sem tudta, meddig ült ott. Fél óráig? Kettőig? Amíg meg nem zörrent az előszoba
ajtajában a kulcs, s be nem lépett a férje. – Mit gubbasztasz itt a sötétben? – felkattintotta
a csillárt és párja fölé hajolt, a szokásos villámcsókkal megérintette a haját, mint évek óta
mindig, ugyanúgy és ugyanott. Majd íróasztalához lépett. Belekotort a postájába, elsőnek a
fényképes borítékot vette kézbe. Sokáig nézte a képet. Majd lezökkent a karosszékébe. Csak
percek után fordult a feleségéhez: – Most mit mondasz mint feleség, és mit javasolsz mint
jogász? Az asszony férje zavart arcát kutatta és mélyülő, barázdás vonásait nézte. Pedig ő is
öregszik… szegény… – gondolta. Sokára szólalt meg: – Mint jogász, azt tanácsolom, hogy
már holnap add fel a csekket. Mint feleség?… Elkészítem a vacsorát. A fiad is éhes lehet már,
a lányod is megérkezett az egyetemi előkészítőről – felállt, és kiment a konyhába.
A férfi lassan utánament. A felesége háttal állt neki. Egy üvegtálra rakosgatott valamit.
Sokáig nézte asszonya most is lányosan keskeny vállát, szép, hosszú nyakán a finom pihéket.
– Ugye, tudod, hogy nagyszerű ember vagy? – majd hozzátette: – És csodálatos feleség. Az
asszony nem fordult meg, úgy válaszolt: – Régen mondtad. – Akkor most mondom. – Most?
– Most és mindörökké. Az asszony megfordult, kezében a tállal, és férjére nézett: – Gyorshajtással? – Gyorshajtás nélkül. Hirtelen lehajolt és megcsókolta felesége tálat tartó kezét.
Az csak bólintott. Beléptek az ebédlőbe. Fiuk már a kenyeret vágta fel. Lányuk terített. Amikor
észrevették apjukat, anyjukat – mozdulatlanná merevedtek. De anyjuk szeme – csak a szeme
– mosolygott. Erre felengedtek. Gyorsan és a fiatalok étvágyával asztalhoz ültek. Csak akkor
csodálkoztak el, amikor apjuk mondta az asztali áldást (Gyökössy Endre: Mai példázatok).
Egy nagyszerű asszony, aki nem jeleneteket rendezett, nem a maga fájdalmát akarta a világba kiáltani. Megmentette a a férjét szakadék széléről, egybentartotta a családját. Legyőzte
a rosszat jóval.
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Eszter
Eszter könyve héberül íródott
a Kr. e. III–II. században. Később
egy bővebb görög fordítás is készült a könyvből. A katolikus
kánonnak ezek a bővítések is a
részei, amelyek főként imádságokat tartalmaznak.
A könyv leírja, hogy a perzsa
király egyik főembere, Ámán
eléri a királynál, hogy olyan
rendeletet adjon ki, amely szerint egy adott napon bárki szabadon megölheti a zsidókat, és
elkobozhatja a vagyonukat.
A perzsa király (Achsavéros)
egyik felesége, Eszter zsidó
volt. Nagybátyja és nevelője
Mardokeus biztatására a király
elé lépett, bár hívatlanul bemenni a királyhoz halálbüntetést vont maga után, ha a király meg nem kegyelmezett a
belépőnek. A király kegyesen
fogadta Esztert, aki lakomára
hívta meg a királyt. A lakomán
végül feltárta előtte Ámán gonosz tervét és a saját származását is. A király, mivel a korábbi
rendelete visszavonhatatlan
volt, egy újabb rendeletben
engedélyezte, hogy a zsidók
védekezhessenek a megadott
napon. Így végül a sorsvetéssel
(purimmal) meghatározott napon a zsidók ölték meg ellenségeiket.
A könyv történelmi magyarázatot ad a Purim ünnepére,

Jacopo Tintoretto: Eszter a király előtt (1547–48)

A perzsa Szúza városából származó mázas tégla díszítés – Ebben a környezetben játszódik Eszter története
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amelyet a zsidók valószínűleg a babiloni ünnepek közül vettek át. Maga a Perzsa Birodalomban tervezett zsidóüldözés és ennek visszafordítása nem megtörtént esemény. Sokkal inkább
a későbbi korok feszültségeit, összecsapásait jelzi, és vetíti vissza a Perzsa Birodalom idejébe. A
könyv arra is buzdítja az olvasókat, hogy a környező népek és az állam ügyeiben bölcsen vegyenek részt, ahogyan ezt Mardokeus és Eszter
példáján láthatjuk.

Gyönyörű, perzsa készítésű ezüst madár – Valószínűleg kultikus
ajándékként készítették egy szentély számára

!

FELADAT
Tóbiás, Judit és Eszter könyve jelzik, hogy Isten jelen van a történelemben és egy-egy család
életében is. A kilátástalannak látszó helyzetekben is erőt ad. Kérdezd meg a szüleidet vagy a
nagyszüleidet, hogy ők mikor és hogyan élték át azt, hogy Isten a nehéz helyzetekben mellettük áll!
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20. Hol van az én Atyám?

Az Ószövetségi Szentírás megismerését a bölcsességi irodalom rövid bemutatásával zárjuk. (A korábbi években már részletesen tanultunk a zsoltárokról, Jónás könyvéről és az Ószövetség más olyan
részeiről, amelyeket most nem tárgyalunk. Ha szükséges, ezeket ismételjük át! [A Könyvek Könyve,
19. lecke].) A bölcsességi irodalom egyik legfontosabb kérdése a
szenvedés. Miért szenved az ember, és különösen miért szenvednek az ártatlanok, az igazak? Ezt a fájdalmas kérdést fogalmazza
meg Jób, akinek a neve ezt jelenti: hol van az én Atyám? Hol van
Isten a szenvedés idején? Erre a kérdésre majd csak Krisztus keresztje és feltámadása adja meg a végleges választ. Az Atya akkor
válaszolt Jób, és mindannyiunk kiáltására.

A bölcsességi írások
Az ókori Keleten sok olyan írásmű keletkezett, amelyek arról szóltak, hogy hogyan kell a bölcs embernek élnie, viselkednie a különböző helyzetekben. Ezeket az írásokat főként királyi udvarokban
írták és tanították az ott felnövő ifjaknak.
Az ókori Kelet bölcsessége elsősorban tapasztalati bölcsesség.
Nemzedékek élettapasztalata alapján tanít a helyes, sikeres, boldog élet útjára. Megfogalmazza például azt, hogy a gőg a bukás előhírnöke, hogy a dühöngő emberrel nem érdemes vitázni,
vagy azt, hogy a lustaság a nyomorhoz vezet (Péld 16,18; 18, 12;
17,12; 10,4). A Biblia e mellé az életbölcsesség mellé még hozzáteszi, hogy a legnagyobb bölcsesség („a bölcsesség kezdete”
és lényege) az Úr félelme. Istent felismerni a teremtés gyönyörű
művében, az ő egyenes útjain járni: ez a legnagyobb bölcsesség.
A Szentírás arra tanít, hogy Isten a Bölcsesség által teremtette
a világot.

M. S. mester: Krisztus feltámadása (1506) – Jób kérdésére a
végső választ Krisztus keresztje és feltámadása adja meg
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Alkotó munkája elején teremtett az Úr, ősidőktől fogva, mint legelső művét. Az idők előtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még
nem tört elő víz. Mielőtt a hegyek keletkeztek volna, korábban hívott létre, mint a halmokat, amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg, és a föld első rögét sem. Ott voltam, amikor az eget teremtette, s
az ősvíz színére a kört megvonta, amikor a felhőket fölerősítette, s az ősforrások erejét megszabta; amikor
kijelölte a tenger határát – és a vizek nem csaptak ki –, amikor megrajzolta a föld szilárd részét. Ott voltam mellette, mint a kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött, mindig ott játszottam a színe
előtt. Ott játszottam az egész földkerekségen, s örömmel voltam az emberek fiai között (Péld 8,22–31).

Isten örök törvénye és rendje bele van rejtve a világegyetembe. A Teremtő
által a világba rejtett harmónia és rend az az út, amelyen az embernek
járnia kell. Ha nem ezt teszi, elpusztítja a természetet és önmagát is.
A Szentírásban a következő bölcsességi írások találhatók:
Példabeszédek, Jób, Prédikátor, Sirák fia és a Bölcsesség könyve.
A Példabeszédek könyve a legrégebbi, főként rövid bölcs mondásokat tartalmaz. Két ősi mondásgyűjteményt is tartalmaz a könyv
(Péld 10,1–22,16; 25–29), ezek a Kr. e. VI–V. században nyerhették
el a végső formájukat. A legkésőbb keletkezett a Bölcsesség könyve, amelyet Kr. e. 50 táján írtak görög nyelven Egyiptomban.

Miért szenvednek az ártatlanok?
Az ember egyik legfájóbb kérdése ez: Miért van a földön annyi
szenvedés? Nemcsak a Biblia, hanem az ókori Kelet bölcsességi írásai is feltették ezt a kérdést. Egy sumér írás egy szenvedő panaszait
tartalmazza („Egy ember és istene”; ANET 589). Egy akkád nyelvű mű
pedig (ANET 601–604) egy szenvedő kérdéseit írja le, amelyre a
barátja próbál válaszolni. Ez a könyv nagyon hasonlít Jób könyvéhez, melyben Jób barátai próbálnak válaszolni Jób panaszára. Miért szenvednek az ártatlanok? – kérdezi a szenvedő Jób is.
Albrecht Dürer: Jób és felesége (1505 k.)

A gonoszok eltolják a mezsgyekövet, a pásztort és a nyájat megrabolják. Az árvától elhajtják a szamarát, s
elviszik zálogba az özvegy tehenét. A szegény embert leszorítják az útról, mindnyájan elbújnak a föld szegényei. Mint a vadszamarak, mennek a pusztába – gyermekük éhsége űzi őket oda –, kiaszott pusztában élelmet keresnek. (…) Mezítelen járnak, szinte ruha nélkül, és éhesek, mikor kévéket vonszolnak. Malomkövük
sincsen olajat préselni, kádakat taposnak, mégis szomjúhoznak. Meztelen alusznak, minden ruha nélkül, és
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ha hideg van is, nincsen takarójuk. Rájuk zúdul az eső a hegyekből, jobb menedék híján sziklához lapulnak.
Az árváktól is elrabolják földjüket, elveszik zálogba a szegény köntösét. A városból égig hatol a félholtak szava, és a meggyötörtek lelke fölkiált, de az Isten néma marad panaszukra. (…) Fölkel a gyilkos a sötét éjszakában, s megöli a szegényt és a nyomorultat. Tolvaj ólálkodik éjszaka idején, betör a házakba, amikor sötét van.
Az alkonyatot lesi a házasságtörő. „Nem lát meg senki sem” – gondolja magában, s eltakarja arcát, fátyolt
borít rá. (…) Vagy talán nem így van? Ki tud megcáfolni? Ki tudja semmivé tenni beszédemet? (Jób 24,2–25).

„Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve!”
Jób könyvének kerete egy ősi elbeszélés (Jób 1–2; 42,7–17). A történet elmondja, hogy Jób gazdag
és igaz ember volt. A sátán azonban (akinek a neve azt jelenti: vádló) azt mondja az Úrnak, hogy Jób
csak azért ilyen istenfélő, mert Isten minden jóval elhalmozta. Ha elveszi tőle a gazdagságát, akkor
majd szemtől szembe fogja átkozni Istent. Az Úr ekkor – az elbeszélés megfogalmazása szerint – a
sátán kezébe adja Jóbot. Jób elveszíti az állatait, szolgáit, és elveszíti tíz gyermekét is.
Jób akkor így szólt: „Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul térek oda vissza. Az Úr adta, az
Úr elvette, legyen áldott az Úr neve!” (Jób 1,21).
Később a sátán arra is rávette az Urat, hogy az egészségét is elvehesse.
A sátán eltávozott az Úr színe elől. Jóbot rosszindulatú fekéllyel sújtotta tetőtől talpig. Ez hamuba ült, s
egy cserépdarabot vett a kezébe, hogy azzal vakargassa magát. A felesége meg így beszélt hozzá: „Még
mindig kitartasz feddhetetlenségedben? Átkozd az Istent és halj meg!” Ő azonban így válaszolt neki:
„Mint valami féleszű asszony, úgy beszélsz. Ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is?” Mindamellett nem vétkezett Jób az ajkával (Jób 2,7–10).

„Tudod-e, mikor ellik a kőszáli kecske?”
(Jób 39,1)
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„Tudom, hogy él az én Megváltóm!” (Jób 19,25)
Jóbhoz eljön három barátja, akik először hét napon át némán ülnek Jób mellett. Jób akkor keserűségében megátkozza a születése napját. Ezután a barátai megszólalnak, és próbálják megmagyarázni Jób szenvedésének okát. Jób mindig válaszol a barátai szavaira. Később egy negyedik bölcs
is megszólal, majd pedig maga az Úr szól Jóbhoz. Jób könyvének középső része ebből a hosszú
párbeszédből áll (Jób 3,1–42,6).
Jób barátai a korabeli hagyományos zsidó bölcsességet képviselik: a szenvedés a bűn büntetése.
Jób azért szenved, mert vétkezett Isten ellen. Bánja meg a bűneit, és akkor Isten majd megkönyörül
rajta (Jób 11,5–6.13–15). Jób azonban elutasítja ezt a magyarázatot. Kitart abban a meggyőződésében, hogy ártatlanul szenved (Jób 9,22; 23,11).
A párbeszédek végén maga Isten szól Jóbhoz. Elmondja neki, hogy a világmindenség titkait a porszemnyi ember nem ismerheti. Isten titokzatosan irányítja a természet erőit, még az ellenségesnek
tűnő lények is (talán utalás ez a gonoszra) az ő kezében vannak.
Ekkor az Úr felelt Jóbnak a viharból, és így szólt: Világraszóló tervemet ki homályosítja el oly szavakkal,
amelyekből hiányzik a tudás? Nosza, övezd föl, mint a hős, a derekadat! Kérdezni szeretnélek, világosíts
fel! Mikor a földet alkottam, hol voltál? Mondd csak meg, ha egyszer oly nagy a bölcsességed! Ki határozta
meg méretét? Hisz tudod! És ki feszített ki rá mérőzsinórt? (…)
Tudod-e, mikor ellik a kőszáli kecske? Megfigyelted, mikor vajúdnak az őzek, tudod-e hány hónapig
tart a vemhességük? Ismered az időt, hogy mikor ellenek? Csak összegörnyednek és már megellenek, s
kicsinyeiket a szabadba dobják. A kisgidák aztán erősödnek, nőnek, elszélednek, s többé nem is térnek
haza. Szabadságát kitől kapta a vadszamár, ki oldotta el a puszta szamarának kötelét? Hazául a pusztát
néztem ki neki, tanyázóhelyéül a sós pusztaságot. Nevet a városi tülekedés láttán, nem hallja a hajcsár
hangos kiáltását. A maga módján a hegyekben kutat, és minden csipetnyi kis zöldet megtalál. Szolgál-e
neked a vadbölény, meghálna-e vajon jászolodnál? Nyakára tudod-e kötni a kötelet, hajlandó-e mögötted
barázdát szántani? (…)
A viharból szólt az Úr Jóbhoz és azt mondta: Nosza, övezd fel, mint a hős, a derekadat! Kérdezni szeretnélek, világosíts fel! Semmivé akarod tenni igazamat, el akarsz ítélni, hogy igazad legyen? Van-e karod
olyan, mint Istennek? Tudsz-e hangoddal, mint ő mennydörögni? Ékesítsd fel magad fönséggel s nagysággal, öltözködj csak fel fénybe, méltóságba! (…) Nézd a behemótot! Éppúgy füvön él, mint a szarvasmarha. Nézd, micsoda erő van az ágyékában, és lásd, mily erősek a hasizmai! Kifeszíti farkát, mintha cédrus
volna, combjának inai egymásba fonódnak. A csontjai ércből öntött csövek, a lábszárai meg, mint a vasdorongok. Remekmű az Isten alkotásai közt. (…) Vajon ki merészel a szemébe kapni, át lehet-e fúrni gerellyel az orrát? (…) Tégy csak vele próbát, emeld rá a kezed! De gondolj a harcra! Még egyszer nem teszed!
(Jób 38,1–5; 39,1–10; 40,6–32).
Jób elnémul Isten hatalma előtt. Megbékél, mert Isten mégiscsak szemtől szembe beszélt vele.
Isten válaszolt a panaszára, még ha ez a válasz titokzatos is maradt. Jób könyve megírásának idején
még nem alakult ki a szilárd hit az örök életben. Ezért a szenvedés kérdésére még nem tud végleges
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választ adni Jób könyve. Ezért is annyira megrendítő Jób hűsége, aki minden megpróbáltatása ellenére nem veszíti el a hitét Istenben.
Ó, bárcsak fölírná szavaim valaki, följegyezné őket egy táblára! Ó, bár vasvésővel, aztán íróónnal örökre
bevésnék őket a sziklába! Tudom jól, él az én ügyem szószólója! Ő lép majd föl utoljára a földön. Hogyha fölébredek, maga mellé állít, és meglátom még testemből az Istent. Látni fogom, s ő a pártomon lesz.
Akit a szemem lát, az nem lesz majd tőlem idegen: vágyódás tölti el veséimet (Jób 19,23–27).

Az Atya válasza
Isten az ember szenvedésére Krisztus keresztjében válaszolt. Magára vette a mi fájdalmainkat, és legyőzte a bűnt és a halált. A szenvedésre ma is azoknak az embereknek az élete a válasz, akik Krisztus
keresztig menő szeretetében és a feltámadás hitében élnek.
Budapesten történt. Egy ötgyermekes édesanyát egy ritka, gyógyíthatatlan betegség támadott meg. Az idegsejtjei kezdtek elhalni. Lassanként egyáltalán nem tudott már mozogni.
Egy gyomrába vezetett szondán keresztül etették. A férje eleinte sokszor kérdezte meg azt,
hogy miért történt mindez. Miért kell egy fiatal, ötgyermekes anyának ezen a borzalmas
szenvedésen átmenni? Aztán lassan megértette, hogy ezt nem szabad megkérdeznie. Elég
azt tudnia, hogy Isten mellettük van. Ezt szinte fizikailag érezte. Enélkül egy napot, egy órát
sem tudtak volna végigcsinálni.
Egy idő után az édesanya már beszélni sem tudott, csak a szemével tudott jelezni. A férje
látta, hogy a kórházban nem tudják megfelelően ápolni, ezért beszerezte a megfelelő eszközöket, a lélegeztető gépet, és hazahozta. Abbahagyta a munkáját, és több mint két éven át
napi 24 órában mellette volt. Éjszakánként tíz-hússzor kelt fel hozzá. Egyik munkatársa egyszer megkérdezte tőle, hogy miért teszi ezt. Mire ő ezt felelte: „Nem ez a természetes? Örülök,
hogy ezt megtehetem érte. Egészen biztos vagyok abban, hogy ő is ugyanezt tette volna
értem.” (Milyen jó, hogy vannak még emberek, akiknek ez a természetes!)
A férj olvasott a felesége szeméből. Gyakran megtörtént, hogy többen voltak benn a szobában. Senki nem vett észre semmit. A férfi egyszer csak kiment, behozott valamit, vagy
megigazított valamit az ágyon. Egy ismerős asszony egyszer könnyes szemmel mondta:
nem tudja, hogy az ő férje valaha is képes lenne-e arra, hogy ennyire ráhangolódjon, hogy
szavak nélkül is értse.
Karácsonykor (mint néha máskor is) szentmise volt a betegszobában, az asszony ágyánál.
Megrendítő és szép volt látni, ahogy az öt gyerek körülvette az édesanyát, ahogy imádkoztak. A mise után a férj azt mondta: „Különleges számunkra ez a szoba. Isten szeretetének
fátyla borít itt be minket.”
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A szenvedés kérdésére Krisztus keresztje és
feltámadása adta meg a választ, és azok az emberek, akik ebben a keresztig elmenő szeretetben és a feltámadás hitében élnek.

A budapesti Szent Egyed Közösség egyik tagja Irénke néninél – Vajon te
tudsz-e társa, barátja, pótcsaládtagja lenni a betegnek?

?

Volt-e a családodban, a környezetedben súlyosan beteg ember? Hogyan tudott a segítségére
lenni a család? Hogyan viselte ő a szenvedését? Mivel tudunk a leginkább segíteni egy szenvedő embernek?

!

FELADAT
Látogass meg egy beteget! Ha lehetőség nyílik rá a beszélgetés során, akkor kérdezd meg
tőle, hogy mi ad neki erőt a szenvedésben!
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21. Az Újszövetség könyvei,
szövege, fordításai

Az emberi történelem legnagyobb eseménye Krisztus élete, halála és feltámadása. Benne maga Isten
mutatta meg önmagát, ajándékozta önmagát az embernek. Isten „átvérezte a történelem szövetét”
(Pilinszky János), belépett a történelembe. Ez a történelem közepe, innen kiindulva számoljuk az
éveket. Erről az eseményről tanúskodnak az Újszövetség könyvei.

Az újszövetségi kánon
Az Újszövetségi Szentírás 27 könyvet tartalmaz.
Ezek a következők:
Evangéliumok: Máté, Márk, Lukács, János.
Az Apostolok Cselekedetei
Szent Pál levelei: Római, 1–2 Korintusi, Galata,
Efezusi, Filippi, Kolosszei, 1–2 Tesszalonikai, 1–2
Timóteus, Titusz, Filemon, Zsidóknak írt levél
Katolikus levelek: Jakab, 1–2 Péter, 1–3 János,
Júdás
Jelenések könyve
Az Újszövetség kánonjának kialakulása kevesebb vitával járt, mint az Ószövetségé. Az Újszövetség könyveinek túlnyomó része Kr. u. 100-ra
már megíródott (kivéve Péter második levelét, és
talán Júdás levelét). Az apostoli atyák, például
Római Szent Kelemen (Kr. u. 94 k.) és Antiochiai
Szent Ignác (Kr. u. 117 k.) már idézik ezeket az írásokat.
Pantokrátor (Krisztus, a világmindenség ura) – XV. századi görög ikon

129

A Sínai kódex részlete (Lk 2,14), ahol a későbbi korrektor így
módosította a szöveget: „Békesség a földön, az embereknek
jóakarat”

Rómában egy Markion nevű eretnek tanító azt hirdette, hogy
az Ó- és az Újszövetség teljesen ellentétesek egymással. Fő művének címe: Antitézisek. Azt vallotta, hogy az újszövetségi szent
iratok közé csak Lukács evangéliuma és Pál apostol 10 levele tartozik. Az ő tanai is siettethették azt a folyamatot, amelynek során
az Egyház hivatalosan megfogalmazta az Újszövetség kánonját.
Egy római eredetű lista, a Muratori-kánon Kr. u. 180–190 táján keletkezett, és egy-két kis eltéréstől eltekintve a mai újszövetségi
kánont tartalmazza. Szent Atanáz 39. húsvéti levele (Kr. u. 367) pedig már a mai újszövetségi kánon könyveit sorolja fel.

Az Újszövetség szövege
Az Újszövetség az ókornak az a szövege, amely a legtöbb másolatban, kéziratban fennmaradt. Összesen mintegy 90 papirusz, 274 nagybetűs, 2795 kisbetűs kódex és 2207 lectionarium (olvasmányoskönyv) tartalmazza az Újszövetség szövegét. A legrégebbi a Rylands-papirusz, amely Kr. u. 125
körül készült Egyiptomban, és a János-evangélium egy részét
tartalmazza.
A keresztényüldözések folyamán rengeteg bibliatekercset is elkoboztak, elpusztítottak. Egy-egy üldözés után aztán a nagyobb
keresztény központokban másolták le sok példányban az Újszövetség szövegét, és innen terjedt el a környező területekre.
A másolás során néha kisebb másolói hibák (szókihagyás, szó
hozzátétel, egy-egy betű eltévesztése stb.) kerültek be a szövegbe. Lassan területenként egymástól kissé eltérő szövegváltozatok alakultak ki: a cezáreai (vagyis palesztinai), a nyugati, az alexandriai (vagyis egyiptomi) és a bizánci szövegtípus.
A bibliatudósok az egyes szövegváltozatok összevetésével
meg tudják találni a legősibb, az eredeti szövegváltozatot. Általában az a szövegváltozat az eredeti, amelyik a legjobb, legősibb
kódexekben szerepel, és amelyik a legrövidebb, a nehezebben
érthető, a kevésbé elegáns stílusú, a párhuzamos helyektől eltérő, és amelyik a többi változat keletkezését megmagyarázza.
A Lukács-evangéliumban például ezt olvassuk Jézus születésének történetében: „Békesség a földön a jóakarat embereinek”
(Lk 2,14). Mivel ez a mondat nehezen érthető volt, ezért az egyik
Szent Jeromos, a híres bibliafordító (†420) – Lefordította a másoló (a Sínai kódex korrektora; 2) így alakított a szövegen: „BéBiblia legnagyobb részét héberből és görögből latinra – Ezt a
kesség a földön, az embereknek jóakarat.” Ez a változat aztán elfordítást nevezték el később Vulgatának
terjedt. Sok késői görög kódexben ez szerepel, és ez került bele
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Luther és Károli fordításába is. Az eredeti szöveg azonban ez: „Békesség a jóakarat embereinek.”
Ez a kifejezés azt jelenti: Békesség azoknak, akik Isten jóakaratának emberei, akikre ő jóakarattal
tekint, akik az ő tetszése szerint élnek. Ezt az ősi változatot olvassuk az Újszövetség legrégebbi kódexeiben (a Sínai, az Alexandriai, a Vatikáni, a Béza
és a Freer kódex), ezt tükrözi a latin fordítás is (pax
hominibus bonae voluntatis), és ez került bele a
katolikus bibliafordításokba. Érdekes dolog, hogy
a latin szöveg néha hűségesebben tükrözte az
ősi görög kódexek (és így az eredeti Újszövetség)
szövegét, mint azok a késői görög kódexek, amelyek
alapján az első protestáns bibliafordítások készültek.
A kutatás során világossá vált, hogy az Újszövetség
szövegét a leghűségesebben és legpontosabban a következő kódexek és papiruszok tartalmazzák: a Bodmerpapirusz (75; Kr. u. III. sz.); a Vatikáni kódex (B; Kr. u. IV. sz.);
a Sínai kódex (Kr. u. IV. sz.); az Efrém-kódex (Kr. u. V. sz.);
a 33-as kisbetűs kódex (Kr. u. IX. sz.); a kopt (egyiptomi) fordítások.
Az Újszövetség szövegét hamar lefordították más nyelvekre. Kr. u. 200 körül már elkészült az Újszövetség latin fordítása (Vetus Latina), és nem sokkal később a szír fordítás is.

A Rylands-papirusz, az Újszövetség legrégebbi fennmaradt töredéke – Kr. u. 125-ben készült
Egyiptomban, és a János-evangélium egy részletét tartalmazza – A töredék bizonyítja azt, hogy
a János-evangélium jóval 125 előtt keletkezett, hiszen Efezus környékéről még el kellett jutnia az
evangélium szövegének Egyiptomba, ahol aztán egy keresztény ezt a másolatot elkészítette

Meghamisították az Újszövetség szövegét?
Egyes áltudományos könyvek (pl. Dan Brown: A da Vinci-kód) azt állítják, hogy az Egyház Nagy Konstantin császár uralkodásának idején (Kr. u. 306–337) meghamisította az Újszövetség szövegét, és
kihagyott belőle olyan részeket, amelyek nem feleltek meg az egyházi dogmáknak.
Ezek az állítások elfelejtik megemlíteni azt a tényt, hogy pontosan ismerjük az Újszövetség 300-as
évek előtt használt szövegét! Több tucat olyan papirusz van a kezünkben, amelyek a II–III. századból
valók (pl. a Chester Beatty-, a Bodmer-, a Rylands- és az Oxyrhynchus-papirusz). Megmaradt annak
a két fordításnak a szövege is, amelyeket Kr. u. 200 táján készítettek az Újszövetségről (latin és szír
nyelvre: Vetus Latina, Vetus Syra). Tehát azt az Újszövetség-szöveget, amelyet a kereszténység Nagy
Konstantin császár uralkodása előtt használt, teljes mértékben ismerjük. Ez a szöveg pedig maradéktalanul megegyezik azzal, amelyet azóta is használunk és ismerünk.
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?

Mit gondolsz, miért írnak könyveket Krisztus és a kereszténység ellen? Hogyan kell helyesen
hozzáállnunk egy olyan emberhez, aki ellensége az evangéliumnak? Tudsz-e Jézus, vagy a
szentek életéből olyan példákat, ahol valaki egy ellenséges embert szeretettel fogadott, és
lassan át is alakított?

Az első magyar bibliafordítások
Az Egyház mindig törekedett arra, hogy az evangéliumot a nép nyelvén hirdesse. Ezért készült el
igen hamar a Biblia latin, szír, kopt, örmény, gót stb. fordítása. A papok és szerzetesek Magyarországon is arra törekedtek, hogy anyanyelven hirdessék Isten igéjét. Ennek szép példája az egyik legelső
nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés.
Már az 1114-es Esztergomi Zsinat előírja,
hogy a misén „az apostolt” (a szentleckét) és az
evangéliumot magyarul is olvassák fel, valamint
magyarul prédikáljanak. A Biblia sok részletét
lefordították magyarra. Sajnos ezeknek a fordításoknak jelentős része elveszett. Megmaradt
azonban például a Jordánszky-kódex, amely az
Ó- és Újszövetség jelentős részét tartalmazza, gyönyörű magyar fordításban. A kéziratos
kódex valószínűleg a Nyulak-szigeti domonkos
apácáké volt. 1516 és 1519 között íródott. Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár tulajdona.
A pálos rend tartományfőnöke beszámol arról,
A John Rylands Library (Manchester), ahol a híres Rylands-papiruszt (P 52) is őrzik
hogy egy Báthori László nevű pálos szerzetes az
egész Bibliát lefordította a XV. század végén. Sajnos ez a fordítás is elveszett.
Az első teljes egészében megmaradt magyar
nyelvű Biblia Károli Gáspár nagyszerű fordítása.
Vizsolyban nyomtatták 1590-ben. Ugyanebben
az időben készült egy katolikus fordítás is, Káldi György munkája. Káldit Bethlen Gábor kiutasította Erdélyből, ezért is késett a munkájának a
kiadása. Fordítását végül Bécsben nyomtatták ki
1620-ban.
Lássunk egy részletet ezekből a régi fordításokból (Ter 1,1–2)!
A Jordánszky-kódex – Magyar bibliafordítás 1516-19-ből
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Jordánszky-kódex (1516–19)
Kezdetben teremté Isten mennyet es feldet. Ez feld kedéglen vala üres és héu, és setétségek
valának ez világnak színén, és Úrnak ű szent lelke viseltetik vala az vizeken.

Károli Gáspár fordítása (1590)
Kezdetben teremté Isten az Mennyet és az Földet. Az Föld pedig vala ékesség nelkül való és
puszta, és setétség vala az mélység szinén, és Wrnac Lelke táplállya vala az vizeket.

Káldi György fordítása (1620)
Kezdetben teremté Isten a mennyet és a földet. A föld pedig puszta és üres vala, és sötétség
vala a mélységnek színén, és az Isten lelke lebeg vala a vizek fölött.

FELADAT
Nézd meg, hogy a családotoknak milyen Bibliái vannak! Járj utána annak is, hogy kik fordították azokat!
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22. Négyarcú evangélium

Az egyetlen evangélium négy arca
Az evangélium görög szó, a jelentése örömhír. Négy evangélium íródott az egyetlen eseményről,
az egyetlen örömhírről. Azt, ami Krisztus életében, halálában és feltámadásban történt, egyetlen
ember sem képes egészen befogadni, felfogni, szavakba önteni. Ezért helyes, hogy van négy különböző elbeszélés a kimondhatatlan Titokról. Négy evangéliumot írtak, de azért, hogy szülessen még
végtelenül sok evangélium. A mi életünk is evangélium legyen: annak a története, ahogy Krisztus
a mi életünkben cselekszik.
A négy evangélium jelképei Ezekiel próféta látomásából származnak (Ez 1).
Máté jelképe lett az ember (vagy angyal),
mert az ő evangéliuma családfával és az angyal
Józsefnek való megjelenésével kezdődik.
Márk jelképe lett az oroszlán, mert az ő evangéliuma a pusztában kezdődik, és a puszta egyik
fontos állata volt az oroszlán.
Lukács jelképe a bika lett, mert az evangéliuma a jeruzsálemi templomban kezdődik, és
a templomi áldozatok egyik legfontosabb állata
a bika volt.
János jelképe pedig a sas lett, mert az evangéliumának kezdete (a Logosz-himnusz) annyira magasröptű, ahogyan a sas száll az égen.

A négy evangélista jelképei a Kells-i kódex egyik lapján (Kr. u. VIII. sz.)
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Az evangéliumot eleinte szóban hirdették a
tanítványok. Sok elbeszélés formája, szerkezete
a szájhagyományban kristályosodott ki. Csak ezután foglalták írásba ezeket a hagyományokat
az evangélisták. Az evangéliumok kialakulásának három fázisa volt: Jézus prédikációja – az ősegyház szóbeli igehirdetése – az evangélisták.

A szinpotikus evangéliumok
A négy evangélium közül három (Máté, Márk és Lukács) nagyon hasonlít egymáshoz. Ezeket szin
optikus (azaz együttlátó) evangéliumoknak nevezzük. A hasonlóság oka, hogy Máté és Lukács ismerték Márk evangéliumát, és felhasználták, beépítették a maguk evangéliumába. Követik az elbeszélések sorrendjét, néha javítják Márk egyszerűbb görög stílusát.
Márk evangéliuma íródott meg legelőször, valószínűleg még Jeruzsálem pusztulása (Kr. u. 70)
előtt. Ez onnan is látszik, hogy amikor az evangélium Jeruzsálem pusztulásáról ír, akkor azt nagyon
általános (sokszor az Ószövetségből vett) szavakkal teszi, és a város pusztulását szorosan összeköti
a világ végével (vö. Mk 13,14–31). Márk evangéliuma minden bizonnyal Rómában íródott. Márk
Rómában Péter apostol segítője és tolmácsa volt (1Pt 5,13). Erről Papiász, Hierapolisz püspöke is megemlékezik Kr. u. 130 körül az evangéliumokat bemutató írásában. Péter nem tudott jól görögül,
ezért volt szüksége Márk tolmácsolására. Márk tehát úgy írta le az evangéliumot, ahogy Pétertől
hallotta. Feltehetően Péter vértanúhalála után (Kr. u. 64 k.) kezdte írni az evangéliumát, hogy feledésbe ne merüljön mindaz, amit Péter Jézusról elbeszélt. Az evangélium római eredetét jelzi az
a sok latin szó is, amely bekerült az evangélium görög szövegébe (legio, centurio, quadrans stb.).
Máté és Lukács evangéliuma Jeruzsálem pusztulása után íródott. Ezekben az evangéliumokban
a Jeruzsálem pusztulásáról szóló jövendölés sok konkrétumot tartalmaz (Lk 19,43; 21,20: „Sánccal vesz
körül ellenséged…”; „Jeruzsálemet seregek veszik körül…”), és elkülönül a világ végének leírásától.
Érzékelhető ebből, hogy az esemény már megtörtént, és a leírásba önkéntelenül is belekeverednek
a konkrét esemény részletei. Máté és Lukács evangéliumát idézik az első egyházatyák (Római Szent
Kelemen és Antiochiai Szent Ignác). Ezért ez a két evangélium Kr. u. 70 és 90 között íródott. Máté
evangéliuma zsidókeresztény közösségben, valószínűleg Szíriában keletkezett. Lukács szír származású orvos volt, Pál apostol tanítványa. Az evangélium mellett ő írta az Apostolok Cselekedeteit is.
Máté és Lukács amellett, hogy felhasználják Márk evangéliumát, egy másik közös forrást is beépítenek az evangéliumukba: a Logion-forrást (vagy Q-forrást; a Q elnevezés a német Quelle, azaz
forrás szóból származik). Ez a forrás Jézus mondásait, beszédeit tartalmazta. Prédikátorok segédanyaga volt, és valószínűleg Szíriában (esetleg Palesztina északi részén) keletkezett Kr. u. 70 előtt.
Tartalmazta például Keresztelő János igehirdetését, Jézus megkísértésének elbeszélését, a hegyi
(vagy síkvidéki) beszédet, a kafarnaumi százados történetét, Jézus beszédét a tanítványokhoz, Jézus
vitáit a farizeusokkal, Jézus szavait a végső időkről.
Máté és Lukács tehát az evangéliumuk megírásához két közös forrást használtak: Márk evangéliumát és a Q-forrást. Emellett mindketten saját hagyományokból, forrásokból is merítettek.
A szinoptikus evangéliumok egymással való összefüggését így ábrázolhatjuk:
Márk

Q-forrás

Máté saját
hagyományai

Lukács saját
hagyományai
Máté

Lukács
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Például Keresztelő János prédikációjának leírása Máté és Lukács evangéliumában a Q-forrásból
származik (Mt 3,7–12; Lk 3,7–9.16–17). Lévi meghívásának története a Márk-evangéliumból származik, Máté és Lukács is innen veszik át (Mk 2,13–17; Mt 9,9–13; Lk 5,27–32).

?

Vizsgáljatok meg egy olyan evangéliumi szakaszt, amely több evangélistánál is szerepel
(pl. Mt 4,1–11; Lk 4,1–13)! Miben különböznek a leírások? Mi lehet ezeknek a különbségeknek
az oka? Keressetek egy-két kommentárt is, hogy azok segítségével válaszolhassatok a kérdéseitekre!

János evangéliuma
A negyedik evangélium keletkezett a legkésőbb, Kr. u. 90–100 körül Kis-Ázsiában (Efezus környékén).
A szerzője János apostol és a tanítványai. Az evangélium 21. fejezetét például a tanítványok már
János halála után illesztették az evangélium végére. Itt utalnak is János halálára (Jn 21,23). Az evangélium első befejezése a 20,30 volt.
János nem akarja elismételni mindazt, amit a másik három evangélium már leírt. Személyes emlékei alapján csak néhány fontos jelenetet, csodát mond el, megvilágítva azok mélyebb értelmét.

Apokrif evangéliumok
A négy evangélium megírása után később más evangéliumokat is írtak. Ezeket nevezzük apokrif
evangéliumoknak. Ezek az írások jóval később keletkeztek, mint a négy kánoni evangélium. Júdás
evangéliumát például (amelyet természetesen nem Júdás írt) Kr. u. 160-ban írta Egyiptomban egy
különleges szekta. Fülöp evangéliuma a Kr. u. III. században keletkezett.
Ezek az evangéliumok nem tartalmaznak Jézusról új, hiteles
információt. A történészek megvizsgálták például Júdás evangéliumának minden mondatát, állítását. Ezek vagy a négy evangéliumból származnak, vagy más szerzők könyveiből (pl. Platón
írásaiból), vagy a szekta tanításait tükrözik. Új hiteles információ
nem található ezekben az írásokban.
Az egyetlen kivétel ez alól a Tamás-evangélium, amely Szíriában keletkezett a Kr. u. II. század elején. Ez az írás Jézus mondásainak gyűjteménye. Néhány hagyomány és mondás történetileg
hiteles részleteket is tartalmaz. Ezek fontos forrást képeznek a bibliatudósok számára. A Tamás-evangéliumot egy gnosztikus köCenni di Pepo (Cimabue): János evangélista (1301–02) zösség szellemisége járja át. A gnosztikus szemléletmód nagyon
– Mozaikrészlet a pisai dómban
sok jézusi mondás eredeti értelmét eltorzította.
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Lássunk néhány idézetet ezekből a művekből is!
Jézus mondta: „Boldogok az egyedülállók és a kiválasztottak. Ők ugyanis megtalálják a királyságot. Mivel ti közülük valók vagytok, ti is oda fogtok menni” (Tamás ev. 48).

Jézus mondta: „Én vagyok a fény, mely minden fölött van. (…) Hasítsatok fát, én ott vagyok.
Emeljétek meg a követ, ott találtok engem” (Tamás ev. 77).

Jézus mondta: „Minden asszony, aki férfivá teszi magát, be fog menni a mennyek országába”
(Tamás ev. 114).

A Megváltó mondja: „Imént megragadott engem anyám, a Szentlélek, egyetlen hajszálamnál
fogva, s elvitt engem a nagy hegyre, a Táborra” (Héberek szerinti ev. 5).

Szalóme azt kérdezte: „Meddig uralkodik a halál?” Az Úr azt mondta: „Ameddig ti, asszonyok
szültök. (…) Azért jöttem, hogy lerontsam a nő művét. Ez a mű ugyanis a születés és a pusztulás” (Egyiptomiak ev. 1–2).

Júdás ezt mondta Jézusnak: „Én tudom, hogy ki vagy, és honnan származol. Barbéló halhatatlan birodalmából jöttél.” (…) ézus így szólt: „Adamasz az első fénylő felhőben volt, amelyet egyetlen angyal sem látott mindazok közül, akiket istennek neveznek. (…) Megjelenítette
Szeth romolhatatlan nemzedékét. Megjelenített hetvenkét világítótestet…” (Júdás ev.).

A gyermek Jézus tizenkét verebet készített agyagból. Szombat volt, és sok gyermek volt vele.
Egy zsidó megkérdezte Józsefet: „József, nem látod, hogy a gyermek Jézus olyat tesz, amit
szombaton nem szabad?” Ám Jézus összecsapta a kezeit, és azt mondta a verebeknek: „Röpüljetek!” A parancsára felrepültek (Pszeudo-Máté ev. 27).

Egy fiatal egy hat könyök hosszú ágyat rendelt Józseftől. József megparancsolta a tanoncának,
hogy fűrészeljen le két hat könyöknyi hosszúságú deszkát. Ám a tanonc nem figyelt, és az egyik
deszka rövidebb lett. József megharagudott, és nem tudta, mit tegyen. Jézus, amikor látta,
hogy milyen haragos, azt mondta neki: „Fogjuk meg a deszka két végét!” (…) Jézus megfogta
a másik végét, és meghúzta. Ugyanolyan hosszú lett, mint a másik deszka (Pszeudo-Máté ev. 37).
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A mester az iskolában azt mondta Jézusnak: „Mondj alfát!” Jézus azt felelte: „Mondd el te, mi az
a béta, akkor én is elmondom neked, mi az alfa!” A mester megharagudott és megütötte, ám
azonnal holtan esett össze (Pszeudo-Máté ev. 38).
Ezekből az idézetekből is kitűnik, hogy az apokrif evangéliumok nagy része emberi kitalálás. Sok
esetben nyilvánvalóan ellene mondanak Jézus tanításának. Jézus tisztelte, megbecsülte, tanítványaivá fogadta a nőket is, és nem várta tőlük azt, hogy férfivá váljanak. Nem tartotta rossznak a
házasságot és a gyermekek születését. A házasság és a nők lebecsülése a gnosztikus tanítók torz
nézeteiből származik. A Júdás evangéliumában szereplő nevek (Barbéló, Adamasz stb.) szintén a
gnosztikus tanokból származnak. A tanítóját halállal sújtó Jézus teljesen idegen az evangélium hiteles Jézus-képétől. Ő még a saját megfeszítőiért is imádkozott.

?

Keressétek ki a négy evangéliumból azokat a részeket, amelyekből látszik, hogy az itt idézett
apokrif evangéliumok nem származhatnak Krisztus tanításából, nem hitelesen ábrázolják őt!

Történelmi helyzetkép Jézus koráról
Jézus élete a történelem legfontosabb eseménye. Fontos ezért megismerni az akkori kort, az országokat, a szokásokat, hogy jól megértsük Jézus szavait és tetteit.

A Római Birodalom
Jézus korában a Földközi-tenger egész környéke a Római Birodalomhoz tartozott. Fővárosa Róma
volt, onnan kormányozta a császár az egész birodalmat. Jézus születésekor Augustus, Jézus működése idején Tiberius volt a császár.
A rómaiak Jézus szülőföldjét, Palesztinát eleinte egy szövetséges királyon keresztül kormányozták, akit ők neveztek ki. Jézus születésekor ez a király Nagy Heródes volt. Később (Kr. u. 6-ban) a rómaiak helytartót neveztek ki erre a területre. Jézus nyilvános működése idején Poncius Pilátus volt a
helytartó. Egyes kisebb tartományokat azonban Nagy Heródes utódai irányítottak. Galileát például
Jézus működése idején Heródes Antipász kormányozta.
A rómaiaknak hatalmas hadserege volt (a légiók), és igen súlyos adót szedtek be az elfoglalt területekről.
A hatalmas, egységes birodalom segítette a kereszténység gyors elterjedését. Akadály nélkül lehetett utazni, a birodalom keleti részén az emberek többsége tudott görögül, és az emberekben nagy
vágyakozás élt az igaz vallás után. Így az apostolokat sok helyen nyitott szívvel fogadták.
A római császárok azonban egy idő után istennek kezdték gondolni magukat, és megkövetelték,
hogy a szobraik előtt mindenki tömjénáldozatot mutasson be. Erre a keresztények nem voltak hajlandók. Ezért aztán hamar kitörtek az első keresztényüldözések (Kr. u. 64; a Néró-féle keresztényüldözés).
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A zsidó nép vezetői és élete
Bár a zsidó nép is a Római Birodalom fennhatósága alatt élt, a rómaiak egy kis belső függetlenséget
mégis meghagytak nekik. A nép vezetője a főpap volt, aki a Főtanács segítségével hozott határozatokat. A Főtanács tagjai a főpapi és más előkelő családok vezetői, valamint az írástudók (a Szentírás
tudósai) voltak. Jézus halálra ítéléséről is a főpap és a Főtanács döntött. Jézus működése idején
Kaifás volt a főpap.
A zsidó vallásosság középpontja a jeruzsálemi templom volt. A nagy ünnepekre felzarándokoltak ide az emberek. Jézus is ezt tette 12 éves
korában.
A templom épülete körül oszlopcsarnokok,
és hatalmas udvarok helyezkedtek el. A déli oldalon volt a királyi oszlopcsarnok, ahol a nagy
ünnepek előtt állatokat árultak, és pénzt is váltottak. Ezeket a kereskedőket űzte ki onnan
Jézus. A keleti oldalon helyezkedett el Salamon
csarnoka, amelyet gyakran tanításra is használtak (vö. Jn 10,23).
A templom külső udvarát a pogányok udvarának hívták, ide ugyanis bárki beléphetett. Egy A jeruzsálemi templom makettje
kis fal és figyelmeztető feliratok jelezték azt a
pontot, ahová már csak zsidók léphettek be. Ha valaki pogány létére beljebb merészkedett, azt ott
helyben meg lehetett ölni. A következő udvart az asszonyok udvarának nevezték. Innen 15 lépcső
vezetett Izrael udvarába, ahová már csak férfiak léphettek. A férfiak láthatták egyedül a szabadtéri
oltáron bemutatott állatáldozatokat.
A templomnak különböző helyiségei, szobái is
voltak. Külön szoba volt az áldozatokhoz szükséges fa tárolására, külön „iroda” a bárányáldozatok megrendelésére, fürdőhelyiség a papoknak,
kincstár stb.
A templom épületét magas fal vette körül,
így Izrael udvarába már nem lehetett belátni.
A templom három zárt helyiségből állt: az előtér, a szentély és a Szentek szentje. Ezeket függönyök választották el egymástól. A szentélyben
voltak a kitett kenyerek, itt állt a nagy hétágú
gyertyatartó (a menóra), és itt volt az illatáldozat
oltára is. A Szentek szentjében nem volt sem- A jeruzsálemi templom – 1. Antónia-erőd – 2. határ, ahonnan beljebb csak zsidók
miféle tárgy, a babiloni ostromban ugyanis el- léphettek – 3. az égőáldozat oltára – 4. az asszonyok udvara – 5. a pogányok udvara
– 6. királyi oszlopcsarnok – 7. a templomtér külső támfala
pusztult a frigyláda. Ezen a helyen lakott Izrael
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hite szerint az Úristen. Ide csak a főpap léphetett
be, és ő is csak egy évben egyszer, az engesztelés napján (Jóm Kippur). Rettegve léptek be ide.
A lábukra kötelet kötöttek, hogy ha odabent
meghalnának, ki tudják húzni őket.
Minden nap legalább két hivatalos áldozatot mutattak be: reggel, és délután 3 órakor.
A papok reggel mindig sorsot vetettek, hogy ki
mutatja be az aznapi áldozatot. Elimádkozták a
„Halld, Izrael…” kezdetű imádságot és elmondták a tízparancsolatot. Ezután a kiválasztott pap
Ez a felirat a jeruzsálemi templomban volt kitéve, és arra hívta fel a figyelmet, hogy aki a szentélyben az illatáldozat oltáránál bemutatnem zsidó létére ezen a határon beljebb megy, azt ott helyben meg lehet ölni
ta a tömjénáldozatot. Majd pedig a kiválasztott
pap felment a szabadtéri égőáldozati oltárhoz,
és ott föláldozta az áldozati bárányt. Ekkor a leviták megfújták a harsonákat, hogy a templomban
mindenki tudja: most mutatják be az áldozatot. A templomi áldozatot levitákból álló ének- és zenekar kísérte. A zenészek az Izrael udvarába felvezető nagy lépcsősoron álltak. Az áldozatbemutatás
után a pap megáldotta a népet az Ároni áldás szavaival (Szám 6,24–27).
A templomon kívül sok helyen zsinagóga
(imaház) is volt. A zsinagógában felolvasták
a Bibliát, prédikáltak, imádkoztak. Jézus és az
apostolok is gyakran prédikáltak zsinagógákban. A zsinagóga mellett általában iskola is volt,
itt tanultak a gyerekek írni, de tanultak a Bibliáról
is. Jézus is egy ilyen iskolába járhatott Názáretben.
A zsidók az imákhoz imaszíjakat és fejkendőt
(tálitot) is használtak. Eredetileg ezek abban segítettek, hogy Istenre irányítsák az ember figyelmét. Azonban ezek a külsőségek gyakran azt
szolgálták, hogy valaki másoknak mutogassa a
vallásosságát. A zsidók sok tisztálkodási szabályt
és szombati tilalmat is betartottak. A fontosabb
törvényekről, az igazságosságról és a szeretetről
azonban sokszor megfeledkeztek.
Jézus korában több vallásos mozgalom is élt
a zsidók között: a farizeusok, a szadduceusok, az
esszénusok és a zelóták.
A menóra elrablásának ábrázolása Titus diadalívén
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A farizeusok a törvény szigorú betartását tartották a legfontosabbnak, de ez gyakran csak
azt szolgálta, hogy magukat
jobbnak tarthassák másoknál.
A farizeus elnevezés jelentése elkülönítettek, különcök. Ez a
megnevezés eredetileg gúnynév lehetett. A farizeusok nagy
mozgalmat alkottak. Josephus
Flavius zsidó történetíró szerint
körülbelül 6000 farizeus élt az
ő idejében, többségük laikus,
főként a szegényebb rétegekből (A zsidók története, 17,2.4 A kafarnaumi zsinagóga romjai, ahol Jézus sokszor tanított, gyógyított
[42]; az ország összlakossága
ekkor mintegy félmillió lehetett). Céljuk a hit tisztaságának védelme volt. Politikailag bátor magatartás jellemezte őket, és nagy elszántsággal lázadtak a pogány római uralom ellen. Ennek következtében a nép igen nagyra tartotta őket.
Alexandra uralkodása idején (Kr. e. 76–67) a jámbor uralkodónő jóvoltából igen nagy befolyásra
tettek szert, és a Főtanácsban is helyet kaptak. A farizeusok egyik legfőbb törekvése a törvény pontos betartása volt. Elítéltek bármiféle luxust. Ragaszkodtak nemcsak az írott törvényhez, hanem a
szóbeli Tórához („az atyák hagyományához”) is, sőt a kettőt egyenértékűnek tartották. A farizeusi vallásosság alapelemei: naponta három óra (vagy néha még több) imádság; heti kétszeri böjt; tized a
templomnak és adomány szegényeknek; a tisztasági előírások aprólékos betartása. A papokra a templomban érvényes tisztasági előírásokat a farizeusok otthon is betartották. A farizeusok Jeruzsálem
pusztulása (Kr. u. 70) után váltak uralkodó irányzattá a zsidóságon belül.
Bár a farizeusok Jézus korának egyik legvallásosabb csoportja voltak, a legtöbben közülük mégis
képtelenek voltak felismerni benne a Messiást. Mindez figyelmeztetés a mi számunkra is. Van olyan
vallásosság, amely elválaszt Istentől, falat épít Isten és ember, ember és ember közé.
A szadduceusok nem hittek a lélekben, az angyalokban és a feltámadásban sem. Az esszénusok
szoros közösséget alkottak, és nagy hittel várták a Messiás eljövetelét. Tőlük származnak a híres
kumráni tekercsek. A zelóták lázadók voltak, akik gyakran fegyverrel is harcba szálltak a rómaiak
ellen.

Fontos események
Jézus i. e. 5–7 körül született. Az kereszténység (és a nyugati világ) időszámítása ehhez az eseményhez igazodik. Jézus születésétől kezdve számítjuk az éveket. Az időszámításunkat több mint ötszáz
évvel Jézus születése után egy szerzetes (Dionysios Exiguus) számította ki. Visszaszámlálta az éveket az ő korától Jézus születéséig, de néhány évet tévedett.
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Jézus előhírnöke Keresztelő
János volt. János a pusztában
megtérésre szólította fel a népet. Jézus nyilvános működése
csak néhány évig tartott. Jézus
hirdette az evangéliumot, nagyon sok beteget meggyógyított, egy asztalhoz ült a bűnösökkel, a kitaszítottakkal. Sokan
hittek benne, de sokan ellene
is fordultak. A Főtanács halálra
ítélte őt. Kereszthalála és feltámadása valószínűleg Kr. u. 30ban történt.
Bethelem, a születés barlangja – Jézus születésének helye
Jézus feltámadása után nagyon hamar, az első pünkösdkor megszületett az Egyház: sokan megtértek és megkeresztelkedtek. Számosan a zsidók közül is
Jézus tanítványai lettek. A kereszténység nagyon gyorsan terjedt, mert sokak számára vonzó volt a
tanítványok szegények iránti szeretete és erős hite.
Hamar kitörtek azonban az első üldözések is. Ennek oka néha a zsidó vezetők irigysége volt, amiért igen sokan kereszténnyé lettek. Máskor pedig a vakbuzgóság (mint például Saul esetében).
István diakónust egy ilyen üldözés alkalmával ítélték el, és kövezték halálra Jeruzsálemben.
A kereszténység terjedésének nagy lökést adott Saul megtérése. Másik neve Pál volt. Pál három
nagy apostoli útja során sok városba elvitte Jézus örömhírét (a pizídiai Antiochia, Troász, Filippi,
Tesszalonki, Korintus, Athén, Efezus). Sok levelet írt. A kereszténység egyik legnagyobb gondolkodója volt. Rómában szenvedett vértanúhalált, akárcsak Szent Péter, valószínűleg a Néró-féle üldözés
idején (Kr. u. 64–67). Szent Pétert a vatikáni domb melletti temetőben temették el. A sírja fölé épült
a Szent Péter-bazilika.
A zsidók fellázadtak Róma ellen az igazságtalan adók és az elnyomás miatt. A rómaiak leverték
a felkelést, és elpusztították a jeruzsálemi templomot (Kr. u. 70). Később a Jamnia városában összegyűlő rabbik úgy döntöttek, hogy végérvényesen elhatárolódnak a kereszténységtől, kitiltják a
keresztényeket a zsinagógákból (Kr. u. 90 k.).
Jézus örömhíre pedig mindenfelé terjedt a Római Birodalomban. Az emberek így mutogattak a
keresztényekre: „Nézzétek, mennyire szeretik egymást!”

!

FELADAT
Keress egy olyan történelmi atlaszt, amelyben szerepelnek Krisztus korabeli térképek, vagy
régészeti leletek!
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23. Így fogják hívni: Emmánuel,
azaz „Velünk az Isten”

Az új Mózes
Jézus születéséről és gyermekkoráról Máté és Lukács evangéliumában olvashatunk (Mt 1–2; Lk 1–2).
A két gyermekségtörténet jelentősen különbözik egymástól, és más üzenetet akar átadni.
Máté evangéliuma azt hangsúlyozza, hogy Jézus az új Mózes. Ő hozza el a végső kinyilatkoztatást. Ezért Máté evangéliumában Jézus beszédeit öt nagy egységbe összegyűjtve olvassuk (Mt 5–7;
9,36–10,42; 13,1–52; 18,1–35; 24–25). Az öt beszéd világosan utal Mózes öt könyvére.
A Máté-féle gyermekségtörténet több más részlete is Mózesre utal. A betlehemi gyermekgyilkosság emlékeztet a fáraó parancsára, hogy minden fiúgyermeket öljenek meg. A Szent Család
Egyiptomból való visszatérése emlékeztet az Egyiptomból való kivonulásra. Az angyal szavai Józsefhez („Térj vissza, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek”; Mt 2,20) azonosak azokkal
a szavakkal, amit az Úr Mózesnek mondott („Térj vissza Egyiptomba, mert meghaltak már, akik az
életedre törtek”; Kiv 4,19).
Máté evangéliuma nemcsak a Bibliából, hanem a zsidó hagyományból is felidéz egyes részleteket. A zsidó hagyomány
szerint Mózes apja, Amram, mielőtt Mózes megszületett volna,
álmában egy angyaltól tudja meg a gyermeke születését, és azt,
hogy „ő fogja megszabadítani a népet” (Josephus Flavius: A zsidók
története, 2,210–216; ExR 1,13). József éppen így álmában egy
angyaltól kap üzenetet, és tudja meg, hogy Jézus „fogja megszabadítani a népet bűneitől” (Mt 1,21). A zsidó hagyomány szerint a fáraónak álma van (azt látja, hogy egy héber gyermek lelöki a fejéről az uralkodói fejdíszt; ExR 1,22; TgEx), és a bölcseit,
Janneszt és Jambreszt kéri meg arra, hogy fejtsék meg az álmát
(vö. 2Tim 3,8). Jézus születésekor Heródes király is megretten, és
az írástudóktól kér útmutatást. Egy másik zsidó hagyomány arról
számol be, hogy Ábrahám születésekor egy új csillag jelent meg az
égen. Nimród király megrémült, és elrendelte, hogy öljék meg az
újszülött gyermeket.
Máté tehát úgy mutatja be Jézus születését, hogy a Biblia Franz Anton Maulbertsch: Mária látogatása
legnagyobb alakjainak születéshez hasonlítja. Ez természete- (1771–77) – A váci székesegyház főoltár-freskója
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Erzsébetnél

sen nem azt jelenti, hogy a
Jézus születéséről elmondott
események ne lennének hitelesek. A betlehemi csillag
például, amelyről Máté beszámol, valószínűleg egy nagyon
ritka bolygó-együttállás volt.
Az ókori csillagjósok a bolygók mozgása alapján jövendöltek. Kr. e. 7-ben egy nagyon
ritka égi jelenség, a Jupiter és a
Szaturnusz együttállása ismétlődött meg háromszor is. Egy
Kr. e. 60 körül Babilon környékén megírt csillag-kalendárium
Rembrandt van Rijn: József álma (1645)
előre jelzi ezt a különleges égi
jelenséget, és azt a jövendölést fűzi hozzá, hogy nagy uralkodója fog születni a zsidóknak. A Szaturnusz ugyanis a szombat és a
zsidók „csillaga” volt, a Jupiter pedig a legfőbb hatalmat jelképezte. Ez magyarázza azt, hogy a bölcsek útrakeltek, és Jeruzsálemben, a királyi udvarban keresték a zsidók újszülött királyát. A Betlehem
környéki gyermekek meggyilkolása szintén nagyon beleillik abba a képbe, amit Heródes királyról ismerünk. Heródes betegesen féltette a hatalmát. Saját feleségét, Mariamnét, és több fiát is megölette.

Örvendj, Mária!
Lukács gyermekségtörténete párhuzamba állítja Keresztelő János és Jézus születését. Két angyali üdvözletet mond el (Zakariásnak és Máriának), és két gyermek születéséről számol be (Keresztelő János és Jézus születéséről). A párhuzam segítségével Lukács azt hangsúlyozza, hogy Jézus nagyobb,
mint Keresztelő János. Jézus uralkodni fog mindörökké (Lk 1,33), János pedig az ő útját fogja előkészíteni (Lk 1,76).
Lukács Gábor angyal említésével visszautal Dániel próféta
könyvére, ahol szintén Gábor angyal ad át egy fontos üzenetet: hetven évhét (azaz 490 év) elteltével fog elérkezni a Messiás
(Dán 9,21.24–26; 10,7; 12,16). Lukács azt jelzi, hogy a Messiás születéséig tartó hetven évhét letelt, „beteltek a napok” (Lk 1,23.57;
2,6.21.22), elérkezett az Üdvözítő.
„Üdvöz légy, Mária” (görögül) – A názáreti zsinagóga-templom falára egy zarándok írta fel ezt
a Szűzanyának szóló köszöntést (Kr. u. IV–V. sz.)
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Mária köszöntése szó szerint ezt jelenti: „Örvendj, Mária! Telve vagy kegyelemmel, veled van az Úr!” Ez a köszöntés felidézi
a próféták jövendöléseit: „Örülj, Sion leánya! Ne félj, veled van az
Úr! Nézd jön a te Istened, hogy a körödben lakjon!” (Szof 3,14;
Zak 9,9). Az angyal köszöntésének szavaiból ered az Üdvözlégy
imádságunk. Ezt a köszöntést egy Kr. u. IV–V. századi zarándok
felírta a názáreti zsinagóga-templom falára.
A Szentlélek száll Máriára, és a Magasságbeli ereje borítja be
árnyékával. Ez emlékeztet arra, hogy Isten ereje beborította, beárnyékozta a szent sátrat (Kiv 40,35). Mária az új templom, maga az
élő Isten lakik benne.
Amikor a frigyládát Júdea hegyvidékén Jeruzsálembe vitték, Dávid örömében táncolt, és felkiáltott: „Hogyan is lehet az, hogy az
én Uramnak ládája eljön hozzám?” (2Sám 6,2–11). Mária is Júdea
hegyvidékén érkezik Erzsébethez. Erzsébet szíve alatt felujjong a
gyermek, Erzsébet pedig azt kérdezi: „Hogyan is lehet az, hogy az
én Uramnak anyja eljön hozzám?” Mária az új frigyláda, aki az élő
Istent hordozza.
Lukács tehát az ószövetségi jövendöléseket, előképeket idézi
fel, hogy jelezze: megszületett a világ Üdvözítője.
Aranyosmaróti II. mester: Királyok imádása (1460 k.) –
Esztergomi Keresztény Múzeum

Jézus családfája
Jézus őseinek pontos névsorát nem ismerjük. Az evangéliumban található családfák azonban fontos üzenetet hordoznak a
számunkra. Vizsgáljuk meg közelebbről a Máté evangéliumában
található nemzetségtáblát!
Máté leírása szerint Ábrahámtól 3x14 nemzedék vezet el Krisztusig. A héber írásban a betűknek számértéke is van. Így minden
betűnek volt számértéke is. Dávid nevének számértéke pontosan
14 (D=4, W=6, D=4). A 3x14 nemzedék erre utal: Jézus Dávid fia,
ő a Dávidnak megígért Messiás.
A családfában 4 asszony neve is szerepel: Támár, Rácháb, Rut,
Betsabé. Krisztus korában a zsidó hagyomány mind a négyükről
azt tartotta, hogy pogány (nem zsidó) asszonyok voltak. A négyes
szám az egész világra, a négy égtájra és a világ összes népére
utal. A négy asszony említése Jézus ősei között azt jelzi, hogy Jézus minden nép Messiása lesz.

Francesco di Stefano Pesellino: Mária gyermekével (1450 k.)
– Esztergomi Keresztény Múzeum
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Jézus testvérei?
Az evangélium többször is említést tesz Jézus „testvéreiről” (Mk 3,31; 6,3). Vajon voltak Jézusnak vér
szerinti testvérei? Az arám és a héber nyelvben nincs külön szó az unokatestvér megjelölésére. Mivel a rokonság erősebb kötelék volt abban az időben, a közeli rokonokat gyakran testvérnek nevezték.
Így például a Biblia Lótot Ábrahám testvérének mondja, pedig unokaöccse volt (vö. Ter 14,14.16).
A Márk-evangélium négy ilyen rokon („testvér”) nevét sorolja
fel: Jakab, József, Simon és Júdás (Mk 6,3). József neve egy ritka,
becéző formában szerepel (Jószész). A Krisztus keresztje alatt álló
asszonyok felsorolásánál aztán Márk megemlít egy Mária nevű
asszonyt (nem Jézus édesanyját), aki Jakab és „Jószész” anyja
(Mk 15,40). Ezek tehát nyilvánvalóan nem a Szűzanya fiai, nem
Jézus édestestvérei voltak.
Ezt mutatja az is, hogy a halála előtt Jézus János apostolra bízza
az édesanyját (vö. Jn 19,27). Ha Máriának lettek volna még más
gyermekei, akkor erre nem lett volna szükség.

Aranyosmaróti II. mester: A tizenkét éves Jézus a templomban (1460 k.) – Esztergomi Keresztény
Múzeum

?
!

Hogyan ünnepli a ti családotok karácsonyt? Hogyan szeretnéd majd a saját családodban
megünnepelni? Tégy néhány elhatározást!

FELADAT
Kérdezd meg a szüleidet, hogyan ünnepelték gyerekkorukban a karácsonyt, mik voltak a legszebb karácsonyi élményeik!
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24. Az evangéliumok történeti hitelessége

A történeti hitelesség jelei
Hogyan állapítja meg egy történész egy több ezer évvel ezelőtti leírásról, hogy hiteles, megbízható információt közöl, vagy nem? Milyen eszközei vannak a történésznek arra, hogy ezt
megállapítsa?
Az evangéliumok hitelesen, megbízhatóan írják le a számunkra Jézus életét és tanítását. Honnan
tudjuk mindezt?
1. Jézus életéről és az apostolok működéséről nem csak az Újszövetségi Szentírásból tudunk.
Röviden írtak róla a korabeli történetírók is (pl. Josephus Flavius, Tacitus, Suetonius, az ifjabb Plinius).
Amit ők leírnak, teljesen megegyezik azzal, amit az evangéliumokban olvasunk.
2. Jézusról öt különböző hagyomány maradt fenn: Márk evangéliuma, a Q-forrás, Máté saját hagyományai, Lukács saját hagyományai és János evangéliuma. Ezek a források egymástól eredetileg
függetlenek voltak. Mégis sok mindent ugyanúgy írnak le Jézusról.
3. Az evangéliumok olyan dolgokat is leírnak, amelyek kellemetlenek, nehezen érthetőek. Őszintén leírják az apostolok hitetlenkedését, gyávaságát, vagy azt, hogy Jézus azt mondta, hogy az Emberfia eljövetelének pontos napját nem tudja (vö. Mk 13,32). Ha az evangéliumok kitalált elbeszélések lennének, akkor ilyen részletek nem szerepelnének bennük.
4. Helyesen írják le a korabeli szokásokat, a helyszíneket (városokat, utakat), a korabeli vallási csoportok nézeteit (farizeusok, szadduceusok). Látszik, hogy olyan emberek írták az evangéliumokat,
akik abban az időben valóban Palesztinában éltek, és minden körülményt pontosan ismertek.
5. Jézus tanítása és tettei sok esetben teljesen különböznek a korabeli gondolkodástól, még az
első keresztények gondolkodásától is. Látszik, hogy nem kitalálta valaki ezeket a tanításokat.
6. Jézus szavait könnyen vissza lehet fordítani arám nyelvre, Jézus anyanyelvére. Látszik, hogy
ezek a szavak eredetileg arámul hangzottak el, nem később fogalmazták meg őket más nyelveken.
7. Az apostolok János kivételével mind vértanúk lettek. Életüket adták Jézusért, az evangéliumért.
Csak olyan valamiért adja oda az életét az ember, aminek az igazságáról meg van győződve,.
8. Az evangélium azóta is terjed. Nagyon sok ember életét átformálta. Aki befogadja, az átéli,
hogy az élő, Feltámadt Krisztus szól általa.
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Josephus Flavius zsidó történetíró (Kr. u. 37/38–100 k.) ezt írta Jézusról A zsidók története című
művében (18,3.3–4):
Ez idő tájt élt Jézus, egy bölcs ember. Megdöbbentő tetteket hajtott végre, és olyan embereket
tanított, akik élvezettel fogadták az igazságot, és sokakat megnyert. Amikor Pilátus főembereink
vádjai alapján kereszthalálra ítélte, azok akik kezdettől fogva szerették, nem szűntek meg ragaszkodni hozzá. A keresztények nemzetsége, melyet őróla neveztek el, mind a mai napig nem
tűnt el.
Tacitus római történetíró (Kr. u. 55–120) pedig ezt jegyezte fel (Annales, 15,44):
Sem emberi igyekezet, sem a fejedelem bőkezű ajándékai, sem az istenek engesztelései nem
tudták elhallgattatni azt a gyanút, hogy a tűzvész az ő (Néró) parancsára történt. Hogy tehát véget vessen a szóbeszédnek a vádat áthárította, és a legkeresettebb büntetésekkel sújtott azokra, akiket a tömeg istentelen életük miatt gyűlölt és christianusoknak (keresztényeknek) nevezett. Ennek a névnek szerzőjét, Christust (Krisztust) Tibériusz császár uralkodása alatt Poncius
Pilátus kivégeztette. Ez a vészes babonaság, melyet sikerült egy pillanatra elfojtani, ismét kitört,
és elözönlötte nemcsak Júdeát, ennek a mételynek a fészkét, hanem még a Várost (Rómát) is…
Az ifjabb Plinius (Kr. u. 61–114), Bithinia és Pontusz helytartója pedig ezt írta Traianus császárnak
(Ep., 96):
A keresztények egy meghatározott napon napkelte előtt össze szoktak gyűlni, és Jézusnak, mint
Istennek váltakozva himnuszokat énekelnek. Esküvel kötelezik magukat nem valami bűnre, hanem arra, hogy lopást, rablást, házasságtörést nem követnek el, a szavukat meg nem szegik és
a rájuk bízott jószágot le nem tagadják. Ezeknek az elvégzése után el szoktak válni, és csak egy
közös, de egyébként ártalmatlan lakomára gyűltek össze…
A Talmud is több helyen megemlékezik Jézusról:
Jézust, a Názáretit (…) mert varázslást művelt és Izraelt elcsábította (…) peszah (húsvét) előestéjén kivégezték (Sanh 43a).
Jézus 33 esztendős volt, mikor Pintias (Poncius Pilátus), a Rabló megölte. Úgy mondják, hogy
anyja fejedelmektől és uralkodóktól származott, de ácsokkal keveredett (Sanh 106b).
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A jerikói vak
Közben Jerikóba értek. Amikor Jerikót tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta, egy vak
koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen kéregetve. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen csitították, hogy hallgasson. Ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt, és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bízzál, kelj fel, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott, és odasietett Jézushoz. Jézus megkérdezte:
„Mit tegyek veled?” „Mester – kérte a vak –, hogy lássak.” Jézus így szólt hozzá: „Menj, a hited meggyógyított.” Nyomban visszakapta látását, és követte az úton (Mk 10,46–52).
Ez az elbeszélés a történeti hitelesség számos jelét magán viseli. A történet hitelességét jelzi a
vak nevének említése. A vakot Bartimeusnak hívták. Az evangéliumi hagyomány általában elhagyta
az ilyen konkrét részletek megemlítését. Máté és Lukács is kihagyják a vak nevét az evangéliumukból (Mt 9, 27–31; 20,29–34; Lk 18,35–43). Ez a beteg az egyetlen a Jézus által meggyógyítottak közül
(a János-evangéliumban szereplő Lázár mellett), akinek a nevét is ismerjük. Ez azt mutatja, hogy az
őskeresztény hagyomány pontosan emlékezett erre a meggyógyított emberre, talán ismerték is őt.
A Bartimeus név arám eredetű, jelentése: Timeus fia. A vak arámul szólítja meg Jézust: „Rabbuni!” –
azaz Mesterem (Tanítóm, Uram)!
Húsvét ünnepére Galileából is nagyon sokan zarándokoltak fel Jeruzsálembe. Általában nem
Szamarián át mentek, bár az lett volna a közelebbi útvonal, hanem a Jordán völgyében, Jerikón
keresztül. Szamariában ugyanis a szamaritánusok gyakran ellenségesen fogadták a zsidó zarándokokat, néha meg is támadták őket. Jerikó volt az utolsó szálláshely Jeruzsálem előtt. Itt tehát igen sok
zarándok elvonult. A vak Bartimeus nagyszerű helyet választott ki a koldulásra.
Húsvétkor szokás volt a szegényeknek adományt, alamizsnát adni (vö. Mk 14,3–9). Ezért gondolták
például a tanítványok, amikor Júdás elment az utolsó vacsoráról, hogy azért távozott, hogy a szegényeknek adjon valamit (vö. Jn 13,29). Húsvét táján tehát Bartimeus nagyon is számíthatott arra,
hogy sok alamizsnát fog kapni az arra menőktől.
Ezek a részletek mind azt mutatják, hogy
nem egy később kitalált elbeszélésről van szó.
Az esemény körülményei mind tökéletesen
beleillenek abba a korba, amikor Jézus élt. Sok
apró részlet (pl. a vak neve, az idézett arám nyelvű megszólítás) jelzi azt, hogy az ősegyház emlékezett erre a konkrét esetre, a meggyógyított
emberre. Az evangéliumi történet mögött ez a
hiteles visszaemlékezés, a ténylegesen megtörtént esemény áll.

El Greco: Jézus meggyógyít egy vakot (1570)
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A gerázai megszállott
Átértek a tó túlsó partjára, a gadaraiak vidékére. Amint kiszállt a bárkából, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállott ember jött szembe vele. A sírboltokban lakott, és még lánccal sem tudták fogva tartani.
Már sokszor megbilincselték és láncra verték, de széttépte a láncokat, összetörte a bilincseket. Senkinek
sem sikerült megfékeznie. Éjjel-nappal állandóan a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, kiáltozott, és
kövekkel ütötte-verte magát. Amikor messziről meglátta Jézust, odafutott hozzá, a földre vetette magát
előtte, és hangosan kiabált: „Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne
gyötörj!” Mert ráparancsolt: „Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből!” Meg is kérdezte: „Mi a neved?”
„Légiónak hívnak – válaszolta –, mert sokan vagyunk.” Egyúttal nagyon kérte, ne zavarja el őket erről a
vidékről. Ott legelészett a hegyoldalon egy nagy sertéskonda. „Küldj a sertésekbe – kérték –, hadd szálljuk
meg azokat.” Megengedte nekik. Erre a tisztátalan lelkek kimentek (az emberből), és megszállták a sertéseket. Erre a mintegy kétezer sertésből álló konda a meredekről a tóba rohant, s vízbe fulladt. A kanászok
elfutottak, s elvitték a hírt a városba és a tanyákra. Az emberek jöttek, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy akit azelőtt egy légió tartott megszállva, most ott ül felöltözve, eszének birtokában.
Erre megijedtek. A szemtanúk elbeszélték nekik, mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Arra kérték, hagyja el határukat. Amikor beszállt a bárkába, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen.
Nem engedte meg neki. „Menj haza a tieidhez – mondta neki –, s beszéld el, milyen nagy dolgot tett veled
az Úr, hogyan könyörült meg rajtad.” Az el is ment, és Dekapoliszban mindenütt híresztelte, hogy milyen
nagy dolgot tett vele Jézus. Mindenki csodálkozott (Mk 5,1–20).
A gerázai megszállott meggyógyításának története sok kérdést felvet bennünk. Leginkább azon
lepődünk meg, hogy Jézus megengedi a 2000 disznó elpusztulását. Hogyan alakulhatott ki ez az
elbeszélés? Mi is történhetett valójában?
Az elbeszélésben sok ismétlés és egyenetlenség van. Több részlet kétszer is szerepel az történetben, mindkét alkalommal egy kicsit eltérő formában. Ilyen kétszer is leírt részletek: Jézus találkozása
a megszállottal (Mk 5,2.6), a sírokban való lakás említése (Mk 5,3.5) és a gonosz lelkek engedménykérése (Mk 5,10.12). Ez azt mutatja, hogy az elbeszélés hosszasan alakult, formálódott, és valaha
több változata is volt.
Gondot okoz az esemény helyszíne. Geráza városa 55 km távolságra van a Genezáreti-tótól. Nehéz elképzelni, hogy Jézus a csónakból kiszállva hogyan érkezik azonnal Geráza környékére, és még
nehezebb elgondolni azt, hogy a disznók hogyan futhattak Geráza környékétől a tóig. Ez a nehézség magyarázza azt, hogy Máté evangéliuma megváltoztatja a helyszínt, és Gadara városát említi
(Mt 8,28).
Ezek a nehézségek azt jelzik, hogy néhány részlet valószínűleg később került bele az evangéliumi elbeszélésbe. Ilyen később befűzött elem lehet a disznók említése. A zsidó felfogásban a disznó
tisztátalan állatnak számít, és lassanként jelképévé lett a pogány, tisztátalan életmódnak. Izajás próféta könyvében például ezt olvassuk: „Minden nap kiterjesztem kezemet a lázongó nép felé, (…)
mely a sírboltokban tanyázik, zugokban éjszakázik, disznóhúst eszik, tisztátalan ételek vannak a fazekaiban. „Maradj távol – mondják –, ne közelíts hozzám…” (Iz 62,2–5). Jézus pogány földön, Geráza
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városa mellett gyógyít. Ezt jelképesen is ki akarta fejezni az evangéliumi elbeszélés. A sírboltokban
élő ember, akiből a gonosz lelkek a disznókba menekülnek, jelképe lesz a pogány világnak, amely
fölött győzelmet arat Jézus evangéliuma, amelyet meggyógyít az ő örömhíre.
A disznók említését talán az is befolyásolta, hogy a X. római légió (Legio Decima Fretensis) egyik
jelképe a vaddisznó volt. Ez a légió Kr. u. 70-től Palesztinában állomásozott. Talán ezért is lett a légiónyi (hadseregnyi) gonosz lélek jelképe a légiónyi disznó.
Jézus korában sok pogány ördögűző is volt. Ezek gyakran valamilyen engedményt tettek a gonosz
léleknek (például még egy napot engedélyeztek neki a megszállott emberben). Máskor a pogány
ördögűzők egy pótzsákmányt adtak a gonosz léleknek. Ez a pótzsákmány, amit a megszállt ember
helyett felajánlottak, sokszor egy állat volt. Egy korabeli ördögűző szövegben ezt olvassuk:
Menjetek az ökör fejébe, egyétek a húsát, igyátok a vérét, pusztítsátok a szemeit, homályosítsátok el a fejét!… (ed. Pradel, 358).
Egy másik démonűző szöveg disznót ajánl fel kárpótlásul a gonosz léleknek:
Add a disznót helyette, add annak a húsát az ő húsa helyett, vérét a vére helyett, azt engedd át
neki; add a szívét a szíve helyett, azt engedd át neki…
Ezek a babonás, pogány hiedelmek közrejátszhattak abban, hogy az evangéliumi történetben is
szerepel egy ilyen engedmény: a gonosz lelkek megkapják a megszállt ember helyett a disznókat.
Jézustól nagyon is idegen az, hogy a csodáival bárkinek kárt okozzon. Ő ha csodát tesz, azzal mindig segít, gyógyít.
A gerázai megszállottról szóló történet később bekerült a
tó körüli csodák gyűjteményébe (Mk 3,7–12; 4,35–5,43; 630–56:
a vihar lecsendesítése, a gerázai megszállott, Jairus leánya, a vérfolyásos asszony, a kenyérszaporítás, Jézus a vízen jár). Ezeket a
csodákat mind jellemzi a sok ószövetségi párhuzam és a tó gyakori említése (átkelések a tavon, vihar). Ekkor kapcsolódhatott
bele a gerázai megszállott meggyógyításának történetébe is a
tó megemlítése.
Valószínű tehát, hogy ebbe az evangéliumi elbeszélésbe néhány elem később került bele: a tóba belefutó disznók, a gonosz
lelkeknek adott engedmény stb. Az elbeszélés magja azonban történetileg hiteles. Ezt mutatja Geráza városának megemlítése. Ez a
helyszín teljesen kilóg abból a földrajzi keretből, amelybe – leegyszerűsítve – az evangéliumok Jézus működését helyezik: megkeresztelkedés a Jordán partján; Galileai működés; rövid kitérő
Tírusz és Szidón vidékére; út Jeruzsálembe; szenvedés és feltá- A X. légió tégla pecsétjei, rajtuk a légió egyik
madás Jeruzsálemben. Geráza városa ebbe a sémába sehogyan szimbóluma, a vaddisznó (Kr. u. I–II. sz.)
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se illik bele. Ráadásul a tótól való távolság gondot is jelentett az
elbeszélésben. Ennek ellenére a keresztény hagyomány kitartott
amellett, hogy megemlékezzen egy gerázai megszállott ember
meggyógyításáról. Ez azt mutatja, hogy erre az eseményre sokan emlékeztek, talán a meggyógyult embert is többen ismerték.
Az sem kizárt, sőt egyesek szerint nagyon valószínű, hogy a meggyógyított ember később kereszténnyé lett, az ősegyház ismert
tagja volt.
Krisztus korában sok negatív dolgot (így betegségeket is) közvetlenül a gonosz léleknek tulajdonítottak. Ezért az evangélium sok
gyógyítást és csodát úgy ír le, mint ördögűzést: például egy epilepsziás fiú meggyógyítását (Mk 9,14–29), sőt még a vihar lecsendesítését is (Mk 4,39). Ma már pontosan tudjuk, hogy ezek nem
megszállottság következményei. Az evangélium azonban annak
a kornak a nyelvén, az akkori kifejezésmód szerint fogalmazza
meg a tényt, hogy Jézus betegeket gyógyított.
Ördögtől való megszállottság azonban ma is létezik. Különösen akkor szokott előfordulni, ha valaki szándékosan utat nyit
az életében a gonosznak. A megszállottság egyik legfőbb jele a
szent dolgok gyűlölete, az azoktól való irtózás. Az Egyház ilyen
esetekben gondos körültekintés után ördögűző, szabadító imát
végez a megszállott emberért.
Krisztus korabeli bárka (Magdala városa mellett találták) – Ehhez hasonló csónakokkal kelt át
Jézus is a Genezáreti-tavon

Jézus csodái
Azt a tényt, hogy Jézus betegeket gyógyított, abban az időben mindenki elismerte. Ezt még a halálos ellenségei sem tagadták. Ezért is találják ki a Belzebub vádat (Mk 3,20–30). Ennek a körmönfont
vádnak az a lényege, hogy Jézus – a vád szerint – lepaktált a gonosz lelkek fejedelmével, és ezért
cserébe hatalmat kapott tőle a kisebb gonosz lelkek fölött. Ezért tud ördögöket űzni, betegeket
gyógyítani. Miért találták ki a farizeusok ezt a vádat? Azért, mert azt a tényt, hogy Jézus betegeket
gyógyít, nem tudták letagadni. Ez teljesen nyilvánvaló tény volt, ezt ők maguk is látták. A gyógyítások tényét meg sem próbálják tagadni. Vagyis Jézus kortársai abban teljesen egyetértenek, hogy
csodákat tett, gyógyított. Erről számolt be Josephus Flavius zsidó történetíró is: „megdöbbentő dolgokat művelt” (A zsidók története, 18,3.3). A Talmud is gyakran varázslónak nevezi Krisztust (pl. Sanh
43a; Sota 47a; vö. Jusztinosz: Dial., 69; Órigenész: Kelszosz ellen, I, 28).
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Csodálatos gyógyulások egyébként manapság is történnek. Ilyenek például a Franciaországban
lévő lourdes-i kegyhelynél történő csodák. Ezeket a gyógyulásokat egy orvosokból álló bizottság vizsgálja ki. A bizottság tagjai közül többen nem hívő emberek. Ennek ellenére évről évre
számos esetben azt mondják ki, hogy a megtörtént gyógyulás orvosilag teljesen megmagyarázhatatlan.
Az orvostudomány egyre többet beszél arról, hogy sok betegségnek és sok gyógyulásnak is vannak lelki okai. Test és lélek elválaszthatatlanul összetartoznak. Az „egész”-ségbe beletartozik a lelki
egészségünk is. Isten kegyelme és a benne való hit gyakran ma is a beteg gyógyulásához vezet.
Jézus szavai szerint: „Hited meggyógyított téged” (Mk 10,52).

FELADAT
Keress egy olyan könyvet, amely Szent Bernadett életéről, a lourdes-i jelenésekről, vagy az ott
történt csodás gyógyulásokról szól! Számolj be arról, amit olvastál!
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25. Az örömhír

Boldogok

?

Mikor boldog egy ember? Mi az igazi boldogság titka? Mi teszi tönkre a boldogságot? Lehet-e
boldog az is, aki szegény, aki szenved?

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát.
Így tanította őket:
Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok
fognak énmiattam.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is (Mt 5,1–12).
Jézus felmegy a hegyre. Ez a leírás eszünkbe juttatja Mózest, aki felment a Sínai-hegyre, hogy
átvegye a tízparancsolatot. Jézus egy új Sínai-hegyen áll, egy új szövetséget, új tízparancsolatot hirdet ki: a boldogmondásokat. A hegyi beszéd későbbi részei is visszautalnak majd a tízparancsolatra („Hallottátok, hogy [Isten] azt mondta a régieknek: »Ne ölj!« […] »Ne paráználkodj!«;
Mt 5,21.27).
Miért mondja Jézus boldognak a szegényeket, az éhezőket, a sírókat (vö. Lk 6,20–21: a boldogmondások ősi megfogalmazása)? Azért, mert övék Isten királysága (országa). Isten úgy király, hogy
megvédi a szegényt, enni ad az éhezőnek. Ha Isten akarata, királysága megvalósul a Földön, akkor
megszűnik a szegények elnyomása, megszűnik az erőszak.
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Az ókori Keleten a szegények nagy reménysége egy jó
király volt, aki megvédi a gyöngét, aki oltalmazza a szegényt.
Ha egy jó király trónra lépett,
akkor az ókori Kelet szegényei
ujjongtak. Ezt kiáltották például Ramszesz fáraó trónra lépésekor:

Fra Angelico: A hegyi beszéd (1437–45)

Boldog nap! Az ég és a Föld örvendeznek, mert te vagy Egyiptom hatalmas ura. Akik menekültek voltak, visszatérnek városaikba, akik elrejtőztek, előjönnek ismét, akik éheztek, most vígan
jóllaknak. Akik szomjaztak, bortól részegek. Akik mezítelenek voltak, finom lenvászonba öltözködnek. Akik börtönben voltak, visszakapták szabadságukat. Akik szomorúak voltak, most íme,
örülnek. Akik lázadásokat szítottak, most békésekké váltak. A Nílus magas vizei kiáradtak barlangjaikból, hogy felfrissítsék népem szívét (Torinói osztrakon).
A Biblia ugyanezt a reményt fogalmazza meg a Messiás-király eljövetelével kapcsolatban. Ő Isten
országát, az igazság és irgalom országát hozza el.
Ítéletedet, Isten, bízd a királyra, jogaidat ruházd a király fiára: kormányozza igazságosan népedet, méltányosan szegényeidet. Megváltja a szegényt, aki hozzá kiált, az elhagyottat, akin senki sem könyörül.
A kicsit és a gyöngét felkarolja, megmenti a szegények életét. Megszabadítja őket az erőszaktól és az igától, vérük drága a szemében (Zsolt 72,1–2.12–14).
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. Szája vesszejével
megveri az erőszakost, s ajka leheletével megöli a gonoszt. Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség
csípőjén a kötő. Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével.
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Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kisgyerek is elterelgetheti őket. Barátságban él a tehén
a medvével, a kicsinyeik is együtt pihennek; és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemő
nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is bedughatja a kezét az anyatejtől
elválasztott kisgyerek. Sehol nem ártanak, s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele
lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert (Iz 11,1–9).
Egy rabbinikus prédikációban pedig ezt olvassuk:
Tanítóink azt tanították, hogy amikor eljön a Messiás, a Templom tetejére fog állni, és így szól
Izrael fiaihoz: Ó, ti szegények, elérkezett megváltásotok ideje (Pesiqta Rabbati, 36).

Jézus tehát elhozza azt az országot, ahol a
szegények ujjonghatnak, ahol az éhezők jóllaknak, a sírók pedig vigasztalást találnak. Ez az
ország teljesen csak a halálunk után lesz osztályrészünk, de már itt a földön elkezdődik. Ezt az országot mi is építhetjük, ha jót teszünk a szegénnyel, ha egy igazságosabb világot hozunk létre
magunk körül.
Sajnos a mai világunk még nagyon messze
van a nyolc boldogság eszményétől. A Földön
Lehet-e boldog a szegény, vagy szenvedő?
megtermelődő javak (ásványkincsek, élelmiszer) mintegy 84%-át az emberiség leggazdagabb 20%-a fogyasztja el. A legszegényebb 20%-nak mindössze 1,4% jut! A Föld magántulajdon
vagyonának több mint 40%-át 358 személy birtokolja.
Jézus követése azt is jelenti, hogy teszünk azért, hogy ez az igazabb, szeretettel telibb világ
megvalósuljon. Megvalósuljon az az ország, ahol majd „nem lesz első, és nem lesz utolsó vendég”
(Pilinszky: Egyenes labirintus).
1968-ban Rómában a Virgilio Gimnáziumban a fiatalok délutánonként elkezdték együtt olvasni az evangéliumot. Egy idő után úgy érezték, hogy az evangélium küldi őket a szegényekhez. Kezdtek kijárni a Róma környéki cigánytelepekre, tanították a gyerekeket. Hajléktalanok számára napi étkezési lehetőséget, patikát, hajvágási lehetőséget stb. teremtettek.
A szegényeket barátaiknak tekintették, akiket név szerint ismertek, szerettek. Sokan elfekvő
otthonokból „idegen” idős embereket befogadtak a saját házukba, otthon ápolták őket a halálukig. Megszületett a Sant’Egidio Közösség.
Egy mozambiki püspök, akivel jó barátságban voltak, segítséget kért a közösségtől. Mozambikban ekkor egy borzalmas polgárháború pusztított. A közösség eleinte gyógyszert,
élelmiszert küldött. Lassan kapcsolatba kerültek a helyi hatóságokkal és a felkelők vezetőivel
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is. Meghívták őket Rómába béketárgyalásra. Az olasz állam, ahogy erről tudomást szerzett,
azonnal elhatárolódott a kezdeményezéstől, azt mondta, hogy komolytalan dolog. A két fél
vezetői azonban elfogadták a meghívást. Két éven át folytak a tárgyalások a Sant’Egidio-kápolna közelében. A közösség naponta az imájával, szeretetével kísérte a tárgyalásokat. Két év
után aztán (1992-ben) létrejött a békekötés. Egy több mint 12 éven keresztül tartó rettenetes
polgárháború véget ért. Egy maroknyi keresztény hite történelmet írt. Mert nekik nem volt
mindegy az a távoli ágyúszó. Nem tudtak békésen aludni az ágyaikban.
Mit szeretnél tenni te a szegényekért, a békéért? Jó-e, ha egy felnőtt ember csak a saját családjáért él, vagy kellene gondolnia másokra is? Mit kellene tenni ahhoz, hogy a világ igazságosabb legyen?

Aki azt mondja, „te bolond”
Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt
mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának („raka”-nak) nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol
tüzére (Mt 5,21–22).
A Jézus által idézett arám kifejezés („raka”) az akkoriban használt legenyhébb szitokszó volt.
A jelentése: üres, üresfejű. (A kifejezés egyébként a szíriai kiejtés szerint szerepel az evangéliumban. Palesztinában így ejtették: „reka”. Innen is látszik, hogy a Máté-evangélium valószínűleg Szíriában íródott.)
Szavakkal nagyon nagy fájdalmat lehet okozni. Szavainkba sokszor belesűrűsödik a megvetésünk, rosszindulatunk valaki iránt. Egy megvetéssel kimondott szó néha jobban fáj, mint egy pofon.
Ezért mondja a Biblia: „Csíkot hagy a bőrön az ostor csapása, de a nyelv csapása csontokat tör össze”
(Sir 28,17). Az ostor csapása csak kívülről sebez meg, de a nyelv csapása, a szavak belülről törik össze
az embert (vö. Péld 26,18; Sir 28,14.18).
Jézus erről beszél a hegyi beszédben. Szavakkal is lehet ölni, pusztítani a másik életét. Álljon itt
Gyökössy Endre egy visszaemlékezése:
Lajos a legokosabb osztálytársunk volt a gimnáziumban. Dolgozatairól írtuk le a matematika
feladatokat, mert mi, maturandusz (érettségiző) urak, udvaroltunk. Ő nem. Kicsi, torz növésű
és csúnya volt. Ő tanult. Mindenkin segített, soha nem fogadott el semmit. Tornából felmentették, de lejött a tornaterembe minket nézni. Egyszer a tornatanárunk az öltözőben
beleszaladt. Ráüvöltött: – Mit lábatlankodsz itt, te töpörtyű! Félrelökte, s berohant a zsivajgó
kosárlabdázók közé. Lajos elesett. Tornacipőmet vetettem le és Lajosra néztem. Tétován felállt. Felment az osztályba. Mire felértem, a helyén ült. Egyedül, mozdulatlanul. Maga elé nézett. Háromszögletű arca krétafehéren világított. Felé nyújtottam a szendvicsemet: – Szalá157
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mis, szereted? – Nem. Maga elé meredt. Tudtam, hogy szereti. Ritkán hozott tízórait. Özvegy
édesanyja nevelte valami betegsegélyből.
Az érettségin mellettem ült. Amikor látta, hogy kínlódom az egyenlet felállításával, keskeny cédulán – egy óvatlan pillanatban – elibém tolta a kiindulási képletet. Sosem tudtam
megköszönni. Az érettségi bankettre egyedül ő nem jött el. Geológus lett. Az újságban olvastam a nevét, amikor kitüntették. Egyszer levelet kaptam az édesanyjától: kérte, keressem
fel. Lajos meghalt. Még harminc éves sem volt. Rohantam. – Íróasztalán egy magának címzett
borítékot találtam. De levél nem volt benne – mondta a madárcsontú kis öregasszony. Lajos a
Normafánál felakasztotta magát. Zsebében ezt a cédulát találták. Ideadta; csak ennyi állt rajta:
Minek éljen egy töpörtyű? Ránéztem, ő pedig énrám. – Azért kértem, hogy keressem fel – szólalt meg újra – hátha érti ezt a cédulát.
Mit mondhattam volna? Hogy vannak lassan ölő mondatok? Hallgattam. Aztán megcsókoltam Lajos anyját és eljöttem. Amikor a gimnázium előtt zörgött el a villamos, bőgtem.
Azóta sem szeretek arra járni…

?

Hallottál-e már olyan szavakat, amelyek „lassan ölnek”? A te szavaid pusztítanak, vagy életet
adnak? Mit árul el egy emberről az, hogy hogyan beszél?

Ha szemed bűnre csábít
Ha kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutni,
az olthatatlan tűzre. Ha lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal
a kárhozat olthatatlan tüzére kerülni. Ha szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb félszemmel bemenned
az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni (Mk 9,43–48).
Jézus arra tanít, hogy a bűnök veszélyes ragadozókhoz hasonlítanak. Meg kell ölnünk őket, különben azok fognak minket elpusztítani. Már a zsidó rabbik azt mondták, hogy a bűn útja a szem,
a szív és végül a test (a megkívánás, a döntés, a végrehajtás; Rashi). Sirák fia könyve pedig azt írja:
„Ne nézegess szépséget, amely nem illet meg!” (Sir 9,8–9).
Mennyire aktuális a Biblia tanítása ma, amikor a „lelki környezetszennyezés” igen sok ember életét
mérgezi, rontja!
Egy gyereknek rettenetes álmai voltak. Azt álmodta, hogy két farkas harcol egymással.
Az egyik fehér, hatalmas, szelíd, erős állat, a másik fekete, vérszomjas, alattomos, gonosz.
Éjszakáról éjszakára ugyanez az álom zaklatta. Elmondta az apjának. Az apa meglepődött,
hogy a fia ilyesmit álmodik. Elgondolkodott, aztán azt mondta: „Néha nekem is van ilyen
érzésem, mintha két farkas küzdene bennem.” A gyerek megörült: úgy látszik, az apja érti,
hogy ő miről beszél. „És melyikük fog győzni?” – kérdezte. „Amelyiket jobban eteted” – felelte az apja.
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Bennünk is küzd két farkas. A jobbik énünk, a szelídebb, tisztább önzetlenebb, és a rosszabbik énünk. Az fog győzni, amelyiket jobban etetjük azzal, amit gondolunk, amit nézünk, amit teszünk. Te melyik farkast eteted?

Ha valaki egy mérföldre kényszerít, menj vele kétannyira
Hallottátok a parancsot: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellent
a gonosznak. Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is! Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is! S ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira! Aki kér,
annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg! (Mt 5,38–42).
Jézus nemcsak a rossz passzív elviselésére szólít fel, hanem arra, hogy tegyünk jót ellenségeinkkel. A szeretet átalakító, teremtő erő. Szent Pál írta. „Ha ellenséged éhezik, adj neki enni! Ha szomjazik, adj neki inni! Így izzó parazsat gyűjtesz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te
győzd le a rosszat jóval!” (Róm 12,21).
Ha valaki jobb kézzel arcul üt, a pofon a bal
arcunkat éri. Jézus korában a visszakézből adott
pofon, ami a jobb arcot érte, különösen nagy
sértésnek számított. Dupla pénzbírságot lehetett érte követelni (BQ 8,6). A megszálló katonaság joga volt, hogy bárkit egy bizonyos távolságig kényszeríthettek arra, hogy mutassa az utat,
vigye a katona csomagját (lásd pl. Cirenei Simon
esetében). A köntös elvétele égbekiáltó bűnnek
számított, hiszen a szegény embernek ez volt
az utolsó vagyontárgya és éjszakai takarója
(vö. 22,25). Jézus ezekre a megalázó helyzetekre mondja azt: akkor se gyűlölj, akkor is legyél az
irgalom embere!
Sokan azt mondták, hogy Jézus tanítása naiv,
megvalósíthatatlan, irreális. Sigmund Freud, a
híres pszichiáter szerint „az ellenségszeretet a
felettes én boldogságellenes kísérlete, hogy az
agressziót bűntudattá alakítsa”. Friedrich Nietzsche, német filozófus szerint az ellenségszeretet
„gyengeség és őszintétlenség”. Mao Ce Tung,
kínai kommunista pártvezér szerint az ellenségszeretet megvalósítható eszmény, de előbb be
A Sant’Egidio-kápolna Rómában – A Szent Egyed Közösség születésének helye
kell fejezni az osztályharcot.
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Közös karácsonyi ebéd a szegényekkel – Tehetnél-e valamit te is a nálad szegényebbekért?

!

Jézus mindezzel szemben azt hirdeti, hogy
soha ne gyűlöljünk, mindenki javán próbáljunk
munkálkodni. Az erőszak teljes megszüntetéséig vezető út hosszú, kompromisszumokat is
magába foglaló út. Ha hirtelen minden erőszakos intézményt megszüntetnének (pl. minden
börtönkaput kinyitnának), még több lenne az
erőszak a földön. Hosszú út vezet addig, míg
lassan megszűnik a földön a kínzás, a háború, a
halálbüntetés, az erőszak. A szentek életében azt
csodálhatjuk, hogy ők radikálisan élték az erőszak nélküliség tetteit, és ezzel építették Isten
szeretetének országát.

FELADAT
Gondolkodj el azon, hogy mit tehetsz te az életed folyamán azért, hogy a világ igazságosabb,
emberségesebb legyen! Tégy néhány elhatározást!
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26. „Kövess engem!”

A tanítványok
Jézus nemcsak meghirdette Isten országát, hanem benne ez az ország, Isten szeretete volt jelen.
Ő ebben a szeretetben élt. Sokakat meghívott maga köré, hogy vele együtt éljék az Isten- és emberszeretetet.
Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek. Tizenkettőt rendelt,
akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott
nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket (Mk 3,13–15).
A tanítványokat mindenekelőtt arra választja ki, „hogy vele legyenek”. Szeretetből hívja őket.
„Ránézett, és megkedvelte” – mondja az evangélium a gazdag ifjúval való találkozásról (Mk 10,21).
Szeretetre hívja őket: „Aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyermekeit, mint engem, az nem
lehet a tanítványom…” (Mt 10,37).
A sok tanítvány közül tizenkettőt egészen különleges feladatra szán. Ők lesznek az új
Isten népének 12 oszlopa. Az
ószövetségi népnek 12 pátriárkája és 12 törzse volt. Jézus
most helyreállítja Isten népét,
a végső idők szent népét alapítja meg.

Péter és András meghívása – VI. századi mozaik
a ravennai San Apollinare Nuovo-bazilikában
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Ezt a tizenkettőt rendelte: Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát, Jánost, Jakab testvérét, ezeket elnevezte Boanergesznek, vagyis a mennydörgés fiainak, Andrást, Fülöpöt, Bertalant,
Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánai Simont és az karióti Júdást, aki később elárulta őt
(Mk 3,16–19).

A tizenkét tanítvány közé sokféle embert hívott. Volt közöttük vámos (Máté). Olyan ember, aki a
megszálló római hatalmat kiszolgálta, a saját honfitársait gyakran megkárosította. De ott volt a tizenkettő között a „buzgó”, a zelóta Simon is. Ő azok közé tartozott, akik akár fegyverrel is küzdöttek Róma
ellen, a népük szabadságáért. Ebből a sokféle emberből teremtett Jézus közösséget, egységet.
A tanítványok az Isten országának magvai. Jézus nem könyvekre bízta a tanítását. Emberszívekbe
akarta beleírni. A nyilvános működése során ezért a legtöbb időt a tanítványaival tölti. Húsvét után
aztán ők lesznek a tanúi. Azok az emberek lesznek a tanúi, akik átélték a szeretet, az irgalom csodáit
a Mester mellett, akiknek a szívébe belevéste evangéliumát.

?

Ismersz-e szerzeteseket, szerzetesnőket, papokat? Milyennek látod őket? Tudod-e, hogy Krisztus hogyan szólította meg, hogyan hívta meg őket?

A meghívás-elbeszélések
Amikor Jézus a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András – halászok lévén – épp hálót
vetnek a vízbe. Jézus ezt mondta nekik: „Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket.”
Rögtön otthagyták hálójukat és követték. Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot, Zebedeus
fiát és testvérét, Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat Zebedeust, halászlegényeivel a bárkában, és a nyomába szegődtek. (…)
Megint kiment a tó partjára. Az egész sokaság hozzá ment, ő pedig tanította őket. Ahogy a vámnál elhaladt, látta, hogy ott ül Lévi, Alfeus fia. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte (Mk 1,16–20;
2,13–14).
A tanítványok meghívásának történetei a szájhagyomány folyamán egységes formát kaptak. (Már Elizeus meghívástörténetében is felfedezhetjük ennek a formának a legtöbb elemét;
vö. 1Kir 19,9.) Így könnyebb volt az igehirdetőnek megjegyezni és elmondani az elbeszélést. Az állandó formai elemekhez csak néhány konkrétumot kellett hozzáfűznie (az apostol neve, a szülők neve,
az apostol foglalkozása), és máris el tudta mondani egy-egy apostol meghívásának történetét.
A meghívástörténet állandó elemei a következők:
1. Jézus jön.
2. Meglátja az apostolt.
3. A tanítvány neve.
4. A tanítvány szüleinek, vagy testvéreinek neve.
162

5. A tanítvány foglalkozása,
illetve mit csinált éppen.
6. Jézus megszólítja.
7. „Kövess engem!”
8. A tanítvány mindent otthagy.
9. Mi mindent hagyott ott.
10. Követte őt.
Ez a séma kiemeli azt, hogy
a meghívás kezdeményezője Jézus. A tanítványok nem önjelölt
egyházi vezetők, hanem Jézus
maga választotta őket. A séma
azt is hangsúlyozza, hogy a
meghívott embernek azonnal Domenico Ghirlandaio: Az apostolok meghívása (1481)
minden ott kell hagynia.
János apostol, aki maga is átélte a meghívás döbbenetes, életet megfordító eseményét nem egy
ilyen séma szerint mondja ezt el. Ő felidézi ennek az eseménynek a személyes részleteit is.
Másnap megint ott állt János két tanítványával, s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt:
„Nézzétek, az Isten Báránya!” E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött. Amikor Jézus
megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit akartok?” Így feleltek: „Rabbi – ami annyit jelent, mint
Mester –, hol lakol?” „Gyertek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak. A tizedik óra körül járhatott (Jn 1,35–39).
Az öreg János apostol még az órára is emlékszik, amikor Jézus rátekintett és meghívta őt. Ezt az
egész életét meghatározó élményt kitörölhetetlenül a szívébe rejti, őrzi, ezt írja le öregen az evangéliumában.

„Aki utánam akar jönni, vegye fel a keresztjét”
Jézus összehívta a népet és tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Ha valaki követni akar engem, tagadja meg
magát, vegye fel a keresztjét és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. De aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti életét (Mk 8,34–35).
Jézus korában gyakori volt a keresztre feszítés. Ha valakinek a vállára tették a keresztet, akkor az az
ember a biztos és rettenetes halálba indult. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ők is valami
hasonló útra vállalkoznak. Nem ígér nekik sikereket, inkább üldöztetést.
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Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. A nevemért
mindenki gyűlölni fog benneteket. De aki végig kitart, az üdvözül (Mk 13,13).

Jézust követni néha azt is jelenti, hogy vállaljuk a „Messiás gyalázatát” (Zsid 11,26; 13,13), magunkra veszünk valamit abból a gyűlöletből, amellyel a világ gyakran Isten ellen fordul.
A francia forradalom idején például egy karmelita kolostor (Compiègne) összes nővérét szekérre tették, elvitték Párizsba, és a guillotine által kivégezték (1794). Olyan nővéreket, akik a
kolostorukat soha el sem hagyták, akik a légynek sem ártottak. A spanyol polgárháború alatt,
1936-ban, a köztársaságpárti partizánok több mint 6000 papot, szerzetest és kispapot öltek
meg! Néha döbbenetes látni a történelemben az Isten elleni gyűlölet megjelenését!

„Erre a sziklára építem egyházamat”
Jézus megalapítja Isten új népét. Isten szándéka kezdettől fogva az volt, hogy minden népet meghív
az üdvösségre.
Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy
igazságot vigyen a nemzeteknek. (…) Az ő tanítására várnak a szigetek. Én, az Úr, hívtalak meg az igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Megtettelek a népnek szövetségül, és a nemzeteknek
világosságul (Iz 42,1–4.6).
Jézus ezt az új Isten népét akarja létrehozni minden népből.
Lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában látjátok, magatokat meg kirekesztve. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet
foglalnak az Isten országában (Lk 13,28–29).
Jézus által valósul meg az az új és örök szövetség, amelyet Isten már nem egyetlen néppel köt,
hanem amelyre a föld minden népe meghívást kap. Ennek az új népnek, Isten új családjának összetartó ereje már nem a Tóra, a törvény, hanem Jézus, a Messiás személye.
Abban az időben Jézus ezeket mondta: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek
elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. (…) Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terheket hordoztok. (…) Bennem nyugalmat talál lelketek” (Mt 11,25–29).
Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szent164

lélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a
világ végéig” (Mt 28,18–20).
Ennek az új Isten népének fejévé pedig Péter apostolt tette
meg.

Mai papnövendék

Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy,
Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is
mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.
Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit
feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva” (Mt 16,16–19).
Jézus nagyon jól tudta, hogy a tanítványai csak akkor maradhatnak egyek, ha van köztük egy,
aki ennek az egységnek garanciája és munkálója lesz. A történelem sokszorosan bizonyította, hogy
azok a keresztény közösségek, amelyek elszakadtak a péteri sziklától (Pétertől és utódaitól), azok
hamarosan a saját egységüket sem tudták megőrizni, további szektákra szakadtak szét.

FELADAT
Gondolkodj el azon, hogy Jézus nem hív-e téged is az ő közelebbi követésére! Nem hív-e
papnak, szerzetesnek?
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27. Egy apának két ﬁa volt

A tékozló ﬁú
A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez bűnösökkel áll szóba, sőt eszik is velük” – mondták. Erre mondott nekik egy példabeszédet. (…)
Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám
eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és
elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta,
az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához.
Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna,
amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak
béreseid közé fogadj be. Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem
az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apa odaszólt a szolgáknak:
Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá! Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut! Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le! Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és
megkerült! Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a
házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. Megjött
az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült – felelte. Erre ő megharagudott, és
nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. De ő szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve
szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha,
hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre
pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. Az mondta neki: Gyermekem, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. Most illett vigadnunk és örülnünk, mert ez a te öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és
megkerült! (Lk 15,1–3.11–32).
Jézus szeretettel fordul a bűnösök felé. A farizeusok emiatt vádolják őt. Jézus védekezésül mondja
el a leggyönyörűbb példabeszédét. A példabeszéd igazi főhőse nem a tékozló fiú, hanem az apa.
Ezért inkább ezt a címet kellene adnunk a történetnek: az irgalmas apa. Vagy talán ezt: Egy apa,
akinek két fia volt, akinek fia minden ember. Nemcsak az igazak, hanem a bűnösök is, nemcsak az
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ószövetségi választott nép, hanem a pogányok
is, nemcsak a gazdagok, hanem a szegények is.
Nem volt szokásos, hogy egy apa még az életében felossza a vagyonát a gyermekei között.
Sirák fia könyve kifejezetten óvja is az apákat,
hogy ne tegyék, mert nem lesz többet becsületük a fiaik előtt (Sir 33,20–33). Ez a fiú mintha azt
mondaná az apjának: „Nem győzőm már kivárni, hogy meghalj. A pénzedet akarom!” Az apa
nagyot nyel, és elosztja a vagyonát.
A fiú, ahogyan sejteni lehetett, mindent elveszít. Így mondja a példabeszéd: „Eltékozolta
az életet.” (Görögül ugyanis a vagyont lehet így
is nevezni: élet.) Ezzel az elbeszélés jelzi, hogy
a bűneink nem könnyű kis kalandok, ami után
minden folytatódik, mintha mi sem történt volna. Nem, a bűneinkkel az életünket tékozoljuk.
Veszítünk a gerincünk egyenességéből, a szemünk csillogásából, a szeretteink nagyrabecsüléséből. Végül a fiú majdnem éhen hal. Nem
valami nagyon magasztos megtérés indítja haza, Rembrandt van Rijn: A tékozló fiú hazatérése (részlet, 1669 k.)
hanem elsősorban a nyomorúsága.
Az apa messziről meglátja a fiát. Messziről meglátta, mert várta. Talán minden délután kiült a ház
elé és figyelte az utat, hogy jön-e már. Nem azért engedte el a fiát, mert mindegy volt neki: „Tégy,
amit akarsz, nem érdekel!” Ez az apa végig a fiával volt. Végigélte a pokoljárását.
Megesett rajta a szíve. Az anyaméhet jelentő szóból képezi a héber nyelv azt az igét, amelyet az
evangélium görög szövege tükröz. Az édesanya megrendülését, szinte fizikai együttérzését akarja
kifejezni. Sirák fia könyve ugyanezzel a szóval mondja: „Aki gyermeket dajkál, sebeit is fogja majd
kötözni. Minden kiáltásra megremegnek a belső részei” (Sir 30,7). Ha az édesanya hallja, hogy
a gyermeke kiált, akkor az egész teste megremeg. Valahogyan így érez Isten is az ember iránt.
Istennek anyai szíve van. Megrendül, amikor látja, hogy szánalmasan jövünk haza a tékozlásainkból.
Eléje fut, és átöleli. Az ókori Keleten felnőtt férfiak általában nem futottak, csak ha nagy szükség
volt rá. Azt tartották a futásról, hogy méltóságon aluli. Isten megfeledkezik a méltóságáról. Nem a
fiú fut az apjához, hanem az apa a fiához. Nem a fiú öleli az apját, hanem az apa a fiát. Nem kérdezi tőle, hogy hol a pénz, nem nézi, hogy moslékos a ruhája. Talán nem is lát egészen jól ez az apa.
Talán könnyes a szeme. Ő csak a fiát látja. „A fiam! Halott volt, és életre kelt. Elveszett, de megkerült!”
Jézus gyönyörűen mutatja be ebben a történetben, hogy milyen az Isten. Ugyanakkor ezzel a
példabeszéddel arra is tanít az evangélium, hogy a kereszténység nyissa meg a kapuit a szegények,
a pogányok, a bűnösök előtt.
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Milyennek képzeled Istent? Mondj róla néhány hasonlatot, jelzőt, képet! Honnan tudjuk, hogy
milyen valójában az Isten? Volt-e már az életedben olyan eset, amikor nagyon át tudtad érezni Isten szeretetét, megbocsátását?

Ki volt felebarát?
Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy eljussak az örök
életre?” Megkérdezte tőle: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” Így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint
saját magadat.” „Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz” – válaszolta neki. De az igazolni akarta magát,
ezért megkérdezte Jézustól: „Kit tekintsek felebarátomnak?” Erre Jézus átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták.
Véletlenül egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is.
Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve.
Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó
állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel:
Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az
igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” „Aki irgalmas szívű volt iránta” – felelte. Jézus így folytatta: „Menj és tégy te is hasonlóképpen” (Lk 10,25–37).

„Menj és tégy te is hasonlóképpen” (Lk 10,37)
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Az írástudó azt kérdezi Jézustól, hogy ki a felebarátom. A kérdés igazi jelentése ez: Ki nem a
felebarátom? Kit vagyok köteles szeretni, és ki az,
akit már nem? Jézus korában sokat vitatkoztak
azon, hogy kire vonatkozik a felebaráti szeretet
parancsa. Általában úgy gondolták, hogy a zsidó
néphez tartozók a felebarátok, rájuk vonatkozik
a parancs.
Természetesen abban az időben is voltak tág
látókörű rabbik, akik nem ezt tanították. Így például Hillél rabbi (†Kr. u. 10 k.), akit egyszer megkért egy római katona: A zsidók törvényei olyan
hosszúak, hogy nem győzi meghallgatni, de ha
Hillél el tudja neki mondani a lényegét addig,
amíg ő fél lábon áll, akkor meghallgatja. Hillél
bólintott, a katona fél lábra állt, a rabbi pedig ezt
mondta neki: „Amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, te se tedd másnak! Ez az egész törvény,

a többi csak magyarázat.” Voltak ilyen rabbik is, akik tudták, hogy a bibliai szeretetparancs egyetemes, és ez az egész törvény lényege. Voltak azonban más vélemények is. Egy másik rabbi például
ezt tanította: „Eretnekeket, feljelentőket, hitehagyókat taszíts le, ne segíts föl!”
Jézus egy történettel válaszol. A történetet később allegorikusan kezdték értelmezni. Az allegorikus magyarázat azt jelenti, hogy a történet minden képi elemének megfeleltetnek valamilyen jelentést, mondanivalót (Szent Ágoston, Quaest. Ev., II, 19):
az ember
Jeruzsálem
Jerikó

–
–
–

a rablók

–
–
–
–
–
–
–
–

a pap és a levita
a szamaritánus
bor és olaj
a fogadó
a fogadós
két dénár

Ádám
a paradicsomkert
a mulandó világ (Jerikó jelentése: a Hold városa, a Hold pedig jelzi az
idő, a hónapok múlását)
a sátán és angyalai kirabolták és véresre verték
a bűn elvette a halhatatlanságot az embertől és megsebezte
az Ószövetség, amely nem tudott segíteni az emberen
Krisztus
a szentségek
az Egyház
Pál apostol
a szeretet kettős parancsa

Szépek ezek a magyarázatok, de elfedik a példabeszéd eredeti jelentését. Jézus legtöbb példabeszéde nem allegória, nincs minden képi elemnek külön jelentése. A példabeszédek egyszerű történetek, amelyek elvezetnek egy csúcspontra, ahol feltárják Isten országának titkát
(vö. 2Sám 12,1–7).
Nézzük hát ennek a példabeszédnek az üzenetét! Egy
ember ment le Jeruzsálemből
Jerikóba. Nem tudjuk meg, hogy
ki volt ez az ember: zsidó, szamaritánus? Akárki volt, segíteni kellett rajta. Az igazi kérdés
nem is az, hogy ki az én felebarátom, hanem hogy ki lesz
neki felebarátja, lesz-e, aki segít
rajta.

Kik azok, akiket ma is sokan lenéznek?
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A Jeruzsálemből Jerikóba vezető út dombok között húzódott, elhagyatott vidék volt, sok volt a
környéken a rablótámadás. Később így is nevezték el ezt az utat: véres út.
A rablók véresre verik, és félholtan otthagyják. Mindenkinek meg kell rendülnie, ha egy vérbe fagyott, félholt embert lát az útszélen feküdni. Jézus így folytatja: „Véletlenül arra ment egy pap.”
Van ebben a megfogalmazásban valami irónia. Talán a pap azt gondolta magában, hogy „véletlenül vagyok itt, jöhettem volna előbb vagy később is. Nincs közöm ehhez az emberhez. Senki sem
látott, itt se voltam?” Pedig nem véletlenül ment arra, hanem pontosan azért, hogy segítsen.
Aztán arra ment egy templomi szolga. A vallás hivatalos képviselői nem segítettek. Harmadiknak
egy szamaritánus jön. Jézus korában a zsidók megvetették, lenézték a szamaritánusokat, mert a pogányokkal összekeveredett népcsoport voltak.

?

Ma is sokan lenéznek, megvetnek egyeseket. Kiket szoktak manapság lenézni? Van-e olyan
népcsoport, akiket ma Magyarországon sokan megvetnek? Te hogyan viszonyulsz azokhoz,
akiket mások megvetnek?
A szamaritánus „meglátta, és megesett rajta a szíve”. Simone
Weil szerint ez a néhány szó a szeretet legszebb rövid leírása. Szeretni azt jelenti, mint meglátni. A szemünk ablakain át beengedni önmagunkba a másik ember fájdalmát, hogy nekünk is fájjon.
Akkor aztán természetes lesz ezen a közös fájdalmon segíteni.
A szamaritánus sokféle módon segít. Lukács, aki orvos volt,
örömmel ábrázolja, ahogyan a szamaritánus megtisztítja, bekötözi a megvert ember sebeit.
Jézus aztán megfordítja a történet kezdetén elhangzott kérdést: „Ki lett felebarátja annak, aki a rablók kezébe esett?” Hogy
ő felebarát volt, nyilvánvaló. Az igazi kérdés nem az, hogy ki az
én felebarátom, hanem az, hogy én felebarát vagyok-e? Én méltó
vagyok-e az ember névre? Erre a kérdésre mindenki az életével
válaszol. Azzal, amit megteszünk, vagy esetleg nem teszünk meg.

Elmegyünk a félholt testvérünk mellett?

?

Van-e olyan helyzet, amikor elmész valaki mellett, és nem segítesz neki, pedig nagy szüksége
volna a segítségedre?
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Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk
Az evangéliumi hagyomány még sok más példabeszédet megőrzött a számunkra. Az igazságtalan
bíró (Lk 18,1–8) története egy özvegyasszonyt állít elénk. A korabeli zsidó törvények szerint egy
asszony szavát meg sem hallgatták a bíróságon. Az özvegyasszonynak semmilyen esélye sem volt
arra, hogy az ügyét keresztülvigye. Ő mégsem adta fel. A bíró szinte megijed tőle: „A végén még
nekem jön, és arcul üt!” Jézus ezt a bátorságot, kitartást állítja elénk példaként. „Kérjetek, és kaptok,
zörgessetek, és az ajtó megnyílik előttetek!” (Lk 11,9–10). Az ősegyház aztán elsősorban a parúzia késésére alkalmazta a példabeszédet, és arra, hogy a hívő ember ebben a helyzetben is tartson ki az
imában és a hitben (Lk 18,6–8).
A talentumokról szóló példabeszéd (Mt 25,14–30) arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenki
nagyon sok adományt kapott az életében. Egy talentum 31 kg nemesfémet jelentett. Az a szolga, aki dühbe gurult, amiért ő csak egy talentumot kapott, nem vette észre, hogy az is hatalmas
gazdagság.

FELADAT
Válassz ki egy példabeszédet, és próbáld megfogalmazni (esetleg egy-két könyv segítségével), hogy mi az üzenete!
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28. Rátekintett és megkedvelte

Jézus a nyilvános működése folyamán sok emberrel találkozott. Sokuk életében ez a találkozás döntő fordulatot jelentett.
Ilyen sorsfordító találkozás volt Jézus találkozása Zakeussal, a jerikói vámosok fejével. Az ókorban gyakran kiadták a vám vagy az adószedés feladatát vállalkozó szellemű embereknek. Az uralkodó megalkudott vele egy adott összegben. Ha ő aztán többet szedett be, az a saját haszna volt.
A vámszedők Krisztus korában a római hadsereg segítségével a saját honfitársaikat fosztották ki.
Közmondás volt akkoriban, hogy a vámos előtt becsukódnak az ajtók és ablakok. Zakeus gazdag volt,
de gyűlölték. Nem volt boldog ember.
Zakeus, az irigyelt és egyben gyűlölt jerikói vámszedő, mint egy gyerek, fölmászott egy fára, hogy
láthassa Jézust. Talán a boldogság utáni vágya is ott volt ebben. Jézus meglátta, és azt mondta neki:
„Gyere le a fáról, ma a te házadban kell megszállnom.” Zakeus megdöbbent. Jézus hozzá, a város
egyik leggonoszabb emberéhez akar eljönni! A szíve megtelik örömmel, és az eddigi üres, boldogtalanságot hordozó kincseitől megszabadul (vö. Lk 19,1–10).
Egy másik alkalommal Jézus betért Simon
farizeus házába. Egy bűnös asszony is odajött, sírva fakadt, és a könnyei Jézus lábára
folytak. Ijedtében a hajával törölte meg Jézus
lábait. A farizeus ezen fölháborodott. Jézus
pedig rámutatott arra, hogy a farizeus önteltsége bezárta őt, ez a Jézussal való találkozás
az ő életébe nem tudott áldást hozni. A bűnös asszony viszont a sebzettsége miatt nyitott
volt Krisztus szeretetére. Ő üdvösséget talált
(Lk 7,36–50). Sok ehhez hasonló életfordító találkozásról tanultunk már (A Könyvek Könyve,
26. lecke). Most vizsgáljunk meg még három
ilyen találkozást!
Peter Paul Rubens: Jézus a farizeus Simon házában (1618–20)
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A szamariai asszony
Krisztus korában a nőket általában férfinál kisebb
értékűnek tartották. Sokan azt állították, hogy a
nő a bűn forrása. Az egyik rabbi szerint a nőnek
még a haja és a hangja is parázna (bBer 24a).
Egy másik rabbi azt mondta, hogy jobb a Tórát a
tűzbe dobni, mint egy nőnek tanítani. Egy vallásos zsidó napjában háromszor adott hálát azért,
hogy Isten nem teremtette pogánynak, nőnek
vagy idiótának (Tos Ber 7,18).
Jézus hozzáállása a nőkhöz gyökeresen más
volt. Őt nők is követték, őket is tanította. Nagy
szeretettel fordult a bűnös nők felé. Jó barátja Annibale Carracci: Jézus a szamariai asszonnyal beszélget (1593)
volt Máriának és Mártának.
Jézus egyszer leült Szikar mellett, Jákob kútjánál pihenni. Ez az ősi, sziklába fúrt kút mind a mai
napig megvan. Egy szamariai asszony dél tájban jött ki vízért a kútra. Általában nem a déli hőség
idején volt szokás vízért jönni. Az asszony talán azért ilyenkor jön, hogy elkerülje a többieket, akik a
rendezetlen élete miatt megvetették.
Jézus beszélgetni kezd az asszonnyal. Nagy lélektani érzékkel vezeti őt egyre mélyebbre. Feltárja
előtte a bűnös, tragikus életét is: „Öt férjed is volt, és az, akivel most élsz nem a férjed.” Az asszony
megrendülten ismeri föl Jézusban a Messiást. A nagy sietségében még a korsóját is ott felejti a kútnál.

A gazdag ifjú
Amikor útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek,
hogy elnyerjem az örök életet?” „Miért mondasz engem jónak? – kérdezte Jézus. – Senki sem jó, csak egy,
az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodjál hamisan! Ne csalj!
Tiszteld apádat és anyádat!” „Mester – válaszolta –, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.”
Jézus ránézett és megkedvelte. „Valami hiányzik még belőled – mondta neki. – Menj, add el, amid van,
oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára az
elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt (Mk 10,17–22).
A gazdag ifjú kereste az Isten parancsai szerinti életet. Igyekezett a helyes úton járni. Még többre vágyott. Jézus ránézett, és megkedvelte. Azt mondta neki: „Ha tökéletes akarsz lenni, add el,
amid van, és aztán kövess engem!” A gazdag ifjú előtt mintha megnyílna egy ajtó, és Jézus azt
mondja: „Jöjj! Ő azonban képtelen lépni. Görcsösen ragaszkodik a vagyonához. Az evangélium
eredeti szövege így fogalmaz: elszürkült (beborult) és eltávozott. Egy időjárásra használatos szó áll
itt: beborult. A gazdag ifjú nemet mondott a Fényre, és az élete szürkévé vált.
173

Júdás
Karióti Júdás, egy a tizenkettő közül elment a főpaphoz, hogy elárulja. Amikor ezek tudomást szereztek
róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa. (…)
Még beszélt, amikor odaért Júdás, a tizenkettő közül az egyik, s vele a főpapoknak és a nép véneinek megbízásából egy kardokkal és dorongokkal fölszerelt csapat. Az áruló jelben egyezett meg velük.
„Akit megcsókolok – mondta –, ő az, fogjátok el!” Azzal mindjárt Jézushoz lépett. „Üdvözöllek, Mester!” –
mondta, és megcsókolta. Jézus megkérdezte: „Barátom, miért jöttél?” Erre körülfogták Jézust, kezet emeltek rá, és foglyul ejtették (Mk 14,10–11; Mt 26,47–50).

Cornelis Engebrechtsz: Júdás csókja (1500 k.)

Júdás nem azonnal lett árulóvá. Jézus őt is
kiválasztotta, őt is tanította, vele is megosztotta az életét. Nem tudjuk, hogy miért fordult Jézus ellen. Csalódott benne? Azt várta tőle, hogy
megszabadítsa az országot a rómaiaktól? Ő is
úgy gondolta, mint az írástudók, hogy Jézus istenkáromló? Valószínű, hogy nem egyszerűen a
pénz miatt árulta el Krisztust.
Jézus az ő lábát is megmosta, neki is felkínálta mindvégig tartó szeretetét. Amikor a
Getszemáni-kertben találkoznak, Jézus rátekint
Júdásra és azt mondja neki: „Barátom, miért jöttél?” Júdás mintha hirtelen tanítvánnyá változna
Jézus közelében, Mesterként köszönti és átöleli,
megcsókolja őt. (Az evangélium által itt használt
görög szó őszinte ölelést fejez ki.) Júdás meg
is bánta a bűnét. Visszavitte a harminc ezüstpénzt, és azt kiáltotta: „Vétkeztem, elárultam az
igaz vért!” (Mt 27,4). Mégsem tudott hinni abban, hogy Krisztus neki is megbocsát. Elkeseredésében felakasztotta magát (vö. Mt 27,3–5;
ApCsel 1,17–18).

Péter
Péter lelkesen követte Krisztust. Ám a hite, a lelkesedése gyakran csak rövidéletű lángolás volt.
Amikor a Genezáreti-tavon Jézus felé indult, hamar elszállt a hite, süllyedni kezdett, és kétségbeesve kiáltott Krisztushoz (Mt 14,30). Háromszor megtagadta Krisztust. Jézust pontosan ekkor kísérték át az őrség udvarán. Krisztus Péterre tekintett, Péter pedig keserves sírásra fakadt. Kiszaladt az
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őrség udvarából, megsiratta a bűnét, és aztán Krisztustól meg
is kapta a megbocsátás ajándékát, az újrakezdés lehetőségét.
Péter megrendült, ahogy Krisztus megkínzott arcára nézett.
Krisztus tekintete szíven találta őt.
Isten története itt a földön megrendült emberek története. Olyanoké, akiknek az élete kibillent a szokásos kerékvágásból. Mint
Ábrahám, aki mindent otthagyott és indult az ismeretlenbe.
Mint Mózes, aki levette a saruit, mert tudta, hogy szent az a föld
ahol áll. Mint Dávid, aki teljes erejéből táncolt a frigyláda előtt, és
nem törődött azzal, hogy a felesége, Michal lenézi őt emiatt. Mint
az apostolok, akik otthagyták a bárkáikat és követték őt. Mint a
százados, aki látta őt meghalni, és azt mondta: „Ez az ember valóban Isten Fia volt” (Mk 15,39).
El Greco: Szent Péter bűnbánata (1605 k.)

Elfogták, és a főpap házába vitték. Péter messziről követte. Az udvar közepén tüzet raktak és körbeülték. Péter is közéjük ült. Egy szolgáló meglátta, hogy ott ül a tűznél. Szemügyre vette, aztán megjegyezte:
„Ez is vele volt.” De tagadta: „Asszony, nem is ismerem.” Nem sokkal ezután egy másik vette észre: „Te is
közéjük tartozol” – szólt neki. Péter tiltakozott: „Ember, nem tartozom.” Alig telt el egy óra, más valaki
bizonygatta: „De igen, ez is vele volt, hiszen galileai.” Ember – tagadta újra Péter –, nem tudom, mit beszélsz.” Még ki sem mondta, máris megszólalt a kakas. Az Úr megfordult, s rátekintett Péterre. Péternek
eszébe jutott, mit mondott neki az Úr: „Mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor megtagadsz.” Kiment
és keserves sírásra fakadt (Lk 22,54–62).

Gondolkodj el, melyikükhöz hasonlítasz most a leginkább? Talán te is olyan vagy, mint a
gazdag ifjú? Képtelen vagy Jézus felé lépni, mert valamit görcsösen szorítasz? Vagy talán
Júdáshoz hasonlítasz? Nem mersz hinni abban, hogy a te számodra is van megbocsátás, újrakezdés? Vagy olyan vagy, mint Péter? Engeded-e, hogy Krisztus tekintete szíven találjon?
Beengeded-e az életedbe?

FELADAT
Gondolkodj el azon, hogy a három személy (a gazdag ifjú, Júdás, Péter) közül kiéhez hasonlít
most az életed? Krisztus rád is tekint, mint ahogy Péterre rátekintett. Mondd ki a te válaszodat
Krisztusnak!
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29. Sok mindenre tanította őket

Ti így imádkozzatok
Isten országa nem csak az emberekkel való szeretetkapcsolatot és békét jelenti, hanem az Istennel
való szeretetkapcsolatot is. Jézus erre a szeretetkapcsolatra így tanít minket:
Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az utcasarkon, hogy mutogassák magukat! Bizony, mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban
mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.
Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a
szó, nyomban meghallgatásra találnak! Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Ti így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg az
akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd
meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
hanem szabadíts meg a gonosztól.
Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek.
De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket (Mt 6,5–15).
A zsidóknál az volt a szokás, hogy mindig adott időpontokban, a templomi áldozatok óráiban
imádkoztak. Ha ilyenkor valaki éppen az úton, vagy egy nagy téren volt, akkor ott állt meg, és ott
imádkozott. A farizeusok szerették úgy intézni, hogy az imádság órájában éppen olyan helyen legyenek, ahol sokan látják őket. Persze egy ilyen imádsággal nem annyira Istent akarták dicsőíteni,
hanem a maguk dicsőségét keresték. Az ima csak eszköz volt ehhez.
A pogányok imái nagyon hosszúak voltak, nagyon sok beszéddel jártak. A pogányok sok istenben
hittek, ezért mindegyiknek meg akarták említeni a nevét, nehogy az az istenség, amelyiket kihagynak, aztán majd lesújtson rájuk. Azonkívül a pogányok úgy gondolták, hogy az istenek nem akarnak
segíteni az emberen, nem is törődnek az emberek bajával. Ezért hosszasan kérlelték, unszolták az
istenségeket. Az egyik római költő, Horatius azt mondta, hogy az imádság nem más, mint „kifárasztani az isteneket” (fatigare deos; Carm., 1,2.26). Addig kell beszélni, amíg belefáradnak hallgatni, és
inkább megsegítenek, csak az emberek hagyjanak nekik békét.
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Jézus arra tanít, hogy ne így imádkozzunk, mert Isten nem
ilyen. Ő nem valahol távol van. Őt nem kell rengeteg beszéddel
rávenni arra, hogy figyeljen ránk. Isten közel van. Tudja a kéréseinket, mielőtt kimondanánk. Imádkozni ahhoz hasonlít, mint amikor
egy kisgyerek meglátja az apját, felkiált: „apa!”, aztán odaszalad, és
a nyakába ugrik. Ti így imádkozzatok: „Abba, Atyánk!”
A Miatyánk első szava ez: „Abba, Atyánk!” Jézus korában a gyerekek szólították így az apjukat. Jézus mindig így szólította Istent,
hiszen ő Isten Fia. Jézus arra tanít, hogy mi is szólíthatjuk Istent
ugyanígy, mert ő megajándékozott minket az istenfiúságával.
Általa mi is fogadott fiak lettünk. Szent Pál apostol így tanít:
„Jézus kiváltott a szolgaságból, hogy a fogadott fiúságot elnyerjétek. Mivel Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe
az Isten, aki ezt kiáltja: »Abba, Atya!« (vö. Gal 4,5–7). Az imában
beléphetünk Isten szívébe, a Szentháromság életébe. A Fiúval, a
Szentlélek által szólítjuk így Istent: „Atyánk!”
A Miatyánk első három kérésében Istent kérjük arra, hogy hozza el közénk az ő országát. Kérjük azt, hogy mutassa meg a világban, hogy az ő neve szent (vö. Ez 36,20–23). A földön is történjen
meg az ő akarata minden ember életében, mindenki a szeretet „Imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz!” (Mt 6,6)
törvénye szerint éljen, ahogy ez a mennyben van.
A Miatyánk második három kérésében a mi életünk gondjait terjesztjük Isten elé. Imádkozunk a
mai napi megélhetésünkért, a bűneink bocsánatáért és azért, hogy a Mennyei Atya ne hagyjon el
minket a kísértés óráiban, segítsen megmenekülnünk minden rossztól.
Az imádság nem felmentés a cselekvés alól. Nemcsak kérni kell Isten segítségét, hanem mindent
meg kell tenni, ami rajtunk áll. Szent Ignác mondta: „Cselekedj úgy, mintha minden terajtad múlna, és
imádkozz úgy, mintha minden Istenen múlna!” A Miatyánkban megígérjük, hogy mi is megtesszük a
magunkét: Isten szent nevét megdicsőítjük az életünkkel, beengedjük az életünkbe az ő uralmát,
megtesszük az ő akaratát. Megosztjuk a kenyerünket másokkal, mi is megbocsátunk másoknak,
elkerüljük a kísértés alkalmait. Az ima nem felment a cselekvés alól, hanem felszólít a cselekvésre.
Miért imádkozunk? Sokak szerint haszontalan időtöltés. Hiszen Isten úgyis tudja, mit szeretnénk
neki mondani. Valóban, az imádság bizonyos értelemben „haszontalan”. A földön a legfontosabb
dolgok haszontalanok. Egy mosolynak nincs pénzben mérhető haszna. Ha egy mosoly igazi, akkor
nem akarunk elérni vele semmit. Ingyenes. Örömében mosolyog az ember. Azért mert öröm a számára egy szeretetreméltó arcot, vagy valami szépet meglátni. Éppilyen haszontalan a szeretet is,
ha igazi. Ha az ember őszintén szeret, akkor nem kihasználni, felhasználni akar másokat. Akkor ingyenesen szeret. Boldogan odaadná mindenét. Örömmel van együtt azzal, akit szeret. Az imádság
ehhez hasonlít. Szeretetben ott vagyunk Isten közelében. Jólesik az ő közelében lenni. Kilépünk a
rohanó világból, a rohanó időből, és belépünk Isten csodálatos, ingyenes világába, ahol nem kell
teljesítményeket felmutatni, nem kell álarcokat viselni, mert ő szeret minket úgy, ahogyan vagyunk.
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Imádkozni jó. Egy nagy nyugati cég egyik magyarországi részlegének a vezetője elment egyszer egy paphoz. Arról panaszkodott, hogy állandó rohanás az élete. Nincs ideje a feleségére,
a gyerekeire. Lassanként már örülni sem tud semminek. Hosszasan beszélgettek. A végén az
atya azt mondta az embernek: „Menjen be egy csendes templomba, és legalább öt percet
üljön ott nyugodtan.” A férfi nagy nehezen talált is egy nyitott templomot. Bement, leült, és
aztán eszébe nem jutott volna öt perc után az óráját nézegetni és kijönni. Több mint háromnegyed órát ült ott döbbenten. Annyira jólesett neki. Érezte, hogy Isten fényessége árad felé,
hogy a lelke ráncai elsimulnak.
Amikor imádkozunk, bevárjuk a lelkünket. Hazaérkezünk önmagunkhoz, és hazaérkezünk
Istenhez. Belépünk a lelkünk szentélyébe, ahol ő vár minket.

?

Szoktál-e elcsendesedni? Szeretsz-e leülni a természetben, vagy valamilyen nyugodt helyen?
Mit jelent számodra az ima?

Amit Isten egybekötött
Innét útra kelve Júdea határába ment, a Jordán túlsó partjára. Ott ismét tömeg vette körül, ő pedig szokása szerint tanította őket. A farizeusok is odamentek és megkérdezték: „El szabad a férjnek bocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. De ő kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Mózes
megengedte, hogy válólevelet írva elküldjük az asszonyt” – felelték. Jézus folytatta: „Szívetek keménysége
miatt írta ezt a parancsot. De Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja
apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test,
hanem csak egy. Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét” (Mk 10,1–9).
A Krisztus korabeli zsidóság a férfi számára engedélyezte a válást, a feleség elküldését. Így fogalmaz
a Második Törvénykönyv: „Ha valaki feleséget vesz, de aztán valami visszataszító dolgot talál benne,
adjon neki válólevelet, és úgy bocsássa el” (MTörv 24,1). Hogy mit ért a törvény „visszataszító dolog”
alatt, hogy mi jogosítja fel a férfit a felesége elküldésére, arra sokféle vélemény volt. Hillél rabbi azt mondta, hogy elegendő ok, ha a feleség
odaégette az ételt. Akiba rabbi szerint elég ok az
is, ha szebbet talált nála.
Jézus nem így gondolkodik a házasságról.
A házasságot nem a férfi (vagy a feleség) önkénye irányítja. Jézus tanítása szerint a házasság a
Teremtő Isten műve. Isten szeretetre teremtette
az embert. A férfi és a nő a házasságban egy
emberré lesznek.
„Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza” (Mk 10,9)
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Hasonló gondolatot találunk Platón, Lakoma című művében is (189C–192D). A lakoma során a
görög filozófusok arról beszéltek, hogy mi a szerelem. Arisztofanész felidézte azt az ősi mítoszt, amely
szerint valaha androgün emberek éltek, egy férfi és egy nő összeillesztve, négy kézzel és négy lábbal.
Gurulva haladtak, nagyon erősek és boldogok voltak. Az istenek akkor megirigyelték a boldogságukat. Kettévágták őket. Azóta mindenki keresi a párját. Ha valaki megtalálja, azt nevezzük szerelemnek.
A Biblia tanítása a házasságról rokon ezzel a görög elképzeléssel. A férfi és a nő eggyé válik a
házasságban. A testi egyesülés ezt ünnepli, ezt pecsételi meg. Ám ez a cselekedet akkor igaz, ha
nemcsak két test, hanem két ember lesz eggyé. Ha két élet harmóniáját ünnepli meg. A házasság
ennek az egységnek a megvalósulása.
Mitől marad szép egy házasság egy életen át? Szerinted mit kell ezért tenni? Mit kell elkerülni?

Van, aki Isten országáért önként lemond róla
A tanítványok megjegyezték: „Ha így áll a dolog a férj és feleség között, nem érdemes megházasodni.”
Erre így válaszolt: „Csak az fogja ezt fel, akinek megadatott. Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy
született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért
önként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel! ”(Mt 19,10–12).
Krisztus nőtlen életet élt, és erre bátorította, erre hívta meg a tanítványait is. Az ő életét egészen
betöltötte az Atyával való egysége és a küldetése. Nem szokványos, kispolgári életet élt.
A házasságról való lemondás lehetősége már az Ószövetségben megjelenik. A zsidó hagyomány szerint Mózes, miután szemtől szembe beszélt Istennel, mint ember a barátjával, attól kezdve
külön sátorba költözött a feleségétől (SNu 99). A zsidó hagyomány úgy tartja, hogy Illésnek sem volt
felesége. Ez annál is meglepőbb, mert a zsidó felfogás szerint a házasság mindenkire vonatkozó
isteni parancs. (Így értik a Biblia szavait: „Szaporodjatok és sokasodjatok!”; Ter 1,28). A Kr. u. II. században élt egy ben Azzai nevű rabbi, akinek nem volt felesége. Sokan vádolták őt emiatt: „Nem teljesíted a parancsot. Csökkented Isten képmását a földön!” Ő ezt felelte: „Egész lelkem a Tórán függ.
Nincs időm arra, hogy megházasodjak. A világot tartsák fenn mások!” Ebből az esetből is látszik,
hogy a zsidó mentalitás számára a házasságról való lemondás idegen, érthetetlen. Annál meglepőbb, hogy a zsidó hagyomány az Ószövetség két legnagyobb alakjáról, Mózesről és Illésről azt
tartja, hogy Isten a házasságról való lemondásra hívta meg őket.
Ezekiel prófétától az Úr elveszi a feleségét (Ez 24,16). Jeremiás prófétának pedig ezt parancsolja
Isten: „Ne végy magadnak feleséget!” (Jer 16,14). Jeremiás így vall a meghívásáról: „Rászedtél, Uram,
és én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél…” (Jer 20,7). Ez a szó („rászedtél”)
a szerelem szótárából való. Így is fordíthatnánk: „elcsábítottál”. Jeremiás ezt mondja: Csábítottál,
Uram, magadhoz vonzottál, és én nem tudtam ellenállni.
Más vallásokban is vannak olyan emberek (pl. a buddhista szerzetesek), akik a lelki útjuk miatt lemondanak a házasságról.
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Krisztus egész lényét betöltötte az Atya. Követői közül is sokan ezt az életmódot választották (vö.
1Kor 7,25–35). Mielőtt bármilyen törvény ezt megfogalmazta volna a papok vagy szerzetesek számára,
rengeteg keresztény választotta a szűzi életformát. Krisztus tüzet gyújtott a földön, és ez a tűz nagyon hamar égni kezdett. Már a Messiás születése előtt, a kumráni közösség tagjainak jó része lemondott a házasságról, egészen a Messiás várása töltötte be a lényüket. Így élt Keresztelő János és a Szűzanya is. Azután pedig nagyon sokan Jézus követői közül: János apostol, Szent Pál és Szent Lukács stb.
A házasságról való lemondás szeretetből történik. Ennek a döntésnek nincsenek egészen logikus észérvei. Isten nem valamit adott az embernek, hanem önmagát egészen. A meghívott ember
úgy érzi, hogy ő se adhat kevesebbet, mint egészen önmagát. A kereszt balgaságára a szüzesség
oktalanságával felel.
A házasságról való lemondás nem könnyű. Mindenkinek, aki erre az útra vállalkozik, meg kell
vizsgálnia önmagát, hogy megkapta-e ezt az ajándékot, karizmát Istentől. Jézus figyelmeztetése
különlegesen is szól a papoknak, szerzeteseknek: „Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak,
de jaj annak, aki okozza őket! Jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe
vetnék, mint hogy egyet is megbotránkoztasson e kicsinyek közül” (Lk 17,1–2).

?

Olvassátok el Mécs László: Csak ennyi az egész című versét! Mit akar megfogalmazni a papköltő ebben a versben? Mi indít egy fiatalt arra, hogy szerzetes, vagy pap legyen?
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Igen, lehettem volna én is boldog,
az én utam is éppen arra vitt.
A kert elébe értem, mely reám várt.
Szerelem. Rózsák édes mámora.
Gyümölcsfák. Csend. Családi tűzhely.
Szántás-vetés humuszban, szerelemben.
Irtás-oltás fákban, gyerek-szívekben.
A nagyvilág villámait fogó,
vihar-szordínós villám hárítók.
A nagyvilág lármáját átszűrő,
dallammá szűrő zűrzavar-szűrők.
Leány-hajszálon függött az aranykulcs.

Csak annyit tudtam, Valaki szeret.
Valaki nagyobb minden boldogságnál,
minden csendnél és minden szerelemnél.
nagyobb a Földnél és nagyobb az égnél.
Tudtam, szeret. És ennyi az egész.

De megfordultam, nem tudom miért.
Én nem vagyok hős, nem vagyok erős.
Nem tudtam, hogy mit rejt a másik út,
hogy mi a cél és mi a harc a célért,
hogy mit keressek itt a másik úton.
Csak megfordultam. Ennyi az egész.

És jártam mint a többi vándorok.
Fecskét kérdeztem és fülemiléket.
„Mi nem szövünk, mi nem fonunk,
mi nem szántunk, mi nem vetünk,
mégsem vagyunk mi céltalan csavargók:
mi hozzuk a tavaszt s a dalt.”
És vándoroltam. Ennyi az egész.

Hagytam magam szeretni, mint a gyermek,
a Jézus Krisztus ember-ideálja.
Hagytam magam vezetni, mint a gyermek.
A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség,
csak megy, ha küldik, s nem tudja, miért.
És küldtek. Mentem. Ennyi az egész.

Van úgy, hogy játéklovacskát kapok,
s játék-ekécskét nyomnak a kezembe.
Gyerünk, gyerünk játéklovacskák,
gyerünk, gyerünk játék-ekécske,
nem kis családi kertben, sem megyében,
de országos határban megy a szántás.
S játék-köténykét is kötnek elémbe
és teleszórják furcsa új magokkal,
hogy vetegessek hetedhét határon,
s én játszadozom. Ennyi az egész.

Nem tudtam, hogy ez így lesz, nem kívántam.
De nem siratom vissza azt a kertet!
Valaki engem végtelen szeret,
nagyobb a Földnél és nagyobb az égnél,
hagyom magam szeretni, mint a gyermek:
s csak ennyi, ennyi, ennyi az egész.

Arany puskát, arany kardot kapok,
a világosság játék-fegyverét.
Harcolnom kell a hétfejű sárkánnyal,
sötét-magammal s a sötét világgal,
sötét Sátánnal és sötét pokollal.
És néha mintha varázs volna rajtam,
nem fog golyó, tűz, nincs Achilles-sarkam,
s majdnem olyannak látszom, mint a hősök.
S néha sebezhet még csillag-fény is,
és vért csapol egy érzelem-tövis.
Én nem vagyok hős, s hőst kell végigjátszanom,
s én játszadozom. Ennyi az egész.
Néha futok és félek, hogy megállok.
És néha állok s félek, elbukom.
És néha fekszem s félek, hogy elalszom
és eltapos örökre a Sötétség.
És néha sírok reggel, hogy énekeljek este
s kisírom magam este, hogy kacaghassak reggel.
Így játszom én a könnyel és kacajjal.
Én nem vagyok hős. Ennyi az egész.

Mécs László (1895–1978) premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztő

FELADAT
Ha módod nyílik rá, kérdezd meg egy pap, vagy szerzetes ismerősödet, hogyan hívta meg őt
Isten!
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30. A passió

Jézus utolsó napjainak kronológiája
A Márk-evangélium és a János-evangélium részben eltérő módon ábrázolja Jézus utolsó napjainak
időrendjét. Valószínűnek látszik, hogy a Márk-evangélium kronológiája a történetileg hitelesebb:
szerda (két nappal húsvét előtt) Betániai vacsora
csütörtök
Utolsó vacsora (húsvéti vacsora), Jézus elfogatása, kihallgatása Annás előtt
péntek (Niszán hónap 15.)
Jézus kihallgatása a főtanács
előtt, Pilátus előtt, Jézus kereszthalála a zsidó húsvét napján
a hét első napja (vasárnap)
Krisztus feltámadása
Talán úgy tűnhet, hogy ez a kronológia túl kevés időt hagy az
eseményekre. Egyetlen éjszaka és reggel alatt történik meg Jézus
elfogatása és három kihallgatása (Annás, a Főtanács, és végül Pilátus előtt). Azonban, ha a főpapok szemszögéből gondoljuk végig
az eseményeket, akkor nagyon is logikus, hogy ennyire gyorsan
történt minden. Jézust Júdás árulásának segítségével elfogták
húsvét ünnepének előestéjén (csütörtökön). Húsvét ünnepén
mindig óriási néptömeg tartózkodott Jeruzsálemben. A főpapok
tudták, hogy másnap az egész nép értesülni fog arról, hogy a híres
názáreti tanítót elfogták. A nép között Jézusnak igen sok követője,
Keresztre feszítés – XIII. századi ikon a Sínai-hegyi Szent Katalin szimpatizánsa volt (gondoljunk csak a jeruzsálemi bevonulására).
kolostorból
A főpapok rettegtek attól, hogy a hatalmas tömeg megmozdul,
fellázad. Mindent a lehető leggyorsabban akartak elintézni. Az ő szempontjukból teljesen logikus
az, hogy Jézust már pénteken reggel halálra ítélik, és el is indítják a kivégzőhely felé. Mire a nép fölocsúdik, Krisztus már a kereszten van.

182

A János-evangélium valószínűleg teológiai okokból
változtat ezen a kronológián.
A zsidó törvények szerint a
húsvéti bárányt napokkal húsvét előtt be kellett szerezni, és
felügyelet alatt kellett tartani,
nehogy valami tisztátalanná
tegye. Jézus, az igazi húsvéti Bárány ezért már napokkal
húsvét előtt megérkezik Jeruzsálembe, ahol majd feláldozzák. Valószínűleg ezért kerül
a betániai vacsora hat nappal Franz Anton Maulbertsch: Az utolsó vacsora (1760 k.) – Esztergomi Keresztény Múzeum
húsvét előttre.
A húsvéti bárányokat a húsvét előtti nap délutánján a családfők elvitték a templomba, ahol leölték őket. A vérük egy részét az oltárhoz öntötték, majd a bárányt a családfők hazavitték, hogy
megsüssék a húsvéti vacsorához. A János-evangélium valószínűleg ezért tette Jézus elítélését és
kereszthalálát a húsvét előtti nap délutánjára. Jézus, az igazi húsvéti Bárány akkor halt meg, amikor
a templomban feláldozták a húsvéti bárányokat.
A János-evangélium egyébként többször hangsúlyozza, hogy Jézus az igazi húsvéti Bárány.
Keresztelő János így mutatja be őt a népnek: „Nézzétek, az Isten Báránya” (Jn 1,29). Jézusnak, mivel ő hamarabb meghal a kereszten, nem törik meg a lábszárcsontjait (mint a két latornak).
A János-evangélium megjegyzi, hogy így beteljesedett az Írás: „Csontot ne törjetek benne” (Jn 19,36;
Kiv 12,46). A húsvéti báránynak nem volt szabad megtörni a csontjait.

Régészeti leletek a passió kapcsán
Egy korabeli útszakasz
Megmaradt egy lépcső abból a Krisztus korabeli útból, amely az
„új” Sion-hegyről az Olajfák hegye felé vezetett. Szinte teljesen
biztos, hogy ezen az úton mentek Jézus és a tanítványai az utolsó
vacsora termétől nagycsütörtökön este a Getszemáni-kert felé.
Közben a húsvéti zsoltárokat énekelték. Elfogatása után pedig,
még aznap éjjel ugyanitt hurcolták Jézust Annás és Kaifás elé.

Lépcső, amelyen Jézus járt
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Kaifás osszáriuma?

József Kaifás – Valószínűleg ez a Jézust halálra ítélő Kaifás
főpap csonttartó ládája

Jeruzsálemben egy előkelő család, valószínűleg
a Kaifás főpapi család sírboltjára bukkantak a régészek. A sírban tizenkét Kr. u. I. századi osszárium volt, mindegyiken nevek voltak olvashatóak.
Az osszárium csonttartó ládát jelent. A korabeli
szokás szerint ugyanis az elhunyt testét lepelbe
burkolva egy sírpadkára fektették, ez volt az első
temetés. Aztán megvárták, amíg a test feloszlik,
és a csontokat egy kisebb csonttartó ládába helyezték, ez volt a második temetés.
A Kaifás sírbolt egyik osszáriumán ez a felirat
olvasható: József Kaifás. Josephus Flavius zsidó törté( zsinetíró feljegyzi, hogy Kaifás teljes neve József Kaifás volt (A
dók története, 18,95). Minden valószínűség szerint ez a csonttartó
láda annak a Kaifás főpapnak a csontjait tartalmazta, aki Krisztust
halálra ítélte!

A Pilátus-felirat

A Pilátus-felirat Cezáreából – A második és a harmadik sor
szövege ez: PONTIUS PILATUS PRAEFECTUS IUDAEAE
– A felirat Pilátust nem helytartónak, hanem praefectusnak nevezi (ahogyan a Lukács-evangélium is)

A tengerparti Cezáreában, a Nagy Heródes által épített monumentális kikötővárosban találtak egy latin nyelvű feliratot, amelyen szerepel Poncius Pilátus neve. Eddig a felfedezésig sokan azt
gondolták, hogy a Lukács-evangélium pontatlan, amikor nem
helytartónak nevezi Pilátust. Ezen a feliraton azonban Pilátus
szintén nem helytartóként (procurator) van megnevezve, hanem
prefektusként.
A történészek alaposabban elkezdtek kutatni, és kimutatták,
hogy a Római Birodalomban egyes nehezebben kormányozható
tartományok fölé nem helytartót, hanem prefektust neveztek ki,
és közvetlenül a császár fennhatósága alá rendelték őket. Ilyen
tartomány volt például Egyiptom az ott termelt gabona fontossága, és a lázadások veszélye miatt. Ilyen tartomány volt egy
időben Júdea is a vallási különlegessége és a gyakori felkelések
miatt. A Pilátus-felirat bizonyította a Lukács-evangélium pontosságát.

Az ostorozás
A régészek sok római ostorból származó maradványra bukkantak. Az ostor szíjainak végén csont- és
fémdarabok voltak. A megostorozás borzalmasan kegyetlen büntetés volt. Sok elítélt bele is halt.
Ezért is korlátozták az ostorcsapások számát negyvenre. Alexandriai Philón feljegyzi, hogy Egyip184

tomban a római hatóságok megostoroztattak néhány embert,
végén az elítéltek csontjai is látszottak.

Cirenei Simon egyik ﬁának osszáriuma
1954-ben a Kedron-patak völgye melletti ősi temetőben egy
Kr. u. I. századból való osszáriumra akadtak, amelyen ez a felirat:
„Alexander, Simon fia, cirenei.” A passió elbeszélésében azt olvassuk,
hogy „kényszerítettek egy Simon nevű cirenei embert, Alexander A Kedron-patak melletti temetőben talált osszárium
és Rufusz apját, hogy vigye Jézus keresztjét” (Mk 15,21). Ennek a Alexander, Simon fia, cirenei!
cirenei Simonnak az egyik fia volt Alexander, akinek az osszáriumát megtalálták! Ismét egy döbbenetes bizonyítéka az evangéliumok történeti hitelességének.
Cirenei Simonnak minden bizonnyal egész életére döntő hatással volt az a néhány perc, amíg
Krisztus keresztjét vitte, és látta őt a Golgota felé menni. Valószínű, hogy keresztény lett (és valószínűleg a fiai is). Ezért említi meg őket ilyen részletesen a passió elbeszélése.

Egy keresztre feszített ember csontjai
Jeruzsálemtől északra egy Giv’at ha-Mivtar nevű dombon a régészek 1968-ban
egy keresztre feszített ember csontjaira bukkantak. A csontokból kitűnik, hogy
a férfi alkarját szegezték a kereszthez. A test súlya alatt aztán az alkar
felszakadt egészen a csuklóig. A sarokcsontot egy kis deszkaalátét felhelyezése után szegezték a kereszthez. Az elítélt lábszárcsontjait összetörték. A halála után nem tudták másképpen levenni
a keresztről, így lábait fejszével levágták.
Egy Krisztus korabeli keresztre feszített ember sarokcsontja
a rajta átütött szeggel – Giv’at ha-Mivtar

A Golgota sziklája
Jeruzsálem egyik városkapuja mellett valaha egy kőfejtő volt. Egy nagyobb (kb. 15 m magas) sziklát
meghagytak itt a kőfejtők. Ez a kiemelkedő magaslat vált később a rómaiak idején kivégzőhellyé,
mert a városkapu közelében volt. Így mindenki láthatta a kivégzetteket, és ennek elrettentő hatása
volt. A kivégzőhely neve Golgota (azaz Koponya-hely) lett. Nem messze innen sziklába vájt sírok is
voltak.
A Golgota szikláját a keresztények kezdettől fogva tisztelték. Hadrianus császár ezért a Bar Kohba-lázadás után e fölé a szikla fölé pogány szentélyt építtetett (mint Betlehemben a barlang fölé,
vagy a zsidó templom helyére is): így akarta elfojtani az összes zsidó eredetű kultuszt. Ám pontosan
ezáltal őrződött meg biztosan a Golgota helyének emléke. Amikor Szent Ilona császárné a Szentföldre jött, és keresztény templomok építtetését kezdeményezte a szent helyeken, az akkori jeruzsálemi püspök megmondta neki, hogy ezt a pogány szentélyt kell lerombolni, és alatta meg fogja
találni a Golgota szikláját. Így is történt.
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felirata:

A jeruzsálemi Szent Sír-bazilika a Golgota
sziklája fölé épült. A bazilika szélén látható néhány megmaradt Krisztus korabeli sír is. Krisztus
sírjának nagy része elpusztult, amikor Hakim
szultán le akarta vésetni, teljesen el akarta tüntetni a Szent Sírt (Kr. u. 1009).

Korabeli sírok
A régészek sok Jézus korabeli sírt feltártak. A sírok bejáratát gyakran egy hatalmas elgördíthető
kő zárta el. A holttestet egy sziklalapra helyezték le, megvárták, amíg a test feloszlik, és aztán
a csontokat egy osszáriumba tették.

Kolozsvári Tamás: Garamszentbenedeki oltár (részlet, 1427) – Cirenei
Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

A templom függönye kettéhasadt
A passió elmondja, hogy amikor Krisztus meghalt, kettéhasadt a jeruzsálemi templom függönye.
Ez az a függöny volt, amely elfedte a Szentek szentjét, a templom legszentebb részét, ahol
az Ószövetség hite szerint maga Isten volt jelen. E mögé a függöny mögé csak a főpap lépett be
egy évben egyszer az engesztelés napján (Jóm Kippur). Ilyenkor kiáltania kellett Isten nevét (JHWH),
amit egyébként soha nem ejtettek ki hangosan,
hogy az Úr meghallgassa, és megkönyörüljön a
népén, megbocsássa a bűnöket. Rettegve léptek be ide a főpapok. A kezükben füstölő volt,
és igyekeztek nem felnézni, nehogy meglássanak valamit, amit nem volna szabad, és meghaljanak. A ruhájukon csengettyűk voltak, hogy
kintről lehessen hallani, hogy a főpap mozog-e,
él-e még. Egy korabeli leírás szerint a főpap lábára kötelet kötöttek, hogy ha meghalna, kívülKrisztus korabeli sírbarlang
ről ki tudják húzni.
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A templom függönye Krisztus halálakor kettéhasadt. Megnyílt az út az Isten felé. Az ember
megpillanthatta Isten arcát, és ez az arc könnyekkel és vérrel volt teli. Krisztus, az új és örök
Főpap kiáltotta az Isten új nevét: „Isten szeretet.”
Halálosan, egészen a keresztig szerette ezt a világot. A kereszt kinyilatkoztatás. Feltárta a világ
előtt Isten igazi arcát, amelyet eddig titok fedett.

Jan van Hemessen: Krisztus a kereszttel (1553) – Esztergomi Keresztény
Múzeum

Olvassátok el a passió néhány részletét (Mk 14–15)! Beszéljétek meg, hogy mit élhettek át
azok, akik akkor az esemény résztvevői, vagy szemlélői voltak. Aztán arra is válaszoljatok, hogy
mit él át ma az az ember, aki a szenvedéstörténet eseményeit végighallgatja. Mit jelent a te
számodra Krisztus kereszthalála?

FELADAT
Olvasd el otthon a passió egy részletét! Köszönd meg, hogy Krisztus érted is meghalt a kereszten!
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31. Te vagy-e a Messiás,
a Magasságosnak a Fia?

Jézus messiási és istenﬁúi öntudata
Jézus nem úgy beszélt, és nem úgy cselekedett, mint egy nagy ember. Nem úgy beszélt, mint a többi
nagy vallásalapító. Buddha arra hivatkozott, hogy volt egy nagy megvilágosodása. Mohamed azt
mondta, hogy Gábor angyal jelent meg neki, üzenetet bízott rá. Jézus még az ószövetségi prófétákhoz sem hasonlít, akik Istenre hivatkoztak („Így szól az Úr…”). Jézus bizonyos értelemben senkire és semmire nem hivatkozott. Így beszélt: „Hallottátok, hogy mondatott a régieknek (azaz Isten
ezt mondta a régieknek): »Ne ölj!« Én azonban azt mondom nektek…” (Mt 5,21) Isten legfontosabb kijelentéseit fogalmazta újra. Ő saját magára hivatkozott. („Bizony, bizony, mondom nektek…;
„A sátán kikért titeket […] de én imádkoztam érted…”; „Én erre a sziklára építem egyházamat…”
Lk 22,31–32; Mt 16,18–19).
A régi próféták azt hirdették: Majd elérkezik a
beteljesedés, várjátok! Jézus ezt mondta: „Betelt
az idő! Elközelgett az Isten országa!” (Mk 1,15).
A történelem nagy várakozása véget ért. Engem
vártak az évszázadok. Keresztelő János ezt kérdezteti tőle: „Te vagy-e az eljövendő, vagy mást
várjunk?” Jézus ezt feleli: „Nézzetek körül, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttok és hallotok: Vakok
látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, a
szegényeknek hirdetik az örömhírt! Boldog, aki
nem botránkozik meg bennem!” (Mt 11,5–6).
Jézus azt állítja, hogy minden ember élete őrajta fordul. Aki az ő szavait hallgatja és megtartja,
az élete házát sziklára építi (Mt 7,24–27). Aki őt
(az egyszerű názáreti tanítót) megvallja az emberek előtt, azt majd a világ végén az Emberfia
is megvallja az Atya előtt. Aki őt megtagadja, azt
majd a végítéletkor az Emberfia is megtagadja
Kolozsvári Tamás: Feltámadás (1427) – Esztergomi Keresztény Múzeum
(Mk 8,38; Lk 12,8–9).
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Jézus teljesen nyilvánvalóan csodákat tett.
Ezt még a halálos ellenségei sem tagadták
(Mk 3,22). Josephus Flavius is úgy emlékezik
meg róla, mint aki „felfoghatatlan dolgokat cselekedett” (A zsidók története, 18,3.3).
Jézus nem egyszerűen azt tanította, hogy
keressétek Istent, és kövessétek Istent. Ő ezt
mondta: „Kövess engem!” Azt mondta: „Aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyermekeit,
mint engem, az nem méltó hozzám” (Mt 10,37).
Ki ez az ember? Álmodozó? Istenkáromló, aki
magát istenné teszi? Vagy mégis igaz volna?
Mégis több ő, mint egyszerű ember?
„Mivé teszed magadat?” – kérdezték az ellenfelei. „Ki ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskednek neki?” – kérdezték a tanítványai Fülöp Cezáreája – A sziklafal, később Pán isten szentélye
(Jn 8,53; Mk 4,41).
Jézus nyilvános működésének második felében egyre inkább az a kérdés kerül a középpontba,
hogy kicsoda ő. Jézus maga is a tanítványoknak szegezi a kérdést: „Ti mit gondoltok, ki vagyok én?”
Ti megértettétek a titkot? Vagy ti is hiába éltétek át mindezt? Simon Péter válaszolt: „Te vagy a
Messiás!” (Mk 8,29) Ennek a párbeszédnek a történetiségét sok jel mutatja. A helyszín (Fülöp Cezáreája) kiesik Jézus nyilvános működésének keretéből. Egyébként a Fülöp Cezáreája melletti sziklafal
nagyszerű helyszíne Jézus szavainak: „Te Péter vagy, azaz kőszikla.” Jézus rendkívül drasztikus szavai
Péterhez („Távozz tőlem, sátán!”) szintén nem lehetnek a későbbi hagyományképződés gyümölcsei. Az is az eredetiség jele, hogy Jézus elfogadja a hitvallást, de korrigálja, kiegészíti azt: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie…”
Jézus magát leggyakrabban Emberfiának nevezte. Ez a titokzatos messiási cím Dániel könyvéből ered (Dán 7,13–14). Később apokrif írások,
Hénoch könyve és a 4. Ezdrás-könyv bőségesen
használják ezt a messiási címet. Egyesítik benne
mindazt, amit a próféták a Messiásról és az Úr
szolgájáról mondtak. Kiemelik a preegzisztenciáját (vagyis azt, hogy már a világ teremtése előtt
létezett). Úgy ábrázolják, mint aki a felhőkön jön,
és megítéli majd a világot. Jézus ezt a messiási
címet alkalmazza magára. A királyi messiást jelölő címek (Dávid fia, Messiás) túlságosan politikai
és nacionalista színezetet kaptak Krisztus korára. Ő ezért ezt a ritkábban használt, titokzatos El Greco: A templom megtisztítása (1600 k.)
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címet választja, amit ő tölthet
meg tartalommal. Jézus újdonsága az, hogy az Emberfia címet a szenvedéssel, a szenvedő szolga alakjával köti össze:
„Az Emberfia az emberek kezére kerül”; „az Emberfia nem
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,
és odaadja az életét váltságul
sokakért” (Mk 9,31; 10,45).
Jézus messiási öntudata és
az emiatt őt körülvevő feszültség a végsőkig fokozódott nyilvános működése utolsó napjaiban. Úgy vonult be Jeruzsálembe,
Fra Angelico: Az utolsó vacsora (1450) – Krisztus beteljesítette a régi húsvétot
mint a Messiás. Zakariás próféta
ezt jövendölte: „Örülj, Jeruzsálem! Nézd, jön a te királyod! Alázatos, szamáron jön, szamárnak csikóján!” (Zak 9,9) Jézus szándékosan beteljesítette ezt a jövendölést. Hozatott egy szamárcsikót, arra ült fel. Így vonult be Jeruzsálembe. A nép fel is ismerte őt. Messiásként köszöntötték: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében
jön! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa!” (Mk 11,9–10). A próféták azt is megjövendölték,
hogy ha eljön a Messiás, ő majd helyreállítja a templomi istentisztelet eredeti tisztaságát. Nem lesznek többé kereskedők a Seregek Urának templomában…” (Zak 14,21). Jézus ezt a jövendölést is beteljesítette. Kiűzte a pénzváltókat és a galambárusokat a templomból. Ezek egyébként a húsvét előtti
időben tartózkodhattak a templomban, a királyi oszlopcsarnokban – jelentős hasznot biztosítva a
kereskedésükkel a templomnak is. Jézus kikergette őket: „Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” (Jn 2,16). A templom Jézus Atyjának a háza. Ő itt itthon van. Itt nem a főpapság rendelkezik,
hanem ő. Nyílt kihívás volt ez a nép vezetői felé. Vagy elfogadják őt Messiásként, vagy megölik.
Jézus figyelmeztette is a nép vezetőit, hogy mire készülnek valójában. A Fiú megölésére, akit Isten
a próféták hosszú sora után küldött, az idők teljességében (vö. Mk 12,1–12).
Jézus a zsidóság legszentebb szertartását, a húsvéti vacsorát önmagára vonatkoztatta. Ez a vacsora – mondta – nem a régi szabadulás emlékünnepe. Az csak árnyéka az igazi szabadításnak, amely
most történik, amely őáltala történik. Egy új szövetség kötődik meg most Isten és ember között az ő
halála által. „Ez az én testem. (…) Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik” (Mk 14,24).
Kaifás ezt kérdezte Jézustól: „Te vagy-e a Messiás, a Magasságosnak (a magasságos Istennek) a
Fia? Jézus tudta, hogy ha erre a kérdésre igent mond, akkor megölik őt. Jézus erre a válaszára föltette
az életét. Ezt mondta: „Magad mondtad. Látni fogjátok az Emberfiát, amint majd eljön az ég felhőin…” (Mk 14,62). Jézust ezért ítéli halálra a zsidó Főtanács. Pilátus előtt aztán egy politikai jellegű
váddá alakítják az ügyet. Jézust úgy állítják be, mint Messiás-királyt, mint a birodalomra nézve ve190

szélyes lázadót, aki zavart kelt a nép között. Ez magyarázza a kereszt feliratát is: „Ez a názáreti Jézus,
a zsidók királya” (Iesus Nazarenus Rex Iudeorum).
Jézus rettenetes kínok között ezzel a kiáltással hal meg: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Mk 15,34; Zsolt 22,2). Hogy erre a kiáltásra érkezett-e válasz, hogy nagypéntek után történt-e
valami – ezen múlik, hogy Jézus messiási öntudatát igazolta-e Isten. Vagy Jézus élete csak eggyel
több kiáltás volt az ég felé, amelyre nem érkezett semmiféle felelet? Igaz volt-e az, amit ő hirdetett,
hogy Isten az ő Atyja, az élők Istene, aki majd harmadnapra válaszol?

„Nincs itt, feltámadt!”
Jézus feltámadásával kapcsolatban mindenekelőtt három tényt kell
világosan látnunk:
1. Jézus feltámadását nem várták a tanítványai. Az emmauszi tanítványok úgy gondolták, hogy csalódtak
Jézusban, és minél hamarabb távoztak Jeruzsálemből.
Péter visszament halászni. Nem valami felfokozott várakozásban voltak. Úgy érezték, mindennek vége Jézussal kapcsolatban.
2. Se a zsidóknak se a görögöknek nem volt olyan vallási képzetük, hogy egy nagy ember, vagy a Messiás
meghal és feltámad.. A zsidók egyes csoportjai várták
ugyan a világ végi feltámadást, de nem a Messiás történelmen belüli feltámadását. Azok a görögök, akiknek
Pál Athénban Jézus feltámadásáról kezdett el beszélni,
kinevették őt, és azt mondták: „Erről majd máskor meghallgatunk téged” (ApCsel 17,32). Az apostolok nem a
vallási képzeteik alapján értelmezték egy lelki élményüket olyan módon, hogy „Krisztus feltámadt”.
Ellenkezőleg: egy olyan ténnyel szembesültek, ami
arra kényszerítette őket, hogy a vallási képzeteiket
gyökeresen átalakítsák.
3. Néhány héttel Krisztus halála után ezek a tanítványok
újra ott voltak az életveszélyes Jeruzsálemben és boldogan azt kezdték hirdetni, hogy Jézus él, ő Úr és
Messiás, hiszen találkoztak vele. Ettől kezdve
másból sem állt az életük, minthogy mentek, és Krisztust hirdették. Ezért a hitükért
A garamszentbenedeki úrkoporsó (1480 k.) – Esztergomi Keresztény Múzeum
(János kivételével) mindannyian az életüket adták.
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A két esemény, Krisztus halála és a boldog húsvéti prédikáció között valaminek történnie kellett.
Ez pedig Krisztus feltámadása. Jézus feltámadását az evangéliumok nem írják le, annak nem volt tanúja. Jézus feltámadása történelmen túli esemény. Az a pillanat, amikor Jézus kilép a történelemből,
a térből és az időből, és visszatér az Atyához.
Ennek az eseménynek azonban nyomai vannak a történelemben, ilyen például az üres sír.
Az üres sír önmagában nem bizonyítja a feltámadást, hiszen más ok is magyarázhatná a sír ürességét
(pl. valakik elvitték a holttestet). Az üres sír mégis jele, nyoma a feltámadásnak. Egyébként az üres sír
ténye nélkül Jézus feltámadását egy napig sem lehetett volna hirdetni Jeruzsálemben.
A tanítványok nem magának a feltámadásnak voltak tanúi, hanem a Feltámadott megjelenéseinek. Krisztus abból a másik létmódból, amelybe a feltámadása által átlépett, visszatért, megtapasztalhatóvá tette önmagát. Az evangélium különleges szava Jézus megjelenéseire („láttatott”, vagyis
láthatóvá tette magát) ezt fejezi ki.
A Föltámadott megjelenései emberi szavakkal alig leírhatóak. Ezt jelzik is az evangéliumi beszámolók. A tanítványok zárt ajtók mögött vannak, és Jézus egyszerre ott van, „megáll” közöttük.
Nem az arcáról ismerik fel, hanem egy szaváról („Mária!”) vagy egy mozdulatról, ahogyan megtöri
a kenyeret. A tanítványok olyasmit akarnak leírni, ami leírhatatlan. Szent Pál írja: „szellemi testben
támadunk fel” (1Kor 15,44).
Ezeket a tapasztalatokat nem a hit keltette. Sault pontosan a Feltámadottal való találkozás juttatja el a hitre. Ezek a találkozások azonban mégis csak a hitben lehetségesek. A valóságnak egy olyan
dimenziójában történnek, ahová csak a hittel lehetséges behatolni.
A történelemnek volt egy nagyszerű, kitüntetett pillanata, amikor Isten, az ő elpusztíthatatlan
Élete belépett ebbe a mulandó világba. „Az élet megjelent” (1Jn 1,2). Krisztus életén, halálán és feltámadásán keresztül maga Isten mutatta meg magát az embernek, ajándékozta oda önmagát nekünk. Ebből a tapasztalatból,
a húsvéti eseményből született a kereszténység. Ennek az
eseménynek három aspektusa
(nézőpontja) a kereszténység
három alapigazsága (Scheeben kifejezésével élve):
1. Isten szeretet. Neki valóban fontos az ember, belépett
ebbe a világba, egy akart lenni
velünk. Isten szeretete valóság,
önmagát ajándékozta nekünk
(teológiai aspektus).
2. Jézus Isten Fia. Benne
maga Isten jött el, adta oda
önmagát nekünk (krisztológiai
Alexander Ivanov: Krisztus megjelenik Mária Magdolnának (1834)
aspektus).
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3. Van személyes örök életünk. Istennek az ember valóban végtelenül fontos. Egy akar lenni velünk, helyet készített nekünk önmagában (antropológiai aspektus).
Ez a három alapállítás ugyanannak a húsvéti eseménynek három arca. Ez a három állítás együtt
áll vagy bukik. Ha nem hiszünk abban, hogy Krisztus valóban Isten Fia, hogy feltámadt a halálból,
akkor elveszíti az alapját az a hitünk is, hogy Isten szeretet, és hogy örök életünk van. „Isten szeretet.
A szeretete abban lett nyilvánvaló, hogy egyszülött Fiát adta értünk” (1Jn 4,8–9).

Mit jelent számodra Krisztus? Kinek tartod őt? Beszéljetek arról, hogy mi lehetett az oka, hogy
egyesek nem hittek Krisztusban! Mi az oka annak, hogy annyian hittek, és ma is hisznek Krisztusban? Milyen fajta emberek mondtak nemet Krisztusra, és kik mondtak rá igent?

?
!

FELADAT
Fogalmazd meg, mondd ki újra a Krisztusba vetett hitedet!

193

32. Pünkösd

„Nem részegek ezek”
Az Apostolok Cselekedeteinek könyvét Lukács írta. Elmondja benne a jeruzsálemi ősegyház életét
(ApCsel 1–5), leírja a pogánymisszió felé vezető első lépéseket (ApCsel 6–12: a szamaritánusok megtérése; Kornéliusz százados megkeresztelkedése; Saul megtérése; az antiochiai egyház megszületése),
végül pedig Pál apostol útjait (ApCsel 13–28). A mű nagy földrajzi kerete üzenet is: Jeruzsálemtől
Rómáig. Lukács azt mutatja be, ahogyan az evangélium eljutott a zsidóság fővárosából a pogány
világ fővárosába. Isten szándéka kezdettől fogva ez volt, hogy az ő „üdvössége eljusson a föld végső
határáig” (Lk 3,6; ApCsel 1,8; 28,28), vagyis minden néphez.
Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás
támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek.
Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.
Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás
támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta,
amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott
beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és
Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának, Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és
arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit” (ApCsel 2,1–11).
Pünkösd az Egyház születésnapja. Megszületik Krisztus Egyháza, amelyet betölt az ő Lelke.
A pünkösd kifejezés a görög „pentekoszté” (ötvenedik) görög szóból származik. Pünkösd ünnepe
eredetileg aratási hálaünnep volt. Ötven nappal az aratás kezdete (a kovásztalan kenyerek ünnepe)
után hálát adtak a termésért. Ezt a kánaánita földműves ünnepet a zsidóság is átvette, és történelmi jelentést adott neki: a sínai szövetségkötés ünnepe lett. A választott nép a Biblia leírása szerint a
kivonulás után ötven nappal érkezett meg a Sínai-hegyhez. Itt Isten megjelent a népnek. Az egész
hegy lángokban állt, és az Úr szólt a tűz lángjából (vö. Kiv 19,18; 24,17).
A zsidó hagyomány szerint 70 nép volt akkoriban a világon (vö. Ter 10), ezért 70 lángnyelv szállt
le az égből, és 70 nyelven, a világ minden nyelvén, minden népnek kihirdették a tízparancsolatot.
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Azonban a többi nép nem akarta elfogadni, ezért
a lángnyelvek visszatértek az égbe (ExR 5,9).
Lukács azt ábrázolja, hogy ami az ószövetségi pünkösdkor beteljesületlen maradt, az most
megtörténik. Sok népből vannak Jeruzsálemben
(pártusok, médek, elamiták…). Újra lángnyelvek
lobbannak. Most már nem a kőtáblákra, hanem
emberek szívébe vésik Isten törvényét (vö. Jer
31,33; Ez 36,26–27). Az evangéliumot minden
nép a maga nyelvén érti. Isten új szövetséget köt,
most már a világ minden népével.
Az Egyház a Lélek által született, és a Lélek által él. Krisztus teste (vö. 1Kor 12,12–13), mert az
ő Lelke él benne.
Giotto di Bondone: Pünkösd (1300)

Az ősegyház élete
Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban.
Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. A hívek
mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az
árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a
templomban. A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt.
Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát ugyanott. (…)
A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös
volt. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte
kapott pénzt elhozta, és az apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak belőle, a szükséghez mérten.
József, a ciprusi származású levita is, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a
vigasztalás fia, eladta földjét, az árát fogta, és az apostolok lába elé tette (ApCsel 2,42–47; 4,32–37).
Az első keresztények között nem voltak szegények, mert gondoskodtak róluk. Születőben volt az
az új világ, amelyet Jézus meghirdetett: „Boldogok a szegények: övék Isten királysága, boldogok az
éhezők, mert íme jóllaknak” (Lk 6,20–21).
„Kitartottak (…) a kenyértörésben.” Az Eucharisztia elnevezése volt a kenyértörés is. A keresztények liturgikus életének középpontja kezdettől fogva az Eucharisztia. Mindig is a feltámadt Krisztus
valóságos testének hitték, így vették magukhoz. Szent Jusztinosz így írt Kr. u. 155 körül:
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Ebből az eledelből, amelyet Eucharisztiának hívunk, nincs joga annak venni, aki nem hiszi a mi
tanításunkat. (…) Mert nem úgy vesszük, mint szokásos eledelt, hanem, ahogyan Isten Igéje
testté lett, úgy ez az eledel Eucharisztiává lesz a Krisztus szavaiból vett imádság által. Ez magának Jézusnak a teste és a vére, aki értünk testté lett (1Apol., 65,3–66,2).

A többi szentség is megjelenik az ősegyház
gyakorlatában. A keresztség által lesznek az új tanítványok tagjai Krisztus testének, az egyháznak
(ApCsel 2,41; 10,47–48). A Szentlelket a kézrátétel által közvetítik az apostolok (ApCsel 8,17).
Elöljárókat is rendelnek a közösségek élére kézrátétellel (ApCsel 14,23). A betegeket megkenik
olajjal (Jak 5,14–15; vö. Mk 6,13).

A Szentlélek eljövetele – XV–XVI. századi ikon (novgorodi iskola)

„Az Úr igéje növekedett és sokasodott”
A Földközi-tenger medencéjének nagyvárosaiban nagyon hamar terjedni kezd, és nyitott szívekre
talál Jézus örömhíre. Olyan emberek hirdetik, akiknek egész életét betöltötte, átjárta Krisztus ereje,
öröme és tüze. A korabeli emberek közül pedig nagyon sokan nyitottak voltak, vágytak egy igazabb
vallás, az élő Istennel való találkozás után.
Azok, akik szétszéledtek, ahová csak elvetődtek, mindenütt hirdették az evangéliumot. Így Fülöp Szamaria városába került, s ott hirdette Krisztust. A nép hallva és látva a csodákat, amelyeket tett, egyöntetűen
figyelemmel hallgatta. Mert sok megszállottból – hangosan kiáltozva – kiment a tisztátalan lélek, és sok
béna meg sánta meggyógyult. Így nagy volt az öröm ebben a városban (ApCsel 8,4–8).
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„Az Úr a pogányoknak is megnyitotta a hit kapuját”
A zsidóság úgy tartotta, hogy a pogányok tisztátalanok, az általuk készített ételekből nem szabad
enni, a házaikba nem szabad belépni, nem szabad velük összeházasodni. Ilyen módon próbálták
megakadályozni a zsidóság asszimilációját, feloldódását a pogány világba. Áthághatatlan falak voltak zsidók és pogányok között.
Kezdetben a keresztények túlnyomó többsége zsidó volt. Úgy gondolták, hogy a tisztasági
és egyéb ószövetségi törvényeket, minthogy Istentől valók, a pogányoknak is éppúgy be kell
tartaniuk, ha keresztények akarnak lenni. Ez óriási akadályt gördített a misszió útjába. A Szentlélek aztán szinte kényszerítette az apostolokat,
hogy nyissák meg az egyház kapuit a pogányok
előtt.
A Szentlélek tüze azóta is élteti az Egyházat

Péter még be sem fejezte a beszédet, s a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást.
A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiárad. Mert hallották, hogy megkapták a nyelvek adományát, és magasztalják az Istent. Péter
megszólalt: „Meg lehetne tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szentlelket éppen úgy megkapták, mint
mi?” Ezzel elrendelte, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. Őt viszont arra kérték, hogy
maradjon még náluk néhány napig (ApCsel 10,44–48).
A pogányok megtérésének nagy apostola azután Pál lett. Bátran hirdette, hogy az ószövetségi rituális törvényeket a pogányoknak nem kell betartaniuk. A Krisztusba vetett hit által üdvözülünk, nem
a törvény cselekedetei által. Pál működése sok vitát váltott ki. Ezért gyűltek össze az apostolok az
úgynevezett apostoli zsinatra Jeruzsálembe Kr. u. 49-ben.
Összegyűltek az apostolok és a presbiterek, hogy megvizsgálják ezt az ügyet. Heves vita támadt, végül
felállt Péter, és ezt a beszédet intézte hozzájuk: „Testvérek! Tudjátok, hogy az Isten kezdettől fogva kiválasztott közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium tanítását, és higgyenek. S maga
az Isten, aki ismeri a szívet, tanúsította, hogy nekik is megadta a Szentlelket, éppúgy, mint nekünk. Nem
tett különbséget köztünk és köztük, amikor a hittel megtisztította a szívüket. Mit teszitek hát próbára
az Istent, miért akarjátok a tanítványok nyakára rakni az igát, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk
elviselni? Az a hitünk, hogy Urunk Jézus kegyelméből üdvözülünk mi is, s ugyanígy ők is.” Erre az egész
gyülekezet elhallgatott, és meghallgatták Pált meg Barnabást, hogy milyen csodákat tett általuk az Isten
a pogányok között. Amikor befejezték a beszámolót, Jakab vette át a szót: „Testvéreim, hallgassatok meg!

197

Simon elmondta, miként gondoskodott róla Isten először, hogy a pogányok soraiból népet szerezzen nevének. Ezzel megegyeznek a próféták szavai, hiszen meg van írva: Aztán visszatérek és újra fölverem Dávidnak bedőlt sátrát. Roncsait helyrehozom, és a sátrat felállítom, hogy a többi ember is keresse az Urat,
minden nép, mely hívja nevemet. Az Úr mondja ezt, s meg is teszi, amit öröktől fogva kinyilvánított. Ezért
az a véleményem, hogy nem kell terhet rakni azokra, akik a pogányságból tértek meg az Istenhez, hanem
csak azt írjuk elő nekik, hogy tartózkodjanak a bálványoktól, nehogy tisztátalanná váljanak miattuk, továbbá a paráznaságtól, a fojtott állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősi nemzedékek óta hirdetői vannak a
városokban, akik minden szombaton felolvassák a zsinagógákban.” Erre az apostolok, a presbiterek
és az egész egyház jónak látták, hogy kiválasszanak maguk közül néhány férfit, és Pállal és Barnabással elküldjék őket Antiochiába, mégpedig Júdást, másik nevén Barszabbászt, meg Szilást, akik a testvérek között vezető szerepet vittek. Ezt írták a kezük által: „Az apostolok és a presbiterek, a testvérek,
üdvözletüket küldik az Antiochiában, Szíriában és Kilikiában élő, pogányságból megtért testvéreiknek!
Hallottuk, hogy közülünk néhányan – megbízásunk nélkül tanítva – megzavartak titeket, feldúlták lelketeket. Ezért közmegegyezéssel elhatároztuk, hogy kiválasztunk néhány férfit, és elküldjük őket hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, ezekkel az emberekkel, akik egész életüket Urunk,
Jézus Krisztus nevének szolgálatára szentelték. Elküldtük hát Júdást és Szilást, ők majd élőszóval is elmondják nektek ezeket. Úgy tetszett a Szentléleknek és nekünk, hogy ne rakjunk rátok több terhet a
szükségesnél, annál, hogy tartózkodnotok kell a bálványoknak áldozott eledeltől, a vértől, a fojtott állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől tartózkodtok, helyesen jártok el. Jó egészséget” (ApCsel 15,6–29).

?
!

Keress olyan városokat, ahová már a Kr. u. I. században eljutott Krisztus örömhíre! Ismersz-e
olyan embereket, akiket betölt a Szentlélek ereje? Hogyan lehetnél te is ilyen ember?

FELADAT
Keress olyan embereket, közösséget, akikben és ahol jelen van a Szentlélek ereje! Kérd te is a
Szentlélek ajándékait!
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33. „Választott edényem ő”

Pál apostol életének kronológiája
Pál Kr. u. 7–10 körül született. Tarzoszban nevelkedett, majd Jeruzsálemben tanult.
Megtérése a damaszkuszi úton: Kr. u. 34 körül.
Missziós útjai:
I. út (46–48/49); Kr.u. 49: apostoli zsinat.
II. út (50–52);
Megírta az első levelét (1Tessz).
III. út (54–58);
A nagy levelek megírása (Gal, Fil, Filem, 1–2Kor, Róm); 58 pünkösdjén
Jeruzsálemben elfogták. Cezáreában tartották börtönben.
IV. út (60).
Rómába érkezett.
Halála: 64, vagy inkább 67. Nem tudjuk, hogy (64 után) eljutott-e Hispániába, ahogyan tervezte.

Pál személye
Pál apostol másik neve Saul volt. Abban az időben nem volt ritka
a zsidók között, hogy valakinek volt egy héber és egy görög/latin neve is. Az egyik nevet zsidó, a másikat pogány környezetben
használták. Az apostol héber neve Saul, latin neve Pál volt.
Pál vallásos zsidó környezetben nőtt fel Kilíkia tartomány fővárosában, Tarzoszban. Tarzosz a Kr. u. I. században jelentős kulturális
központ volt. Tarzoszi volt Augustus császár nevelője (Athénodorosz) és egyik tanácsadója (Nesztór) is. Míg Jézus példabeszédei
az egyszerű falusi élet képeit idézik, addig Pál hasonlatainak nagy
része a hellenista (görög kultúrájú) nagyvárosok életéhez kötődik: sport, fegyverek, rabszolga-kereskedelem, épületek, hajózás.
A görög filozófiát nem ismerte közelebbről. Az a három szöveg, ahol
Pál filozófusokat idéz (ApCsel 17,28: Kleanthész: Himnusz Jupiterhez; 1Kor 15,33: Menandrosz: Thais frg., 218; Tit 1,12: Epimenidesz)
szállóigévé vált mondásokra utal. A legfontosabb örökség, amit
Pál a hellenizmustól kap, a görög nyelv kitűnő, művészi használata.

Alexander Rubljov: Szent Pál apostol (1410)
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Pál minden bizonnyal a tarzoszi zsinagógai
iskolában kezdett tanulni, majd pedig Jeruzsálemben, a Hillél iskolájához tartozó Gamáliel lábainál folytatta tanulmányait. Kitűnően ismerte
a Szentírást, és fejből idézte (a Hetvenes fordítás
görög szövege alapján). Sok rabbinikus érvelési
módot használt: midrás (Róm 10,6–9), allegória
(Gal 4,21–31), qal wahomer (a kicsiből a nagyra való következtetés; Róm 5,1–11), stb. Beszélt
arról, hogy vakbuzgó módon követte az atyák
hagyományát (Fil 3,6), és soraiból sugárzik a néAntiochia romjai
pével való együttérzés (Róm 9,1–5).
Pálnak voltak rokonai a Szentföldön. Amikor Jeruzsálemben a zsidók meg akarták ölni, Pál nővérének a fia figyelmeztette őt és a római századost (ApCsel 23,16–21). Szent Jeromos jegyzi föl, hogy
Pál családja Galileából, Giscala (ejtsd: Giszkála) városából származott (De viris illustribus, 5).
Pál sokáig a kereszténység elvakult ellensége volt. Ott volt István diakónus megkövezésénél, és
talán nem hagyta őt egészen hidegen az a hit, megbocsátás és hősiesség, amellyel István az életét
adta Krisztusért.

„Miért üldözöl engem?”
Saul még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, s arra
kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy ha talál ott embereket, férfiakat vagy
nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy
hang így szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az folytatta:
„Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned.” Útitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. Három
napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány. Az Úr egy
látomásban megszólította: „Ananiás!” „Itt vagyok, Uram!” – felelte. S az Úr folytatta: „Kelj fel és siess az
Egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzoszi Sault. Nézd: imádkozik. És látomásban látott egy
Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását.” Ananiás tiltakozott:
„Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben. Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet.” Az Úr azonban
ezt válaszolta neki: „Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie.” Ananiás elment,
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betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét: „Saul testvér, Urunk, Jézus küldött, aki megjelent neked
idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel.” Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását. Felállt, megkeresztelkedett, majd evett és erőre kapott
(ApCsel 9,1–19).

A damaszkuszi úton átélt Krisztussal való találkozás
döntően meghatározta Pál egész további életét. Átélte
a kegyelem ingyenes, elsöprő erejét. Megértette, hogy
Krisztus azonosítja magát a tanítványaival („Miért üldözöl engem?”), hogy az Egyház az ő teste. A hittel együtt
megszületik benne az apostoli küldetés is. Pál későbbi
gondolatainak magja már itt megtalálható.
Pál Damaszkuszban megkeresztelkedett. Hirdetni
kezdte az evangéliumot, ami miatt hamarosan menekülnie kellett a városból. Barnabás bemutatta őt az
apostoloknak, de azok bizalmatlanul fogadták. Pál hosszabb időt töltött imádságban Arábiában, majd visszatért Tarzoszba. Évekkel később innen hívta őt Barnabás
Antiochiába, hogy legyen az ott születő keresztény közösség tanítója. Később aztán az antiochiai közösség
küldte a Szentlélek indítására Pált és Barnabást a missziós utakra.

Szent Pál apostol – Bizánci elefántcsont dombormű a VI–VII. századból
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„Krisztus szeretete sürget”
Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. (…) Jaj
nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. (…)
Adósa vagyok görögnek és barbárnak, tudósnak és tudatlannak (1Kor 5,14; 9,16; Róm 1,14).
Pál hatalmas lelkesedéssel ment, és adta tovább Krisztus örömhírét. A misszió nem valamilyen stratégiája az Egyháznak. Nem az a cél mozgatja, hogy többen legyünk, erősebbek legyünk.
A misszió annak az embernek az öröméből fakad, aki megtalálta az elrejtett kincset. Ha tele a szívünk
örömmel, akkor nagyon természetes, hogy akiket szeretünk, azoknak megpróbáljuk továbbadni
ezt az örömöt.
Egy református lelkész egyik volt gimnáziumi osztálytársa megbetegedett, kórházba került.
A lelkész többször meglátogatta, de nem akart vallásos témákkal előjönni: tudta, hogy az
osztálytársa nem hívő. Gyümölcsöt vitt be neki, beszéltek pár szót, aztán eljött. Egyik alkalommal azonban, amikor látogatóba jött, a főorvos meglátta őt, félrehívta és csak ennyit
mondott neki: „Nincs már sok hátra.” A lelkész szíve összeszorult, majd bement a kórterembe,
leült a barátja ágya szélére, és hirtelen elhatározással elővette a Bibliáját. Felolvasott belőle,
és imádkozott. Csak a legvégén nézett a barátja arcára. És amikor ránézett, azt látta, hogy
a barátja arcán nagy könnycseppek gördülnek végig. A barátja csak ennyit mondott neki:
„Miért ilyen későn?”
A legfontosabbat mindig a végére hagyjuk? Vagy akkor se mondjuk ki? Akinek a szívét
betölti a hit öröme, az tovább fogja adni mindazoknak, akiket szeret.

?

Te továbbadtad-e már valakinek a hitedet? Mondd el, hogyan történt! Nehéz dolog a hitről hitelesen beszélni? Miért? Csak szavakkal lehet a hitünket továbbajándékozni? Találkoztatok-e már olyan emberrel, aki hitelesen és lelkesen adta tovább a hitét? Mi kell ahhoz, hogy
valaki képes legyen erre?

„Könnyek között írok”
Pál érzelmekkel teli, drámai feszültségeket átélő ember volt. Belső küzdelmeiről gyakran őszintén
be is számolt. Rendkívül mély gondolkodású ember volt, aki a felmerülő kérdéseket a maguk teljes
mélységében igyekezett átlátni és megoldani. Gyakran támadt feszültség Pál körül. Olyan ember
volt, aki felkavarta az állóvizet, aki feltörte az ugart. Általában nem maradt sokáig egy helyen, az általa alapított közösségeket a tanítványaira (Timóteus, Titusz, Epafroditusz, Tichikusz, Trofimusz stb.)
bízta. Ugyanakkor hatalmas szeretettel, aggodalommal vezette a közösségeit.
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Szent Péter és Szent Pál Néró császár előtt
(XII–XIII. sz.) – Aranymozaik a monrealei
dómban

Fiaim, újra a szülés fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek. Szeretném, ha
ott lehetnék, és más hangon beszélhetnék, mert aggódom értetek. (…)
Ha számtalan tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Az evangélium által én adtam nektek
életet Krisztus Jézusban (Gal 4,19–20; 1Kor 4,15).

Keressetek Pál leveleiben olyan részeket, amelyek elárulnak valamit az egyéniségéből!

FELADAT
Gondolkodj el azon, hogy te képes vagy-e hitelesen tanúságot tenni a hitedről? Mi hiányzik
még ehhez? Mit tehetnél azért, hogy ez is meglegyen benned?
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?
!

34. „Szeretett engem,
és feláldozta magát értem”

A levelek
Pál apostol sok levelet írt. Ezek a levelek sugalmazott írások, és az ősegyház Krisztusról szóló tanúságtételét rögzítik. A levelekben Pál elsőként önti szavakba a kereszténység legfőbb hitigazságait
(a Krisztusról szóló tanítás, a megváltás, a szentségek).
Pál a legelső levelét a tesszalonikai közösségnek írta Kr. u. 50-ben (vagy 51-ben). Ez az Újszövetség
legrégebbi írása (természetesen korábbi kikristályosodott hagyományok léteztek, például a passió).
Timóteus híreket hozott Pálnak Tesszalonikából. Pál ezeknek a híreknek a hatására írta meg a levelét. A levél utal a parúzia (Krisztus második eljövetele) késésének problémájára (1Tessz 4,13–18), amit
az apostol megválaszol.
A Galata (Kr. u. 54 k.) és a Római levél (Kr. u. 58 k.) megírását
a zsidózókkal való viták váltották ki. Egyes zsidókeresztény tanítók azt hirdették, hogy a kereszténnyé váló pogányoknak a teljes
ószövetségi törvényt meg kell tartaniuk. Pál velük szemben azt
állítja, hogy nem a törvény tettei, hanem a Krisztusba vetett hit
által igazul meg az ember.
Ugyanebben az időben a korintusi közösségben is sok belső
feszültség támadt. Pál apostol a Korintusiaknak írt két levélben
(amelyek valószínűleg még több levélből vannak összeállítva;
Kr. u. 57 k.) beszél a szeretet fontosságáról, a karizmák helyes használatáról, a gyengékre való odafigyelésről (1Kor 12–14).
Később a gnosztikus tanok egy korai formája okozott gondot
a páli közösségekben. Erre a kérdésre adtak választ a fogságból
írt levelek (Kolosszei, Efezusi, Filippi, Filemon). Pál ezekben a levelekben hangsúlyozta, hogy Krisztus az egész teremtett világ,
az anyagvilág és a szellemi világ Feje és Ura (Kol 1). Pál valószínűleg Efezusban került fogságba, innen írta ezeket a leveleket
(Kr. u. 56–57 k.). Lehetséges azonban az is, hogy a Kolosszei és az
Efezusi levél később keletkezett.
Pál utolsó levelei az úgynevezett pasztorális levelek: 1–2 TimóSzent Pál ábrázolása egy ókeresztény fatáblán
teus, Titusz. Ezekben Pál lelki végrendeletét olvassuk, és rendel204

kezéseit az egyház szervezetével, a püspökök, presbiterek (papok) és diakónusok személyével, feladatával kapcsolatban. Ezeket a leveleket valószínűleg Pál egy tanítványa írta a páli hagyományok
alapján. A levelek vagy még az apostol életében, vagy nem sokkal a vértanúsága után íródtak. Pál
valószínűleg a Néró-féle üldözés vége felé halt vértanúhalált (lefejezték), Kr. u. 67 táján.

Nem a törvény tettei, hanem a Krisztusba vetett hit
Mi születésünknél fogva zsidók vagyunk, nem bűnös pogányok. Tudjuk azonban, hogy az embert nem
a törvény szerinti tettek teszik igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit. Ezért elfogadtuk Jézus Krisztus hitét, hogy a Krisztusba vetett hitben váljunk igazzá, nem mert tetteink megfelelnek a törvénynek,
hisz a törvény szerinti tettek senkit sem tesznek igazzá. A törvény által meghaltam a törvénynek, hogy az
Istennek éljek. Mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus
él bennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és
feláldozta magát értem (Gal 2,15–21).
Egyes zsidókeresztény tanítók azt állították, hogy az ószövetségi törvény
betartása szükséges az üdvösséghez. Enélkül az ember nem lehet igaz
Isten előtt (ezt jelenti a megigazulás kifejezés). Szent Pál ezzel szemben azt állítja, hogy Krisztusban valami gyökeresen új történt az Ószövetséghez képest. Isten Fia maga jött el, föláldozta értünk önmagát.
A törvény, az Ószövetség csak előkészített erre a beteljesedésre.
Krisztus által újjászülettünk, fiakká lettünk. A Lélek által ezt kiáltjuk: „Abba, Atyánk!” (Gal 4,6). A Szentháromság élete, Isten szíve
nyílt meg az ember előtt.
Istennek ez a tette a kereszténység alapja. Ez az új bor új tömlőbe való, a régi kereteket szétfeszíti. Az új és örök szövetség a
régit elhomályosítja. Pál megrendülten fogalmazza meg Isten
üdvözítő tettét: „Szeretett engem, és feláldozta magát értem!”
A keresztény ember ebben a szeretetben él: „Élek én, de már
nem én élek, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20).
Pál nem a hitet és az erkölcsöt állította szembe egymással, hanem az ószövetségi és az újszövetségi üdvrendet. Ezt állítja: nem
Mózes, hanem Krisztus által üdvözülünk. Az a hit, amelyről Pál
beszél, magában foglalja az erkölcsöt, a szeretetet is. Pál ezt írja:
„Isten a jótettekre teremtett minket” (Ef 2,10). Másutt azt mondja:
„A hit a szeretet által munkálkodik” (Gal 5,6). Pál hangsúlyozza,
hogy a hitnek vannak cselekedetei is (1Tessz 1,3).
Luther Márton a viták hevében azt állította, hogy egyedül a
Masaccio: Szent Pál apostol (1426)
hit által igazulunk meg, szeretet, tettek nélkül, különben a hit
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nem is volna igazi hit. Másutt így fogalmazott: „Vétkezz erősen, de higgy még erősebben!” A Rómaiaknak írt levél fordításába bele is fűzte a „csak” szót, amely az eredeti szövegben nem szerepel
(„…csak a hit által”; Róm 9,28).
Luther kritikája az akkori Egyházzal szemben részben jogos volt. Az akkori Egyház túlságosan
is az emberi cselekedetek, az érdemek és a búcsúk fontosságát hangsúlyozta. Luther azt hirdette,
hogy Isten kegyelme ingyenes, azt nem kell kiérdemelni. Isten nem azért szeret, mert ezt megérdemeljük, hanem mert ő valóban végtelenül jó. Azonban amikor Luther és követői Isten ingyenes
kegyelmét hangsúlyozták, túlzásokba is estek. Luther úgy képzelte el a megigazulást, hogy Isten
ítélőszéke előtt áll a bűnös ember. Isten azonban mint egy fehér leplet elénk teszi Krisztus ártatlanságát. Nem nézi a bűneinket, igaznak jelent ki minket.
Luther helyesen hangsúlyozta, hogy Isten kegyelme ingyenes. Azonban megfeledkezett arról,
hogy Isten ingyenes szeretete átalakítja, újjáteremti az embert. Nem olyan, mint egy lepel, amit a bűnös elé tartanak. A megigazulás nem egy jogi aktushoz hasonlít, amelyben Isten igaznak tekint, bár
az ember bűnös. Isten szeretete átalakít, újjáteremt. Újjászüli az embert. Pál ezt írja: „Megtisztultunk,
megigazultunk, megszentelődtünk” (1Kor 6,11). „Aki Krisztusban van, új teremtmény” (2Kor 5,17).
Krisztus által Isten gyermekei lettünk, fogadott fiak. A megújult ember gyümölcsei a jó cselekedetek, a szeretet.
A Lutheránus Világszövetség és a Katolikus Egyház 1999-ben közös nyilatkozatot fogadott el a megigazulásról:
Egyedül kegyelemből, Krisztus üdvözítő munkájába vetett hit által és nem a mi részünkről
meglévő bármely érdem szerint fogad el minket Isten és kapjuk a Szentlelket, aki megújítja
szívünket, és egyúttal fölkészít és felhív a jó cselekedetekre.
A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a megigazulás ingyenes, ugyanakkor kiemeli a jó tettekben
gazdag megújult élet szükségességét.

Egy ember által lépett a világba a bűn
Egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyományaként a halál. Így a halál minden embernek
osztályrésze lett, mert mindnyájan vétkeztek (Róm 5,12).
Pál apostolnak egy másik nagyon jelentős tanítása az áteredő bűnről szól. Szent Pál azt fejti ki a
Rómaiaknak írt levélben, hogy az első ember (vagy első emberek) bűne ajtót nyitott a történelemben a bűn számára. A bűn szinte megszemélyesített hatalomként, uralkodik a világban. Az ember a
maga erejéből nem tudja legyőzni, nem tud Istenhez eljutni.
Az áteredő bűn mások személyes bűne által előidézett állapot, amely minket is megsebez; úgy,
hogy nem tudjuk Istent és embertársainkat egész szívvel, önmagunkat pedig helyesen szeretni.
Olyan ez, mintha szennyezett levegőben születnénk. Nem mi szennyeztük be a levegőt, mégis ezt
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kell belélegeznünk. Az első emberek romlatlan
állapotban birtokolták az emberi természetet.
Mi az emberi természetünket a szüleinken, őseinken keresztül kapjuk. Egy bűntől megsebzett
emberiség tagjai leszünk, egy bűntől megsebzett
emberi természetet öröklünk.
A bűn egyetemes uralmát egyedül Isten tudja legyőzni. Krisztus megváltása által belépett a
világba Isten kegyelme: „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Róm 5,20).

El Greco: Szent Pál apostol (1612 k.)

Keress a páli levelekben olyan részeket, ahol egy mély problémát fejt ki, ahol az emberi élet
vagy a hit egy nehéz kérdését válaszolja meg! Fogalmazd meg röviden a saját szavaiddal az
apostol tanítását az adott kérdésről! Mit tanított Pál a rabszolgaságról, a házasságról, a megbocsátásról? Próbáld megkeresni a leveleiben az erről szóló részeket!

FELADAT
Olvass el néhány fejezetet Pál apostol egyik leveléből! Mi az, ami megragadott az olvasottakból?
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35. Megváltás, eleve elrendelés

A megváltás titka
Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása árán.
Őt adta oda Isten engesztelésül, a vére által a hitben, hogy kimutassa igazságát. Isten végtelen türelmében
elnézte a korábban elkövetett vétkeket, hogy igazságát most kimutassa. Mert amint ő igaz, úgy akar igazzá tenni mindenkit, aki Jézusban hisz (Róm 3,24–26).
Pál Jézus keresztjét engesztelésnek nevezi. Az eredeti görög szó (hilasztérion) az Ószövetségben
az engesztelés tábláját jelentette. Ez az arany tábla a frigyláda felett az a hely volt, ahol Isten megjelent. Ezt hintették meg vérrel, itt valósult meg a bűnök kiengesztelése. Pál tehát azt állítja, hogy
Jézus keresztje az a hely, ahol Isten igazsága feltárult, ahol a bűnök bocsánata megtörtént.
igazsága Nem a büntető igazságosságot.
Mit jelent Isten igazsága?
A bibliai szóhasználatban az igazság Isten hűségét jelenti. Isten igaz,
mert az ígéreteit megtartja, a népét nem hagyja el. Isten igazságossága Isten üdvözítő tetteit jelenti népe javára. „Hirdessék az Úr igazságát, Izrael hősei iránt való jóságát” (Bír 5,11;
vö. MTörv 33,21; 1Sám 12,7). „Hűséged az egekig felér, igazságod a felhőkig” (Zsolt 57,11;
vö. 108,5; 115,1).
A megváltás titkát sokan félreértelmezik.
Úgy magyarázzák, hogy az ember a bűneivel megsértette Istent, ezért Isten az üdvösségre vezető utat elzárta. Istent ki kellett engesztelni. Krisztus keresztje volt az az ár, ami Isten haragját
kiengesztelte, aminek fejében megbocsátott. Ez az elképzelés
azonban egy borzalmas istenképet feltételez. Isten a saját Fiának
vérét akarja látni, hogy aztán megbocsásson?
Valójában a megváltás egészen mást jelent. A bűn tragédiája nem az, hogy az ember megsértette Istent, és ő bezárta volna előttünk az üdvösség útját. Isten örök szeretettel szereti az
embert. A paradicsom ajtaja mindig nyitva áll. A bűn tragédiája
Toszkán festő: krisztus
a kereszten – Esztergomi Keresztény Múzeum
az, hogy az ember elszakadt a lét Forrásától, besározta önmagát,
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eltorzította Isten gyönyörű teremtett világát.
A megváltás nem az ember cselekedete, amellyel Istent kiengeszteli, hanem Isten cselekedete,
amellyel az embert kiengeszteli. Így mondja Pál
apostol: „Isten kiengesztelte önmagával a világot”
(2Kor 5,19). Isten jött el ebbe a bűntől eltorzított világba, hogy minket felemeljen, a bűn által
okozott sebeket begyógyítsa, az „elveszett bárányt” megkeresse. A megváltás kiindulópontja
nem egy haragvó Isten, akit ki kell engesztelni,
hanem egy végtelen szeretettel teli Isten, aki „úgy
szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda
érte” (Jn 3,16). Amikor még bűnösök voltunk,
amikor még ellenségei voltunk, Isten már akkor A római Santa Sabina-bazilika kapujának egyik táblája – VI. századi ciprusfa dombormű
örök szeretettel szerette az embert (vö. Róm 5,6).
Ez az isteni megváltó cselekedet szenvedéssel járt. A bűnnek ugyanis van egy szinte fizikai következménye az emberben és a világban. Az ószövetségi engesztelő szertartás ezt a szinte fizikai
rosszat akarta ráolvasni a bűnbakra. Ezért is írja a Leviták könyve a bűnbakról: „A közösség bűne ő”
(Lev 4,21). A főpap rátette a kezét a bűnbakra, és úgy olvasta rá a nép bűneit. Aztán a bűnbakot átadták a pusztítónak, hogy így a bűn megsemmisüljön.
Pál apostol ugyanezt a képet Krisztusra vonatkoztatja. Isten őt „bűnné tette értünk” (Gal 3,13). Isten
az ember bűnét, azt a sebet és betegséget, amellyel eltorzítja a világot és önmagát, nem egy könnyed mozdulattal bocsátja meg. Isten magára veszi ezt a terhet, a szeretetével gyógyít, újjáteremt.
Végtelenül szelíd asszony volt. Szerelemből házasodott. A férje tehetséges, okos ember volt,
aki gyönyörűen zongorázott. Amikor játszott, döbbenettel hallgatták. Aztán bárokban is kezdett játszani, rászokott az italra. Amikor részeg volt, mindenkit gyűlölt. A lakásukban mindent
tönkretett. Néha az utolsó százforintosokat csavarta ki a felesége kezéből. Az egyik gyereküket tanítottam. Megesett, nem hittanórán, hogy a gyerek minden különösebb ok nélkül sírni
kezdett az iskolában. Nem tudták megvigasztalni. Haza kellett küldeni. Olyan terheket hordtak ezek a gyerekek, amit gyönge gyerekvállak nem bírnak el. Gyakran éjszaka kellett menekülniük a nagymamához az apjuk elől. Az asszony végül, mintegy húszévi házasság után
úgy döntött, hogy hazaköltözik az édesanyjához. Menti a gyerekeit, így is túl sok sérülést elszenvedtek már. Nagyon nehezen szánta rá magát erre a lépésre. Még akkor is szerette a férjét. Még akkor sem felejtette el azt, amilyen valaha volt. Amin azonban megdöbbentem, és
amin megdöbbent az egész falu is: ez az asszony utána is, nap mint nap visszajárt a férjéhez.
Mosott rá, főzött neki, takarított. Pedig a jutalma csak ordítás volt és ütések. Ámultunk rajta,
hogy honnan van benne ekkora erő, kipusztíthatatlan szeretet. Hogy ez a férfi még vagy tíz
évet élt, és valami emberi maradt benne, azt annak köszönhette, hogy ilyen felesége volt.
Aki nem hagyta ott a szakadék szélén. Aki a szétmálló élete romjait a vállára vette, és hordozta.
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A megváltó szeretet ezt jelenti. Mások bűnének terhét a vállunkra venni. Szeretettel gyógyítani a bűn sebeit. Isten ezt tette meg az emberért.

?

Láttál-e már olyat, hogy valaki egy másik ember bűnének a terhét a saját vállára veszi? Mi kell
ahhoz, hogy valaki ezt meg tudja tenni? Mit eredményez az ilyen szeretet?

Predestináció?
Arról szó sem lehet, hogy Isten szava megdőlt, hiszen nem mindenki izraelita, aki Izraeltől származik,
s nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő leszármazottai. Csupán „Izsák leszármazottjait hívják utódoknak”. Más szóval: nem a testi származás szerinti utódok Isten gyermekei, hanem az ígéret
gyermekeit nevezik utódnak. Az ígéret ugyanis így hangzott: „A maga idején eljövök, és Sárának fia
lesz.” Ugyanígy volt ez Rebekka esetében is, aki egytől, Izsák atyánktól foganta fiait. Mielőtt még megszülettek, és jót vagy rosszat tettek volna – hogy Isten szabad választása, amely nem a tettektől, hanem
a meghívó akaratától függ, érvényesüljön –, Rebekka ezt a kinyilatkoztatást kapta: „Az idősebb szolgál
majd a fiatalabbnak.” Az Írás is ezt mondja: „Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem.” Mit szóljunk ehhez?
Nem igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Hiszen megmondta Mózesnek: „Azon könyörülök, akin könyörülök, annak irgalmazok, akinek irgalmazok.” Eszerint nem azon fordul a dolog, aki erőlködik vagy
törekszik, hanem a könyörülő Istenen. Az Írás is ezt mondja a fáraónak: „Azért támasztottalak, hogy
megmutassam rajtad hatalmamat, és nevem híre elterjedjen szerte a világon.” Tehát azon könyörül,
akin akar, és azt teszi megátalkodottá, akit akar. Azt kérdezheted erre: „Miért von mégis felelősségre?
Hiszen ki állhat ellen akaratának?” Ember, ki vagy te, hogy vitába szállsz az Istennel? Vajon megkérdi-e
az anyag megmunkálóját: Miért csináltál ilyennek? Vagy nincs-e hatalma a fazekasnak, hogy ugyanabból az anyagból az egyik edényt díszesre, a másikat közönségesre formálja? S ha Isten meg akarja
mutatni haragját és hatalmát, s mégis elviseli nagy türelemmel a harag edényeit, amelyek megértek a
pusztulásra? S viszont, ha az irgalom edényein, amelyeket dicsőségre készített, dicsőségének gazdagságát akarja megmutatni? Ilyeneknek hívott meg bennünket, nemcsak a zsidók, hanem a pogányok
közül is, amint Ozeásnál mondja: Népemnek hívom azt, amely nem népem, s kedveltnek azt, amely
nem kedves nekem. És ahol azt mondják nekik: „Nem vagytok az én népem”, az élő Isten fiainak hívják
majd őket. Izajás is fennszóval hirdeti Izraelről: „Ha annyi is Izrael fiainak száma, mint a tenger fövénye, csak a maradék üdvözül.” Az Úr beteljesíti szavát a földön. Ahogy előre megmondta Izajás: „Ha a
Seregek Ura nem hagyott volna nekünk utódot, olyanok lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorrához hasonlóan jártunk volna.” Mit szóljunk ehhez? A pogányok, akik nem törekedtek a megigazulásra,
megigazultak, mégpedig a hitből igazultak meg. A zsidó nép viszont, amely törekedett a törvényből
eredő megigazulásra, nem jutott el a törvény teljesítésére (Róm 9,6–31).
Pál apostol mondataiból sokan azt a következtetést vonták le, hogy Isten egyeseket eleve kiválaszt (ezt jelenti a predestináció) az üdvösségre, a többieket pedig a kárhozatra szánja. Az irgalom
edényeiben az irgalma, a harag edényeiben az igazságossága nyilvánul meg. Az emberen semmi
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sem múlik. Isten dönt Jákob és Ézsau között („Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem”),
ő teszi megátalkodottá a fáraót.
Ez a magyarázat tipikus példája annak, hogy ha egy bibliai szöveget kiragadnak a tágabb összefüggésből, akkor félreértelmezhető. Pál apostol a
Rómaiaknak írt levél vége felé (Róm 9–11) egy ellenvetésre akar válaszolni. A zsidók azt az ellenvetést tették neki, hogy Isten örökre kiválasztotta
Izraelt. Isten nem lehet hűtlenné.. Nem lehetséges az, hogy a népét elveti, és most a pogányokat választja ki. Nem lehet az, hogy „Isten szava megdőlt” (Róm 9,6), hogy „Isten elvetette a népét”. Ő „nem bánja
meg a meghívását” (Róm 11,1.29).
Pál apostol tehát ezekre az ellenvetésekre akar felelni. Ez a három fejezet (Róm 9–11) nem egyesek örök kiválasztásáról, és
mások örök kárhozatáról szól, hanem egy történelmi reﬂexió
(elmélkedés) Izrael kiválasztásáról és elbukásáról. Pál apostol azt
hangsúlyozza, hogy Isten szabad. Azt tesz a történelemben, amit
akar. Ő szuverén (szabad és független) módon kiválaszthatja a
pogányokat is. Pál ezen kívül azt is jelzi, hogy a kiválasztás nem
valami automatikus dolog volt, nem egy fizikai néphez tartozást
jelentett. Hiszen Ábrahámnak nem minden fia részesült belőle, és éppen így Izsáknak sem. Nem mind Ábrahám fiai, akik Ábrahámtól születtek, csak azok, akik Ábrahám hitéből valók (Róm
4,16; 9,7–8; Gal 4,21–31). A kiválasztottság nem biológiai foga- Niccolo da Foligno: Szentháromság (XV. sz.)
lom, hanem a hitben való kapcsolatot jelent az élő Istennel.
Pál hangsúlyozza, hogy a választott néphez való fizikai tartozás nem garancia az üdvösségre. Csak egy „maradék” fog megtérni – hirdették a próféták. Isten pedig kezdettől fogva a pogányoknak is szánta az üdvösséget.
A zsidóság jelentős része elutasította a Messiást. Azonban ez
az elbukás a pogányok számára áldást hozott (Róm 11,11–12).
Ez kényszerítette az apostolokat arra, hogy a pogányokhoz forduljanak. Végül pedig majd Izrael is megtér. Isten mindenkit a bűnben foglalt össze, hogy mindenkin könyörüljön (Róm 11,12.32).
Nyilvánvalóan látszik tehát, hogy Pál itt nem egyes emberek
örök kiválasztásáról beszél, hanem egy nagy történelmi elmélkedést ír Izrael elbukásáról, a pogányok kiválasztásáról, és Isten
végső könyörületéről.

Feszület az esztergomi szemináriumban
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Az Egyház a predestinációt
hirdető tévtanokkal szemben
mindig megvédte a Biblia hiteles tanítását az ember szabadságáról, és Isten egyetemes
üdvözítő szándékáról. „Isten
azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az
igazság ismeretére” (1Tim 2,4).
Az Orange-i Zsinat (Kr. u. 529)
határozottan elítéli azt a véleményt, hogy Isten bárkit a kárhozatra rendelt volna.

Efezus színháza és főútja – Szent Pál
működésének egyik legfontosabb központja
Efezus volt

!

FELADAT
Megtapasztaltad-e már az életedben, hogy a bűn megsebez, torzít, beteggé tesz? Volt-e
olyan eset, hogy te is tudtál bűn által okozott sebeket gyógyítani?

212

36. A Lélek ajándékai

Pál apostol tanítása a karizmákról
A karizma görög szó, a jelentése: adomány, ajándék. A Szentlélek különleges adományait jelenti,
amelyeket az egyes hívő ember és a közösség épülésére ad.
A korintusi közösségben sok karizma volt jelen. Különösen a prófétálást és a nyelvek adományát
tartották sokra. Az összejöveteleken sokan szinte versengtek, hogy a maguk adományával előhozakodjanak: „Van zsoltárom, van nyelvadományom, van próféciám…” (1Kor 14,26). Akinek ilyen
rendkívüli ajándéka nem volt, az másodrendű kereszténynek érezhette magát. Pál apostol ezért ír
részletesen a karizmákról (1Kor 12–14).
Ezzel kezdi a tanítását: „Senki sem mondhatja:
»Jézus az Úr«, csak a Szentlélek által” (1Kor 12,3).
A legegyszerűbb keresztényben, aki megvallja
Krisztust, őbenne is a Szentlélek él. A Szentlélek
nemcsak a rendkívüli adományokban működik.
A karizmák a „Lélek megnyilvánulásai”, külső
jelei (vö. 1Kor 12,7). Az egyik ember ilyenfajta
karizmát kap, a másik olyat, a harmadik lehet,
hogy nem kap semmilyen különleges karizmát.
Minden keresztény megkapja azonban a Lélek gyümölcseit. Ezek nem külső jelek, hanem
a Lélek belső gyümölcsei. „A Lélek gyümölcsei
szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség,
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás”
(Gal 5,22).
Szent Pál sokféle karizmát sorol fel: a tudás
szava, a bölcsesség szava, a (csodatevő) hit, gyógyítások adományai, erő-megnyilvánulások, prófétálás, a (prófétai) lelkek megkülönböztetése,
nyelvek adománya, a nyelvek értelmezése. Ezek
nem állandó emberi képességeket jelentenek,
ezért helytelen így fordítani: „bölcsesség ado- Korintus romjai
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mánya”, „gyógyító képesség”. A karizma a Szentléleknek egy konkrét esetben adott különleges kegyelme, gyógyítása, üzenete.
A karizmák listájának különlegessége, hogy a korintusiak által legtöbbre értékelt két karizma
(a prófétálás és a nyelvek adománya) a lista végére kerül, és Pál mindkettő mellé odatesz egy-egy
„ellenőrző karizmát”.
A prófétálás a Lélek által ihletett beszédet jelenti. Buzdítást, vigasztalást, vagy a másik szívének
titkaiba belelátó szavakat (1Kor 14,3.25). Az apostol figyelmezteti a prófétákat: „A próféták lelkei alá
vannak vetve a prófétáknak” (1Kor 14,32). A próféta ne azonosítsa a benne megnyilvánuló ihletet a
Szentlélekkel. A „lelkek megkülönbözetése” annak megítélését jelenti, hogy a prófétákból valóban a
Szentlélek szólt-e (1Kor 14,29). Szent János apostol is figyelmeztet: „Vizsgáljátok meg a Lelkeket, mert
sok hamis próféta támadt!” (1Jn 4,1).
A nyelvek adománya érthetetlen szavakkal való boldog imádságot jelent (1Kor 14,2.16). Az imádságban nem okos dolgokat akarunk Istennek mondani. A nyelvek adományával imádkozó ember,
mint a gyermek, dadogó szavakkal fejezi ki a hódolatát. A nyelvek értelmezése azt jelenti, hogy
a kívülállók számára valaki néhány mondatban megmagyarázza a nyelveken való ima értelmét
(1Kor 14,23.28).
Szent Pál ezután Krisztus testéről beszél. A testben sokféle tag van. A szem (a látnok keresztény)
nem mondhatja a kéznek (aki „csak” teljesíti Krisztus akaratát): rád nincs szükség. A fej (az okos, a
vezető) nem mondhatja a lábnak (aki „csak” követi Krisztust): rád nincs szükség (1Kor 12,21). Sokszor
a gyengébbnek látszó tagok a legfontosabbak.
Egy közösségbe gyakran azok hozzák el Krisztus szellemét, akiket eleinte nem sokba vesznek.
Egy-egy egyszerű idős ember, aki hűségesen, szeretettel van jelen; néha a közösségben ő áll a
legközelebb Krisztushoz. Jean Vanier, a bárka közösség alapítója mondta, hogy „egy fogyatékosok
nélküli közösség, az egy nagyon fogyatékos közösség”. Az a közösség, ahol nincs fontos helye a szegénynek, a szenvedőnek, az a krisztusi szellemtől nagyon messze került.
Szent Pál tanítása a testről
a Biblia társadalommal kapcsolatos álmát is megfogalmazza.
Ma nagyon sokan a szabad
versenyt hirdetik. Egy piramisszerű társadalmat építenek,
ahol mindenki a csúcs felé tör.
Mindenki egyre több pénzt, élvezetet, egyre több hatalmat
akar önmagának. Sokan nem
veszik észre, hogy ebben a szabad versenyes világban egyre
több a belülről megkeseredett
ember. Nem pusztán azért,
Jean Vanier, a Bárka Közösség megalapítója
mert nem tud mindenki feljut214

ni a csúcsra. A szabad versenyben a gyönge, a szegény, a beteg, az idős mindig menthetetlenül
lemarad. Az erősek világát építik, a sikeresekét, a gátlástalanokét. Azokét, akik másokon átgázolva
képesek előre törni. De azért is van olyan sok megkeseredett ember, mert az ember nem erre született. Nem arra születtünk, önmagunkért, hogy törtessünk előre. Az ember arra született, hogy szeressen és adjon, alkosson és építsen.
A Biblia, az Isten álma gyökeresen más az emberi társadalomról. Nem egy piramishoz hasonló
társadalom, hanem egy emberi testhez hasonló. Egy test vagyunk, és egymásnak tagjai. „Ha szenved az egyik tag, a többi vele együtt szenved. Ha örül az egyik tag, a többi vele együtt örül” (1Kor 12,26).
Sokan azt gondolják, hogy az evolúció alaptörvénye az erőszak. Az erősebb fajok és egyedek
életben maradnak, a gyengék elpusztulnak. A fejlődés hajtómotorja – úgy tűnik – az erőszak
és az önzés (a szabad verseny). A tudomány azonban régóta megállapította, hogy ez nem
így van. Az evolúció során a legerőszakosabb állatfajok kipusztultak. Egymást pusztították el,
vagy felélték a táplálékukat. Nem a legerőszakosabb, hanem a leginkább alkalmazkodó állatfajok maradtak meg az evolúció során.
A gazdasági életben ez ugyanígy van. A szabad verseny logikájára nem lehet életerős emberi társadalmat építeni. Az önzés logikájára nem épül életerős társadalom. Két önző ember
szerelméből soha nem lesz boldog házasság. Csak két önzetlen ember, akik képesek önfeledten egymás boldogságáért tenni, akik képesek magunkon túllátva egymást igazán megérteni, csak két ilyen ember képes életerős és boldog családot felépíteni. Éppen így életerős
és boldog nemzet nem születhet meg sok önző ember önmagért való küzdelméből. Csak
ha vannak emberek, akik letesznek valamit a közös asztalra, nem azért, mert megfizetik, nem
azért meg megtapsolják, hanem felelősségtudatból, nagylelkűségből. Boldog, életerős emberiség is csak így épülhet a Földön.
Szent Pál végül beszél arról
is, hogy a testben, az Egyházban
nem csak eseti karizmák, hanem
állandó hivatalok is vannak. Ezek
is Istentől, a Lélektől valók. „Isten megtett egyeseket először
is apostollá, másodszor prófétává, harmadszor tanítóvá…”
(1Kor 12,28). Ezek a hivatalok
(a hierarchia), a test állandó
csontozata is a Lélektől van.
A papi hivatás és az arra kimondott igen, a papság szentségének
kegyelme is a Lélek ajándéka az
Egyházban (1Tim 4,14; 2Tim 1,6).

A Szentlélek legnagyobb ajándéka a szeretet
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Sokan azt gondolják, hogy az ősegyházban valamiféle szent anarchia uralkodott. Nem voltak
még törvények és szabályok, mindent a Szentlélek irányított. A valóság azonban nem ez. Pál apostol például egyezteti a maga evangéliumát Jeruzsálemben Péterrel, Jakabbal és Jánossal, akiket akkoriban oszlopoknak is neveztek (Gal 2,9). Az antiochiai közösség küldi őt – a Lélek indítására – a
missziós utakra (ApCsel 13,1). Az apostoli zsinaton pedig az egész egyház együtt rendezi a korabeli
vitás kérdéseket (ApCsel 15).
Pál apostol a kritikai megjegyzései ellenére a karizmákat a Lélek nagy ajándékainak tartja.
Hálát ad azért, hogy ő maga is megkapta a nyelveken való imádság ajándékát (1Kor 14,18). Az Egyház nem hivatalnokszervezet, nem halott intézmény, hanem olyan közösség, amelyet a Lélek épít föl.
Csak akkor tud valóban Krisztus testeként növekedni, ha nyitott a Lélek ajándékaira.

?
!

Voltál-e már karizmatikus közösségben? Mit tapasztaltál? Hogyan járhatná át az Egyházat
még inkább a Szentlélek ereje?

FELADAT
Próbálj elmenni egy olyan közösségbe, ahol megtapasztalható a Szentlélek ereje, esetleg a
karizmák is! Imádkozz azért, hogy téged is jobban betöltsön a Szentlélek!
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37. Beszéd Krisztus papságáról

Három szokásos tévedés
Ha valaki így kezdi a templomi felolvasást: „Szentlecke Szent Pál apostolnak a Zsidóknak írt leveléből” – akkor a mondatban három hibát is ejt. Nem Pál apostol a szerző, nem a zsidóknak íródott a
mű, és nem levél.
1. A mű szerzője nem apostol (Zsid 2,3), ám gondolatvilága közel áll Szent Pál leveleihez. Pál
apostol valamelyik tanítványa írhatta.
2. Nem zsidóknak íródott, hanem keresztényeknek (Zsid 3,14; 5,12).
3. Nem levélről van szó (nincs benne köszöntés, hiányoznak a címzettek), hanem egy őskeresztény prédikációról. A prédikáció fő témája Krisztus papsága. A mű végéhez később fűzték hozzá a levelekre jellemző záradékot (Zsid 13,19.22–25), amikor elküldték más közösségeknek.
Helyesen tehát így kellene neveznünk ezt az írást: Beszéd Krisztus papságáról. Valószínűleg a jeruzsálemi templom lerombolása (Kr. u. 70) előtt íródott, mert a templomi áldozatokról úgy beszél,
mint amelyek még léteznek.

Fiú és Testvér
Mit gondolsz, milyen értelemben lehet Jézust papnak hívni, hiszen ő nem végzett templomi
szertartásokat? Mi a papságnak az a lényege, amely Jézusra is igaz volt?

Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban. Ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette. Mint dicsőségének
kisugárzása és lényegének képmása, ő tartja fenn hathatós szavával a mindenséget. A bűntől való megtisztítást elvégezve helyet foglalt az isteni Fölség jobbján, s annyival kiválóbb, mint az angyalok, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak mondta valaha: „A fiam vagy, ma szültelek?”
Vagy: „Én atyja leszek, ő meg a fiam.” (…)
Mert ugyanattól az egytől valók mind: a megszentelő és azok, akiket megszentelt. Ezért nem szégyelli
testvérnek nevezni őket, amikor ezt mondja: Hirdetni foglak testvéreimnek, zengem dicséreted az egybegyűltek előtt (Zsid 1,1–5; 2,11–12).
217

?

A mű eleje Krisztus nevéről szól. A név a szemita gondolkodásban a dolog lényegét fejezte
ki. Ez tehát egy egyszerű krisztológia (Krisztusról
szóló tanítás). Ezekre a kérdésekre felel: Kicsoda
Krisztus? Miért nevezhetjük őt főpapnak?
A szerző két nevet említ: Krisztus Fiú és Testvér. A pap feladata az, hogy összekösse Istent és
az embert, összekösse az eget és a földet. Latinul
így nevezték a főpapot: pontifex, azaz: hídépítő,
hídverő. A pap hidat épít ég és föld között, hídként feszül ki ég és föld közé.
Krisztus azért főpap, mert ő egyszerre Fiú és
Testvér. Fiú, vagyis egy az Atyával, és Testvér,
vagyis egy velünk. Létében tudja összekötni az
eget és a földet, létében pap.
A szerző az angyalokkal állítja párhuzamba
Krisztust, mert az angyalok a mennyei liturgia
papjai. Az egyik kumráni írás (4QShirShab) az
angyali liturgiát mutatja be részletesen. A szerző tehát azt hangsúlyozza, hogy az igazi papok
nem az angyalok a mennyben, hanem Krisztus.

Irgalmas és hűséges Főpap
Hiszen nem az angyalokat, hanem Ábrahám leszármazottait karolta fel. Ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges főpap legyen, és kiengesztelje a nép
bűneit. Így mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik a kísértéssel küzdenek. (…)
Mózes mint szolga volt hűséges Isten egész házában, és jövőbeli kinyilatkoztatásról tett tanúságot.
Krisztus azonban mint fiú állt háza élén. Mi vagyunk az ő háza, ha mindvégig rendületlenül kitartunk a
bizalomban és a diadalmas reményben. (…)
Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együttérezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk
hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt (Zsid 2,16–18; 3,5–6; 4,15).
Mózes csak szolga volt Isten házában. Krisztus azonban a Fiú, ő otthon van Isten házában, a
mennyben. Ő megbízható, hiteles Főpap (ezt jelenti a hűséges szó): biztosan el tud minket juttatni
az égbe, hiszen bejáratos oda.
Jézus ugyanakkor irgalmas is, mert a testvérünk. Ismeri a gyöngeségeinket, megtapasztalta az
emberi szenvedést.
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Melkizedek rendje szerint
Ez a Melkizedek – Sálem királya és a fölséges Isten papja – eléje ment a királyok legyőzése után hazatérő
Ábrahámnak, és megáldotta. Ábrahám tizedet adott neki mindenből. A neve azt jelenti, hogy az igazságosság királya. Azonkívül Sálem királya volt, vagyis a békesség királya. Nem ismerjük apját, anyját, családfáját, sem napjainak kezdetét vagy életének végét. Így az Isten Fiához hasonlítva marad pap mindörökké.
Gondoljátok meg, milyen nagy ember az, akinek ősatyánk, Ábrahám tizedet adott a zsákmány javából
(Zsid 7,1–4).
Egy különleges, rabbinikus jellegű bibliamagyarázatot olvasunk itt. Melkizedek egy pogány pap
volt, aki megáldotta Ábrahámot (Ter 14,17–20). A Biblia nem említi a szüleit. Ezt a szerző arra vonatkoztatja, hogy nem testi leszármazás alapján lett pap, ahogyan Krisztus sem származott papi
(ároni) családból. Melkizedeknek a Biblia nem említi a halálát.. Ezt a szerző úgy érti, hogy a papságának nincs vége, ahogyan Krisztus papsága is
örök. Melkizedek neve ezt jelenti: igazság királya. Sálem (Jeruzsálem?) királya volt, a sálem
pedig békét jelent. Ezek az elnevezések is
mind igazak Krisztusra.
Nem a történeti Melkizedek alakja fontos a szerző számára, hanem az, hogy a
bibliai történet segítségével megfogalmazza Krisztus papságának lényegét. Igazolni akarja, hogy létezik nem vér szerinti
papság is, és ez magasabb rendű, mint az
ószövetségi örökletes papság. Ábrahám
(és benne az utóda, Áron, az első főpap
is) tizedet adott a nagyobbnak, Melkize- Ismeretlen magyar szobrász: Az Atyaisten zenélő és éneklő angyalokkal (1510–20 k.)
liturgia résztvevői az angyalok
deknek.

A szenvedés által
Illett ugyanis, hogy azt, akiért és aki által minden lett, mivel számtalan fiát elvezette az üdvösségre, az üdvösség szerzőjeként a szenvedésben tökéletesítse. (…) Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett
azoknak, akik engedelmeskednek neki (Zsid 2,10; 5,9).
Az Ószövetségben a papszentelés egyik legfontosabb pillanata az volt, amikor a jövendő pap
kezébe tették az áldozati ajándékot, és életében először felajánlhatta Istennek. A papszentelési áldozatot ezért így is nevezték: a betöltési áldozat. A papszentelést pedig így hívták: a kezek betöltése
(vö. Kiv 29,33).
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– A mennyei

A Zsidóknak írt levél szerzője erre utal, amikor azt mondja, hogy Isten Krisztust a szenvedése által
töltötte be. Az volt az ő papszentelése. Amikor saját magát vette a kezébe, és adta oda egészen az
Atyának a világért.

A létében pap
Krisztus a létében lett pap, új és élő út (Zsid 10,20), híd ég és föld között. A hármas papi küldetést
(próféta – igehirdető; pásztor – vezető; pap – áldozatbemutató) a létében teljesítette.
1. Krisztus nem elsősorban azáltal volt próféta, hogy beszélt, hanem a létében. Benne az Ige
testté lett. A legnagyobb prédikációját a kereszten mondta el, a vérével írta a történelembe.
A katolikus pap sem elsősorban azzal teljesíti
a prófétai küldetését, hogy beszél, hanem a létében. Az odaadott élete igyekszik azt hirdetni,
hogy a teremtmény a Teremtőé.
2. Krisztus nem elsősorban azáltal lett pásztor, hogy egyházat szervezett, hanem a létében.
A saját testét adja, hogy a testének tagjai legyünk, és egymásnak testvérei. A saját testében
döntötte le a zsidót és pogányt szétválasztó falat (vö. Ef 2,14).
A katolikus pap sem azáltal pásztor, hogy
menedzser módjára plébániát szervez, hanem
elsősorban a létében. Mivel ő senkié, ezért lehet mindenkié. Így lesz az összetartója Jézus
különleges, nem vér szerinti családjának. Benne
is igazzá lesznek Jézus szavai: „Aki Isten akaratát
Krisztus, a főpap – Bizánci mozaik
teljesíti, az nekem mind testvérem, nővérem és
anyám” (Mk 3,34–35).
3. Krisztus nem azáltal végezte a papi feladatot, hogy áldozatokat mutatott be, hanem úgy, hogy
önmagát áldozta föl és adta oda.
A katolikus pap sem elsősorban azzal végzi a papi feladatot, hogy áldozatokat mutat be, hanem
azáltal, hogy a maga életét igyekszik odaadni. A Katolikus Egyház meggyőződése szerint Eucharisztia nem létezhet a papság szentsége nélkül. Az Eucharisztia nem egy olcsó szentség. Kell hozzá
egy ember, aki a maga életáldozatával, odaadásával odaszegődik Krisztus áldozata mellé. Krisztus
keresztáldozata csak ilyen módon tud valóságosan, szentségi módon továbbra is megjelenni a történelemben.
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Az egyetlen papság részesei
Krisztus az egyedüli Főpap, és az ő áldozata az
egyedüli és örök áldozat. Azonban ennek az
egyetlen papságnak részesei lehetünk. A Zsidóknak írt levél is beszél arról, hogy Krisztus
megszentel minket, általa a dicséret áldozatát
és a jó tettek áldozatát mutathatjuk be Istennek
(Zsid 10,14; 13,16).
Az Újszövetség beszámol arról, hogy az Eucharisztia ünneplése által az apostolok folytatták, megjelenítették Krisztus főpapi művét.
Az apostolok pedig kézrátétellel episzkoposzokat (püspököket) és presbitereket (papokat) állítottak a közösségek élére, hogy ezt a szolgálatot Mi is részesedünk Krisztus papságából
folytassák.
Az Eucharisztia nem új áldozat, hanem az egyetlen áldozat megjelenítése. Általa részesedünk mi
is az örök áldozat gyümölcseiben a bűneink bocsánatára. Az Eucharisztia nem megismétli, hanem
megjeleníti az egyetlen áldozatot.
A papság szentsége által megvalósuló szentségi közvetítésre az embernek szüksége van. Vannak zsenijei a szépnek a történelemben (a művészek), akiket a szépség titka egészen különlegesen
megérint. Vannak zsenijei az igaznak, a bölcs és tudós emberek. A művészek nem akadályoznak
engem abban, hogy a szépség titkához eljussak. Ellenkezőleg. Ha Mozart Requiemjét hallgatom,
megérint, áthat a szépség csodája. Arkhimédész se akadályoz abban, hogy eljussak az igazsághoz,
inkább hozzásegít.
A szentnek is vannak zsenijei a történelemben: emberek, akiket különleges módon megérint az
Isten. A pap sem akadályoz abban, hogy eljussunk a szenthez, hanem közel segít hozzá, lehozza a
földre, megtapasztalhatóvá teszi. A papság szentsége által valóságos módon Krisztus továbbra is
jelen van az Egyházban.

Milyen élményeid, tapasztalataid vannak papokról, szerzetesekről? Milyen egy jó pap? Mi kell
ahhoz, hogy ilyen lehessen? Milyen segítségre lehet szüksége egy papnak?

FELADAT
Ismersz-e olyan papokat, akik hitelesen, szépen élik a papságukat? Adj hálát értük! Imádkozz
azokért a papokért is, akik nehézségekkel küzdenek!
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38. A katolikus levelek

Hét levél
Az Újszövetségi Szentírásban Szent Pál apostol levelei után még hét levél található: Jakab, 1–2 Péter, 1–3 János, Júdás. Ezeket a leveleket hagyományosan katolikus leveleknek nevezzük. A „katolikus
levelek” elnevezés a Kr. u. II. században alakult ki (Temiszonosz és később Órigenész nyomán). A katolikus azt jelenti: egyetemes. Azért adták ezt a nevet ennek a hét levélnek, mert nem egy konkrét
város keresztény közösségéhez íródtak (pl. Róma, Korintus, Filippi, stb.), hanem az egész, egyetemes
egyházhoz szólnak. Jakab levele például így kezdődik: „Jakab, Istennek és Urunknak, Jézus Krisztusnak szolgája a szórványokban élő tizenkét törzsnek” (Jak 1,1). A szórványban élő tizenkét törzs az
Egyházat, az új Izraelt jelenti, amely szerte a világban szétszórva él.
Egyébként az egyház önmagát katolikusnak nevezte már az első évszázad végétől kezdve. Antiochiai Szent Ignác († 116 k.) a leveleiben többször is katolikusnak mondja az Egyházat.

Szent Jakab személye
Szent Jakab, akit a levél címzése megemlít, nem azonos azzal a Jakabbal, aki Zebedeus fia és János
apostol testvére volt. Ez a Jakab ugyanis Kr. u. 42-ben vértanú lett, Agrippa király ölette meg (ApCsel
12,2), a levél pedig ennél jóval később íródott. Nem azonos azzal a Jakab apostollal sem, akinek az
apja Alfeus volt.
A levélben említett Jakab Jézus rokona, unokatestvére volt, és a jeruzsálemi ősegyház egyik
legfontosabb vezetője. Pétert, Jánost és Jakabot oszlopoknak is nevezték (Gal 2,9). A feltámadás
első tanúi között említik meg az ő nevét (1Kor 15,5–7: „Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek.
[…] Aztán Jakabnak jelent meg…”). A kortársai Jakabot „igaz”-nak is nevezték, mert az Úr törvényét hűségesen betartotta. Jakab küldöttei Antiochiában vitába is keveredtek Szent Pál apostollal
a törvény pontos betartása kapcsán (Gal 2,11–14). Szintén Jakab az, aki megkéri Pál apostolt,
hogy a jeruzsálemi templomban áldozatot mutasson be, így igazolja a törvényhez való hűségét
(ApCsel 21,17–26).
Jakab Kr. u. 62-ben halt vértanúhalált Jeruzsálemben. Egy helytartóváltás idején, mielőtt az új
római helytartó megérkezett volna, a zsidó főpap, Ananusz, kihasználva a helyzetet, kivégeztette
őt.
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Jakab levele
A neki tulajdonított levél nem közvetlenül Jakabtól származik.
A levél Kr. u. 100 körül íródott elegáns görög stílusban. A műfaja erkölcsi buzdítások, tanítások gyűjteménye (hasonló a Tizenkét pátriárka végrendelete című apokrif íráshoz, vagy a Misna Abot című
traktátusához). Ezeket a tanításokat összegyűjtötték, azonos témák szerint összefűzték, így született meg Jakab levele. A levél a
zsidókeresztény egyház tanításainak egyik legfontosabb emléke.

„A hit tettek nélkül halott” (Jak 2,17)
Szent Pál apostol azt hangsúlyozta a tanításában, hogy Isten ingyenesen, kegyelemből üdvözít mindannyiunkat. Nem az ószövetségi törvény betartása által, hanem a Krisztusba vetett hit által Jakabfalvi mester: Szent Jakab apostol legendája (részlet, 1480 k.)
válunk Isten előtt igazzá (Gal 2,16). Szent Pál nem a szeretet és a
cselekedetek ellen akart állást foglalni. Számára a „hit” a cselekedeteket is jelentette. Az írta: „a hit a
szeretetet által tevékeny” (Gal 5,6); és: „Isten a jótettekre teremtett minket” (Ef 2,10). Szent Pál nem a
hitet és a tetteket (az erkölcsöt) akarta szembeállítani, hanem az Ó- és az Újszövetséget, Mózest és
Krisztust. Nem az ószövetségi törvény, hanem Krisztus által válunk igazzá.
Szent Pál tanítását azonban sokan félreértették, félremagyarázták. Azt gondolták, hogy szeretet, a
Krisztus tanítása szerinti élet nem is fontos, csak a puszta hit. Ezért írja Szent Jakab levele:
Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite?
Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: „Menj békében, melegedj, és lakjál jól!”, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit
használna? Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog. Azt is mondhatja valaki: „Neked
hited van, nekem meg tetteim.” Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet. Hiszed, hogy csak egy Isten van, s jól is teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik,
mégis remegnek. Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hit tettek nélkül mennyire meddő? Ábrahám, a
mi atyánk, nem a tettei alapján igazult meg, amikor odatette fiát, Izsákot, áldozatul az oltárra? Láthatod,
hogy hite működött tetteiben és tettei tették teljessé a hitét. Így teljesült az Írás szava: „Ábrahám hitt az
Istennek, ez megigazulására vált” és: „Az Isten barátjának” nevezték. Látjátok tehát, hogy az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában. Ugyanígy a parázna Rácháb is nem a tettek által igazult-e meg,
amikor menedéket adott a hírszerzőknek, s aztán más úton engedte őket tovább? Mert ahogy lélek nélkül
halott a test, a hit is halott tettek nélkül (Jak 2,14–26).
Szent Jakab és Pál apostol tanítása között valójában nincs ellentét. Szent Pál a megigazulás, a
hitre jutás, a keresztség pillanatáról beszél. Isten ingyenesen, kegyelemből bocsát meg, ad új életet.
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Jakab viszont az ezt követő hívő életről beszél (ezt fejezi ki a folyamatos igealak is, amit ő használ:
„megigazult módon élni”). A hitből, ha valóban hiteles, szükségképpeni szeretet fakad, tettek fakadnak. Ezt Pál apostol is hangsúlyozta.
Maga Jézus is sokat beszél arról, hogy tettek nélkül a hit nem élő, nem hiteles:
Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti
mennyei Atyám akaratát. (…)
Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe
gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a bakoktól. A juhokat jobbjára állítja, a bakokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz:
Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és
adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és
felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik
az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk
volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek (Mt 7,21; 25,31–40).
Krisztus szavainak megfelelően Jakab figyelmeztet minket arra, hogy Krisztus törvényt is adott,
a „szabadság tökéletes törvényét” (Jak 1,25). Számunkra talán furcsának tűnik ez a kifejezés: a „szabadság törvénye”. A szabadságot és a törvényt egymással ellentétesnek gondoljuk. Azt gondoljuk,
hogy akkor vagyunk szabadok, ha semmi sem korlátoz bennünket, ha a törvény sem köt meg.
A szabadság lényege azonban nem a szüntelen és korlátlan
választási szabadság. A szabadság az a képességünk, amely által
lehetővé válik számunkra, hogy az értékeset, a szépet, a jót felismerjük, akarjuk és döntsünk mellette. Hasonlóan az értelmünk az
a képességünk, amely által megismerhetjük az igazat. Nem annál
értelmesebb egy ember, minél többször téved is, hanem akkor
értelmes, ha mindig az igazat, és csakis az igazat ismeri fel helyesnek,
követendőnek. Éppen így nem annál szabadabb az ember, minél
többször a rosszat is választja, hanem akkor igazán szabad, ha képes minden körülmények között a jót, a szépet, az értékest választani. Akkor szabad egy ember, ha semmi sem köti gúzsba, nem
teszi rabbá. Ha nem rabja a haragjának, káros szenvedélyeknek,
ha képes mindig a jót választani. Ahogyan az értelmünk az igazra irányul, úgy a szabad akaratunk a jóra irányul. A legszabadabb
ember nem az, aki szüntelenül, korlátok nélkül választ, hanem aki
megtalálta az igazi jót, és képes mindig azt választani, akit semPietro Bracci: Páli Szent Vince (1754) – A felebaráti szeretet nagy milyen szenvedély nem köt gúzsba, nem akadályoz ebben.
szentje, a plébániai karitász csoportok alapítója
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A jó focista nem az, aki szanaszét tudja rugdosni a labdát, hanem aki képes végrehajtani azt az egyetlen hajszálpontos mozdulatot, amellyel a labdát a felső sarokba bombázza. A szabadság
képesség a legjobb, a legtökéletesebb választására. Ehhez az kell,
hogy minden lehúzó, elvakító dologtól megszabaduljunk.
Jézus a szabadság, a szeretet törvényét hozta nekünk, amely
képessé tesz arra, hogy egy életen át a legjobbat, a szépet, az igazat választhassuk és szerezzük meg örömmel, szabadon.
A te hitednek vannak-e tettei?

Egyszer elsőáldozó gyerekek családjait látogattam végig Budapesten. Az egyik kislány egy
olyan címet írt fel, ahol elsőre azt hittem, hogy már nem lakik senki. Az ócska bérházban a
legfelső emeletig jutottam, és úgy tűnt, följebb már nincsenek lakások. Aztán megpillantottam egy szűk, rossz lépcsőt. Felmentem, és megtaláltam a folyosó végén a kis szobát, ahol
laktak. A szobában semmi fűtés nem volt. Tél kezdete volt, a kislány és a szülei télikabátban
ültek az ágy szélén, a szobában meglátszott a lehelet. A szobában egy csap volt, a mellékhelység a folyosó túlsó végén. Megdöbbentem. A kislányon az iskolában nem látszott ez a
rettenetes szegénység, mindig tisztán, mosolygósan jött iskolába. Vasárnap a misén néhány
szóval utaltam is erre a döbbenetes tapasztalatomra, az óriási szegénységre, amely itt van
mellettünk pár száz méterre, és nem is tudunk róla. Szentmise után egy fiatal pár bejött a sekrestyébe, hogy ők szeretnének segíteni. Kiderült, hogy a lány meg sem volt keresztelve, és az
volt élete egyik legelső miséje. Nem a régi, tősgyökeres hívők jöttek be segíteni, hanem ők.
Anyák napján történt az Egyesült Államokban. Egy férfi, akinek az édesanyja mintegy 200
km-re lakott tőle, bement a virágüzletbe, hogy egy nagy csokor virágot küldessen az édesanyjának. Ahogy kilépett az üzletből, egy szomorú 17 év körüli lányt látott a lépcsőn ülni.
Megkérdezte, hogy mi a baj. A lány elmondta, hogy nincs elég pénze, hogy egy pár szál virágot vegyen az édesanyjának. A férfi bevitte az üzletbe, és megvette neki a virágot. Kifelé jövet
felajánlotta, hogy el is viszi egy darabon. A lány beült az autóba, és a temetőhöz irányította a
kocsit. Ott kiszállt, bement a temetőbe, és az egyik sírhoz tette le a virágokat. A férfi döbbenten nézte. Aztán hirtelen elhatározással visszament a virágüzletbe, lemondta a küldeményt,
vett egy nagy csokor virágot, és levezette azt a 200 km-t az édesanyjához.
Jakab levele arra tanít: a hit tettek nélkül halott. A te hitednek, szeretetednek vannak-e tettei?
Észreveszed-e a nálad szegényebbet, akarsz-e segíteni neki? A szüleid érzik-e, hogy szereted
őket? Mit teszel értük?
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A nyelv
Testvéreim, ne akarjatok annyian tanítók lenni, hisz tudjátok, hogy ránk annál súlyosabb ítélet vár. Mert
sokban vétünk mindnyájan. Ha valaki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes férfi, az képes egész testét is
megfékezni. Ha ugyanis a lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek, akkor egész testüket
irányíthatjuk. Lám, a hajókat is, bármilyen nagyok, bármilyen erős szelek hajtják is őket, a kis kormány oda
irányítja, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy parányi testrész a nyelv is, mégis nagy dolgokat vallhat magáénak. Nézd, milyen kicsi a tűz, és milyen nagy erdőt felgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszság világa. A nyelv az a tagunk, amely egész testünket beszennyezi, lángba borítja változékony életünket, maga meg a pokoltól fogott
tüzet. Mert az összes vadak, madarak, csúszómászók és tengeri állatok természetét meg lehet szelídíteni,
s meg is szelídíti az emberi természet, de a nyelvet senki emberfia nem képes megszelídíteni. Az nyugtalan
gonosz, tele van halálos méreggel. Vele áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik az
Isten hasonlóságára vannak teremtve. Ugyanabból a szájból áldás és átok jön. Testvéreim, ennek nem volna szabad így lennie! Vajon a forrás esetében ugyanabból a nyílásból édes víz is fakad meg keserű is? Testvéreim, teremhet fügefán olajbogyó vagy szőlőn füge? Nem törhet elő sós forrásból édes víz (Jak 3,1–12).
Jakab levelének sokatmondó sorai ezek. A szavaink a szívünkből jönnek elő. Tükrözik a lényünket.
Szavakkal lehet életet adni, és életet pusztítani.

Szegények és gazdagok
Testvéreim, Urunk, a megdicsőült Jézus Krisztus hitét ne személyválogatással tartsátok. Ha közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény is elnyűtt ruhában,
figyelmetek a pompás öltözékű felé fordul, és így szóltok hozzá: „Foglalj itt kényelmesen helyet.” A szegénynek meg azt mondjátok: „Állj oda oldalra!” Vagy: „Ülj ide zsámolyomhoz!” Nem volt részrehajló ítéletetek? Nem gonosz gondolatok alapján ítéltetek? Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát az Isten nem
azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék
az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? Ti mégis lenézitek a szegényt. Hát nem a gazdagok
zsarnokoskodnak fölöttetek és hurcolnak benneteket a bíróság elé (Jak 2,1–6).
A világ javait kölcsönbe kapja minden ember, minden generáció. Ez a világ nem a mi tulajdonunk.
A világot Isten alkotta, és minden ember boldogulására szánta. Mi csak használjuk a világ dolgait
egy ideig. Úgy kell használnunk, hogy mások boldogulását, különösen a szegény boldogulását is
segítsük, és élhető világot hagyjunk hátra a következő nemzedéknek.

!

FELADAT
A hét folyamán próbáld valamilyen cselekedettel kifejezni a hitedet! Tegyél valami jót a szüleiddel, egy szegénnyel, vagy bármely rászoruló embertársaddal!
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39. János evangéliuma és levelei

A jánosi iskola
János evangéliumát és a három János-levelet János apostol tanítványi köre írta az apostoltól eredő
hagyomány alapján. Az evangéliumban ez a csoport meg is szólal: „mi tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága” (Jn 19,35; 21,24). Az evangélium Efezusban, vagy a város közelében íródott Kr. u. 90–100 körül,
a levelek ezután nem sokkal.
A János-levelek korrigálni akarják azoknak a nézeteit aki a János-evangéliumot félremagyarázták.
Az evangélium hangsúlyozza Krisztus istenségét, és azt, hogy a kereszt az ő megdicsőülése
volt (Jn 1,1; 13,31). A levelek hangsúlyozzák azt is, hogy ő testben jött el
(1Jn 4,2; 2Jn 7), és a vére által váltott meg (1Jn 1,7; 2,2).
Az evangélium kiemeli, hogy Krisztus tanítása által már tiszták
vagyunk, nem esünk ítélet alá (Jn 5,25; 13,10), de a levelek kiemelik a bűnök elkerülésének fontosságát is (1Jn 2,1.6; 3,3.7).
Az evangélium arról beszél, hogy már át is mentünk a halálból az életre (Jn 5,24), a levelek figyelmeztetnek arra, hogy még
nem nyilvánvaló, hogy a halálunk után mivé leszünk (1Jn 3,2).
Az evangélium beszél arról, hogy a Szentlélek elvezeti a tanítványokat a teljes igazságra (Jn 16,7); a levelek felszólítanak arra, hogy a lelkeket meg kell vizsgálni, mert sok hamis
próféta támadt (1Jn 4,1).

Szent János evangélista (1500 k.) – Rajna-vidék (Alsace)
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Kezdetben volt az Ige
Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige,ő volt kezdetben Istennél. Minden általa
lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a
neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem
ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. (Az Ige) volt az igazi világosság, amely
minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ.
A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten
gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem
is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az
Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. János tanúbizonyságot tett róla, amikor azt mondta: „Ez az, akiről hirdettem: Aki nyomomba lép, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.”
Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. Mert a törvényt Mózes
közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. Istent nem látta
soha senki, az egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van (Jn 1,1–18).
A János-evangélium Krisztust Igének, Logosznak nevezi. Ő ugyanaz az Ige, amely által Isten a
világot teremtette. A teremtő ige az a bölcsesség, amely ott ragyog a Napban, a Holdban, a csillagokban; ugyanaz, mint a kinyilatkoztatott Ige, aki testet öltött Krisztusban, aki tanított és meghalt
értünk. A teremtő Ige és a kinyilatkoztatott Ige ugyanaz. Jézusban az az örök Ige nyilvánult meg, amelyik kiolvasható a természet nyitott könyvéből is. Isten örök objektív törvénye, ami a világ dolgaiban
rejtőzik, Jézusban feltárult. Feltárult a világmindenség titka, az Isten szíve.

A jelek

?

Olvassátok el a kenyérszaporítás elbeszélését és Jézus halálának leírását Márk és János evangéliumában (Mk 6,30–44; 15,33–39; Jn 6,1–15; 19,25–37)! Melyek a legfeltűnőbb különbségek? Mi lehet ennek az oka?
Hogyan gondol valaki vissza egy eseményre 50 évvel később? Hogyan mondja el? Mi a
különleges abban, ahogyan János leírja Jézus életének eseményeit (pl. Jn 9)?
János apostol egy életen át elmélkedett Jézus életének eseményeiről. Ezeknek az eseményeknek a mélyebb jelentését akarja az evangéliumában leírni. Jézus csodáit jeleknek nevezi, mert jeleznek egy mélyebb valóságot:
Az, hogy Jézus kenyeret szaporított, jelzi azt, hogy ő maga a mennyből alászállott élő kenyér (Jn 6).
Az, hogy Jézus egy vakot meggyógyított, jelzi azt, hogy ő maga a világ világossága (Jn 9).
Az, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt, jelzi, hogy ő maga a feltámadás és az élet (Jn 11).
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Az első ilyen jel a kánai menyegző. Ez a menyegző előre utal Jézus keresztjére. Akkor jön
majd el Jézus órája, és akkor fogja Máriát újra
asszonynak szólítani (Jn 2,4; 13,1; 19,26). Jézus
kereszthalála felidézi az első asszony teremtését. Ahogyan az első asszonyt Isten az alvó
Ádám oldalából alkotta, úgy a kereszten a második Ádám oldalát megnyitják, ahonnan vér és
víz tör elő. A vér és a víz jelzik az Egyház szentségeit (keresztség és Eucharisztia). Krisztus halálából megszületik az Egyház, amelynek első és
legtökéletesebb tagja Mária. Mária az új asszony,
az újjáteremtett emberiség kezdete. A kánai
menyegző erre az eseményre utal: Isten és ember nászára (vö. Jn 3,29).
Jézus csodái tehát jelzik azt a legnagyobb
csodát, hogy Isten emberré lett, nekünk ajándékozza önmagát.

Giotto di Bondone: A kánai menyegző (1304–05)

Az ünnepek
A zsidók Kr. u. 90 táján a keresztényeket kizárták a zsinagógából, és megfogalmazták a názáretiek elleni átkot. Sok olyan zsidó származású keresztény volt, akinek a számára ez nagy fájdalmat okozott:
soha többé nem vehettek részt a zsidó vallási ünnepeken. Ezért az ünnepek fontos helyet kapnak a
János-evangéliumban.

A szombat
Jézus meggyógyított egy bénát a Beteszda-fürdőnél. Az evangélium azt is megjegyzi, hogy a fürdőnek öt oszlopcsarnoka volt. Ez kissé meglepő: általában egy medence körül négy oszlopcsarnok van.
Az ásatások azonban bizonyították az evangélium hitelességét. Feltárták a Beteszda-fürdőt, amely
két egymás melletti medencéből állt, és valóban öt oszlopcsarnoka volt.
Az ásatások egy másik érdekes tényre is fényt derítettek. A Beteszda-fürdő mellett egy pogány
gyógyítóhely is volt, amelyben több Aszklépiosznak, a gyógyítás istenének címzett hálaszobrocskát
és feliratot találtak. Ez magyarázza a Jn 5,4-ben olvasható másolói megjegyzést: nem Aszklépiosz,
hanem az Úr angyala gyógyít.
Jézus szombaton gyógyított. Azzal vádolják, hogy megszegte a szombatot. Jézus védekező beszéde egy rabbinikus elképzelést idéz fel. A rabbik úgy tartották, hogy szombaton az Úristen pihen, két dolgot azonban mégiscsak tesz. Szombaton is születnek és meghalnak emberek, ezért Isten
szombaton is ad életet és szombaton is ítélkezik a megholtak felett. Jézus erre utal, és azt mondja,
229

hogy az Atya ezeket a feladatokat átadta a Fiúnak. A Fiú is szüntelenül munkálkodik: életet ad és ítél. Ezért adott új életet a 38
éve bénán fekvő embernek is. Az Atya azt akarja, hogy mindenki
úgy tisztelje a Fiút, mint az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, az az Atyát
sem tiszteli.
Ezek a szavak a korabeli zsidóságnak is szólnak. Ha nem tisztelik
Krisztust, a Messiást, akkor nem tisztelik az Atyát, az Istent sem.
Akkor a szombatjuk, ahol az életet adó és ítélő Istent akarják tisztelni, kiüresedett. Valójában nem tisztelik őt, mert elvetik a Fiút.
Az igazi szombatot a keresztények ünnepelhetik, akik tisztelik a Fiút,
és ezért tisztelik az Atyát is.

A Beteszda-fürdő makettje az öt oszlopcsarnokkal

A húsvét
Húsvét táján Jézus kenyeret szaporít (Jn 6). A kafarnaumi beszédben visszautal a mannára. Az a kenyér tönkrement, ha valaki el akarta tenni másnapra. A Jézus adta kenyér nem megy tönkre.
Jézus maga az Élet Kenyere, aki életet ad a világnak. Az ő 12 tanítványa (és azok követői) a világ
végéig osztják majd az ő Kenyerét: erre utal a 12 kosár maradék. Az igazi húsvétot a keresztények
ünneplik, akik ezzel a mennyei Mannával táplálkoznak.

A sátoros ünnep
A sátoros ünnep több szertartására is utal a János-evangélium.
1. A sátoros ünnep első hat napján reggelenként vizet merítettek a Siloe-tóból, egy aranykorsóban felhozták a templomba, és az oltár nyugati oldalára öntötték (Sukkah 4,1–10). Palesztina felé
ugyanis Nyugatról jönnek az esőfelhők. Ezzel a szertartással esőért imádkoztak. A próféták jövendöltek is arról, hogy Jeruzsálemből a sátoros ünnepen majd vízforrás fakad (Zak 14,8). Jézus ezen
az ünnepen kiált fel: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Aki bennem, hisz, annak belsejéből élő víz
folyói fakadnak!” (Jn 7,37–38).
2. A sátoros ünnepen fáklyákkal és négy nagy menórával (hétágú mécsestartóval) kivilágították
az asszonyok udvarát. Egész éjszaka ünnep, tánc, öröm uralkodott itt. Ezzel idézték fel a tűzoszlopot,
amely a pusztában vezette a népet (Sukkah 5,4). Jézus a sátoros ünnepen mondja: „Én vagyok a világ világossága! Aki engem követ, nem jár sötétségben” (Jn 8,12).
A sátoros ünnep Krisztusban teljesedett be.

A templomszentelés ünnepe
Ez az utolsó ünnep, amelyre ebben a sorozatban utal az evangélium. A templomszentelés ünnepén arra emlékeztek, hogy Makkabeus Júdás megtisztította a templomot, és újra felszentelték az
oltárt. Jézus azt mondja, hogy ő az, akit az Atya megszentelt, és a világba küldött (Jn 10,36).
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Jézusban beteljesedtek a régi ünnepek, hiszen ezek mind a Messiásra mutattak, az ő eljövetelét készítették elő. Így a zsinagógából kizárt
keresztények nem veszítették el az ünnepeket,
hanem azok igazi lényegét ünneplik és élik.
Az evangélium egyébként utal a keresztény
szentségekre is. A vak, aki megmosdik a Siloe-tóban előre jelzi a keresztséget. Siloe ezt jelenti küldött, vagyis utal a Messiásra. A Küldött tava a keresztség. A keresztséget az első keresztények így
is nevezték: megvilágosodás. A vak, akinek megnyílik a szeme, jelzi a hitre jutó keresztényt (Jn 9).

A kenyérszaporítás helyét jelző mozaik – Tabhga

Az asszony szomorú, amikor szül
János evangélista gyönyörű hasonlatokkal érzékelteti a kereszt eseményének mélyebb jelentését.
Jézus oldalából vér és víz fakad. A próféták hirdették, hogy a végső időkben a templomból forrás
fakad (Ez 47). Jézus teste az új templom, amelyből az életet adó forrás kiárad a világra. Zakariás
próféta ezt írja: „Föltekintenek majd arra, aki keresztülszúrtak. (…) Azon a napon majd forrás fakad
Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak” (Zak 12,10; 13,1; 14,8). Jézus keresztje által Isten
irgalmának forrása áradt ki a világra.
Jézus halála a szülés fájdalmaihoz is hasonlít. „Az asszony is szomorú, amikor szül. (…) De amikor
a gyermeke megszületett, örül, mert ember született a világra” (Jn 16,21). Jézus a kereszt szenvedése által újjászüli, újjáteremti a világot (vö. Jn 3,3).
Ezek a gyönyörű képek megvilágítják a megváltás titkának igazi lényegét.

FELADAT
Kérd meg a szüleidet, vagy a nagyszüleidet, hogy az életük egy-két nagy eseményét meséljék
el neked! Próbáld megfigyelni, hogy mi az, ami fontos számukra az elmondott eseményekben!
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40. A Jelenések könyve

„Én, János, társatok az üldöztetésben”
A Jelenések könyvét egy János nevű keresztény próféta írta Patmosz szigetén. A mű szerzője tagja volt a János apostol körüli tanítványi körnek. Ez magyarázza a János-evangélium és a Jelenések
könyve néhány közös vonását (pl. a Bárány; Isten Igéje). A mű valószínűleg a Domitianus-féle üldözések idején (Kr. u. 81–96) keletkezett. Meg is említ egy Antipász nevű vértanút (Jel 2,13), és utal a
Szmirna városában átélt szorongattatásra (Jel 2,10). A könyvet levélként körbeküldték hét egyháznak (Jel 2–3).
A mű jól megszerkesztett alkotás. Több hetes
sorozat szerepel benne: 7 levél a 7 egyháznak,
7 pecsét, 7 harsona, 7 csésze. Leírja Babilon bukását, amelyet parázna asszonyhoz hasonlít,
majd a mennyei Jeruzsálem leszállását, amelyet
gyönyörű menyasszonyhoz hasonlít.

A jelképek eredete
Bibliai jelképek
A mű rengeteg jelképet tartalmaz. Ezek nagy része előfordult már az Ószövetségben is. Az isteni
trón leírása a négy élőlénnyel és a tűzfolyóval;
a könyvtekercs megevése; az Isten szolgáinak
megjelölése; Góg és Magóg (az északról betörő vad pogány népek) legyőzése Ezekiel próféta könyvében is szerepel (Ez 1; 3,1–3; 9,4–6; 38).
A tengerből felemelkedő vadállat Dánielnél
(Dán 7), a négy lovas Zakariásnál fordul elő
(Zak 1,8).
Megiddó városa, amely az Ezdrelon-síkság stratégiai pontja volt – Harmageddón
(Jel 16,16) Megiddó hegyét jelent

232

Titokzatos nevek
Titokzatos nevek is előfordulnak a könyvben. Ilyen például Harmageddón, ahol a végső idők nagy
csatája zajlik majd. A név megfejtése könnyű. A „har” héber szó, azt jelenti: hegy. A Mageddón pedig
Megiddó városának neve. Az Ószövetség idejének sok nagy csatája a Megiddó hegyénél, az Ezdrelon-síkságon folyt le. Ezért helyezi ide a könyv a végső idők nagy csatáját is.

Bibliai matematika
Titokzatos számok is szerepelnek a könyvben.
zz
„Egy idő, két idő és fél idő” (Jel 11,11; 12,14; Dán 7,25). Vajon mit jelent ez?

1+2+½ = 3½
Három és fél a 7 fele. A 7 a teljesség száma volt, a fele a megtört időt, a gonosz idejét, a szenvedés
idejét jelenti. Ugyanezt jelenti a 42 hónap és az 1260 nap is (3½ év).
zz
144000 (Jel 7,4–8).

144 = 12x12
Izraelnek 12 törzse volt. a 144000 jelképezi az Izrael népéből üdvözülők teljességét. Ez természetesen jelképes szám. A 144000 megemlítése után a Jelenések könyve még elmondja, hogy a többi
népek közül megszámlálhatatlan sokaságot látott a mennyben (Jel 7,9). A Jehova tanúinak, akik
144000 üdvözültet hisznek, csak egy sorral kellene továbbolvasniuk a Bibliát.
zz
666

(Jel 13,18). A 7 a tökéletes szám, ezért a 6 a legtökéletlenebb, mert majdnem 7, annak akar
látszani. Ezért lesz a 6 a gonosz száma. A gonosz becsapja az embert, „az igazság angyalának” akar
látszani (2Kor 11,14). Ezen kívül Néró császár nevének számértéke 666. Néró császár őrületében felgyújttatta Róma egy részét, egy férfirabszolgájával összeházasodott, a keresztényeket égő fáklyaként használta a palotája (a Domus Aurea) kertjében, amikor Róma népét fogadta.

Kortörténeti utalások
Babilon a népeket eltipró és keresztényüldöző Rómát jelenti. Ahogyan Babilon elpusztította Jeruzsálemet, úgy Róma is. A parázna asszony „hét dombon ül” (Jel 17,9) – nyilvánvaló utalás ez Róma
hét dombjára.
A várost parázna asszonyhoz is hasonlítja a látnok. A városok nevei általában nőneműek voltak,
és a városokat női alakokkal szimbolizálták (Pallasz Athéné; Róma istennő; Sion leánya). A bűnös városokat parázna asszonyhoz hasonlították (Iz 1,21; 23,16; Náh 3,4). Az ókorban a prostituáltak gyakran magukon hordták a nevüket, hogy le lehessen szólítani őket. Erre utal az, hogy a vadállat testére
nevek vannak felírva.
A Római Birodalmat abban az időben sokan tisztelték, nagyra tartották. A látnok megmutatja
ennek a birodalomnak az erkölcsi romlottságát. Parázna asszonyhoz hasonlít, amely a vértanúk
vérétől részeg.
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„Senki nem adhatott és vehetett, aki nem viselte a vadállat számát” (Jel 13,18). A korabeli pénzeken rajta volt a császárok felirata. Pl. „Divinus Augustus Pater” (Isteni Augustus Atya). A vadállat
képmása, amelyet imádni kellett, a császárok szobraira utal.
A Rómát legyőző ellenség a Pártus Birodalomra utal. Kelet királyai átkelnek az Eufráteszen (ez volt
a határ a Római és a Pártus Birodalom között) kék és sárga vértekben (a pártusok színei; Jel 9,1–19;
16,12–16). Abban az időben Róma egyetlen potenciális ellenfele a Pártus Birodalom volt. Ezt Róma
soha nem tudta legyőzni, leigázni. A látnok a pártusok képében ábrázolja a gonosz birodalmat elsöprő hadsereget.

Egy asszony, akinek öltözete a Nap
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az
égen: egy nagy vörös sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az
ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt
megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához (Jel 12,1–5).
A nagy jel az égen, a Napba öltözött asszony jelenti a Messiás édesanyját, Máriát, és jelenti az Egyházat is. Máriára utal az, hogy a fiúgyermek, akit szül, majd „vaspálcával kormányozza a nemzeteket”. A Zsoltárok könyve ugyanezekkel
a szavakkal jövendölt a Messiásról (Zsolt 2,9). Az égi jel az Egyházra is
utal. Később hallunk arról, hogy „a sárkány haragra lobbant az asszony
ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait
és kitart Jézus tanúsága mellett” (Jel 12,17). A gonosz küzd az Egyház
gyermekei ellen is.
A látomás utal a Teremtés könyvének jövendölésére, amely szerint
az asszony gyermeke majd széttiporja a kígyó fejét (Ter 3,15). Utal a látomás
Izajás jövendölésére is, ahol „az Úr maga ad jelet” a királynak, és a jel ez lesz:
„a szűz fogan, és fiút szül” (Iz 7,14).
A Jelenések könyve világosan ábrázolja, hogy a menny királynője Krisztus édesanyja, a Napba öltözött asszony. Minden olyan keresztény gyülekezet vagy irányzat, amelyből hiányzik a Szűzanya iránti tisztelet, kihagy a Biblia üzenetéből.

A Napba öltözött asszony – Szobor az esztergomi szeminárium kápolnájában
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A könyv üzenete
Olvassátok el Pilinszky János Introitusz című versét! Mit jelentenek a versben szereplő jelképek: a könyv, a bárány és az üvegtenger?
Ki nyitja meg a betett könyvet?
Ki szegi meg a töretlen időt?
Lapozza fel hajnaltól-hajnalig
emelve és ledöntve lapjait?

És ki nem fél közülünk? Ki ne félne,
midőn szemét az Isten is lehúnyja,
és leborúlnak minden angyalok,
és elsötétűl minden kreatúra?

Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni
ki merészel közülünk? S ki merészel
a csukott könyv leveles sürüjében,
ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel?

A bárány az, ki nem fél közülünk,
egyedül ő, a bárány, kit megöltek.
Végigkocog az üvegtengeren
és trónra száll. És megnyitja a könyvet.

A trónon ülő jobbjában egy kívül-belül teleírt könyvtekercset láttam, amely hét pecséttel volt lepecsételve. Aztán láttam egy hatalmas angyalt, aki nagy hangon kérdezte: „Ki méltó rá, hogy kibontsa a tekercset,
feltörje pecsétjeit?” De senki sem tudta, sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt kibontani és
elolvasni a tekercset. Erre sírva fakadtam, hogy senki sem volt méltó a tekercset kinyitni és elolvasni. Ekkor a vének közül az egyik így szólt hozzám: „Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja.
Ő majd kinyitja a könyvet, feltöri hét pecsétjét.” Most azt láttam, hogy a trón és a négy élőlény és a huszonnégy vén között ott áll a Bárány, mintha leölték volna. Hét szarva volt és hét szeme – ezek az Isten hét
szelleme, akiknek küldetésük az egész földre szól. A (Bárány) odament, és átvette a trónon ülő jobbjából
a könyvet. Amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt. Hárfája volt mindegyiknek és tömjénnel tele aranycsészéje – ezek a szentek imádságai. Új éneket énekeltek: „Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet és feltörd pecsétjeit, mert megöltek, és véreddel megváltottad
(az embereket) Istennek, minden nyelvből, népből és nemzetből, Istenünk országává és papjaivá tetted
őket, és uralkodni fognak a földön.” És láttam meg hallottam sok angyalt, az élőlények és a vének hangját,
akik a trón körül voltak, számuk tízezerszer tízezer, és ezerszer ezer volt, és nagy szóval mondták: „Méltó
a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség
és az áldás” (Jel 5,1–12)
A hétpecsétes könyvben a jövő titka van leírva. Kinek a kezében van a jövő? Ki irányítja a történelmet? Ez ennek a látomásnak a kérdése. A válasz pedig: nem a nagy vadállat, nem a hatalmas,
népeket eltipró Római Birodalom. A gyönge Bárány az, aki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet.
A történelmet ő irányítja, ő viszi előre, és azok, akik az ő nyomába lépnek. A történelmet igazából
nem a pénz, nem győztes csaták viszik előre, hanem olyan emberek, akik belevetik magukat a világ
szántóföldjébe, mint búzamagok. Általuk lesz ez a világ egyre szebb, egyre emberhez méltóbb.
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Krisztus – VI. századi mozaik a ravennai San Vitale-bazilikában

Fra Angelico: Az üdvözültek serege (XV. sz.)

Két tanúmnak meghagyom, hogy szőrzsákba öltözve ezerkétszázhatvan napig hirdessenek bűnbánatot.” Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld Urának színe előtt áll. Ha valaki ártani akar nekik,
tűz csap ki szájukból, és elpusztítja ellenségeiket. Mert aki ártani akar nekik, annak így kell elpusztulnia.
Hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy küldetésük idején ne essen az eső. Hatalmuk van arra is, hogy
a vizet vérré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják. Amikor befejezik
tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységből, harcra kel ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük ott
hever majd a nagyváros utcáján, amelyet átvitt értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol
Urukat is keresztre feszítették. Holttestüket sokan fogják nézni a népek, törzsek, nyelvek és nemzetek
közül három és fél napon át, nem engedik, hogy tetemüket sírba tegyék. Ezen a föld lakói ujjonganak és
vigadnak, és örömükben ajándékot küldenek egymásnak, hiszen ez a két próféta gyötrelmére volt a föld
lakóinak. De három és fél nap elteltével az Istentől az élet lehelete szállt beléjük, és talpra álltak. Akik látták őket, azokat nagy félelem fogta el. Az égből hangos szózat hallatszott: „Gyertek fel ide!” S ellenségeik
szeme láttára egy felhőn fölszálltak az égbe (Jel 11,3–12).

A tanú (görögül: mártír) szó igen hamar a keresztény vértanúkat jelentette. A vértanúk látszólag
a történelem vesztesei. Átgázolt rajtuk a történelem kereke. Eltaposták őket, sokszor még a holttesteiket sem volt szabad eltemetni. A valóságban a vértanúk Mózeshez és Illéshez, a Biblia legnagyobbjaihoz hasonlítanak. Angyalok viszik a testüket az égbe, ítélni fogják majd a világot.

236

Tűzben játszó, csillogó üvegtengert láttam. Akik legyőzték a vadállatot, képmását és nevének számát, ott
álltak az üvegtengeren, a kezükben az Isten hárfája. Mózesnek, az Isten szolgájának, és a Báránynak énekét énekelték: „Nagyok és csodálatosak a tetteid, Uram, mindenható Isten! Útjaid igazságosak és igazak,
nemzetek Királya” (Jel 15,2–3)

Mózes a tengeren vezette át a választott népet a szabadságba.
A vadállatok elé dobott keresztény vértanúk sokszor a cirkuszok
porondjain összekapaszkodtak, és amíg tudtak, énekeltek. A lelátókról az emberek döbbenettel nézték ezt. Mózes énekét, a szabadulás énekét énekelték. A kínok tengere járható út lett a számukra, üvegtenger. Átkeltek rajta egy másik világba.
A Jelenések könyvének záró képe nem a bűnös Babilon. A történelem vége nem az ember által épített bűnös város, nem az égig
felérni akaró Bábel, nem a parázna asszony. A történelem beteljesedése a fentről leereszkedő mennyei város, az Isten gyönyörű
menyasszonya.
A könyv elején és végén Isten szavát halljuk: „Én vagyok az alfa
és az ómega, a kezdet és a vég” (Jel 1,8; 22,13). A történelem Isten
kezében van, ő fogja beteljesíteni. Tőle jöttünk, és hozzá térünk
haza.
A Jelenések könyve nem egy különleges, rejtjelezett időszalag, amelynek szimbólumait az egyes történelmi eseményekkel
azonosítani kellene. A könyv sokkal inkább egyetlen hatalmas
látomás, egyetlen freskó a történelmet a mélyben irányító isteni
erőről, és a jó és a gonosz küzdelméről, a történelem végső beteljesedéséről.

Michelangelo Buonarroti: Az utolsó ítélet (részlet, 1535–41)
– A Sixtus-kápolna freskója

?

Látszik-e az, hogy a történelem Isten kezében van? Tudsz-e erre példát mondani?

FELADAT
Határozd el, hogy a Biblia egész életedben az útitársad lesz! Törekedj arra, hogy ne múljon el
nap anélkül, hogy kinyitnád a Könyvek Könyvét!
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