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I. Az emberiség őstörténete az Ószövetség 
elbeszélése szerint.

1. §. Ádám és Éva, az e lső  emberpár.
I. Móz...1—3. r.

Mózes első könyvének elbeszélése szerint Isten a 
világot a következő sorrendben teremtette. Kezdetben 
teremtette az eget és a földet, azután a világosságot, 
így lett az első nap; a második napon teremtette a 
mennyboltozatot, a harmadikon elválasztotta a vizet a 
száraztól. A negyedik napon teremtette a napot, hol
dat és csillagokat, az ötödiken a vízben élő állatokat 
és a madarakat, a hatodikon a szárazföldi állatokat és 
az embert. A hetedik napon szünetelt, megszentelte s 
megáldotta azt.

Isten az embert saját képére és hasonlatosságára 
teremtette: adott neki halhatatlan lelket, megáldotta 
gondolkodó értelemmel, érző szívvel és cselekvésre 
képes akarattal s céljául azt tűzte ki, hogy uralkodjék a 
föld felett. A férfi-embert Ádámnak, az asszonyt pedig 
Évának nevezte, őket mint férjet és feleséget egymás
nak rendelte s így szerezte a házasság szövetségét.

Isten a világot jónak teremtette s az első emberpár 
boldogan élt az Éden kertjében. Boldogságában azon
ban hamar megfeledkezett Istenről. Az Éden kertjének 
minden fájáról szabadon ehetett gyümölcsöt, csak azt 
tiltotta meg neki Isten, hogy a jó és gonosz tudásá
nak fájáról egyék.' Ádám és Éva azonban megszeg
ték a tilalmat: ettek a tiltott fa gyümölcséből s ezzel 
bűnt követtek el. A büntetés nyomon kisérte bűnüket: 
Isten kiűzte őket az Éden kertjéből, elvesztették ártat
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lanságukat, boldogságukat és halhatatlanságukat, életük 
ezentúl küzdelem, szenvedés s fáradságos munka lett. 
De a jó győzelmét a bűn felett biztosította Isten, mi
kor így szólt: „Az ember fejedre tapos (t. i. a kígyónak 
vagyis a bűnnek), te pedig annak sarkát mardosod". 
Ezzel kijelentette, hogy a bűn harcolni fog az ember
rel, de az ember diadalmaskodni fog rajta, amit Jézus 
Krisztus később véghez is vitt.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és föld
nek teremtőjében. (Ap. hitv. I.)

Megemlékezzél a szombatnapról. (III. par.)
Sirák 21, 2. Fuss a bűn elől, mint kígyó elől, mert ha közel 

mégy hozzá, megmar tégedet.
Csak a bűntől őrizkedjél,
Nézz Jézus példájára:
Csak a jóban serénykedjél,
Lépj az élet útjára;
Vedd a lélek fegyverét,
Imádságot és igét,
így jutsz bizton győzelemre
S égi pálma száll fejedre.

Daliam; Mint a szép híves patakra. — D. é. 436. 4.

2. §. Ábel, a bűn e lső  áldozata.
I. Móz. 4.

A bűn, melybe az első emberek estek, utódaikra 
is elterjedt.

Ádámnak és Évának két fia volt: Kain és Ábel. 
Kain földmívelő, Ábel pedig pásztor lett.

Egyszer áldozatot vittek az Úrnak: Kain a föld 
terméséből, Ábel a juhok zsengéjéből. Ábel ajándékát 
Isten kedvesen vette, mert Ábel szelidlelkű, jó ember 
volt, Káinét azonban nem fogadta szívesen, mert Kain 
sötétlelkű, gonosz volt. Emiatt Kain haragra gerjedt 
és mikor a mezőn voltak, megölte Ábelt.

Isten Káint e gonosztettéért megbüntette: bujdosóvá 
és vándorlóvá tette. Kain elbujdosott Édentől keletre
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és lelkiismeretének furdalásai miatt sehol sem talált 
nyugtot.

Hogy pedig a bűn egyedül uralkodóvá ne legyen 
a földön, Ádámnak és Évának még egy fiút adott Isten: 
Sethet. Seth és utódai istenfélők voltak, de Kain és utó
dai nem tisztelték az Urat s ősei lettek a pogányoknak.

Jak. 3, 16. Ahol irigység van, ott háborúság és minden gonosz 
cselekedet van.

Ne ö lj! (V. par. és magyarázata.)
Egy Urunk s Atyánk van,
Egy test tagjai vagyunk,
Illik mint testvérek,
Szeretetheti maradjunk.
Isten úgy alkotá 
Az egész világot,
Hogy csak a szeretet 
Adhat boldogságot.

Dallam: Isten, óh szent Isten. — D. é. 443. 4.

3. §. Noé, Isten e lső  szövetségese.
I. Móz. 6 -9 .

Mikor Kain utódai összeházasodtak Seth maradé
kaival, ezek is megromlottak tőlük s amint az embe
rek elszaporodtak, mindnyájan elpártoltak Istentől. Isten 
azonban nem büntette meg őket rögtön, hanem időt 
adott megtérésükre. Csak mikor a kiszabott idő letelt, 
határozta el, hogy özönvizet bocsát a földre s meg
bünteti az embereket.

Azonban, hogy a jónak a győzelmét biztosítsa a 
rossz felett, kiválasztotta Noét, aki kegyes és istenfélő 
maradt s megmentette az özönvízből.

Noé az Úr parancsára bárkát épített, családjával 
bement abba, állatokat és elegendő eledelt vitt be a 
bárkába. Akkor megindult az eső és esett negyven 
nap és negyven éjjel s minden élőlény elpusztult, de 
a bárka biztosan úszott a víz felszínén.

150 nap múlva a víz apadni kezdett s a bárka fenn
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akadt az Ararát hegyén. Noé azonban csak akkor jött ki a 
bárkából, mikor a galamb, melyet többször kibocsátott, 
nem tért többé hozzá vissza. Amint családjával a bárká
ból kilépett, oltárt épített, áldozott az Úrnak s így 
köszönte meg, hogy őt az özönvízből megszabadította.

Az Úr szövetséget kötött Noéval: Noé meg
fogadta, hogy hű marad az Úrhoz, az Úr pedig meg
ígérte, hogy többé nem bocsát özönvizet a földre, 
hanem „míg a föld lesz, vetés és aratás, hideg és 
meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek". A 
szövetség jeléül pedig a szivárványt helyezte az égre.

Noé három fiától népek származtak: Sémtől a 
sémi-, Kámtól a kámi-, Jáfettől a jáfeti-népek.

Zsolt. 37, 38-39. A bűnösök mind elvesznek; a gonosznak 
vége pusztulás. Az igazak segedelme az Úrtól van.

Nincs ember, kinek szívéhez 
A bűn szennye nem tapad,
Gyarló kebled, a míg érez,
Táplál vétkes vágyakat.
H agyd el a bűnös utat,
Térj meg, kövesd az Urat,
Bűnbánóan imádkozzál 
S az Úr kegyelmében bízzál. . .

Dallam : Jézus, sebeidnek mélye. — D. é. 353. 2.

II. A zsidó nép őstörténete.

4. §. Ábrahám, a hit hőse.
I. Móz. 11-18. r. (2000 Kr. e.)

Noé utódai mindnyájan egy nyelvet beszéltek. De 
midőn a Sinhar síkságán letelepedtek s ott hiú dicsőség
vágyból égig érő tornyot akartak építeni, Isten össze
zavarta nyelvüket és elszélesztette őket. Idővel nagyon 
megszaporodtak s megromlottak. Az Úr azonban ki
választott a Sém ivadékai közül egy kegyes férfiút: 
Ábrahámot.
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Ábrahám Háránban lakott atyjának Tárénak házá
ban. Mivel azonban Táré és háza népe idegen istene
ket imádtak s csak Ábrahám tisztelte az Urat, az Úr 
így szólt hozzá: »Eredj ki a te földedből és a te rokon
ságod közül és a te atyádnak házából a földre, melyet 
én mutatok neked. És nagy nemzetté teszlek és meg
áldalak téged és felmagasztalom a te nevedet és áldás 
leszesz. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és 
aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te 
benned a föld minden nemzetségei."

Ábrahám bízott az Úrban. Feleségével Sárával és 
testvérének a fiával, Lóttal kiköltözött Mesopotámiából 
s Kanaánba ment, ahol Sikem vidékén állapodott meg. 
Itt megjelent neki az Úr s biztosította, hogy azt a 
földet utódainak adja. Ábrahám oltárt épített ott és 
segítségül hívta az Urat.

Mikor ő és Lót nagyon meggazdagodtak, úgy, 
hogy a legelő kevés volt barmaiknak, Ábrahám inkább 
elvált Lottói, semhogy versengett volna vele. Lót 
elment a Holt-tenger felé, ahol akkor Sodorna és 
Gomorra feküdt, Ábrahám pedig Hebron felé vonult.

Sodorna és Gomorra lakosai gonoszok voltak, de 
Ábrahám imádkozott értük s Lót és családja — felesége 
kivételével — meg is menekültek a pusztulástól, mely 
a két várost érte.

Ábrahám gazdag volt, de mégsem érezte magát 
boldognak, mivel nem volt fia és örököse. Isten azon
ban ígéretet tett neki, hogy nagyszámú utódai lesznek. 
Ábrahám bízott, hitt az Úr szavának ezúttal is s ezt a 
hitet tulajdonította neki igazságul, ezért a hitéért ismerte 
el igaz embernek az Úr. így lett Ábrahám a hit hőse.

I. parancsolat és magyarázata.
Zsolt. 37., 3 -4 . Bízzál az Úrban és jót cselekedjél, e földön 

lakozzál és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban és megadja 
néked szívednek kéréseit.
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Hagyjad  a jó Istenre 
Minden te utadat!
Ha bánt szíved keserve,
O néked nyugtot ad.
Ki az eget hordozza 
S oszlat felhőt, szelet:
Napját rád is felhozza,
Atyád ő, áld s szeret.

Dallam : Szívem szerint kívánom. — D. é. 370. 1.

5. §. Izsák, az ígéret fia.
I. Móz. 21—22. r.

Az Úr Ábrahámmal szövetséget is kötött és meg
újította az Ígéreteket, melyeket előbb tett neki, mondván: 
»Tekints fel az égre és számláld meg a csillagokat, 
ha azokat megszámlálhatod, — így lesznek a te utódaid". 
Később hírül is adta neki, hogy egy év múlva Sárá
nak fia lesz.

Egy év múlva az Úr Ígérete beteljesedett: Sárának 
fia született és Ábrahám elnevezte Izsáknak.

Ábrahám nagyon istenfélő volt s az Úr akaratát 
mindenben híven igyekezett teljesíteni. Mikor Izsák 
gyermekifjúvá fejlett, útrakelt vele s a Moriah hegyére 
ment, hogy ott fiát Istennek feláldozza. Készséggel 
követte édesatyját Izsák s csak azt kérdezte, mikor a 
Moriah lejtőjén fölfelé haladtak: »Hol van az áldozatra 
való állat?" Midőn atyja azzal világosította fel, hogy: 
»Isten majd gondoskodik róla", — gyermekszíve meg
nyugodott a feleleten.

Mikor Ábrahám felépítette az oltárt, rárakta a fát, 
megkötözte fiát s rátette az oltárra, hogy feláldozza. Izsák 
gyermeki engedelmességgel tűrte, amit atyja vele tett.

Amint azonban Ábrahám Isten iránt ilyen készséges
nek bizonyult, az Úr kijelentéséből megértette, hogy 
fiát nem kell a pogányok szokása szerint feláldoznia, 
hanem kost áldozhat fel helyette Ábrahám tehát kost
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áldozott fel Izsák helyett. Az Úr ez alkalommal is biz
tosította ígéreteinek teljesítéséről, midőn így szólt: 
„Megáldalak tégedet és megsokasítom a te utódaidat, 
mint az ég csillagait és a fövényt, mely a tenger part
ján van és megáldatnak a te utódaidban a földnek 
minden nemzetségei“.

Izsák ezek után örömmel tért vissza atyjával Beer- 
sebába, ahol laktak.

Példabeszédek 6, 20. Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját 
és anyád tanítását el ne hagyjad.

Szent igédnek fáklyája 
Legyen én hív útmutatóm,

Jézus dicső példája 
Legyen mindenkor oktatóm,
Ki szüleit tisztelte 
S éltét szentül rendelte.

Dallam: Jézus én bizodalmám. — D. é. 469. 4.

6. §. Rebeka, az engedelm es leány.
I. Móz. 23-24. r.

Mikor Sára meghalt, Ábrahám minden gondját arra 
fordította, hogy Izsákot megházasítsa. Mivel azonban azt 
akarta, hogy a szövetséget, melyet Isten vele kötött, utódai 
is híven megtartsák, nem vett fiának a pogányok közül 
feleséget, hanem megeskette hűséges szolgáját Eliézert, 
hogy Háránból, Ábrahám rokonai közül hoz Izsáknak 
feleséget. Azután elküldte Eliézert Mesopotámiába.

Eliézer esküjéhez híven cselekedett: tíz tevét aján
dékkal gazdagon megrakott és elindult a hosszú útra.

Amint egy este vízmerítés idején Hárán városához 
ért s a kútnál megpihent, így imádkozott: „Uram, én 
uramnak, Ábrahámnak Istene! íme a város leányai 
kijönnek vizet meríteni, add, hogy amelyiknek azt 
mondom: Hajtsd meg a te vedredet, hogy igyam és 
az azt mondja: Igyál, sőt a te tevéidet is megitatom, 
— az legyen Izsák felesége.“
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Az Úr meghallgatta a hű szolga kérését s meg
ismertette vele Rebekát, Bethuel leányát, aki vederrel 
a vállán jött vízért. Mikor Eliézer vizet kért tőle, a 
leány azt telelte: „Igyál uram" és mikor Eliézer ivott, 
Rebeka mondá: „A te tevéidnek is merítek". Azután 
meghívta házukhoz szállásra, ahol szívesen látták.

Eliézer azonban addig ételhez sem nyúlt, míg el 
nem mondta, miért jött. Mivel a szülők beleegyeztek 
Eliézer kérésébe, Rebeka kész volt Izsákhoz feleségül 
menni és másnap útrakelt Eliézerrel Kánaán felé.

Mikor Izsák meglátta Rebekát, megszerette, feleségül 
vette és anyja, Sára sátorába telepítette.

így jutott el Rebeka, az engedelmes, szolgálatkész 
leány Kánaánba, ahova azért vezérelte az Úr, hogy az 
ő választott népének ősanyja legyen.

Efez. 6, 1 -3 . Ti gyermekek engedelmesek legyetek az Úrban 
a ti szüléiteknek . . .

IV. parancsolat és magyarázata.
Mint jó  gyermek hozzájok 
Add hív s engedelmes legyek;
Ha keresztet mérsz rájok,
Szenvedésökben részt vegyek 
S ha örülnek, vigadjak,
Éltökért hálát adjak.

Dallam: Jézus én bizodalmám. — D. é. 469. 2.

7. §. Ézsau, a könnyelm ű testvér.
I. Móz. 25-26. r.

Izsák ugyan megtartotta az Istennel való szövetséget, 
de a bűn mégis beférkőzött az ő családjába is.

Izsáknak és Rebekának ikerfia született: Ézsau és 
Jákob. Ézsau erős, piros-pozsgás, vadászatot kedvelő, 
Jákob szelíd, sátorban lakozó volt. Amilyen a foglal
kozásuk, olyan volt a jellemük is: Ézsau érdes, hirtelen 
elhatározású, meggondolatlan és könnyelmű, Jákob sima *
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modorú, megfontolt, számító és ravasz. Izsák Ézsaut, 
Rebeka Jákobot szerette jobban.

Egy alkalommal Ézsau fáradtan jött haza a mező
ről, amikor Jákob valami lencse-féle ételt főzött s kért 
Jákobtól az eledelből. Jákob azonban csak oly feltétellel 
adott neki, ha eladja elsőszülöttsége jogát. Ézsau elég 
könnyelmű volt s eladta elsőszülöttsége jogát az ételért.

Mikor Jákob ilyen könnyűszerrel jutott az első- 
szülöttség jogához, nem elégedett meg azzal, hanem 
az apai áldást is akarta bírni. Anyja segítségével félre
vezette atyját, aki így áldotta meg: „Adjon az Isten 
tenéked az ég harmatából és a föld kövérségéből és 
gabonának és bornak bőségét. Népek szolgáljanak 
neked és nemzetségek hajoljanak meg előtted; légy 
úr a te atyádfiain. . .  Átkozott, aki tégedet átkoz és 
aki téged áld, legyen áldott." Ezzel az áldással Izsák 
úrrá tette Jákobot Ézsau felett.

így bűnhődött Ézsau az ő könnyelműségéért: el
adta elsőszülöttsége jogát s elvesztette az elsőszülöttet 
megillető áldást, mert atyja ugyan megáldotta őt is, 
de már csak így: „íme kövér földön lesz lakásod és 
részed lesz az ég harmatjából. . .  és fegyvered után 
élsz és öcsédet szolgálod. De lészen, mikor ellene 
támadsz, letöröd igáját nyakadról".

Mivel Jákob alkalmasabb volt Isten terveinek ki
vitelére, az Úr őt választotta ki, de míg arra méltó lett, 
különféle megpróbáltatásokon, szenvedéseken kellett át
mennie, hogy megtisztuljon. A jó tulajdonságok meg
voltak benne, de azokat napfényre kellett hozni.

VII. és IX. parancsolat és magyarázata.
Zsid. 12, 16. Ne legyen senki istentelen, mint Ézsau, aki 

egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát.
Tékozlástól óvj meg engem,
Ne hagyd bűnre vesztegetnem,
Kezedből vett javaimat,
Rám árasztott áldásidat.
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Taníts bölcs sáfárkodásra,
Józan takarékosságra,
Magam s más javát munkáljam,
Áldásodat megháláljam.

Dallam : Készítsd magad kedves lélek. — D. é. 452. 2.

8. §. Jákob, a kiválasztott testvér.
I. Móz. 28-33.

Mivel Ézsau bosszút esküdött Jákob ellen, Rebeka 
elküldte Jákobot Mesopotámiába testvéréhez, Lábánhoz. 
Jákob útrakelt s mikor egyszer a pusztában ráesteledett, 
követ tett a feje alá s ott hált. Álmában megjelent neki 
az Úr és így szólt hozzá: „Én vagyok az Úr, Ábrahám
nak, a te atyádnak Istene és Izsáknak Istene, ezt a 
földet, melyen fekszel, neked és utódaidnak adom és 
tebenned és utódaidban áldatnak meg a föld minden 
nemzetségei".

Reggel, amint felébredt, felállította a követ oszlopul, 
olajat töltött rá és elnevezte azt a helyet Béthelnek 
vagyis Isten házának.

Lábánnál, akinek két leánya volt: Lea és Rácliel, 
szolgálatba állott. Mivel pedig a szép termetű és arcú 
Ráchel megtetszett neki, ajánlatot tett Lábánnak, hogy 
Ráchelért hét esztendőt szolgál. Lábán elfogadta az 
ajánlatot, de miként Jákob Ézsaut, úgy Lábán őt csalta 
meg, mert mikor a hét esztendő letelt, a gyenge szemű 
Leát adta neki feleségül s kényszerítette, hogy Ráchelért 
újabb hét évet szolgáljon.

Jákob keservesen érezte, mennyire fáj az, ha valakit 
saját rokona megcsal. Lábán egyébként más módon 
is megcsalta, mert kikötött bérét megrövidítette.

Mindemellett a 20 év alatt, melyet Lábánnál szol
gálatban töltött, annyira meggazdagodott, hogy Lábán 
és háza népe irigy szemmel néztek rá. Emiatt családjá
val, szolgáival és nyájával útrakelt, hogy visszatérjen 
Kanaánba, Lábán azonban még akkor is üldözte.
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Lelki szorongással, félelemmel közeledett Kánaán
hoz, mert Ézsautól rettegett. Óvatosságból seregét két 
részre osztá, hogy ha Ézsau az egyiket levágja, legalább 
a másik megmaradjon. Ézsauhoz követeket küldött 
ajándékkal, majd így imádkozott az Úrhoz: „Óh én 
atyámnak, Áhrahámnak és Izsáknak Istene Jehova! 
Kisebb vagyok minden te jótéteményeidnél és minden 
te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél, 
mert csak pálcámmal mentem át a Jordánon, most 
pedig két sereggé lettem. Szabadíts meg engem, kér
lek, az én bátyám, Ézsau kezéből."

Mikor pedig a Jabbok folyón átkeltek, Jákob egész 
éjjel virrasztód és imádkozott, de lelke csak akkor 
nyugodott meg, mikor Isten biztosította áldásáról és 
bocsánatáról s megmutatta neki, hogy a csalással szer
zett törzsfői méltóságot az ő áldása nélkül nem birhatja.

Midőn Ézsauval találkozott, megalázta magát: meg
hajolt előtte hétszer, Ézsau pedig megbocsátott neki, 
megölelte, megcsókolta s ajándékát csak nehezen fo
gadta el.

Jákob a megpróbáltatások ilyen iskoláján ment át, 
míg belőle az emberek felett diadalmaskodó, hivő 
lélek lett.

Máté 7, 7. Kérjetek és megadatik nektek, keressetek és találtok, 
zörgessetek és megnyittatik nektek.

. . .  Isten nevét minden szükségünkben segítségül hívjuk és 
hálaadással dicsőítsük. II. par. magy.

Az Úr az én hű pásztorom 
És megtart oltalmában,
Azért meg nem fogyatkozom 
Semminemű javában.
Engem ő maga legeltet 
És szent beszédével éltet 
Gyönyörűséges helyen.

Dallam: Dicsőség mennyben Istennek. -  D. é. 368. 1.
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9. §. József, a m egbocsátó testvér.
I. Móz. 37, 39-44., 46-50.

A bűn, mellyel Jákob Ezsau ellen küzdött, meg
maradt családjában is, de a jó diadalmaskodott már 
József személyében.

Jákobnak tizenkét fia volt, akik közül legjobban 
szerette Józsefet s neki szép tarka ruhát csináltatott. 
Emiatt testvérei irigykedtek reá, de haragudtak azért is, 
mert atyjának híreket hordott róluk. Álmai miatt pedig 
egyenesen gyűlölték, mivel azokból azt következtették, 
hogy uralkodni akar rajtuk.

Mikor Jákob elküldötte Józsefet Síkembe, hogy 
nézze meg, mint vannak bátyjai és a nyáj, azok előbb 
meg akarták ölni, majd egy ókútba vetették, azután 
eladták ismaelita kereskedőknek.

Ezek eladták Egyiptomba Potifárnak, a király fő
tisztjének, aki feleségének vádaskodása folytán ártat
lanul börtönbe vetette. így alázta meg Isten a testvérein 
uralkodni vágyó, rájuk árulkodó Józsefet. Ezzel azon
ban József megpróbáltatásának mértéke betelt.

Mivel bízott Istenben, az Úr sem hagyta el. A 
börtönben jól viselte magát s ezért a tömlöctartó a 
többi foglyok felügyeletével bízta meg. Mikor pedig 
Farahó két főemberének: a pohárnoknak és sütő
mesternek álmát megfejtette s a pohárnok a királynak 
is ajánlotta, Farahó kibocsátotta a börtönből. Minthogy 
a király álmát is szerencsésen megfejtette, Farahó 
Egyiptom alkirályává tette s megbízta, hogy a hét bő 
esztendőben a gabona feleslegét gyűjtse össze, a hét 
szűk esztendőben pedig árusítsa az Ínségeseknek. Ettől 
fogva kezdődik a jó diadala a gonosz felett Jákob 
családjában.

Mikor az éhség bekövetkezett s József testvérei is 
elmentek Egyiptomba gabonáért, József próbára tette 
őket. Idegennek tetette magát, kémeknek nevezte, sőt



15

három napra fogságba vetette őket. Ekkor megszólalt 
a lelkiismeretük és mondának egymásnak: „Bizony 
vétkeztünk a mi testvérünk ellen, akinek láttuk lelki 
szorongását, mikor nekünk könyörgött, de nem hall
gattunk rá, azért következett ránk ez a nyomorúság". 
Ruben pedig felele nekik: „Nem mondtam-e nek
tek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen, de ti 
nem hallgattatok reám. És íme vérét is keresik rajtunk." 
József adott ugyan nekik gabonát, pénzüket is vissza
tétette zsákjaikba, de Simeont szemök láttára meg- 
kötöztette s kijelentette nekik, hogy csak akkor bocsátja 
szabadon, ha elhozzák legkisebb testvérüket.

Mikor másodízben elmentek gabonáért, legkisebb 
testvérüket, Benjámint is magukkal vitték. József jól 
fogadta őket, de ezüst ivópoharával még egy utolsó 
próbára tette s csak akkor ismertette meg magát velük, 
mikor Júda késznek nyilatkozott arra, hogy Benjamin 
helyett ott marad. Ekkor már nem tudta magát tovább 
tartóztatni és sírva mondá: „Én vagyok József, él-e még 
az én atyám?" Remegő testvéreit pedig így biztatta: 
„Ne féljetek, hogy eladtatok, mert Isten a ti meg
maradástokra küldött előttetek", megcsókolta őket s 
megbocsátott nekik. Atyjának azt üzente, jöjjön egész 
háza népével Egyiptomba lakni, mert az éhség még 
tovább fog tartani.

Jákob erre az örvendetes üzenetre egész háza népé
vel Egyiptomba költözött s Gósen földjén telepedett 
meg, ahol még 17 évig élt.

Mikor Jákob közel érezte halálát, József fiait: Efraimot 
és Manassét fiaivá fogadta s valamennyi fiát meg
áldotta. A legszebb áldást Júdára mondta, akihez így 
szólt: „Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a 
vezéri pálca térdei közül, míg eljő a Messiás és a népek 
engednek neki". Józsefet megeskette, hogy nem fogja 
Egyiptomban, hanem Kánaánban eltemetni. Ezt József
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meg is tette. Mivel pedig a testvérek még mindig 
féltek, hogy József bosszút fog állani rajtok, újra biz
tosította őket bocsánatáról, mondván: „Ti gonoszt 
gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra fordította".

Mikor József is közel érezte halálát, megeskette 
testvéreit, hogy ha visszatérnek hazájukba, az ő tetemét 
is magukkal viszik s ott temetik el. Meghalt József 
110 éves korában. Rokonai bebalzsamozták, koporsóba 
tették, majd mikor kivonultak Egyiptomból, magukkal 
vitték s Kánaánban temették el.

így vezérelte Isten Józsefet Egyiptomba azért, hogy 
Jákob családja az éhség miatt el ne pusztuljon, hanem 
az idegeneket megvető egyiptomiak között az Úr iránt 
való hűségben növekedjék s az árulkodó, hiú, dicsekvő 
és nagyravágyó Józsefből nagylelkű, megbocsátó testvér 
legyen.

Máté 6, 14. Ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, 
megbocsátja nektek is a ti mennyei Atyátok . . .

Te hozzám mindennap 
Kegyelmes vagy Istenem 
5  én ne lennék-e az 
Ahhoz, ki vét ellenem,
Ne szeressem-e azt,
Kinek te Atyja vagy,
Akihez jóvoltod,
Mint én hozzám, oly nagy?

Dallam : Isten, óh szent Isten. — D. é. 443. 6.

III. A szolgaság, szabadulás és honfoglalás kora.

10. §. M ózes, az ószövetség  közvetítője.
(1500 Kr. e.) II., ill., IV., V. Móz.

Jákob utódai Egyiptomban idővel nagy néppé lettek, 
mivel azonban az Úrhoz való hűségük lanyhult, az 
Úr szenvedéseket, megpróbáltatásokat bocsátott rájuk. 
Miután nagyon szaporodtak, az egyiptomi királyok sa
nyargatták, nehéz munkával terhelték. Mikor azonban
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a nép az Úrhoz kiáltott, az Úr szabadítót küldött neki 
Mózes személyében.

Mózes azokban a szomorú napokban született, de 
az Úr megmentette a vízbefulástól s a királyi udvarba 
juttatta, ahol mindazt megtanulhatta, amire később 
szüksége volt. Népe sorsát nagyon fájlalta s előbb saját 
erejéből akart rajta segíteni, de mikor az egyiptomi 
munkafelügyelőt megölte, kénytelen volt menekülni.

Az Úr a midianiták földjére vezette, ahol 40 évig 
tartózkodott s Jethró papnak juhait őrizte. Itt lett a 
könnyen lobbanó Mózesből higgadt, meggondolt bölcs 
férfiú, aki lassan belátta, hogy csak Isten akaratának 
teljesítésével fogja népét kiszabadíthatni. Itt a Hóreb 
hegye alatt jelent meg neki az Úr csipkebokor láng
jában s elküldte, szabadítsa ki a népet Egyiptomból.

Mózes ekkor már érzi, milyen nagy feladatot bízott 
rá az Úr, azért vonakodva vállalkozik reá s csak akkor 
indul el, mikor az Úr melléje adja a bátyját, Áront. 
A szabadítás munkája azonban így sem megy könnyen, 
mert Farahó csak akkor bocsátja el a népet, mikor az 
Úr tíz csapást bocsátott Egyiptomra. Mikor pedig 
elbocsátja, megbánja, amit tett és seregét küldi a nép 
után, melyet az Úr Mózes kérésére csodás módon 
vezet át a Veres-tengeren, Farahó seregét pedig a ten
gerbe veszíti.

Mózesnek ezután is nagy higgadtságra, türelemre, 
bölcseségre van szüksége, mert a nép sokszor zúgo
lódik. A Súr pusztájában nincs iható vizük, a Szin 
pusztájában eledelük, Refidimban pedig semmiféle 
vizet nem találnak. Mózes mindannyiszor az Úrhoz 
kénytelen fordulni s az Úr híven megsegíti. így jut 
el népével a harmadik hónapban a Sinai hegy alá.

A Sinai hegy alatt előkészíti Mózes a népet az 
Úrral való szövetségkötésre s az Úr megköti velük a 
szövetséget. Kijelenti nekik Mózes által, hogy: »Ha

2
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figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az 
én szövetségemet, úgy ti lesztek valamennyi nép közt 
az enyéim. És lesztek ti nekem papok birodalma és 
szent nép." A szövetség jeléül kiadja nekik a tízparan
csolatot, a nép pedig kötelezi magát annak teljesítésére.

Azonban a nép nem sokáig marad hű fogadásá
hoz. Míg Mózes odajár, hogy a két kőtáblát, melyen 
a tízparancsolat volt kivésve, lehozza a Sinai hegyről, 
a nép Áronnal aranyborjút készíttet s azt imádja. De 
később is gyakran zúgolódik, különösen akkor, mikor 
Mózes az Ígéret földjét kikémlelteti és a kémek olyan 
híreket hoznak, hogy Kánaán ugyan termékeny, gazdag 
föld, de erős emberek lakják. Ezért a zúgolódásért 
bünteti az Úr negyvenévi vándorlással a népet, hogy 
a csüggeteg, gyáva nép kihaljon s új, bátor, küzdeni 
kész lépjen a helyére.

A vándorlás 40-ik évében eljutott Mózes a néppel 
Kanaán déli határához, ahol az Úr kijelentette neki, 
hogy meglátja a földet, de abba nem megy be. Miután 
kijelölte Józsuát utódául, összehívta a népet, hűségre 
intette az Úr iránt, megáldotta, azután elmondotta hála
adó énekét s az Úr parancsára felment a Nébó hegyére, 
amelyről megláthatta a megígért földet. Meghalt Mózes, 
az Úr szolgája a Nébó hegyén 120 éves korában és 
senki sem tudja nyugvóhelyét. Izrael fiai siratták Mózest 
30 napig. Nem is támadt azután Izraelben oly nagy 
próféta a Messiás születéséig.

V. Móz. 18, 15. Prófétát támaszt néked az Ur, a te Istened 
közüled, a te atyádfiai közül, mint engem, azt hallgassátok.

Adj erőt szent hivatalához,
Midőn vezérül rendeled;
Hivő néped hálával áldoz,
Hogy megszántad e sereget;
A pásztort ím te külted el,
Te kend fel őt Szentielkeddel.

Dallam: Ki csak Istenre dolgát . . . — D. é. 488. 1.
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11. §. M ózes tanítása a törvényről.
II. Móz. 19., 20., 24. r. V. Móz. 5. r.

Mózes nemcsak vezére, hanem prófétája, tanítója 
is volt népének, ő tanította meg arra, hogy a törvény 
Isten akarata. A törvényt nemcsak szóval hirdette, 
hanem írásban is ráhagyta. Különösen III. könyve 
foglal magában sok törvényt, melyek a papokra, az 
istentiszteletre, áldozatokra, ünnepekre, a tisztaságra, 
közbiztonságra, az igazságszolgáltatásra vonatkoznak. 
De legfontosabb törvénye a zsidó népnek, mely a többi 
törvényeknek mintegy rövid összefoglalása: a tíz- 
parancsolat, mely a következőképen hangzik:

1. Én vagyok a te Urad Istened; ne legyenek néked 
énelőttem idegen isteneid.

2. A te Uradnak Istenednek nevét hiába ne vegyed, 
mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki az ő 
nevét hiába veszi.

3. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy meg
szenteljed azt.

4. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy jól legyen 
dolgod és hosszú ideig élj azon a földön, melyet a te 
Urad Istened ád teneked.

5. Ne ölj.
6. Ne paráználkodjál.
7. Ne lopj.
8. Ne mondj felebarátod ellen hamis tanúságot.
9. Ne kívánjad a te felebarátodnak házát.
10. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se 

szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, se 
semmit, ami a te felebarátodé.

A két kőtáblát, melyre ez a főtörvény vésve volt, 
Mózes egy ládába helyezte el, a láda számára pedig 
sátort: a szövetség sátorát állította, melynek legbelső 
részében, a szentek szentjében állott a szövetség ládája.

2*
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Máté 22, 37 — 40. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíved
ből, teljes telkedből, teljes elmédből; szeresd felebarátodat, mint 
magadat. E két parancsolattól függ a törvény és a próféták.

Mi Urunk s édes Atyánk,
Add nékünk Szentlelkedet,
Szent Fiadért áraszd reánk 
Gazdagon kegyelmedet,
Hogy tisztán megismerjük 
Te igaz törvényedet 
És hamis tudománytól 
Megőrizzük igédet.

Eredeti dallam. — D. é. 292. 1.

12. §. M ózes tanítása az ünnepekről.
III. Móz.

1. Már a tízparancsolat is rendel a zsidó népnek 
ünnepet: a szombatot, vagyis minden hetedik napot, 
annak emlékére, hogy az Úr a teremtéskor ezt a napot 
megáldotta és megszentelte.

Mózes azonban más ünnepeket is rendelt népének, 
így minden évben a hetedik hónap első napját, amely 
a polgári év kezdete vagy újév. Minden hetedik év a 
szombatév vagy nyugalom éve. Ebben az évben a földet 
nem művelték, hanem amit magától termett, az a sze
gényeké volt. Minden hétszer hetedik év végén jubi
leumi ünnep vagyis kürtzengés ünnepe volt. Ekkor 
minden szolgaságban levő zsidót felszabadítottak s 
minden eladott vagy elzálogosított birtokot ingyen 
adtak vissza birtokosának.

2. A húsvét, páska vagy kovásztalan kenyér ünnepe. 
Nizán vagy tavaszi hó (márc. —ápr.) 14-ikén kezdték 
ünnepelni s tartott hét napig. Az Egyiptomból való 
kiszabadulás emlékére kellett megünnepelni.

Első estéjén a húsvéti bárányt, hét napon át pedig 
kovásztalan kenyeret kellett enniök. Ettől az ünneptől 
számították a templomi újévet.
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3. Pünkösd. Otven napra a húsvét után a törvény
adás emlékére és aratási hálaünnepül kellett megülniök.

4. Az engesztelődés ünnepe. Tisri vagyis a hetedik 
hónap 10 napján ünnepelték. E napon szigorú böjtöt 
és bűnbánatot kellett tartaniok, a főpap pedig csak 
ezen az ünnepen mehetett be a szentek szentjébe, 
hogy a feláldozott állat vérével Istent a nép bűneiért 
kiengesztelje. Az engesztelés úgy történt, hogy a szövet
ség ládája elé vért hintett.

5. A sátoros ünnep. Tisri hónap (szept. —október) 
15-ikétől kezdve hét napig tartott, a pusztában való 
40 évi vándorlás emlékére. Ennek az ünnepnek az 
idején sátorban kellett lakniok s ez volt egyszersmind 
őszi hálaadó ünnep.

III. parancsolat és magyarázata.
Óh szent Isten, vonj engemet 
E szent napon magadhoz,
Ihlesd meg és hajtsd szivemet 
A mennyei javakhoz;
Hogy tegyem szent akaratod 
S úgy töltsem e vasárnapot,
Amint igéd kívánja.

Dallam: Eljött hozzánk az üdvösség — D. é. 80. 1.

A keresztyén ünnepek. A keresztyének heti ünnepül a vasár
napot tartják, mivel Jézus vasárnapon támadt fel. De ezenkívül 
más ünnepeink is vannak. A vasárnapokat és az évi ünnepeket 
együtt egyházi évnek nevezzük.

Az egyházi évnek három ünnepköre van: a karácsonyi, húsvéti 
és pünkösdi ünnepkör. Az egyházi év advent első vasárnapjával 
kezdődik. Az adventi idő előkészítés a karácsony méltó meg
ünneplésére. Négy adventi vasárnap van. Karácsony ünnepét Jézus 
születésének emlékére üljük december 25. és 26-ikán. Az újév 
nemcsak a polgári év kezdete, hanem Jézus elnevezésének ünnepe is. 
Vízkereszt a gör. keleti egyházban Jézus megkereszteltetésének, a 
róni. kath. és a prot. egyházban a három keleti király megjele
nésének ünnepe. Húsvét ünnepét a böjt előzi meg, melynek hat 
vasárnapja van. A böjtöt Jézus szenvedésének emlékére szenteljük.



22

A böjt utolsó vasárnapja a virágvasárnap, mellyel a nagyhét 
kezdődik. A nagyhét nevezetes emléknapjai: a nagycsütörtök, az 
úrvacsora emléknapja s a nagypéntek, Jézus halálának emlék
ünnepe. Húsvét Jézus feltámadásának ünnepe, utána 40 napra 
áldozócsütörtök vagy Jézus mennybemenetelének ünnepe esik. 
Ezután tíz napra következik a pünkösd ünnepe, melyet a Szent
lélek eljövetelének és a kér. egyház megalapításának emlékére 
ülünk. A pünkösd után eső vasárnap szentháromság vasárnapja, 
mellyel az egyházi év első fele véget ér. Ezután már csak közön
séges vasárnapok következnek. A reformáció emlékét okt. 31-ikéhez 
legközelebb eső vasárnapon ünnepeljük.

13. §. M ózes tanítása az áldozatokról.
III. Móz. 1 -8 . r.

Mint az ókori népek általában, úgy a zsidók áldo
zatokkal is tisztelték Istenüket. Az áldozatok Istennek 
adott ajándékok voltak, melyekkel megköszönték jóságát 
vagy valamit kértek tőle.

Mózes arra tanította népét, hogy kétféle áldozatokat 
vigyen az Úrnak: véreseket és vér nélkülieket.

A véres áldozatoknál állatokat kellett leölni s egész
ben vagy részben az oltáron megégetni.

A vérnélkiili áldozatok étel-, ital- és füstölő-iXáo- 
zatok voltak.

Az ^/-áldozatokhoz tartozott a liszt, kenyér, pogácsa 
vagy lisztből sült más étel. //ű/-áldozat volt a bor és 
az olaj, /Zí's/ó'fó-áldozat pedig a tömjén és mirrha.

Zsolt. 50, 14. Hálával áldozzál az Istennek és teljesítsd a 
felségesnek fogadásaidat.

Mivel áldozzam már 
Tenéked én Istenem,
Holott te sajátod,
Amim csak van, mindenem,
Szívemet szentelem 
Neked ez új napon,
Ez legyen előtted 
Kedves áldozatom.

Dallam: Jer dicsérjük Istent. — D. é. 58. E
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A zsidók ma nem áldoznak, mert a jeruzsálemi templom, 
amelyben egyedül áldozhatnának, elpusztult. A r. k. egyházban 
a mise alkalmával Krisztust vér nélkül áldozza fel a pap. Mi evan
gélikusok nem áldozunk, csak képies értelemben használjuk a szót 
akkor, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valamit Isten tiszteletére vagy 
felebarátaink javára ajánlunk fel.

14. §. Józsué, a honfog la ló  vezér.
Józsué könyve.

A pusztai vándorlással az Úr oda nevelte a népet, 
hogy alkalmas lett az Ígéret földjének elfoglalására s 
ennek a nagy munkának elvégzését Józsuéra bízta. 
Józsué erre alkalmas és méltó is volt, mert már a 
pusztában győzelemre vezette a népet az amalekiták 
ellen s résztvett Kálebbel az új haza kikémlelésében. 
Mikor a vezérséget átvette, az Úr kijelentette neki, 
hogy mint Mózest, őt is meg fogja segíteni.

Józsué azzal kezdte munkáját, hogy szerencsésen 
átvezette a népet a Jordánon, majd az Úr segítségével 
kemény ostrom után bevette Jerikót s mikor Kanaán 
31 királyát legyőzte, elfoglalta a földet.

Hét évig tartott a harc, míg Józsué a honfoglalást 
befejezte. Mikor már Kanaán földje a kezében volt, 
felosztotta a tizenkét törzs között.

Mivel Rúben, Gád törzse és Manasse félnemzet
sége még Mózes életében megkapta részét a Jordán 
keleti partján, a többi törzseket a nyugati parton 
telepítette le. Lévi nemzetsége nem kapott földet, mivel 
papi-törzs volt, hanem tizedet és 48 várost. A szövetség 
sátorát Silóban állította fel Józsué.

Mikor a honfoglaló győzelmes vezér megöregedett 
s érezte, hogy életének vé^e közeledik, Sikembe nép
gyűlést hívott össze, hogy elbúcsúzzék honfitársaitól. 
Emlékezetükbe idézte az Úr sok jótéteményét s lelkűkre 
kötötte, maradjanak Istenükhöz hívek, mondván: „Fél
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jétek az Urat és szolgáljatok neki tökéletességgel és 
hűséggel, hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy 
szolgáljatok az Úrnak, válasszatok még ma, akit szol
gáljatok, én azonban és az én házam az Úrnak szol
gálunk." A nép azonban azt felelte rá: »Távol legyen 
tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat."

Ezután meghalt Józsué s Izrael fiai eltemették Efraim 
hegyén, az ő öröksége földjén és megsiratták, meg
gyászolták.

Józsué nemcsak hazát foglalt népe számára, de az 
Istennel kötött szövetség megtartását is biztosítani 
törekedett.

Zsolt. 100, 2. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel.
I. parancsolat és magyarázata.

Jehova csak neked éneklek,
Ki volna más hozzád fogható ?
Dicséretet tenéked zengek,
Csak téged áldalak, Mindenható.
Jövel, segíts, én édes Jézusom,
Hogy szózatom mennyekbe eljusson.
Eredeti dallam. — D. é. 11. 1.

IV. A bírák kora. (1450—1100. Kr. e.)

15. §. Debora, az asszonybíró.
Bír. 4 - 5 .  r.

Józsué halála után a népnek nem volt vezére, hanem 
az egyes törzsek saját elöljáróik alatt éltek, Istenüktől 
elpártoltak, nem tartottak össze. Tudták ezt szomszédaik 
s ezért gyakran megtámadták, meg is verték s uralmuk 
alá hajtották. Mikor azután a rabság súlyát érezték, 
Istenhez fordultak segítségért és az Úr küldött nekik 
kiváló embereket, akik nemcsak háborúra vezették és 
felszabadították, de béke idején ítélték is, amiért bírák
nak nevezték őket. A bírák nemcsak népük szabad
ságáért, de vallásáért is harcoltak.
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Több bíró volt. Ezek közül legnevezetesebbek: 
Debora és vezére Bárák, Gedeon, Jefte, Sámson, Eli 
és Sámuel.

Egy időben a kananeusok háborgatták Izrael fiait, 
s mikor ezek Istenhez kiáltottak, Deborát küldte nekik 
segítségül. Debora prófétanő volt és az Efraim hegyén 
lakott, ahol egy pálmafa alatt ítélte Izrael népét. Debora 
felhívta Bárákot, fogjon fegyvert s fellelkesítette a 
népet a harcra, úgy hogy Bárák legyőzte a kananeusok 
vezérét, aki futva menekült az ütközetből s akit mene
külése közben egy zsidóasszony megölt.

így szabadult meg Izrael népe az ellenségtől. Debora, 
a lelkes honleány a győzelem emlékére szép hálaadó
éneket zengett az Úrnak.

Debora példája azt bizonyítja, hogy Isten az ő 
tervei kiviteléhez nemcsak férfiakat, hanem nőket is 
felhasznál.

Zsolt. 50, 15. Hívj segítségül engem a uyomorúság idején, 
én megszabadítok tégedet és te dicsőítesz engem.

Óh mindenható, mily jó lenni 
Oltalmad befedő árnyékában !
Ámbár próbám  szoktál tenni 
Gyakran e földi éltünk folytában,
De végképen bennünket el nem hagysz,
Sőt kelletekor szabadulást adsz.

Dallam : Jehova csak neked éneklek. — Gy. é. 336. 4.

16. §. G edeon, az Isten hőse.
Bír. 6 — 8. r.

Gedeon idejében a midianiták már hét éve pusz
tították Izrael földjét: a búzatermést elrabolták, a bar
mokat elhajtották, — mikor az Úr meghallgatta a 
megtérő nép kiáltását s elküldé Manassé törzséből 
Gedeont, hogy szabadítsa meg hazáját a midianitáktól.

Gedeon előbb nem bízott magában s azzal akarta 
magától ezt a fontos megbízatást elhárítani, hogy az
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ő nemzetsége legkisebb a Manassé törzsében, de Isten 
megbátorította őt. Sereget gyűjtött tehát, de az Úr 
parancsára annak nagy részét el kellett bocsátania, úgy 
hogy nem maradt csak 300 vitéze.

Gedeon ezeket felosztotta három csapatra. Minden 
embernek égő fáklyát, kürtöt és üres edényt adott és 
megparancsolta, hogy az égő fáklyát rejtsék az edény 
alá. Éjjel három felől támadtak a midianitákra. Adott 
jelre eltörték az üres edényeket, balkezükben magasan 
lobogtatták a fáklyát, jobb kezükben a kürtöt tartották 
s fújták, majd közben kiáltották: „Fegyverre az Úrért 
és Gedeonért!"

Az álmukból felriasztott midianiták egymást ölték 
s eszeveszetten menekültek. Gedeon és Manasse fiai 
üldözték őket, sokat levágtak közülök s gazdag zsák
mánnyal tértek haza.

Izrael fiai elismerésképen felajánlották Gedeonnak, 
hogy uralkodjék rajtuk, de Gedeon elutasította ezt a 
jutalmat s azt mondá: „Én nem uralkodom felettetek, 
Jehova uralkodik felettetek". Ilyen önzetlen volt Gedeon. 
A nép azonban később hálátlannak bizonyult. Halála 
után elfelejtette érdemeit s két fia kivételével egész 
családját kiirtotta.

Gedeon nemcsak népe szabadságáért, de vallásáért 
is harcolt, azért volt ő Isten hőse.

Nehem. 4, 20. A mi Istenünk hadakozik érettünk.
Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk ;
Ha ö velünk, ki ellenünk ?
Az Úr a mi oltalmunk.
Az ős ellenség 
Most is üldöz még,
Nagy a serege 
Csalárdság fegyvere,
Nincs ilyen több a földön.

Eredeti dallam. — D. é. 256. 1.
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17. §. Ruth, a ragaszkodó m oabita asszony.
Ruth könyve.

A bírák idejében élt Bethlehemben egy Elimélek 
nevű ember feleségével, Naótnival és két fiával. Mivel 
azonban Bethlehemben éhség támadt, Elimélek kiván
dorolt családjával a moabiták földjére. Ott meghalt 
az apa, a két fiú pedig pogány, moabita leányt vett 
feleségül: az egyik Orpát, a másik Ruthot. Idővel 
meghalt a két fiú is.

Mikor Naómi meghallotta, hogy Bethlehemben 
megszűnt az éhség, elindult hazájába. Két menye is 
elindult vele, de Naómi azt mondta nekik, hogy térjenek 
vissza. Orpa megcsókolta napát és visszatért, de Ruth 
nem akart visszamenni, hanem azt mondá Naóminak: 
„Ne kényszeríts visszamenni, hanem ahova te mégy, 
én is oda megyek, ahol te lakói, én is ott lakom, a 
te néped az én népem, a te Istened az én Istenem."

Bethlehemben éppen árpaaratás ideje volt, mikor 
megérkeztek s Ruth eljárt gabonafejet szedni egy 
gazdag rokonuk: Boáz mezejére. Amit napközben 
összeszedett, azt este hazavitte, kicsépelte és odaadta 
Naóminak.

Boáz annyira megkedvelte a szorgalmas moabita 
asszonyt, hogy étellel, vízzel is ellátta, amíg ott szede
getett kalászt, sőt megparancsolta munkásainak, hogy 
a kévékből is húzogassanak ki kalászt, hadd szedjen 
Ruth minél többet.

Az aratás végével Boáz feleségül vette Ruthot. Boáz 
és Ruth fia lett Obed, Obedé Isai, Isaié Dávid, a zsidók 
legnagyobb, legnépszerűbb királya, akinek családjából 
származott Jézus, a világ Megváltója.

Ezért hagyta el Isten különös intézkedéséből hazáját, 
népét a ragaszkodó moabita asszony, kinek példája 
azt bizonyítja, hogy Isten nem személyválogató, hanem 
a pogányok közül is kedves neki, aki az ő nevét féli.
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Gal. 6, 9. A jócselekvésbe pedig ne fáradjunk bele, mert 
ha el nem lankadunk, aratni fogunk a maga idejében.

IV. parancsolat.
Szent igédnek fáklyája 
Legyen én hív útmutatóm,
Jézus dicső példája 
Legyen mindenkor oktatóm,
Ki szüleit tisztelte 
S éltét szentül rendelte.

Dallam : Jézus én bizodalmám. -  D. é. 469. 4.

18. §. Éli, az engedékeny apa.
I. Sám. 1 —4.

Eli bíró és főpap volt egy személyben és Silóban 
lakott, ahol a szövetség ládája állott. Sámuelt, a későbbi 
prófétát, bírót és főpapot ő nevelte, mivel anyja Isten 
szolgálatára szentelte s nevelését Éhre bízta.

Éhnek volt két gonosz fia, akik sokat vétettek Isten 
ellen, Sámuel azonban nem követte példájukat, hanem 
kedves volt az Úr és az emberek előtt. Éppen ezért 
Isten neki jelentette meg Éli házának büntetését. Egy 
éjjel, mikor Éli és Sámuel az Úr házában aludtak, az 
Úr többször szólította Sámuelt s tudtára adta, hogy 
meg fogja büntetni Éli családját fiainak gonoszsága 
miatt, melyet az apa meg nem akadályozott. Reggel 
ezt Sámuel elmondta Éhnek, aki megadással vette 
tudomásul, mondván: „O az Úr, cselekedjék, amint 
neki jónak tetszik".

Az Úr ítélete Éli házán be is teljesedett. A filisz- 
teusok megtámadták Izrael népét. A harcba elmentek 
Éli fiai s magukkal vitték a szövetség ládáját is. Izrael 
fiai azonban elvesztették a csatát, a szövetség ládáját 
elfoglalták a filiszteusok s Éli fiai is elestek a harcban. 
Mikor ezt Éli meghallotta, székéből ijedtében hátra
esett és nyakát szegte.
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Éli és fiai nem voltak alkalmasak és méltók a bírói 
tisztség további viselésére, Isten tehát ilyen szigorú 
ítélettel távolította el helyükről, hogy azt az ő kedve 
szerint való férfiú: Sámuel foglalhassa el.

Efez. 6, 4. Ti atyák, neveljétek gyermekeiteket az Úr tanítása 
és intése szerint.

Efez. 6, 1. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüléiteknek az 
Úrban, mert ez az igaz.

Boldog család, hol a szívekben 
A békeszeretet lakik,
S hol a szülő jó  gyermekekben 
Felejti élte gondjait.
Előbb enyhül a bánat ott 
S a kedv, öröm kétszer nagyobb.

Dallam : Isten felséges adománya. — D. é. 468. 3.

19. §. Sám uel, a haza bölcse.
I. Sám. 1., 3., 7., 8., 12. r.

Éli halála után Sámuel lett a nép bírája és főpapja. 
Mivel a nép idegen isteneket imádott, első dolga volt, 
hogy visszatérítse Istenéhez. Mispába népgyűlést hívott 
össze s ott felszólította Izrael fiait, térjenek vissza az 
Úrhoz. A nép hallgatott Sámuel szavára, aki azután 
áldozott s kiengesztelte az Urat.

Mint bírónak is nagyon nehéz munkát kellett 
végeznie. A filiszteusok leigázva tartották hazáját, 
időről-időre betörtek Izrael földjére. Sámuel igyekezett 
népét megszabadítani az idegen járomtól.

Midőn egyszer Mispában népgyűlést tartott és ítélte 
a népet, a filiszteusok megtámadták az izraelitákat. 
Sámuel azonban az Úrhoz fordult segítségért és szeren
csésen legyőzte a filiszteusokat, visszafoglalta azokat 
a városokat, melyeket a filiszteusok régebben elvettek 
Izrael fiaitól. A győzelem emlékére követ állított ezekkel 
a szavakkal: „Mindeddig megsegített az Úr" s elnevezte 
azt a „segítség kövé“-nek.
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Mikor megöregedett, fiait tette bírákká, de mivel 
azok nem atyjuk nyomdokain jártak, a nép királyt 
kívánt. Sámuel aggódott emiatt, mert attól félt, hogy 
a Jehovával kötött szövetség a királysággal kárt fog 
szenvedni, de később mégis beleegyezett és a népet 
szerencsésen átvezette a bíróság intézményéről a 
királyságra.

Hogy nagy alkotásainak állandóságot biztosítson, 
már előbb prófétai iskolákat alapított, melyekben fel
nőtteket a törvény ismeretére, zenére és költészetre 
oktattak. Ettől kezdve a próféták a Jehovához való 
hűségnek leglelkesebb ápolói és fejlesztői lettek.

Sámuel nemcsak bírája és főpapja, de prófétája is 
volt népének s méltán nevezhető hazája bölcsének.

Zsolt. 121, 2. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette 
az eget és földet.

II. par. magyarázata.
Szükségemben ha hívtalak,
Ott voltál gyermekednél ;
Még a halál völgyéből is 
Te engem kimentettél.
Óh áldlak érte szüntelen,
Hívek, jertek ti is velem :
Dicsérjük Istenünket.
Eredeti dallam. — D. é. 9. 3.

V. A királyok és próféták kora a babiloni 
fogságig. 1100 -  586.

20. §. Saul, az első  király.
I. Sám. 9 -11 ., 13-16., 24, 26., 28. r.

Saul, a Benjamin törzséből való Kis fia, akkor 
ismerkedett meg Sámuellel, mikor atyja elveszett 
szamarait keresve meglátogatta Sámuelt Rámában. 
Sámuel megszerette s mivel alkalmasnak találta a 
királyságra, felkente, azután népgyűlést hívott össze
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Mispába, megválasztatta királynak s letette a nép előtt 
bírói tisztét.

A nép egy része idegenül fogadta, de mikor Saul 
legyőzte az ammonitákat, az egész nép örült királyának.

Mikor azonban a filiszteusok ellen indult harcba, 
nem várta be Sámuelt, a főpapot, hanem maga végezte 
a csata előtt az áldozatot s ezzel Sámuel haragját vonta 
magára, aki tudtára adta, hogy uralma nem lesz állandó. 
Az ellentét még nagyobb lett közte és Sámuel között 
akkor, mikor az amalekiták ellen vívott harcban nem 
követte Sámuel utasításait, hanem életben hagyta a 
királyt és a barmok legszebbjeit. Sámuel ekkor tudo
mására hozta, hogy: „Jobb az engedelmesség, mint 
az áldozat" s ettől fogva nem látogatta meg, Saultól 
pedig eltávozott az Úr lelke, ügy hogy gyakran rossz
kedvű volt.

Szolgáinak tanácsára Isainak a fiát, Dávidot hívta 
udvarába, aki hárfajátékával gyakran felvidította s akit 
Sámuel már előbb felkent Saul utódául. Azonban 
Dávid győzelme óta, melyet a filiszteus Góliáton ki
vívott s ezzel nemzete becsületét mentette meg, Saul 
elkezdett reá féltékenykedni és üldözte, jóllehet leányát, 
Mikhált feleségül adta neki. Egyszer dárdájával a falhoz 
akarta szegezni Dávidot, mikor ez lantolt előtte, máskor 
halálra kerestette, úgy, hogy Dávid kénytelen volt 
menekülni és bujdosott, Saul azonban nyomon üldözte. 
Bujdosása közben Dávidnak két ízben is alkalma lett 
volna Sault megölni, de sokkal nemesebblelkű volt, 
mintsem ilyet tett volna.

Mikor Saul nemcsak Dáviddal, hanem népével, 
önmagával és Istennel is meghasonlott, az Úr is el
hagyta őt. A filiszteusok haddal támadták meg s ettől 
nagyon megrettent. Ijedtségében megfeledkezve Istenről, 
babonaságba esett: elment Endorba egy jósasszonyhoz, 
hogy idézze fel neki a már meghalt Sámuel szellemét.
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Az asszony megtette s ő hallani vélte Sámuel szavát, 
amely szerint a csatát el fogja veszíteni. Másnap meg
ütközött a filiszteusokkal, a csatát csakugyan elvesztette, 
mire kétségbeesve kardjába bocsátkozott.

Példabeszédek 3, 29. Ne forralj a te felebarátod ellen gonoszt, 
holott ő együtt ül bátorságosan veled.

Aki azt állítja,
Hogy az Istent szereti,
De felebarátját 
Gyűlöli és megveti,
Az az Úr Jézusnak 
Nem hű tanítványa;
Hogy egymást szeressük,
Krisztus azt kívánja.

Dallam : Isten, óh szent Isten. — D. é. 443. 1.

21. §. Jonathán, a hű barát.
I. Sám. 18-20.

Saul üldözésével szemben az Úr védelmébe vette 
Dávidot, nem engedte elveszni s a legnagyobb szük
ség idején hű barátot támasztott neki Saul fiában: 
Jonathánban.

Góliát legyőzése után Dávid barátságot kötött Saul 
vitéz fiával, Jonathánnal, aki őt ügy szerette, mint a 
saját lelkét, pedig Saul e miatt dorgálta is fiát. Azonban 
minél népszerűbb lett Dávid az országban, Saul annál 
inkább haragudott reá, mivel trónját féltette tőle.

Mikor Dávid az üldözés miatt már nagyon elkese
redett, Jonathán igyekezett őt megvigasztalni s meg
ígérte neki, hogy megkísérli atyja kiengesztelését Dávid 
iránt. Arra kérte Dávidot, jöjjön el három nap múlva 
a nagy útmutatókőhöz, ott majd megmondja neki, 
sikerült-e atyját kiengesztelni iránta.

A megbeszélés szerint Jonathán elment az útmutató
kőhöz s ott elmondta Dávidnak, hogy Saul szívét nem 
tudta meglágyítani. Erre egymás nyakába borultak,
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esküvel megújították baráti szövetségüket és sírva 
váltak el egymástól.

Mikor Saul a Oilboa hegyénél a filiszteusok ellen 
elvesztette a csatát, a vitéz Jonathán hősileg küzdve ott 
esett el. Dávid megsiratta barátját s később sem feled
kezett meg emlékéről. Mikor megtudta, hogy Jonathán- 
nak egy fia: Mefibóseth még életben van, odaadta neki 
Saul jószágait és saját asztalánál rendelt számára eltartást.

Péld. 17, 17. Minden időben szeret, aki igaz barát és az atyafi 
a nyomorúságban tetszik meg.

VIII. parancsolat magyarázata.
Hála, hogy igaz barátot 
Kezed mellém is rendelt,
Aki, ha restülni látott,
Vagy tévelygő úton lelt,
Feddhetetlen jó példával 
Szemeim előtt fénylett,
Avagy bölcs vezérem lett 
Nyájas szavú tanácsával;
Ha ért öröm, gyötrelem,
Megosztotta azt velem.

Dallam : Hogyne dicsérném Istent. — D. é. 451. 4.

22. §. Dávid, a legnépszerűbb király.
II. Sám. 1-10.

Saul halála után Dávid lett Júda törzsének királya, 
a többi törzsek pedig Saul fiát: Isbósetet ismerték el 
királyuknak. Dávid mint Júda királya Hebronban lakott, 
míg később Isbóset halála után a többi törzsek is el
ismerték királyuknak.

Dávid kiváló királya volt népének. Győzelmes 
háborúkat viselt, elfoglalta a jebuziaktól Jeruzsálemet, 
a szövetség ládáját a Sión hegyére vitette s ott a szö
vetség sátorában elhelyezte. Országa határait a Tigris 
és Eufrátes folyóig terjesztette ki, úgy, hogy Zsidó
ország az ő uralkodása alatt volt legnagyobb területű.

3
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Sokkal nagyobb azonban az az érdeme, amit a vallá
sos élet fellendítése körül szerzett. A levitákból ének
karokat állított fel, ezek számára maga is írt énekeket, 
melyek a Zsoltárok könyvében maradtak ránk, kar
mestereket rendelt és rendezte az istentiszteleteket, szó
val a papi országot megvalósította.

Templomot is akart építeni, de az Úr kijelentette 
neki, mondván: „Mikor pedig a te napjaid betelnek 
és elaluszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te 
utódodat és megerősítem az ő királyságát: az fog házat 
építeni az én nevemnek és megerősítem az ő király
ságának trónját mindörökké". Dávid tehát nem építette 
fel a templomot.

Mint ember, gyarlóságai mellett is királyi jellem 
volt. Ha vétkezett, bűnét nem titkolta, nem tagadta, 
de őszintén bevallotta Isten előtt, megbánta, bocsánatért 
könyörgött és a megjavuláshoz Istentől kért erőt. Nagy
lelkű, jószívű, népét szerető uralkodó volt.

Népe a legnagyobb királyát látta benne, legjobban 
szerette s a Messiást az ő családjából várta. A próféták 
a későbbi királyok elé őt állították mintaképül.

Péld. 20, 28. A kegyelmesség és igazság megőrzik a királyt, 
megerősíti irgalmasság által az ő székét.

Áldott király, ki követi 
Az Úr Jézus példáját,
Aki szívéből szereti 
A nép kicsinyéi, nagyjai!
Boldog a nemzet,
Kit ily fő vezet 
S ölel keblére,
Kinek szíve-vére 
Hévül egész nyájáért.

Dallam : Erős vár. . .  — D. é. 507. 2.
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23. §. Nátán, a bátorszavú próféta.
II. Sám. 11 — 12. r.

Bár Dávid az Úr kiválasztott embere volt, Isten 
mégis kénytelen volt őt különféle dorgálással nevelni, 
míg belőle a zsidó nép legnépszerűbb királya lett. 
Ilyen nevelő-eszköz volt az Úr kezében Nátán próféta.

Dávid igazságos uralkodó, istenfélő ember volt 
ugyan, de azért a bűn csábításának nem tudott ellen- 
állani. Elkívánta egyik vezérének, Úriásnak feleségét: 
Bethsabét s hogy magáévá tehesse, elküldte Úriást a 
csatába s olyan helyre állíttatta, ahol elesett, azután 
Bethsabét feleségül vette.

Azonban Nátán, a bátorszavú próféta megdorgálta 
ezért Dávidot, amikor is a következő példázatot mon
dotta: „Két ember lakott egy városban, egy gazdag 
és egy szegény. A gazdagnak nagyon sok juha és 
ökre volt, a szegénynek pedig nem volt egyebe, csak 
egy báránykája, melyet saját falatjából etetett s pohará
ból itatott. Egyszer a gazdagnak utazó vendége érke
zett, de a gazdag sajnált ökrei vagy juhai közül egyet 
leöletni, hanem elvette a szegénytől egyetlen bárányát 
s azt főzette meg a vendégnek."

Mikor Dávid ezt hallotta, haragra gerjedt s meg
esküdött, hogy halál fia, aki azt cselekedte, a bárányért 
pedig négyannyit kell adnia. De Nátán mondá neki: 
„Te vagy az az ember! Úriást fegyverrel öletted meg 
s özvegyét elvetted feleségül".

Dávid erre beismerte bűnét, de Nátán megjósolta 
neki, hogy fia, aki Bethsabétól született, meg fog halni. 
Ez be is következett, de később az Úr ismét kegyel
mébe fogadta a királyt: Bethsabénak másik fia is szü
letett, t. i. Salamon, akinek nevelését Dávid Nátán 
prófétára bízta.

Zsolt. 11, 17. Az Úr igaz, igazságot szeret, az igazak látják 
az ő orcáját.

3*



36

Add, hogy tiszta s igaz 
Legyen minden beszédem,
Hiábavaló szó 
Szájamból ki ne menjen,
Tisztem szerint, ha kell 
Akárhol szólanom,
Igéd törvényitől 
Ne hagyj elhajlanom.

Eredeti dallam. — D. é. 29. 3.

24. §. Ábsálom, a pártütő királyfi.
II. Sám. 17—18. r.

Dávid bűnbe esett, mikor Úriást megölette, a bűn 
tehát az ő családjába is behatolt és keserű fájdalmat 
okozott neki Ábsálom pártütésében.

Ábsálom, Dávid király fia, legszebb volt Izrael fiai 
között. Senkinek sem volt oly szép sűrű és hosszú 
haja, mint neki. Reggelenként megállóit a kapuban s 
azok szívét, akik valami dologban a királyhoz mentek, 
hízelgő beszéddel megnyerte a maga számára.

Mikor már sok párthíve volt, elment Hebronba, 
ott sereget gyűjtött s atyját meg akarta fosztani a 
tróntól. Dávid mezítláb és sírva menekült fia támadása 
elől, de szintén összegyűjtötte seregét. Maga ugyan nem 
ment Ábsálom ellen, de vezéreit elküldte s meghagyta 
nekik, hogy ha Ábsáloinot le is győzik, ne bántsák.

Az ütközet Efraim erdejénél folyt le. Ábsálom el
vesztette a csatát, serege szétfutott s ő maga is menekült. 
Amint öszvérén sűrű cserfák között nyargalt, hosszú 
hajánál fogva egy cserfa ágai között felakadt, az öszvér 
kifutott alóla, ő pedig függve maradt. Amint ezt Joáb, 
Dávid vezére megtudta, odament s a király parancsa 
ellenére, három dárdával keresztüldöfte Ábsálom szívét.

Mikor Dávid megtudta fia halálát, sírva mondá: 
„Ábsálom, Ábsálom, édes fiam, inkább én haltam volna 
meg helyetted".
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Péld. 10, 1. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját, a bolond 
fiú pedig szomorúsága az ő anyjának.

IV. parancsolat és magyarázata.
Oh vezess úgy engemet,
Hogy őket ne szomoríisam,
Minden tehetségemet 

Jó  s hasznos végre fordítsam ;
Jézus, ezt tőled kérem,
Te légy nékem vezérem.

Dallam : Jézus én bizodalmám. — D. é. 469. 3.

25. §. Dávid tanítása az igaz istentiszteletről.
Zsolt, könyve.

Dávid nemcsak királya, hanem tanítója is volt 
népének. Zsoltáraiban megtanította arra, miképen kell 
Istent igazán tisztelni. Népe el is fogadta tanítását, 
mert a Zsoltárok könyvét énekeskönyvül használta. 
Ezekben a zsoltárokban öntötte ki Dávid szíve érzel
meit Isten előtt. Ha öröme volt, Istent dicsőítette, hálát 
adott áldásaiért; ha szükség, baj érte, hozzá fordult 
segítségért; ha elpártolt tőle s bűnbe esett, bocsána
táért esdekelt s arra kérte, tisztítsa meg szívét és 
erősítse meg lelkét.

Dávid zsoltárait azonban nemcsak a zsidók hasz
nálták és használják, hanem a keresztyének is. A refor
mátusok átdolgozták, az evangélikusok pedig több 
énekük tárgyát merítették belőlük. Nevezetesebb evan
gélikus egyházi énekek, melyek zsoltárok alapján kelet
keztek: Erős vár a mi Istenünk. (46. zs.) Az Úr az én hű 
pásztorom. (23. zs.) Mint a szép hűvös patakra. (42. zs.)

23. Zsoltár.
1. Az Úr az én hű pásztorom, nem szűkölködöm.
2. Füves legelőkön nyugtat engem s csendes vizek

hez terelget engem.
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3. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein 
vezet engem az ő nevéért.

4. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, 
nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te 
vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.

5. Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt, 
elárasztod fejem olajjal, csordultig van a poharam.

6. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek 
engem életem minden napján s az Úr házában lakom 
hosszú ideig.

42. Zsoltár.
2. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy 

kívánkozik az én lelkem hozzád, óh Isten !
3. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; 

mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt?
4. Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, 

mikor mindennap azt mondták nékem 1 „Hol van a 
te Istened?"

5. Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkem
ben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt és ujjongó 
örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő 
sokaságot az Isten házáig.

6. Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol 
bennem ? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én 
néki az ő szabadításáért.

7. Istenem! elcsügged bennem az én lelkem; azért 
emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a 
Micár hegyéről.

8. Örvény örvényt hív elő zuhatagjaid hangjára; 
minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem.

9. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke 
volt velem, imádság az én életem Istenéhez.

10. Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak: 
Miért felejtkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom 
ellenség háborgatása miatt?
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11. Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor 
gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt 
mondván nékem: Hol van a te Istened?

12. Miért csüggedsz el lelkem és miért nyugtalan- 
kodol bennem ? Bízzál istenben, mert még hálát adok 
én neki, az én szabadítómnak és Istenemnek.

46. Zsoltár.
2. Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizo

nyos segítség a nyomorúságban.
3. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha 

hegyek omlanának is a tenger közepébe.
4. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek 

rendülhetnek meg háborgásától.
5. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, 

a Felségesnek szent hajlékait.
6. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg 

megsegíti Isten virradatkor.
7. Nemzetek zajongnak, országok mozognak, ki

ereszti hangját, megszeppen a föld.
8. A seregek Ura velünk van, Jákob Istene a 

mi várunk.
9. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat 

szerez a földön.
10. Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját 

ront, hadi szekereket éget el tűzben.
11. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok 

az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek között, fel- 
magasztaltatom a földön.

12. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a 
mi várunk!
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26. §. Salam on, a bölcs király.
I. Kir. 1 -12 . r.

Dávid halála után fia, Salamon lett a király. Mikor 
trónra lépett, bölcs és értelmes szívet kért az Úrtól. 
Az Úr azt meg is adta neki, sőt azonkívül megáldotta 
dicsőséggel, gazdagsággal és hosszú élettel. A nép 
csakhamar tapasztalta királya bölcseségét és büszke 
volt reá.

Salamon azonban nemcsak bölcseségével, hanem 
azzal is nevezetessé tette magát, hogy atyja művét: 
a vallásos élet fejlesztését folytatta. Teljesítette atyja 
parancsát, mert Jeruzsálemben a Móriah hegyén fel
építette a templomot. Mikor hétévi munka után a 
templom elkészült,aszövetség ládájátaSión hegyéről oda 
vitette s a szentek-szentjében helyezte el. A templomot 
ilyen szép imádsággal szentelte fel: „Izraelnek Ura 
Istene! Az ég és az egeknek egei be nem foghatnak 
téged, mennyivel kevésbbé e ház, melyet én építettem, 
de tekints a te szolgád imádságára. Nézzenek a te 
szemeid mindenkor e házra s hallgasd meg azokat, 
akik imádkoznak e helyen s légy kegyelmes, hogy 
féljenek téged mind éltig!"

Az Úr gazdagságot is adott neki. Hajói a Vörös
tengeren Keletindiáig, a Földközi-tengeren Észak- 
Afrikáig és Spanyolországig jártak s onnan aranyat, 
ezüstöt, elefántcsontot s drágaköveket hordtak.

Öregkorában azonban elpártolt Istentől. Pogány nőket 
vett feleségül s pogány isteneknek oltárt épített. Tévedését 
ugyan élete végén belátta s megtért, de a bálványozás 
következményei nem maradtak el. Fiának, Roboámnak 
uralkodása alatt az ország kettészakadt. Júda és Benjamin 
törzse megmaradt Roboámnál, a tíz törzs pedig Jeroboá- 
mot választotta meg királyának. Roboám országát Júda, 
Jeroboámét pedig Izrael országának nevezték, amannak 
Jeruzsálem, emennek Samária volt a fővárosa.
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Zsolt. 72, 1—2. Isten, a te ítéletedet add a királynak, hogy 
ítélje a te népedet igazságban.

Nem kérek dús gazdagságot,
Nem kell rakásra gyű lt kincs,
Nem adhat az boldogságot,
Ha elégedett szív nincs.
Adj bölcs elmét, mely nevedet,
Üdvözítő kegyelmedet 
S lelkem javát ismerje.

Dallam : Bizony meglészen az idő. — Gy. é. 323. 2.

27. §. Salam on tanításai.

Salamon bölcseségét nemcsak ítélete, hanem művei 
is bizonyítják. Ezekben becses tanításokat nyújt az 
utókornak. Az Ószövetségben nehány zsoltáron kívül 
három mű maradt tőle: a Példabeszédek, Prédikátor 
könyve és az Énekek éneke.

1. A Példabeszédek könyve bölcs mondások gyűj
teménye, melyekkel arra akar tanítani, miképen kell 
e földön Isten akarata szerint élni. Pl.:

Az Úrnak félelme kezdete a bölcseségnek. (1, 10.)
Eredj el a hangyához, óh te rest, nézd meg az ő 

utait és tanulj. (6, 6.)
Jobb a bölcseség a drágaköveknél és semmi gyö

nyörűség ezzel egyenlő nem lehet. (8, 11.)
A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját, a bolond fiú 

pedig szomorúsága az ő anyjának. (10, 1.)
Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás 

idején a megszégyenítő fiú. (10, 5.)
Az igaznak emlékezete áldott, a hamisaknak neve 

pedig megrothad. (10, 7.)
Az igazság felmagasztalja a nemzetet, a bűn pedig 

gyalázatára van a népeknek. (14, 34.)
Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek 

kincs, ahol háborúság van. (15, 16.)
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Kölcsön ad az Úrnak, aki szívesen ad a szegény
nek és az ő jótéteményét megfizeti néki az Úr. (19, 17.)

Ha éhezik, aki téged gyűlöl, adj enni néki kenyeret 
és ha szomjúhozik, adj néki inni vizet, mert eleven 
szenet gyűjtesz az ő fejére és az Úr megfizeti néked. 
(25, 21-22.)

Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki 
pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. (28,13.)

2. A Prédikátor könyvében azt tanítja, hogy a föl
dön minden hiábavaló, mindennek megvan a maga 
ideje, a gazdagság sem nyújt boldogságot, legjobb tehát 
megelégedni sorsunkkal. Az ifjaknak ezt a tanácsot 
adja: „Emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságod 
idejében...«, a könyvet pedig ezzel az intéssel végzi: 
„Az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsad, 
mert ez az embernek fődolga“.

3. Az Énekek énekében Salamon egy pásztorleányról 
szól, akit udvarába vitet, de aki visszavágyik vőlegényé
hez, a pásztorfiűhoz, mert igazán szereti. Ezzel Salamon 
arra tanít, hogy a szeretet és hűség mindennél erősebb 
a földön.

Erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, 
tüzes, mint a sebes láng. (6, 18.)

28. §. Illés, a tettek prófétája.
I. Kir. 17-18. r.

A tíz törzs országának királyai közül Acháb volt 
a leggonoszabb, mert a szidoni király leányát, Jezábelt 
vette feleségül s vele együtt a Baálnak szolgált, Jehova 
papjait és prófétáit pedig üldözte.

Ezekben a nehéz időkben lépett fel Illés, a tettek 
prófétája. Elment Achábhoz s kijelentette neki, hogy 
Jehova büntetésül szárazságot fogaz országra bocsátani, 
azután elbújdosott, mert Acháb őt is halálra kerestette.
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Illés jóslata beteljesedett: nagy szárazság és éhség 
támadt, de Illésről az Úr gondoskodott a legnagyobb 
éhség idején is.

Három éve tartott már a szárazság, mikor Illés 
ismét Acháb elé járult. Acháb azzal fogadta, hogy 
Izrael megháborítójának nevezte, de a próféta vissza
hárította a vádat Achábra, mondván: „Te háborítottad 
meg Izraelt, mivel Baál után jártál!"

Ezután összehivatta Achábbal a népet Karmel 
hegyére s ott istenítéletet tartott maga és Baál papjai 
között s bebizonyította, hogy Jehova az igaz Isten. 
Ekkor a nép Illés szavára visszatért Jehovához, Baál 
papjait pedig a Kison patakánál megölte. Erre meg
szűnt a szárazság és bő eső esett.

Illés más dologban is szembeszállt Achábbal és 
Jezábellel. Mikor ezek Nábotot igazságtalanul meg- 
köveztették, hogy szőlejét elvehessék, megdorgálta 
őket és megjósolta, hogy amint Nábot vérét az ebek 
nyalták fel, úgy fogják az övéket is. A jóslat be is 
teljesült. Acháb hadba ment, ott megsebesült, vére 
kifolyt harci szekerére. Jezábelt megölték, a királyi 
palota ablakán kivetették, vére kifolyt a falra. Mind
kettőét az ebek nyalták fel.

Mikor Illés a sok bújdosásban elfáradt, elment a 
Hóreb hegyéhez és arra kérte Istent, vegye magához. 
Az Úr megvigasztalta és később teljesítette kérését.

Illés nemcsak szóval, de tettel is Isten prófétája 
volt, népénél később is nagy tiszteletben állott, annyira, 
hogy a zsidók a Messiás eljövetele előtt őt várták 
útegyengetőül.

Prófétai hivatalát Elizeusra hagyta, aki méltó utóda 
volt, mert éppen olyan bátran küzdött a bálványimádás 
és álnokság ellen, mint Illés. Küzdelme azonban nem 
járt a kívánt sikerrel, mert népét nem tudta vissza
tartani a bűntől és romlástól.
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Máté 5, 11. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és hábor
gatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek 
én érettem.

Segélj e szent szándékomban,
Erősítsed lelkemet,
Bűnnel vívott sok harcomban 
Hogy megtartsam hitemet,
Míg magadhoz fel nem véssz 
S mennyben boldoggá nem téssz,
Hol a hívek seregében 
Aldlak örök dicsőségben.

Dallam : Mint a szép híves patakra. — D. é. 337. 5.

29. §. Ámós próféta, a bűnbánat hirdetője.
Ámós könyve.

II. Jeroboám uralkodása alatt Izrael országa még 
mindig eléggé virágzó állapotban volt, de ez a virág
zás nem tartott sokáig, mert a nép csak külsőleg ma
radt hű Istenhez. Szorgalmasan és gazdagon áldoztak 
ugyan, de szívökben nem javultak meg, mert Jehovát 
Béthelben bika képében tisztelték, vagyis bálványoztak. 
A gazdagok fényűző életet folytattak, kiuzsorázták a 
népet, a papok a gazdagok kegyét keresték, a meg
vesztegethető bírák pedig nem ítéltek igazságosan.

Ilyen szomorú időkben lépett fel Ámós, akit Tekoából, 
ahol juhait őrizte, szólított el az Úr prófétának. Ámós 
szigorú szóval dorgálta népét és őszinte bűnbánatot, 
megtérést követelt.

Azt hirdette, hogy Isten csak akkor gyönyörködik 
az áldozatokban, ha az áldozok jó és igaz emberek, 
mert őt igaz cselekedetekkel kell imádni. Intette népét, 
hogy ha nem tér meg, az ország el fog pusztulni, de 
ha megjavul, akkor az Úr ismét fel fogja állítani Dávid 
leomlott sátorát.

A nép azonban nem hallgatott sem Ámósra, sem 
kortársára, Hóseás prófétára, pedig ez is azt prédikálta,
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hogy az Úr nem áldozatot, hanem szeretetet és isten
ismeretet kíván. Izrael országát azonban később el is 
érte a megérdemelt büntetés.

Hóseás király uralkodása alatt IV. Szalmanasszár, 
assziriai király elfoglalta Izrael országát, a nép nagy 
részét Asszíriába fogságba hurcolta, az elhurcoltak 
helyére pedig pogányokat telepített. (722. Kr. e.) Ezek 
az otthon maradt zsidókkal összekeveredtek és a 
samaritánusok népét alkották.

Máté 3, 8, 10. Teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsö
k e t . ..  Minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágatik és
tűzre vettetik. , , ,

Vigyázzátok s felkeljetek
A bűnből ti bűnös emberek :
Közel a halál s ítélet!
Az élet, jutalom s halál
Mind egyaránt mi előttünk áll,
Válasszátok az életet.
Igaz a nagy Isten
S tudja ki hitetlen :
Bűnös rettenj!
Mert ő szava
Ki van adva
5 eljön ítélni valaha.

Dallam : Vigyázzatok, azt kiáltják.

30. §. Ésaiás, az Ó szövetség evangélistája.
Ésaiás könyve.

Ésaiás, Ámós fia, királyi nemzetségből származott 
és valószínűleg Jeruzsálemben született. Működése abba 
az időbe esik, amelyben Izrael országa és Júda király
sága egymással ellenségeskedtek, és az egyik az assziriai, 
a másik a sziriai királyt hívta segítségül. Ésaiás ezt 
nem helyeselte, sőt óvta népét minden idegen szövet
kezéstől, mert az egy Istenben vetett hitet féltette a 
pogányokkal való érintkezéstől. A királyi udvarban 
nagy tekintélyben állott, tanácsát a király gyakran kérte
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és követte, a próféta pedig készségesen támogatta 
azzal királyát, mert hazája javát ilyen módon is elő 
akarta mozdítani.

A népet arra tanította, hogy Istennek nem az ün
nepek és áldozatok, hanem a tiszta szív és jócseleke
detek tetszenek, éppen azért arra intette, hogy térjen 
meg, mert ha azt nem teszi, Isten büntetése el fogja 
érni. Ha azonban a nép megjavul, Isten elküldi a 
Messiást, aki Dávid családjából fog származni, bíró és 
király lesz, országában pedig örök béke fog uralkodni.

A Messiás csak népéért fog élni, mint Istennek 
szolgája a világ bűneit fogja hordozni és értők meg is 
hal. Mielőtt megjelenik, Isten elküldi a Messiás útjának 
■előkészítőjét, aki pusztában kiáltó szó lesz.

Amit a próféta a Messiásról megjósolt, az Jézusban 
mind beteljesedett. Az Ószövetség prófétái közül egyik 
sem hirdetett olyan szép, örvendetes jóslatokat a Messiás
ról, mint Esaiás, azért nevezték is el az Ószövetség 
evangélistájának.

És. 52, 7. Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, 
aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet . . .

Akit Isten ígért régen 
Az idő teljességében,
Térj be hozzánk, maradj nálunk 
Mi adventi nagy királyunk!

Dallam: Mennyből jövök ... — D. é. 124. 1.

Esaiás messiási jóslataiból:
9, 6 — 7. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk 

és az uralom az ő vállán lészen és hívják nevét csodálatosnak, 
tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség feje
delmének. Uralma nevekedésének és békéjének nem lesz vége a 
Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse 
azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek 
Urának buzgó szerelme mívelendi ez t!

11, 1—6. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyö
kereiből egy virágszál nevekedik. Akin az Úrnak lelke meg- 
nyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalom
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nak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik 
az Úrnak félelmében és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem 
füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket 
és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a 
földet szájának vesszejével és ajka lehével megöli a hitetlent. 
Derekának övedzője az igazság lészen és veséinek övedzője a 
hűség. És lakozik a farkas a báránnyal és a párduc a kecskefiúval 
fekszik, a borjú és az oroszlánkölyök és a kövér barom együtt 
lesznek és egy kis gyermek őrzi azokat.

53, 2 -7 .  Felnőtt, mintegy vesszőszál Ő előtte és mint gyökér 
a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége és néztünk reá, 
de nem vala ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott 
volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat 
elrejtjük, utált volt és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket 
ő viselte és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy osto
roztad k, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesíttetett 
bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek bün
tetése rajta van és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan 
mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő utára tértünk, de az Úr mind
nyájunk vétkét őreá veté. Kínoztatott, pedig alázatos volt és száját 
nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik és mint 
juh, mely megnémul az őt nyírók előtt; és száját nem nyitotta m eg!

31. §. Ezékiás, a kegyes király.
II. Kir. 18-20. r.

Abban az időben, mikor Izrael országát az assziriai 
király meghódította s fővárosát Samáriát elfoglalta, 
uralkodott Júdában Ezékiás, a kegyes király.

Fiatalon került a trónra, de már uralkodása kezdetétől 
híven tisztelte az Urat és a pogányos szokásokat az 
istentiszteletből kiküszöbölte. Kortársa és tanácsadója: 
Esaiás próféta sürgetésére eltávolította a templomból 
Jehovának bálványképeit, a hegyeken levő áldozati 
oltárokat pedig lerontatta. Uralkodásában Isten meg is 
segítette.

A filiszteusokat szerencsésen legyőzte s egészen 
Gáza városukig űzte. Mikor pedig Sancherib assziriai 
király (701-ben Kr. e.) ostrom alá fogta Jeruzsálemet
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és a király Ésaiáshoz fordult tanácsért, az Úr kijelen
tette neki a próféta útján, hogy ne féljen az ellenségtől, 
mert az nem fogja bevenni Jeruzsálemet. Úgy is tör
tént: az Úr dögvészt küldött az asszírok táborára, 
melyben 185,000-en haltak meg s erre az ellenség 
elvonult Jeruzsálem alól.

De másban sem hagyta el az Úr a kegyes királyt. 
Nemsokára ezután Ezékiás király súlyosan megbetege
dett és halálát várta, de mivel szívből könyörgött az • 
Úrnak, az Úr Esaiás prófétával meggyógyíttatta. A kele- 
vényre Esaiás rendeletére száraz fügét kötöttek és a 
seb begyógyult.

II. Móz. 20, 4. Ne csinálj magadnak faragott k ép e t...
Ján. 4, 24. Az Isten lélek és akik őt imádják, szükség, hogy 

lélekben és igazságban imádják.
Téged nagy Isten ismérni 
Legfőbb méltóságunk,
Gyermeki szívvel dicsérni,
Földi mennyországunk.

Dallam : Dicsérd Istent keresztyénség. — D. é. 21. 3.

32. §. Jósiás, a reform áló király.
II. Kir. 22-23. r.

Bár Ezékiás az istentiszteletet minden pogányos 
szokástól megtisztította, utóda: Manasse király ural
kodása alatt a nép mégis elpártolt az Úrtól. Manasse 
az asszírok vallását: a csillagimádást honosította meg, 
sőt a nép még gyermekeket is áldozott Jehovának, 
mint az asszírok Moloch nevű bálványuknak.

Azonban az Úr nem engedte az ő ügyét veszendőbe 
menni: támasztott olyan királyt, aki a visszaéléseket 
megszüntette, az istentiszteletet megjavította, meg
reformálta s a népet Jehovához visszavezette. Ez a 
király Jósiás volt.

Jósiás király uralkodása alatt javították a jeruzsálemi
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templomot. Egy alkalommal a király elküldte író
deákját a főpaphoz azzal a paranccsal, hogy azt a 
pénzt, amely a templomi perselyekben összegyűlt, 
osszák ki a javítást végző mesteremberek között. Mikor 
az íródeák megjelent a főpapnál, ez egy törvénykönyvet 
mutatott neki, melyet a templomban találtak. Az író
deák elolvasta és elvitte a királynak.

A király is elolvasta és arról győződött meg belőle, 
hogy a nép nagyon eltért az Úr akaratától és súlyos 
bűnt követett el, amiért az Úr büntetése fogja érni. 
Népgyűlést hívott tehát egybe, azon a törvénykönyvet 
felolvastatta és népe nevében megújította a szövetséget 
az Úrral. Eltávolíttatta a bálványokat a templomból, 
lerontatta a megmaradt hegyi oltárokat és a húsvétot 
úgy ünnepeltette meg, ahogy a talált törvénykönyv 
parancsolta.

Zsolt. 19, 8. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket...
Ha szeretlek tégedet 
S szent törvényedet követem,
Megnyerem tetszésedet 
S áldott, boldog lesz életem.
Ki utadon híven jár,
E földön is boldog már.

Dallam : Jézus én bizodalmám. — D. é. 433. 2.

33. §. Jerem iás, a tűrő próféta.
Jeremiás könyve.

Jósiás király munkája, mellyel a népet visszavezette 
az Úrhoz, nem maradt állandó hatású, mivel Júda 
országa mindjobban eltért Istenétől annyira, hogy 
még olyan kiváló próféta tanítására sem hallgatott, 
amilyen Jeremiás volt.

Jeremiás, Hilkiás főpap fia Benjamin földén, Anatót 
városában született, Júda utolsó királyainak idején

4
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működött s átélte hazája és fővárosa, Jeruzsálem 
pusztulását.

Mivel hazáját és népét szerető, javán buzgón 
munkálkodó férfiú volt, kárhoztatta a bálványimádást 
és megtérést követelt népétől. Büntetést jósolt neki, 
ha meg nem tér s a Messiás eljövetelével vigasztalta, 
ha megjavul.

Bűnei miatt Júda királysága az ő idejében már 
Nabukodonozor, Babilónia királyának adófizetője volt. 
Azonban Zedékiás király elpártolt tőle s ezért Nabu
kodonozor ostrom alá fogta Jeruzsálemet. Jeremiás azt 
tanácsolta népének, ne álljon a túlnyomó erőnek ellent, 
hanem adja meg magát. Azonban népének vezetői 
nem hallgattak reá, árulónak, hamis prófétának nyil
vánították, bántalmazták, bebörtönözték, sőt élete ellen 
is törtek. De a további események bebizonyították, 
hogy Jeremiás tanácsa helyes volt. Nabukodonozor 
elfoglalta a várost, lerontotta, a lakosság nagy részét 
Babilóniába fogságba hurcolta. (586-ban Kr. e.) így 
sújtotta az Úr Júda népét bűnei miatt.

Nabukodonozor az otthon hagyott zsidóknak hely
tartót adott, Jeremiásnak pedig megengedte, válasszon, 
otthon marad-e vagy Babilóniába megy? Jeremiás 
amint előbb elviselte a gyanúsítást és méltatlan bánás
módot, úgy most sem hagyta el népét. Oyászénekeiben, 
a Siralmakban megsiratta hazája és Jeruzsálem pusztu
lását s otthon maradt.

Mikor azonban honfitársai Nabukodonozor hely
tartóját megölték s félelmekben menekültek, Jeremiás 
is velük ment Egyiptomba, ahol ezek állítólag meg
kövezték. Jeremiás az igazság elszánt hirdetője, szenvedő, 
tűrő próféta volt.

Máté 5, 10. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igaz
ságért, mert övék a mennyeknek országa.
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Oh ne engedd hazugsággal 
Keresnem más tetszését,
Vagy elrejtett ravaszsággal 
Elvennem az ő részét,
A z igazság éitján járjak,
Minden jót csak ettől várjak;
Am i van a szívemen,
Az forogjon nyelvemen.

Dallam: Jézus, ki bűnös lelkemet. — D. é. 464. 2.

VI. A fogság és a fogság után való kor.
( 5 8 6 - 1 .  Kr. e.)

34. §. Ezékiel, a fogság vigasztaló prófétája.
Ezékiel könyve.

A fogságba vitt zsidók helyzete nem volt ugyan 
elviselhetetlen, mert nem tekintették őket foglyok
nak vagy rabszolgáknak, hanem megengedték nekik, 
hogy családok és nemzetségek szerint együtt lakja
nak. Mégis hiányzott az édes haza földje, Jeruzsálem 
és a templom, úgy hogy bűneiket bánva magokba 
szállnak, megtérnek az Úrhoz, visszavágyakoznak 
hazájuk földjére. Az Úr meghallja kiáltásukat s vigasz
talót ad nekik Ezékiel személyében.

Ezékiel próféta előkelő családból származott: Bűzi 
papnak a fia volt s még Jeruzsálem elpusztulása előtt 
került fogságba. Az Eufrátes egyik mellékágának, a 
Kébar folyónak a partján élt. Honfitársai előtt nagy 
tekintélyben álló próféta volt.

Miközben vigasztalta, arra is intette őket, hogy a 
bálványimádáshoz he hajoljanak, hamis prófétáknak ne 
higyjenek, hanem híven s igazán tiszteljék Istenüket, 
tartsák meg szigorúan a törvényt. Hazájuk, fővárosuk 
és templomuk pusztulása bűneik miatt érte őket, Istent 
tehát csak úgy engesztelhetik ki, ha szorgalmasan

4*
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tisztelik. Ha Istenhez hívek maradnak, akkor haza
vezeti őket s elküldi nekik a Messiást, aki mint igazi 
pásztor visszaállítja az országot, a várost és a templomot.

Ezékiel nemcsak vigasztalta és intette honfitársait, 
hanem gyülekezetté is szervezte s ezzel ébren tartotta 
bennük a vallásos érzést.

Esaiás 40, 1. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól 
Istenetek.

Mind jó, amit Isten tészen,
O az én reménységem;
Minden Ínségemben készen 
Van nála segítségem.
Megvigasztal,
Fel magasztal 
Alkalmatos órában:
Bízom nagy jóvoltában.

Eredeti dallam. — D. é. 376. 4.

35. §. Dániel, az állhatatos próféta.
Dániel könyve.

A fogság idején nemcsak vigasztalókat küldött az 
Úr megtérő népének, de olyan férfiakat is állított neki 
követendő például, akik az Úrtól még a legnagyobb 
megpróbáltatások közt sem pártoltak el. Ilyen volt 
Dániel, az állhatatos próféta.

Dániel előkelő családból származott zsidó ifjú volt, 
akit Nabukodonozor babilóniai király Jeruzsálem el
foglalása után több ifjúval Babilóniába vitetett és 
udvarában neveltetett. A fényes, de pogány környe
zetben azonban egyikük sem lett hűtlen vallásához, 
amiért Istenük minden veszedelemtől megóvta és 
megáldotta őket.

Nabukodonozor király Dánielt később az állam
bölcsek egyikévé nevezte ki azért, mert egy álmát, 
melyet a babilóniai bölcsek nem tudtak megfejteni, 
megmagyarázta.
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Ebben az állásában megmaradt Nabukodonozor 
fiának: Baltazárnak uralkodása alatt is, akinek meg
fejtette azt a rejtelmes írást, melyet egy lakoma után 
titkos kéz írt a falra. Az írás a következő volt: „Méné, 
méné, tekel, ufarsin". Dániel ezt a magyarázatot adta 
az írásnak: Méné megszámláltattál, tekéi =  meg
mérettél és könnyűnek találtattál, perez elosztatott 
a te országod s adatott a méd perzsabelieknek. A jóslat 
beteljesült: Baltazárt még azon éjjel megölték s az 
országot a méd Dárius foglalta el.

Bár Dárius alatt is megmaradt fényes állásában, 
mégis megpróbáltatásoknak volt kitéve, de az Úrhoz 
nem lett hűtelen, nem tudták még az oroszlánok 
vermébe való dobatással sem eltántorítani Istenétől.

Cyrus perzsa király idejében hasonlóképen előkelő 
udvari ember volt s késő vénségében halhatott meg.

Dániel nemcsak mint Istenéhez híven ragaszkodó 
férfiú vált ki, de mint próféta is, mivel megjósolta a 
Messiás eljövetelét, akit „ember fiá“-nak nevezett. Ezt 
a nevet használta később a Messiás: Jézus Krisztus, 
mikor „ember fiá"-nak mondotta magát.

Zsolt. 56, 5. Az Istenben bízom, nem félek, ember mit 
árthatna nekem?

Bár hitemért szenvednem kell 
S gyűlölettel 
Illetnek az emberek,
De tudom és ez nyújt vigaszt,
Hogy mi aggaszt,
Az úgy tetszik Istennek.
Egy kevésig 
Talán késik 
Az ítélet,
De rossz véget
Érnek, kik bántják lelkem !
(Márta magyar királyné éneke.)
Eredeti dallam. -  D. é. 364. 1.
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36. §. Eszter, a szabadító királyné.
Eszter könyve.

Abban az időben, mikor a zsidók a fogságban éltek, 
Ahasverus (Xerxes) perzsa király elűzte nejét s Esztert 
— egy árva zsidó leányt — vette el feleségül. Mardokeus, 
a királyné nevelőatyja, ezentúl bejáratos lett a királyi 
udvarba, ahol Hámán volt a király főembere. Hámán 
előtt mindenki térdet hajtott, csak Mardokeus nem, 
amiért az bosszút esküdött Mardokeus és a zsidók ellen.

A királytól rendeletet eszközölt ki, amely szerint 
a zsidókat bizonyos napon az egész országból ki kellett 
volna irtani, Mardokeus számára pedig már akasztófát 
is állíttatott.

Azonban Mardokeus minderről tudomást szerzett 
s kérte Esztert, bírja rá a királyt, hogy rendeletét 
vonja vissza. Eszter ezt meg is tette s eszébe juttatta 
a királynak, hogy mikor két udvari főember össze
esküdött a király ellen, Mardokeus fedezte fel az össze
esküvést. Erre a király' visszavonta rendeletét s az 
elkészített akasztófára Hámánt akasztatta fel. így lett 
Eszter királyné az Úr kezében eszköz, mellyel népét 
megszabadította.

Emlékét a zsidók máig is fel szokták újítani a Púrim 
ünnepe alkalmából.

V. Móz. 32, 3ó. Igazságot szolgáltat az Úr az ő népének és. 
megkönyörül az ő szolgáin.

A közjónak szeretetét 
S a törvénynek hű tiszteletét 
Gyökereztesd meg szívünkben,
Hitet, erényt s egyértelmet,
Adj tisztán égő honszerelmet 
Örömben és keservünkben.
Támassz hű fiahat,
A vészben bátrakat 
E hazának 
S a bölcseket 
Kegyeseket
Elfogyni köztünk ne engedd.

Dallama: Vigyázzatok azt kiáltják. -  D. é. 501. 4.
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37. §. Ezsdrás, a m ásodik honalapító.
Ezsdrás könyve.

Mikor a nép Babilóniában igazán megtért az Úrhoz, 
az Úr hazavezérelte a fogságból.

Cyrus perzsa király elfoglalta Babilóniát s meg
engedte a zsidóknak, hogy a fogságból hazatérjenek. 
Az első visszatérő csapatot Zorobábel pap vezette haza.

Amint ezek hazaértek, hozzáfogtak a templom fel
építéséhez, amire Aggeus és Zakariás próféták is 
nagyban buzdították. De a samaritánusok akadályozták 
őket az építésben, mivel a zsidók nem engedték meg 
nekik, hogy az építkezésnél segítsenek és a templomot 
majd ők is használhassák. Azonban a zsidók mégis 
fölépítették a templomot és fel is szentelték.

Artaxerxes perzsa király későbben Ezsdrás papnak 
is megengedte, hogy egy második csapatot vezessen 
haza. Vele is számosán tértek vissza s elhozták a fog
ságból az oda kihurcolt templomi drága edényeket, 
aranyat, ezüstöt.

Ezsdrás nagyon sokat fáradozott azon, hogy a 
törvényt és az istentiszteletet helyreállítsa, amiért 
második Mózesnek is szokták nevezni. Gyűjtögette 
az ószövetségi iratokat, megalapította a zsinagógái 
istentiszteletet, amelyen zsoltárokat énekeltek s imád
koztak, az Ószövetséget olvasták és magyarázták. Ezen
kívül, hogy a nép el ne pogányosodjék, megparan
csolta, hogy azok a férfiak, akik pogány asszonyokat 
vettek el, bocsássák el feleségüket és a zsidó férfiak 
engedelmeskedtek Ezsdrás parancsának.

V. Móz. 30, 5. És visszahoz téged az Úr, a te Istened arra 
a földre, amelyet bírtak a te atyáid és bírni fogod az t. ..

Nem hagyta el népéi az Úr 
Soha semmi veszélybe 
O most is üdve, öröme,
Vigasztaló reménye.
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Atyai gonddal nyújt kezet,
Ösvényünk bárhová vezet.
Dicsérjük Istenünket.

Dallam : Dicséret, tisztesség legyen . . .  — D. é. 9. 4.

38. §. Nehém iás, a valódi hazafi.
Nehétniás könyve.

A fogságból hazatért zsidóknak a templom felépítése 
után sok bajjal kellett küzdeniük, de Isten nem hagyta 
el őket, hanem egy kiváló férfiút küldött a segítségükre.

Élt a fogságban egy, hazáját igazán szerető ember, 
Nehémiás, aki Artaxerxes perzsa király pohárnoka volt. 
Ez egy rokonától azt hallotta, hogy a fogságból haza
tért zsidóknak nagyon rosszul megy a dolguk s hogy 
Jeruzsálem falai leomlottak, kapui elégtek. A királytól 
tehát engedelmet kért, hogy hazamehessen és honfi
társain segíthessen. A király elbocsátotta, sőt hazája 
felett helytartónak nevezte ki.

Amint Nehémiás hazaért, mindenekelőtt megvizs
gálta Jeruzsálem falait s elhatározta, hogy azokat fel
építteti. A munka nem ment könnyen, mert a szomszéd 
samaritánusok és ammoniták majd fegyverrel, majd 
ijesztgetéssel akarták visszatartani az építéstől. Nehémiás 
azonban nem ijedt meg, a fegyveres támadásokat is 
visszaverte; a zsidók egyik kezükben a fegyvert tar
tották, a másikkal a falat építették, de munkájukkal 
mégis elkészültek.

Mikor a falak fel voltak építve, Nehémiás a város 
védelméről is gondoskodott. Mivel Jeruzsálemnek 
kevés lakosa volt, a vidékről telepített be újakat. 
Ezsdrásnak nagyban segített a törvény és az istentisz
telet helyreállításában.

Tizenkét évig tartott egyfolytában a munka, melyet 
hazája javára szentelt s csak azután tért vissza Babi
lóniába. Mivel azonban Jeruzsálemből ismét rossz
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híreket hallott, egy év múlva visszatért hazájába, 
helyreállította a rendet: a szombat megünneplését 
szigorúan megparancsolta s megtiltotta, hogy a zsidók 
pogány nőket vegyenek feleségül. Az Ószövetség 
könyveit ő is gyűjtögette, mint Ezsdrás.

Hazáját, népét, vallását szerető, önzetlen, bátor, 
Istenben bízó férfiú volt Nehémiás.

Zsolt. 60, 14. Istennel győzedelmet nyerünk s ő tapodja el 
ellenségeinket.

Elhunyt apáink példája 
Gyújtsa hűségünk új lángra.
Miért ők annyit áldoztak,
Melynek földjén éltek-haltak :
Hőn szeressük szép hazánkat.
Mely reánk is áldást áraszt.
Itt lelünk csak boldogságra,
Ennek keblén vár a sír álma,
Ehhez köt gondviselésed.

Dallam: Jövel Szentlélek... — D. é. 505. 5.

39. §. Jónás, az engedetlen próféta.
Jónás könyve.

Bár a próféták hirdették, hogy Jehova az egész 
világ ura s gondja van a pogányok megtérésére, a 
nép arra nem hallgatott, sőt nem akarta azt elismerni 
Jónás próféta sem, míg az Úr rá nem kényszerítette.

Jónást az Úr Ninivébe küldte, hogy a bűnbe- 
merült város népének megtérést prédikáljon. Jónás 
azonban nem akart oda menni, hanem Jaffába indult, 
hogy onnan Tarsisba hajózzék. Amint hajóra szállt, 
az Úr tengeri vihart támasztott, abból Jónást megmen
tette s úgy kényszerítette, hogy Ninivébe elmenjen.

Kedvetlenül ugyan, de most már elment Jónás és 
bűnbánatot prédikált, mire a város népe megtért. 
Jónásnak azonban ez nem tetszett. Mikor ugyanis 
Ninivébe ért, a városon kívül ütött sátort, hogy onnan 
nézhesse a város pusztulását. A sátor mellett egy
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növény hajtott ki s árnyékot vetett Jónásnak, amit 
Jónás nagyon megszeretett. Egy napon azonban valami 
féreg támadta meg a növény gyökerét, úgy, hogy 
elszáradt. Jónásnak pedig megüté fejét a nap. Ekkor 
a próféta elkeseredetten így kiáltott fel: „Jobb nékem 
holtom, mint éltem", de az Úr megdorgálta, mondván: 
„Tee növény miatt is bánkódol és én ne szánnám Ninivét, 
melyben ártatlan gyermek több van 120 ezernél!?"

Jónás nehezen tudja megérteni, hogy Isten bűn
bocsátó kegyelme és irgalma nemcsak a zsidókra, 
hanem a pogányokra is kiterjed s hogy a messiási 
országban esetleg a pogányok is résztvehetnek, de 
végül belenyugszik.

Préd. 12, 13... Az Istent féljed és az ő parancsolatait meg
tartsad, mert ez az embernek fődolga.

Add végezzem Uram,
Én dolgomat serényen,
M int hií szolgád legyem,
Am it parancsolsz nékem.
Segélj tennem mindent,
Mikor alkalmatos 
S amit végbevittem,
Legyen foganatos.

Eredeti dallam. — D. é. 29. 2.

40. §. Jób, a nagy tűrő.
Jób könyve.

Ésaiás próféta ugyan megjósolta, hogy a Messiás 
ártatlanul, mások bűneiért fog szenvedni, de a zsidók 
azt nem értették meg. Az ő felfogásuk az volt, hogy 
akit az Úr sújt, annak valami bűnt kellett elkövetnie. 
Ezzel a helytelen vélekedésükkel szemben mutatta meg 
nekik Jób történetében az Úr, hogy az igaz ember 
is szenvedhet, ha az Isten próbára teszi a hűségét.

Arábia Úz nevű tartományában élt egy kegyes, 
istenfélő férfiú, Jób, akit az Isten gazdagon megáldott.
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Volt hét fia és három leánya, sok ökre, szamara, tevéje 
és nagyszámú cselédje.

Isten azonban kemény próbára tette jóbot: súlyos 
csapásokat bocsátott rá. Jött egy hírhozó s jelentette, 
hogy a szabeusok minden ökrét elhajtották, szolgáit 
megölték; jött egy másik követ s tudtul adta neki, 
hogy az égből tűz szállott alá s megégette juhait és 
szolgáit; jött egy harmadik s azt a hírt hozta, hogy 
a kaldeusok elhajtották tevéit s szolgáit kardra hányták. 
De legszomorúbb hírrel jött a negyedik s jelentette, 
hogy fiaira és leányaira, amint legidősebb testvérük
nél mulattak, leszakadt a ház s mindnyájan meghaltak. 
Jób megszaggatta ruháját s mondá: »Az Úr adta, az 
Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve!"

Később rút betegségbe esett Jób: testét fekélyek 
lepték el, úgy, hogy hamuba ült s cseréppel vakarta 
testét. Felesége már elvesztette türelmét s arra biztatta, 
átkozza meg az Istent s haljon meg. De Jób ezt nem 
tette, hanem mondá: »Ha a jót elvettük Istentől, a 
rosszat nem vennők-e el?"

Mikor három barátja meghallotta Jób szomorú sorsát 
eljött, hogy vigasztalja. De ahelyett azzal vádolta, hogy 
nagy bűnt kellett elkövetnie, mert különben Isten nem 
sújtaná oly keményen. Jób védte ártatlanságát és Istent 
hívta fel bizonyságul maga mellett. E miatt negyedik 
barátja megdorgálta, de megfeddte a három barátot is, 
hogy rosszul védelmezték Isten ügyét Jobbal szemben.

Végül csakugyan megjelent Isten forgószélben, 
figyelmeztette Jóbot a világ csodáira, a saját minden- 
hatóságára s az ember kicsinységére, akinek nem illik 
Isten világkormányzását vakmerőén bírálgatni.

Jób megbánta tévedését és Isten újra megáldotta 
őt kétszerannyi jóval, mint azelőtt: adott neki gyerme
keket, gazdagságot, hosszú életet, úgy, hogy láthatta 
még unokáit is.
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Jób története arra tanít, hogy ha az ember a próbát, 
melyre az Úr teszi, megállja, Isten sokszorosan el
árasztja kegyelmével.

Zsid. 12, 6. Akit az Úr szeret, megfenyíti, megostoroz pedig 
minden fiat, akit magához fogad.

M ind jó, amit Isten tészen,
O éltem kegyes atyja,
Bár örömnapom enyésszen,
Ismét rám virraszthatja.
Nem káromra,
Sőt hasznomra 
Irányul minden műve,
Leszek hát holtig híve.

Eredeti dallam. — D. é. 376. 6.

41. §. A M akkabeusok, a szabadság hősei.
Makkab. I. könyve.

Azóta, ahogy a zsidók a babilóniai fogságból haza
tértek, különböző uralom alatt állottak. A perzsa biro
dalmat megdöntötte Nagy Sándor s elfoglalta Palesztinát 
is, a zsidókkal azonban jól bánt. Halála után a zsidók 
felett közel száz évig az egyiptomi királyok uralkodtak, 
de ezek sem zaklatták őket, sőt a kormányzás tulajdon
képen a főpap és ajeruzsálemi papi tanács kezében volt.

Annál nagyobb szenvedések nehezedtek azonban 
rájuk, mikor a sziriai királyok uralma alá kerültek. 
Ezek közül Antiochus Epiphanes a jeruzsálemi tem
plomot elfoglalta, Zeus tiszteletére felszenteltette, a 
a szombat ünneplését s a mózesi törvény megtartását 
megtiltotta, ha pedig a zsidók ezt mégis tették, katonái
val megrohantatta és gyilkoltatta.

Ilyen körülmények között fogott fegyvert vallásuk 
és szabadságuk védelmére a Makkabeusok családjából 
származott Mathatiás főpap, halála után pedig fia: 
Makkabeus Júdás, aki többször legyőzte Antiochus 
seregét, megtisztította a templomot s az istentiszteletet
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visszaállította. Azonban egy csatában elesett s ekkor 
a legifjabb testvér: Jonathán folytatta a harcot, ennek 
hősi halála után pedig Simon, a legidősebb testvér, 
aki a szabadságharcot győzelmesen befejezte, hazája 
függetlenségét kivívta s népe főpapja és fejedelme lett 
(142. Kr. e.)

Ezután a zsidók közel száz évig a Makkabeusok 
alatt mint független ország éltek, mikor azonban megint 
elhatalmasodott köztük a bűn, elvesztették önállóságukat.

A Makkabeusok elkezdtek egymásközt viszálykodni 
s Pompejus római vezért hívták egymás ellen segít
ségül. Pompejus el is jött, de elfoglalta Jeruzsálemet 
s ezzel Zsidóország függetlenségének vége lett. A bűnt 
tehát itt is nyomon követte a büntetés, mint a zsidó 
nép egész történetén végig, de követte a jónak győzelme 
is, mert a rómaiaktól a zsidó trónra ültetett Heródes 
uralkodása alatt megszületett a prófétáktól megjósolt, 
várva várt Messiás.

Qal. 5, 1. A szabadságban, mellyel minket a Krisztus meg
szabadított, álljatok meg.

Mikor a hon szabadsága 
Le volt kötve rabigába 
S vésztől dúlva népünk gyászolt:
Ki'ddtél védői, erős gyámolt.
Felráztad a csüggedőket.
Diadalra vitted őket;
Felettünk új hajnal hasadt,
Mely hirdeté nagy hatalmadat 
S biztatott szebb jövendővel.

Dallam; Jövel Szentlélek Úr Isten. — D. é. 505. 3.

42. §. A M essiás eljövetelének  előkészítése  
az Ó szövetségben.

(Összefoglalás.)
Isten a világot jónak teremtette, de az első ember

pár bűnbeesése megrontotta, Isten azonban gondos
kodott a jónak a győzelméről. Mikor a bűn elterjedt,.
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megbüntette az embereket, de Noét megmentette az 
özönvízből s vele szövetséget kötött. Mivel pedig az 
emberek később ismét elpártoltak tőle, kiválasztott 
■egy embert, Ábrahámot, hogy az ő utódaiból szár
mazzék a Messiás. Ábrahámmal is szövetséget kötött 
s ezt Izsákkal és Jákobbal is megújította.

Hogy Jákob családja az éhség idején el ne pusz
tuljon, Józsefet Egyiptomba vezérelte, ahol a 12 törzs
ből nemzett fejlődött, melyet Mózessel kivezettetett s 
vele a Sinai hegy alatt szövetséget kötött. Józsuéval 
elfoglaltatta az Ígéret földjét, a bírák útján megvédte 
népét az ellenségtől s biztosította a szövetség fenn
állását, Sámuellel pedig átvezettette népét a bíróságról 
a királyságra.

A királyok idején megvalósította a papi országot 
s prófétákat küldött, akik intették a népet, legyen 
Istenéhez hű s tegye magát a Messiás eljövetelére 
méltóvá. Mikor pedig a nép nem hallgatott a próféták 
szavára, fogságba küldte, de prófétáival ott is vigasz- 
taltatta, majd visszahozta hazájába.

Mivel azonban Isten törvényét nem szívből, hanem 
csak külsőleg követte, ismét rabbá tette, de mikor 
hozzá kiáltott, a Makkabeusok útján felszabadította s 
ettől a szabadságtól csak akkor fosztotta meg, mikor 
arra bűnei miatt méltatlan lett. Ekkor azonban a nép 
legjobbjai belátták, hogy rajtuk csak a Messiás segít
het, éppen azért várták s ekkor: az idők teljességében 
•elküldte Isten a Messiást, Jézus Krisztust.
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FÜGGELÉK.
a) Az ószövetségi könyvek rövid ismertetése.

43. §. A Bibliáról általában.
A Biblia szó görög eredetű s annyit jelent: könyvek, 

vagyis könyvgyűjtemény. Nevezik írásnak, mert tar
talmát leírták, Szentírásnak, mivel a legszentebb dol
gokról: a vallás dolgairól szól. Mondják még Isten 
igéje'nek, Isten beszédének is, mivel a szentírók útján 
Isten szól hozzánk.

A Biblia két főrészből: O- és Újszövetségből vagy 
-testamentumból áll. A testamentum latin szó s ere
detileg végakaratot jelent. így nevezhető a Szentírás 
azért, mert Isten akaratát foglalja magában. Szövet
ségnek azért lehet nevezni, mert e könyv tanítása 
szerint Isten szövetséget kötött az emberekkel.

Az Ószövetség szerint Isten a zsidó néppel kötött 
szövetséget, az Újszövetség szerint az egész em
beriséggel.

Az Ószövetség azokat az iratokat foglalja magában, 
melyeket Mózes, a próféták s egyéb, Istentől ihletett 
zsidó férfiak írtak. Az Újszövetség pedig azokat a 
könyveket tartalmazza, melyeket Jézus apostolai és 
tanítványai írtak.

A Szentírás könyveit eredetük szerint felosztják 
kanonikus és apokrifus könyvekre. A kanonikus vagy 
hitszabályozó könyvek oly iratok, melyeket a keresztyén 
egyház egyértelmüleg Isten leikétől ihletett férfiak 
műveinek tart s szabályozóknak ismer el a hitre és 
életre nézve. Apokrifus: elrejtett könyvek ellenben azok, 
melyeknek írói ismeretlenek s amelyeket a keresztyén 
egyház, a róm. katholikusok kivételével, nem ismer el 
szabályozóknak.
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44. §. A Szentírás fordításai és terjesztése.
Az Ószövetséget héber, az Újszövetséget görög 

nyelven írták, de mind a kettőt számos nyelvre le
fordították.

Magyar nyelvre is többen lefordították. Azt a for
dítást, melyet ma is használunk, Károli Gáspár gönci 
lelkész, kassavölgyi esperes készítette s 1590-ben 
nyomatta ki Vizsolyban.

A Szentírás a könyvnyomtatás feltalálásával nagyon 
kezdett terjedni, de terjedését leginkább a bibliater
jesztő társulatok mozdították elő. Legnevezetesebb ezek 
közül a londoni „Brit és külföldi bibliaterjesztő tár
sulat“, mely eddig több mint 400 nyelven adta ki a 
Szentírást. Ez a társulat adja ki Károli Gáspár fordí
tását, ma már — természetesen — megjavítva.

45. §. Az Ó szövetség könyveinek tartalmi
felosztása.

Az Ószövetségben 39 kanonikus könyv van. Ezek 
tartalmuk szerint feloszlanak: történeti, tanító vagy 
költészeti és prófétai vagy jóslati könyvekre.

Történeti könyv van 17. Ezek a következők: Mózes 
öt könyve, Józsué, Bírák, Ruth könyve, Sámuel, Kirá
lyok, Krónikák két-két könyve, Ezsdrás, Nehémiás, 
Eszter könyve.

Tanító könyvek: Jób, Zsoltárok, Példabeszédek, 
Prédikátor könyve és az Énekek éneke.

Prófétai könyv van 17. Terjedelmük szerint fel
osztjuk nagy és kis próféták műveire. Nagy próféták: 
Ésaiás, Jeremiás, kinek 2 könyve van (prófétai könyv 
és Siralmai), Ezékiél és Dániel. Kis próféták: Hóseás, 
jóéi, Ámós, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, 
Zofoniás, Aggeus, Zakariás, Malakiás.
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Az apokrifus könyvek között vannak történeti és 
tanító könyvek. Történetiek különösen: a Makkabeusok 
három könyve és Judit könyve. Tanító könyvek: 
Salamon bölcsesége, Jézus Sirák és Tóbiás könyve. 
Vegyes tartalmúak: Báruch két könyve, Zsuzsánna és 
Dániel története, a bábeli Bélről, a bábeli sárkányról, 
Azáriás imádsága, a tüzes kemencébe vetett három 
férfiú éneke, Manasse imádsága.

46. §. Az Ó szövetség könyveinek rövid tartalma.
1. A történeti könyvek.
a) Mózes öt könyve.

Mózes öt könyve magában foglalja a zsidók leg
régibb történetét a világ teremtésétől Mózes haláláig.

Az első könyv (Genesis Teremtés) elbeszéli a 
világ teremtését, az emberiség őstörténetét, a zsidó nép 
ősatyáinak történetét József haláláig. A második könyv 
(Exodus, Exitus =  kimenetel) elmondja a zsidó nép 
kiszabadulását Egyiptomból, a tízparancsolat kiadását és 
a szent sátor felállítását. A harmadik könyv (Leviticus =  
papi könyv) a papok kötelességeiről, az áldozatokról 
és az ételekről szól. A negyedik könyv (Numeri =  
számlálások) elmondja a nép megszámlálását s folytatja 
a pusztai vándorlás történetét a Jordán keleti partjának 
elfoglalásáig. Az ötödik könyv (Deuteronomium 
törvény ismétlése) ismétli az eddigi törvényeket, el
beszéli Mózes búcsúzását a néptől s halálát.

b) Józsué, Bírák, Ruth könyve.
Ezek a könyvek Kánaán elfoglalását, felosztását, a 

nép letelepedését, harcait a szomszéd népekkel s életét 
e harcok alatt beszélik el.

Józsué könyve elmondja, hogy foglalja el s osztja fel 
Józsué Kánaánt. A Bírák könyve azokat a küzdelmeket

5
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írja le, melyeket a zsidók vezéreik vagy bíráik alatt 
vívtak a szomszéd népek ellen. Ruth könyve a napához 
ragaszkodó moabita asszony történetét beszéli el.

c) Sámuel, a Királyok, Krónikák könyvei.
Ez a hat könyv Izrael országának királysággá való 

átalakulását, e királyság történetét mondja el a fogságig.
Sámuel két könyve Sámuelről, a királyság felállí

tásáról, Saul és Dávid királyról szól. A Királyok két 
könyve Salamonról, az ország kettészakadásáról, Izrael 
és Júda országának bukásáról beszél. A Krónikák két 
könyve pedig Dávid, Salamon és Júda királyságának 
történetét mondja el a fogságig.

d) Ezsdrás, Nehémiás, Eszter könyvei.
Ezek a könyvek a zsidó nép sorsát a fogságban^ 

az abból való kiszabadulást, visszatérést és a berendez
kedést mondják el.

Ezsdrás könyve elbeszéli, hogy vezeti hazaZorobábel 
az első, Ezsdrás a második csapatot a fogságból s milyen 
küzdelmekkel építik fel a zsidók a templomot.

Nehémiás könyve Nehémiás kétszeri visszatérését 
Jeruzsálembe beszéli el, aki a város falait felépítteti s 
az állapotokat rendezi.

Eszter könyve az árvaleányból lett királyné törté
netét mondja el.

2. Tanító könyvek.
A tanító könyvekben számos, a vallásosság, a hit 

és erkölcs fejlesztésére alkalmas intés, tanítás, tanács van.
Jób könyve Jób tanulságos történetét beszéli el.
A Zsoltárok könyve 150 különféle éneket foglal 

magában.
A Példabeszédek, Prédikátor, Énekek énekének 

könyve arra tanít, hogy kell Isten akarata szerint élni.
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3. Prófétai vagy jóslati könyvek.
A próféták Isten leikétől ihletett férfiak voltak, akik 

Isten akaratát hirdették. A népet tanították, intették, 
dorgálták, ha letért a jó útról s vigasztalták a Messiás 
eljövetelével, ha visszatér az Úrhoz.

a) N agy próféták.
Ésaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel könyveiről ezek

nek a prófétáknak az életénél és működésénél szóltunk.
b) Kis próféták.

A kis próféták közül Hóseásról, Átírásról és Jónás
ról életük elmondásakor volt szó, a többiek közül 
nevezetesebbek: Mikeás, aki megjósolta, hogy a Messiás 
Bethlehemben fog születni, Aggeus, Zakariás, aki a 
hazatérés után a templom építésére buzdította honfi
társait. Zakariás ezenkívül megjósolta, hogy a Messiás 
szamár hátán fog bevonulni Jeruzsálembe. Malakiás 
pedig megjövendölte, hogy mielőtt a Messiás eljön, 
megjelenik útegyengetője.

4. Apokrifus könyvek.
Az apokrifus könyvek közül fontosabb tartalmúak: 

a Makkabeusok három, Judit egy, Jézus Sirák és Tóbiás 
könyve.

A Makkabeusok első könyve a zsidók szabadság- 
harcát beszéli el a sziriai király ellen, a másik kettő 
jelentéktelen. Judit könyve Juditot magasztalja, aki 
Holofernes babilóniai vezért megöli s hazáját fel
szabadítja. Jézus Sirák könyve bölcs mondásokat tar
talmaz, Tóbiás könyve pedig a fiúi szeretet szép pél
dáját örökíti meg.

b) A tízparancsolat magyarázata.
/. parancsolat: Én vagyok a te Urad Istened, ne 

legyenek néked én előttem idegen isteneid.
5*
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Az első parancsolat azt kivánja, hogy mi az Úr 
Istent mindenekfelett féljük és szeressük s csak őbenne 
bízzunk.

II. parancsolat: A te Uradnak Istenednek nevét 
hiába ne vegyed, mert nem hagyja az Úr büntetés 
nélkül azt, aki az ő nevét hiába veszi.

A második parancsolat azt kivánja, hogy mi az 
Úr Istent féljük és szeressük, az ő nevével ne átkozód- 
junk, ne esküdözzünk, ne bűvöljünk-bájoljunk, ne 
hazudjunk, se álnokul ne cselekedjünk; hanem minden 
szükségünkben segítségül hívjuk és imádjuk s hála
adással dicsőítsük.

III. parancsolat: Megemlékezzél a szombatnapról, 
hogy azt megszenteljed.

A harmadik parancsolat azt kivánja, hogy az Úr 
Istent féljük és szeressük, az ő szent igéjét és annak 
hirdetését meg ne vessük, hanem szentnek tartsuk, 
örömest hallgassuk és tanuljuk.

IV. parancsolat: Tiszteljed atyádat és anyádat, 
hogy jól legyen dolgod és hosszú ideig élj e földön.

A negyedik parancsolat azt kivánja, hogy mi az 
Úr Istent féljük és szeressük, szüleinket, urainkat meg 
ne vessük, se haragra ne ingereljük; de tiszteljük, 
szolgáljunk és engedelmeskedjünk nekik, velük szere
tettel bánjunk s nagyrabecsüljük őket.

V. parancsolat: Ne ölj.
Ez a parancsolat azt kivánja, hogy mi az Úr Istent 

féljük és szeressük, felebarátunk testében kárt vagy 
sérelmet ne okozzunk; hanem inkább minden élet
szükségében és veszedelmében segítségére legyünk.

VI. parancsolat: Ne paráználkodjál.
Ez a parancsolat azt kivánja, hogy mi az Úr Istent 

féljük és szeressük, tiszták és szemérmesek legyünk
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mind szavainkban, mind tetteinkben s kiki az ő hitve
sét szeresse és megbecsülje.

VII. parancsolat: Ne lopj.
Ez a parancsolat azt kívánja, hogy mi az Úr Istent 

féljük és szeressük, felebarátunk pénzét vagy vagyonát 
el ne vegyük, hamis árú vagy csalárd kereskedés 
által magunknak ne tulajdonítsuk; hanem azon legyünk, 
hogy javai megtartassanak és gyarapodjanak.

VIII. parancsolat: Felebarátod ellen hamis tanú
ságot ne mondj.

Ez a parancsolat azt kívánja, hogy mi az Úr Istent 
féljük és szeressük, felebarátunkat hazugságba ne 
keverjük, el ne áruljuk, felőle gonoszul ne szóljunk; 
hanem inkább mentsük, jó véleménnyel legyünk felőle 
s mindent jóra magyarázzunk.

IX. parancsolat. Ne kívánjad a te felebarátod házát.
Ez a parancsolat azt kívánja, hogy az Úr Istent

féljük és szeressük, felebarátunk öröksége vagy háza 
után álnokul ne törekedjünk, vagy az igazság színe 
alatt el ne tulajdonítsuk; hanem inkább segítségére 
legyünk, hogy azok neki sérelem nélkül megmarad
janak.

X. parancsolat. Ne kívánjad a te felebarátodnak fele
ségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se 
szamarát és semmit, ami a te felebarátodé.

Ez a parancsolat azt kívánja, hogy mi az Úr Istent 
féljük és szeressük, felebarátunk feleségét, cselédjét, 
vagy barmát tőle el ne idegenítsük; hanem inkább 
hozzátartozóit intsük, hogy nála megmaradjanak és 
teljesítsék kötelességüket.

c) Az I. hitágazat magyarázata.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, menny

nek és földnek teremtőjében.



70

Dr. Luther Márton ezt így magyarázza:
Hiszem, hogy Isten teremtett engemet és minden 

teremtményt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, 
fülemet és minden tagomat. Ő adta értelmemet s 
minden érzékemet s ezeket most is fenntartja. Ezekhez 
ruhát, sarut, ételt, italt, házat, udvart, feleséget, gyer
mekeket, szántóföldet, barmot és minden jót ád, a test 
és élet szükségeivel naponként bőven ellát, minden 
veszedelem ellen megoltalmaz, minden gonosztól véd 
és megőriz. Mindezt csupán az ő atyai jóvoltából és 
irgalmasságából cselekszi minden érdemem nélkül, 
amiért én neki hálával, dicsérettel, szolgálattal és en
gedelmességgel tartozom.

d) imádságok.
I. Reggeli imák.

1. Luther reggeli könyörgése.
Hálát adunk Neked, mennyei szent Atyánk, a Jézus 

Krisztus, a te szent Fiad nevében, hogy minket az 
elmúlt éjjel minden kártól, veszedelemtől megőriztél. 
Kérünk Téged, oltalmazz meg minket e mai napon is 
minden bűntől és veszedelemtől, hogy minden csele
kedetünk s teljes életünk kedves lehessen előtted. 
Magunkat, testűnket-lelkünket és mindenünket kezedbe 
ajánljuk. A te kegyelmed legyen velünk, hogy bűnös 
kívánságaink rajtunk győzelmet ne vehessenek. Ámen

2. Hozzád fohászkodom,
Óh Isten, jó Atyám !
Te őrzél engemet 
Homályos éjszakán.
Vezesse szent karod 
Ma is gyermekedet,
Hogy el ne tévesszem 
Igaz ösvényedet.
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Óh adj erőt nekem 
A jóhoz, Istenem,
Engedd áldásidat 
Hálásan érzenem.

Áldd meg, kik gondosan 
Nevelnek engemet,
Óh Isten, jó Atyám,
Halld meg kérésemet!

Ámen. (Székács J.)

II. Esteli imák.

1. Luther esti könyörgése.
Hálát adunk Neked, mennyei szent Atyánk, a Jézus 

Krisztus, a te szent Fiad nevében, hogy minket e mai 
napon is minden kártól és veszedelemtől kegyelmesen 
megőriztél s kérünk Téged, bocsásd meg bűneinket, 
melyeket ma elkövettünk. Oltalmazz kegyelmesen ez 
éjszakán is minden gonosztól, mert mi magunkat, 
testünket és mindenünket kezedbe ajánljuk. Szent 
angyalod őrködjék felettünk, hogy ellenségünk erőt 
ne vehessen rajtunk! Ámen.

2. A nap lemegy, az éj beáll,
Álom jő szememre,
Jó Istenem, viselj gondot 
Alvó gyermekedre!

Uram, őriztél e napon,
Te óvtad éltemet:
Benned hiszek, benned vetem 
Minden reményemet.

Add, veszély nélkül aludjam,
Karjaid között nyugodjam;
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Adj csendes éjt szüleimnek,
Adj csendes éjt mindenkinek.

Istenem, én járva-kelve,
Felvirradva vagy lefekve 
Imádlak mint édes Atyát,
Oh Atyám, adj jó éjszakát.

A m e n .  (Székács J.)

III. Étel előtti és utáni imák.
1.

Jövel Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk! 

Ámen.

2.
Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott!

Ámen.

IV. Tanulás előtti és utáni imák.
1 .

Kegyelem Istene, jó Atyám! Kérlek, légy segít
ségem, erőtlen gyermekednek, mostani foglalkozásom
ban. Tedd fogékonnyá elmémet a tanulásra, hogy ez 
órában is növekedhessem a hasznos ismeretekben és 
a te szent neved félelmében. A te nevednek félelme 
legyen minden bölcseség kezdete. Ámen.

2.

Én Istenem! Hálát adok Neked, hogy engemet 
tanulásomban most is megsegítettél. Add, hogy kivált 
a te egyszülött Fiad, a Jézus tudományában napról- 
napra bölcsebb lehessek, az ő példája szerint élhessek. 
Hallgass meg engem ő érette, Atyám! Ámen.
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V. Templomi imák.
1 .

Kegyelmedből megjelentem 
Szent házadban, Istenem!
Add Lelkedet, hogy nevedet 
Méltóképen tiszteljem.
Vésd szívembe szent Igédet,
Hogy az szerint járjak, éljek.

Á m e n .  (Frenyó L )

2 .

Hálát mondok Neked, Atyám,
Hogy házadban lehettem,
Mit Igédből megtanultam,
Ne engedd, hogy feledjem.
S ha a világ bűnre kisért,
Maradj velem a Jézusért.

Á m e n .  (Frenyó L.)

VI. Iskolai imák.
1 .

Mindenható nagy Isten, ki mindnyájunk szerető 
édes Atyja vagy, világosítsd meg elménket, önts belénk 
szorgalmat, kitartást és engedelmességet. Éleszd fel 
bennünk a szeretet tüzét, hogy egymást testvériesen 
ölelve minden jó dologban előrehaladjunk és a te 
végtelen jóságodra mindig méltóbbak lenni törekedjünk. 
Ámen.

Mennyei édes Atyánk! Hálával emeljük szívünket 
hozzád azokért a javaidért, melyekben minket az imént 
részesítettél. Engedd, hogy az oktatás, melyet nyertünk, 
nekünk előmenetelünkre, Neked pedig dicsőségedre 
váljék. Áraszd áldásodat hazánkra, királyunkra,szüléinkre, 
tanárainkra s minden embertársunkra. Ámen.
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VII. Fohászok.
1 .

A mi segedelmünk legyen az Úrtól, aki teremtette 
a mennyet és a földet, neki legyen hála és dicsőség 
mindörökké. Ámen.

2.

Könyörgésem legyen az Atyának, Fiúnak és a Szent
iéleknek nevében. Ámen.
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