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A születés megjelenése a Szentírásban 
Karácsony felé közeledve lassan hatalmába kerít a „vásárlási 

láz”. Akiknek megadatott, hogy szeretettel figyeljenek azokra, 
akiktől származnak, vagyis szüleikre, társuknak köszönhetően maguk 
is életet, vagy életeket teremtettek, így gyermekeik születésére és 
megörvendeztetésére is gondot fordíthatnak. Mellettük pedig 
előjönnek a múltban kapott rokonok, szerzett barátok, ismerősök, 
kiknek köszönhetően átértékelődik a karácsonyi bonyodalom. Akik 
ezt az írást olvassák, bizonyára a hit kérdéseiben is otthonosan 
mozognak, hiszen számunkra a karácsony elsősorban Jézus 
születéséről, a család ünnepéről, a szeretet kiteljesedéséről szól. Az 
előbbiek figyelembe vételével készítettem ezt a dolgozatot, hogy 
segítsek mindazoknak, akik közelebb kívánnak kerülni a Bibliai 
szülés-születés történeteihez, azzal kapcsolatos tanításához, arra 
hangolt gondolataihoz. Szerény munkámban bemutatom a szülés-
teremtés fájdalmát és szépségét, valamint hálámat is nyilvánítom 
minden nő és asszony felé, akiknek köszönhetően szülővé válhatott 
minden férfitársam és így azóta közösen örvendhetünk 
gyermekeinknek. Karácsony, Jézus születésének időszaka jó alkalom 
arra, hogy a tisztelet és szeretet érzéseivel gondoljunk a „szent 
családra”. Amikor megtesszük ezt, akkor annak tudatában állunk a 
jászol mellé, hogy köröttünk itt vannak azok is, akik szeretetükkel 
körülvettek minket, akiket mi is szeretünk és megbecsülünk, de e 
közös jászolnál megáll minden keresztény és nem keresztény, aki 
valamilyen szálon kötődik hozzánk.  
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1). Szülés – születés 
Úgy érzem, úgy tisztességes, ha nem ragadtatom el magam a 

szülés, apás szülés stb. körüli bonyodalmak részletezésével. Úgy is 
hamarosan kiderülne, hogy szavaim esetlenek, jártasságom sok 
kívánnivalót hagy maga után, sőt rögtön nyilvánvalóvá válna, hogy 
még filmen sem láttam teljességgel az esetet, ami egyenes 
magyarázata annak, hogy csupán halvány sejtésem van a fájdalmak 
magassági fokáról. Éppen ezért annál az apostoli gondolatnál 
maradok, hogy „mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra”  (1 Thess 

5,3.), úgy jöhet ránk is bármikor a veszedelem. Az első szülés előtt 
álló nőt is felvilágosítják, - s így tudjuk meg, mi férjek is, hogy a 
terhesség utolsó időszakában fájdalmai lesznek asszonyunknak, ami 
azt jelzi, hogy nincs már messzire a szülés időpontja. A veszedelem 
csak akkor tapasztalható, amikor az megmutatkozik. Addig keveset 
gondolunk arra, hogy bármelyik pillanatban bekopoghat hozzánk. 
Nekem az a véleményem, hogy nem a veszedelemtől való félelem és 
aggodalom kellene terhessé tegye mindennapjainkat, hanem mint a 
terhét viselő asszony, ahogy odafigyel magzatára, nekünk is 
állandóan szemünk előtt kell legyen, hátunkon kell cipelnünk a 
békesség és biztonság bezsákolt terhét.  

A szülés- születéssel kapcsolatosan két jövendölést találunk a 
Bibliában. Az első Sámson személyére vonatkozik (Bírák 13,3; 13,5.; 13,7), 
a másik már újszövetségi és Keresztelő János születését hirdeti. Én 
hasonlóságot fedezek fel a két történet között, hiszen mindkét 
esetben megjelenik férfi képében az angyal, aki elmondja a jövendő 
édesanyának, hogy ne búsuljon, mert előrehaladt kora ellenére fiat 
szül, aki korának meghatározó személyiségévé fog válni. Sámson 
megmenti népét a filiszteusok uralmából, akik már negyven éve 
szorongatják őket. János esetében teljesen másról beszélhetünk, 
hiszen megtérésre, megváltozásra és megkeresztelkedésre hívta 
népét. Az ő nevével összefüggésben is megerősítést kap a jóslat (Lk 

1,13.), amikor a férj (Zakariás)is hallhatja, hogy miben lesz része 
hamarosan. Itt kell megjegyeznem, hogy Jézus születésével 
kapcsolatosan is olvasunk jóslatról, de az evangélisták nem kötötték 
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össze azonnal és egyetlen versben a születés tényével, s ezért nem 
említem az angyali jövendölést, aki Józsefet megkereste, és elmondta 
neki, hogy hamarosan mire számíthat.  

A meddőség kérdéskörével foglalkozom a következőkben. 
Úgy láttam, hogy négy csoportra oszthatók a bibliai megjelenések, 
melyek ezzel kapcsolatosan hordoznak tudósításokat. Számomra 
létezik természetesen egy értékrend ebben a tekintetben is, hiszen 
elvégeztem egyfajta csoportosítást, hogy minél pontosabban lássam 
az adott összefüggéseket. Éppen ezért elmondom, hogy a kiemelt 
kifejezés mellett találkozunk Károli „magtalan” fordításával is, 
mellyel az erdélyi növekedésem során elterjedtebben találkoztam, 
mint a meddővel. Ezt inkább az állatokra alkalmazták. Az is igaz, 
hogy a magtalanság a férfiak jellemzője elsősorban, de ha már itt 
tartunk, akkor el kell mondanom, hogy általában házastársakról 
beszéltek és amennyiben többet akartak mondani róluk, minthogy 
nincs gyermekük, akkor hátuk mögött inkább megjegyezték, hogy 
magtalanok. A Bibliában (Bírák 13,2.) egyértelműen a nőre utal a 
magtalanság. 

A meddőséggel kapcsolatosan két jövendölést találtam. 
Hózseás így fogalmaz: „Elszáll dicsőségök, mint a madár! Nem lesz 
szülés, sem terhesség, sem fogamzás!”  (9,11.). A próféta milyen szépen 
rátapintott korábbi és mai nemzedékek fájó pontjára, amikor a 
gyermekszülést-áldást dicsőségnek nevezi. Sokunk számára, nem 
csak ez a dicsőség, hanem a sok gyermekkel járó büszkeség is 
összeomlott. Vagy talán megtörtént, amit sejtetett, illetve 
megjövendölt az Írás? „S míg a magtalan hét gyermeket szül, a sok 
gyermekű megfogyatkozik.”  (1 Sám 2,5). Ézsaiás pedig betetőzi 
fokozásával a kialakult meddőséget, amikor kimondja: „Pirulj Sidon, 
mert szól a tenger és a tenger erőssége, mondván: Nem vajudtam, 
nem is szültem, és nem tápláltam ifjakat, és nem neveltem szűzeket.”  
(23,4.). Szinte várjuk ezek után, hogy végre feloldja valaki bennünk azt 
a keserves érzést, amit nemcsak a gyermektelenség áldás nélküli 
állapota ültetett belénk, hanem az a felismerés is magával ragadott, 
melynek következtében akár felröppenthetjük vészjósló madarunkat 
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az elvesztett nemzetünk utolsó figyelemfelkeltő helyén, a temetőben. 
Sajnos ezzel kapcsolatosan nem sokat változik a helyzet az 
Újszövetségben sem, amikor kimondja az evangélista, hogy „jőnek a 
napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és a mely méhek 
nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak!”  (Lk 23,29.).  

A meddő nők mellett ott találjuk a paráznasággal vádoltakat 
is. Esdrás és Hózseás áll elő merészen ezzel a kérdéssel. Saját 
férfitársait vádolja az előbbi (Ezsdrás 10,44.), amikor hangosan kimondja, 
hogy olyanokat is elvettek feleségül a meghódított nép asszonyai 
közül, akik már gyermeket szültek. Hózseás (2,4.) pedig arról 
panaszkodik, hogy némelyek az édesanyák közül elmentek szeretőik 
után, akik megadták nekik a mindennapi szükséges tartozékokat: 
kenyeret, vizet, gyapjút, lent, olajt és italt. Arra most nem keresem a 
választ, hogy van-e felmentés e megvetendő cselekedet alól. Azt 
tartom ugyanis, hogy nagy baj, amidőn egy édesanya elhagyja 
családját, de bizonyára mindennek oka van, mert első sorban ő tudja, 
hogy mit jelentett gyermekei világra hozása. Abban az esetben 
viszont, amennyiben eldobja magától egy édesanya gyermekét, vagy 
gyermekeit és szeretője után megy, akkor magyarázatra szorulok. 
Ezzel bizonyára mások is így vannak. Több ismeret megszerzéséért 
meg kell kérdeznünk azokat az anyákat, akik erről többet tudnak 
mondani nekünk.  

A továbbiakban az időskori termékenység kötötte le 
figyelmemet. Természetesen annak hiánya, majd megjelenése, illetve 
a kézzelfogható bizonyíték, a megszületett gyermek került 
szemlélődésem középpontjába. Nem áll szándékomban felsorolni az 
összes esetet, csupán kettőt emelek ki az érzékeltetés kedvéért. 
Különös módon nem Sára esetét vázolom, hanem egy kevésbé 
ismert, Gileád „lányáról” van szó, aki hatvan évesen szült 
gyermeket. A másik személy Ruth, akiről már többet hallottunk. 
Szavait idézem, hiszen tökéletesen érzékeltetik mindazt, amit én is 
mondani szeretnék az idős kori szüléssel kapcsolatosan: „/…/én már 
vénebb vagyok, semhogy férjhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, 
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hogy van reménységem; még ha ez éjjel férjhez mennék is és szülnék 
is fiakat” ( 1,12.). 

A szülés ideje, vagy éppen elérkezett napja kimondottan az 
Újszövetségben található. Ennek beszédes magyarázata, hogy két 
olyan személyiség születését várta – korábbi jóslatok alapján – az 
emberiség, mint János és Jézus. Nem csodálkozhatunk, tehát 
egyetlen pillanatig sem, hogy Lukács evangélista fontosnak tartotta 
mindkét esetben megjegyezni, hogy itt az idő, amikor betelt a 
várakozás, vagyis elérkezett a szülés pillanata. (1,57.; 2,6.). 

Feltevődött bennem a kérdés, hogy vajon milyen szülésekkel 
találkozom a kutakodásom rendjén. Most nem a felvilágosult korszak 
említett apás-, vagy otthoni szülésére gondolok, hanem történetesen 
arra, hogy mennyire hallhatták a nők vajúdó kiáltásait a szomszédok, 
vagy a nem messze játszadozó gyermekek. Érdekes módon nem 
találtam sok ilyen tudósítást, de mégis elegendőt arra, hogy 
megállapítsam: kétféle szülésről ad tájékoztatást a Biblia. Az 
egyikben fájdalmas (1 Krónika 4,9.), a másikban pedig fájdalom mentes 
szülésről (Ézs 66,7.) beszélhetek. Azaz mégsem teljességgel, mert azt 
mondja Ézsaiás próféta, hogy „ Mielőtt vajudott volna, szült, mielőtt 
fájdalom jött rá, fiút hozott világra.”  

Az előbbinél sokkal különösebb szülésre lettem figyelmes. 
Ezékiás és Ézsaiás (Ézs 37,3.) próféta is a férfiszülésről beszél. Mivel 
tudjuk, hogy ezzel kapcsolatosan mi is a tudományos álláspont, arra 
gondolhat valaki, hogy ezt viccnek szántam. Pedig éppen olyan 
komolyan veszem a tájékoztatást, mint amilyen határozottsággal 
leírták annak idején a próféták, hogy mi is a helyzet a két különböző 
kor, időszak férfitársadalmával. Ezékiás fogalmazásában ez a 
következőképpen hangzik: „E nap nyomorúságnak, szidalmazásnak 
és káromlásnak napja; mert a fiak a szülésre jutottak, de nincs erő 
szüléshez.”  (2 Királyok 19,3.). Ebben az esetben világossá vált, hogy nem 
a szokásos szülésre utaltak a próféták, melyről maguk is tudták, hogy 
az asszonyok feladata. Azt viszont nem szégyellték kimondani, hogy 
annyi erejük nem lenne a férfiaknak, hogy elvégezzék ezt a nemes 
feladatot. Egyáltalán nem szolgál a férfitársadalom dicsőségére a 



7 

 

fenti előtárás, de akár ki is mondhatjuk, hogy bizony nemcsak a 
feladat teljesítése a nőké, hanem a szülés nemes jellegének teljes 
dicsősége is az övék marad.  

Mivel elérkezett a szülés pillanata, nincs más hátra, mint 
felsoroljam azokat, akik többnyire fájdalmasan megszülettek erre a 
világra. Első helyen mindenképpen a fiú  áll, akit előszeretettel 
kihangsúlyoznak az írók, amikor kimondják, hogy ennek és ennek fia 
született. Másodsorban a fiak születését említem, ami szintén éppen 
olyan lényeges, mint az első. Itt viszont megtaláljuk azokat a 
hozzátoldásokat a korabeli tájékoztatásokban, hogy ezek a fiak, 
kinek voltak a gyermekei (Pl. Ábrahámé, Júdáé, stb.). Hozzátartozik a 
valósághoz, hogy a nehezen megszámlálható gyermekek az 
„ágyasoknak” köszönhető, vagyis több feleség is közreműködött a 
nemzetség elszaporodásában. A következőben a fiak és leányok 
(Ezékiel 23,4.) szóhasználatot sorolom, hiszen, amikor tudomásunkra 
akarják hozni az írók, hogy a fiak mellett leányaik is születtek a 
bibliai szereplőknek, akkor ez magától értetődik, sőt ebben láthatjuk, 
hogy mindkét nem készen áll arra, hogy biztosítsa a jövendőt. 
Tagadhatatlan, hogy más összefüggésekben, mint a születés, elég 
gyakran találkozunk a leány születésének tényével is a Bibliában. Én 
azonban egy rendkívüli helyre mutatok rá, melyet éppen az 
egyedüliségének köszönhetően el nem hallgathatok. Így, hát ne 
vegye senki kedveskedésnek, hanem inkább egy ritka bibliai 
tudósításnak, mely ugyan sok, ma is megszívlelendő üzenettel bír. 
Naóminak, Ruth anyósának mondták vigasztalásként, hogy a 
megszületett gyermek „/…/ legyen /…/ a te lelkednek megvidámítója, 
és vénségednek istápolója, mert menyed szülte őt, az, a ki téged 
szeret, és a ki többet ér néked hét fiúnál.”  (Ruth 4,15.) Az idézett vers 
utolsó része hordozza a fontos figyelmeztetést. Ruth könyve 
kimondta azt, ami elképzelhetetlen volt: egy meny, vagyis egy nő 
többet ér, mint hét fiú. Ma pedig sokan elgondolkodhatnak azon, ha 
fiúként messze alul maradnak szüleik iránti kötelességükben, vagy 
éppen feleségüket értékelik többre szüleik még akár náluknál is. 
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Egyrészt ezen el kell gondolkodnunk, másrészt pedig nem szabad 
megsértődnünk, ha így áll a dolog.  

A „ kettősök” létéről két esetet sikerült összekapcsolnom a 
főtémával, vagyis a születéssel. Az első a Kain és Ábel, a másik 
pedig a jól ismert Ézsau és Jákób története (1 Móz 25,24.). Az elsővel 
nem foglalkozom, hiszen hiányzik a születés összefüggése a 
történetből. A másodikat már kora gyermekkorunkban megismertük, 
s melyet bármennyire is szépen megmagyarázott a korabeli pap 
bácsink, magunk is átértelmeztünk mindannyiszor, amikor gyermeki 
elsőbbségünk, vagy hátrányunk szóba került, - soha nem értettük 
megfelelően. Nem sikerült úgy megmagyaráznunk, ahogy azt kell. 
Felfoghatatlan maradt számunkra az édesanya részrehajlása, nagyobb 
fokú szeretete egyik gyermeke javára, a másik hátrányára. Na és itt 
van még az a bizonyos elsőszülöttségi állapot is, amire majd a 
későbbiek során még kitérek.  

Az előbbiekben szemtanúi voltunk a gyermekek, fiak és 
leányok megszületésének. Most pedig annak a meggyőződésnek 
lehetünk szemlélői, mely egyetlen ember személyéhez, Jóbhoz 
köthető. Ő hívja fel először barátainak figyelmét, majd a mi 
érdeklődésünket is a Mindenhatónak tökéletességére, aki „/…/ 
értelmessé teheti a bolond embert is, és emberré szülheti a 
vadszamár csikóját is.”  (11,12.). Időszerű meglátnia, tehát 
mindenkinek, aki másként értelmezi Isten mindenhatóságát, hogy 
milyen véleménye van Istennek az olyan emberről, akit ugyan 
értelmes lénynek, embernek teremtett, de ő mégis „bolond” és 
„szamár” marad. Hogy ebből van-e visszaút, az nem kétséges, de 
ahhoz el kell jutnia az illetőnek a második születéshez.  

Nagy „nevek” születését sorban megtaláljuk a Bibliában. 
Mivel bevezető gondolataimban meghatároztam ennek az írásomnak 
a célját, így ragaszkodom korabeli szemléletemhez, és nem sorolom 
fel a híres, és kevésbé ismert „hősöket”, hanem inkább egy ízelítőt 
adok abból a valóságból, melynek általában jövendölés volt a 
kezdete, s aztán ami a híres személy megszületésében érte el a 
csúcspontot. Csupán két próféta alakját elevenítem fel. Ézsaiás azért 
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fontos, mert az ő könyvében olvashatjuk a híres jövendölést, melyet 
unitáriusokként is gyakran emlegetünk, s melyben egyértelműnek 
látják testvérfelekezeteink tagjai, hogy Jézusról van szó (7,14.). A 
másik ószövetségi jellem, nagy név Jeremiás, aki a következőképpen 
jellemzi magát: „Jaj nékem, anyám, mert versengés férfiává és az 
egész föld ellen perlekedő férfiúvá szültél engemet! Nem adtam 
kölcsönt és nékem sem adtak kölcsönt: mégis mindnyájan 
szidalmaznak engem!”  (15,10.) Azonnal két kérdést kell feltennünk: 1). 
Ugyan miért történt a prófétával az, amiről beszél? 2). Mély 
megbánása tette síróvá? (Lásd: Jeremiás siralmai). A válasz egyszerű. Az 
ószövetségi próféta azért volt, hogy szüntelen figyelmeztesse népét, 
ha rossz útra tévedt. A figyelmeztetés Jeremiás esetében 
megrovással, számonkéréssel, kemény dorgálással is társult, ami 
miatt versengő és perlekedő volt népével szemben. A kölcsönadás, 
vagy kérés hiánya azt jelzi, hogy teljesen más ok miatt vált 
szidalmazás középpontjává. Egy közösségnek sem tetszik, ha 
szüntelen arra hívják fel a figyelmét, hogy rossz úton jár, Isten 
ellenes tettekre ragadtatta magát, viselkedése hit- és közösség 
gyalázó.  

S ha már utaltam az ézsaiási jóslatra, akkor máris láthatjuk 
történelmünk legnevesebb emberének születését, amikor Mária 
megszülte elsőszülött gyermekét, akit Jézusnak nevezett (Mt 1,25), 
bepólyálta és jászolba helyezte, mert nem volt helyük a vendégfogadó 
háznál (Lk 2,7.).  

Sajnálom, de nem hagyhatom ki a születések sorából azokat a 
névteleneket sem, akik valamilyen szinten a feledés homályába 
kerültek, annál is inkább, mert nem válik a Bibliai nép dicsőségére, 
ha arról beszél, hogy elődei bizony emberáldozatot is hoztak azért, 
hogy általuk, gyermekeik vérével tisztelegjenek idegen isteneik előtt. 
Ezékiel tudósít többek között arról, hogy Isten megelégelte népének 
gyalázatos viselkedését, amikor kimondta, hogy „a te fiaidat és 
leányaidat, kiket nékem szültél, /…/ megáldozád”  (16,20.), vagyis 
eledelül adta a nép saját gyermekeit az idegen istenek oltárára (23,37.).  
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Egy meglepő, önmagában érdekes tudósítást találtam a 
Prédikátor könyvében. Tudjuk róla, hogy különös meglátásai vannak 
az élettel és az elmúlással kapcsolatosan, valamint rendkívüli módon 
odafigyel, majd jellemzi a napi hiábavalóságokat. Jelen esetben arra 
hívja fel a figyelmünket, hogy ha valaki száz gyermeket szül is és 
ennek megfelelően sok esztendeig él, de elégedetlen marad a lelke – 
megvalósításaival, életével -, akkor sokkal jobban járt volna ez az 
ember, ha egyetlen, idétlen gyermeket hoz a világra (6,3.). Nagyszerű 
kifejezést használ Károli Gáspár. Nem sért meg senkit. Én sem 
akarom erőssé tenni a kifejezést, de hadd érzékeltessem a mögötte 
feszülő gondolataimat. 25 éves lelkészi pályám alatt el kellett 
jönnöm Debrecenbe, hogy olyan kijelentést haljak, melyhez foghatót 
eddig elképzelni sem tudtam. Valaki örvendett annak, hogy párját, 
férjét önkívületi állapotban is gondozhatja, mert legalább minden 
pillanatban megmutathatja, hogy mennyire szereti őt. Akkor 
képzeljük el azt a szülőt, aki szeretettel gondozza éveken át, nap, 
mint nap sérült gyermekét. Azzal foglalkozik, hogy teljes 
szeretetével és odaadásával vegye körül gyermekét, és nem azért 
aggódik, hogy mennyi mindenről lemaradt az életben.  

Egy híres gyermekcseréről is hallottunk (1 Királyok 3,21.). 
Salamon király bölcs döntése kapcsán tudomást szereztünk már 
nagyon rég arról, hogy miként mondta mindkét édesanya sajátjának 
az azonos gyermeket és mi is volt a bölcs döntés végeredménye. 
Inkább lemondott a valódi édesanya gyermekéről, csak életben 
maradjon. Ennek a történetnek is több tanulsága van, melyek közül 
számomra a legfontosabb, hogy a szülő kötelessége, hogy minél 
jobban megismerje gyermekét. Az édesanya ezer közül is kiválasztja 
a rózsaszín arcú, síró gyermekét. Az édesapa vonásokat keres és 
rögzít magának. Senki nem jegyezheti meg gyermekét saját 
jellemvonásai alapján. Ahogy elfordulunk a tükörtől, és azonnal 
elfeledjük, hogy miként nézünk ki, ugyanez történhet gyermekünkkel 
is. Külön egyéniségként, külön emberként kell megismernünk és 
kezelnünk ahhoz, hogy ne csak „majom szeretettel” viszonyuljunk 
hozzá, hanem építő gondoskodással.  
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Végül, de nem utolsó sorban felteszem a kérdést, hogy 
miként születtünk mi. A választ Jakab apostol adja: Isten „akarata 
szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek 
valami zsengéje legyünk.”  (1,18.). Két fontos tudnivaló öleli körül ezt a 
felismerést. Az egyik, hogy mindnyájan Isten akaratából vagyunk 
ezen a világon, s ez így igaz attól függetlenül, hogy valaki kétségbe 
vonja. A másik sokkal keményebben hangzik, hiszen az a kérdés, 
hogy csakugyan zsenge, vagy vadhajtásai vagyunk az életnek? Ha az 
előbbi, akkor igen sok öröme lesz annak, aki belénk kóstol, de 
fintorra csucsorítja a száját, amennyiben nem azt leli, amiben 
reménykedett. Sőt, ami rosszabb: mindig hányinger fogja el, 
valahányszor eszébe jut, hogy mi történt, amikor „belénk ízlelt”.  

El nem hallgathatom az ószövetségi törvényt, melyben 
megkülönböztetett figyelemmel voltak a szülőasszonyra és 
gyermekére. A megkülönböztetés szó szerint értendő, hiszen 
amennyiben fiút szült valaki, akkor hét napig tisztátalan maradt, 
valamint harminchárom napig otthon kellett maradnia. A 
leánygyermek születését követően két hétre szólt a tisztátalanság és 
hatvanhat napra a házfogság. Mindkét esetben egyforma volt a 
tisztulás áldozatainak feltétele, nem beszélve arról, hogy azonos volt 
a papi kiengesztelés is. Ez a törvénye a fiút vagy leányt szülő 
asszonynak (3 Móz 12,7.). Még két apróság maradt. Az egyik, hogy 
minden fiúgyermeket körül kellett metélni nyolcad napra. Vagyis 
bemutatták Istennek. A leányok szerepe másodlagos maradt. A 
második kevésbé fontos megjegyzésem, hogy a születésekkel 
kapcsolatosan sehol nem találtam különös örömet valamelyik 
leánygyermek megjelenésekor.  

A Bibliában átvitt értelemben is találkozunk a szülés 
fogalmával. Nagyon érdekes és változatos képet raktam össze, 
melyet a továbbiakban szíves figyelembe ajánlok. Igaz egyáltalán 
nem ünnepi hangulatú és kevésbé kedveskedő az a meglátás, amit itt 
Jób ismét figyelmünkbe ajánl, amikor egy általunk nem is sejtett 
átalakulási folyamatot jelöl. Azt mondja, hogy ellenségeinek méhe 
nyomorúságot fogan, csalárdságot érlel és álnokságot szül. (15,35.). A 
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zsoltáros felkarolja ezt a gondolatot és a következőképpen 
nyilatkozik: „Ímé, álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan 
és hazugságot szül.”  (7,15.). Pál apostol pedig arra kér, hogy a „botor 
és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok 
háborúságokat szülnek.”  (2 Tim 2,23.) 

Nem mondok újat azzal, hogy számtalan irodalmi mű 
forrásaként tartjuk számon a Bibliát. Elmondható, hogy az irodalmi 
vonásokat is megtaláljuk a szüléssel kapcsolatosan is, amikor felteszi 
a kérdést, hogy ki szülte a harmat cseppjeit (Jób 38,28.), vagy kinek 
méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte (Jób 38,29.)? Az 
északi szél esőt szül (Péld 25,23.) – olvassuk a Példabeszédekben. A 
nagy próféta aztán hangnemet vált és egyáltalán nem kedveskedve 
kimondja: „Fogantok szalmát, szültök polyvát, dühötök tűz, 
megemészt titeket.”  (Ézs 33,11.). Aztán szinte megnyugtatásunkra siet a 
következő kijelentés, melyben szerényen felhívja a próféta 
figyelmünket, hogy bizony népe ismét elfeledkezett arról a 
Kőszikláról, aki nemzette és szülte őt. (5 Móz 32,18.) 

Amennyiben visszapillantunk az alfejezet címére, akkor 
látjuk, hogy a szülés-születés kérdéskörére hívtam fel a figyelmet. 
Most elérkeztünk oda, hogy más vonatkozásokban és értékelésben is 
figyeljük a születést. Egyben azt is érzékeltetem, hogy a szülés 
folyamata sokkal bonyolultabb annál, minthogy egy magam fajta, 
hozzá nem értő elintézzem néhány esetlen mondatban, vagy akár 
bibliai idézettel. Nem abból áll, hogy „Csak összegörnyednek, 
elszülik magzataikat, vajudásaiktól megszabadulnak”  (Jób 39,6.), hanem 
magunk előtt kell látnunk a szülő nőt, vagy asszonyt, a megszületett 
jövevényt, vagy hírességet, a szülőföldet és megannyi tartozékot, ami 
szorosan hozzáköthető az eseményhez és a született személyhez.  

A szülőasszony úgy jelenik meg előttünk, mint a fájdalmak és 
kínok megtestesítője. Egyáltalán nem találkozunk olyan szülési 
leírással, ahol bemutatna valamelyik író egy fájdalmas, kínnal teljes 
szülést. Erre nincs is szükség, hiszen teljes mértékben hisszük, hogy 
a szülőasszony óriási fájdalmakat él át. Az íróknak gondjuk van arra, 
hogy ez ne csak a szülőnők kiváltsága legyen, hanem fájdalmainkra 
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is rámutatnak, amikor időnként megkérdeznek bennünket: „A 
fájdalmak nem környékeznek-é még téged, mint a szülőasszonyt?”  (Jer 

13,21.). Gyakran arról mesélnek, hogy némelyeket rémület és fájdalom 
fogott el, mint a szülőasszonyokat (Zsolt 48,7.). Máskor az emberek 
„megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, és szenvednek, 
mint a szülőasszony; egyik a másikon csodálkozik, és arczuk lángba 
borul.”  (Ézs 13,8.). A szülő nő képe is a fentihez hasonló módon jelenik 
meg a Bibliában.  

A továbbiakban a születés – született – megszület 
gondolatkörben kell eligazodnunk a továbbiak során. Én már 
kitaláltam egyszer az útvesztőből, amikor elkészítettem a születéssel 
kapcsolatos gondolatok csoportosítását, most még egyszer közösen 
kell végighaladnunk ezen az úton. Az első téma az asszonytól 
született ember fogalomtársítása. Tény, hogy Jób gondolkodásában 
(Jób 14,1.) fordul elő először, melyet aztán Lukács evangélista is 
kölcsönvesz. Szerintem egyszerűen szép megfogalmazása 
eredetünknek és ugyanakkor büszkeségre indít minket, akiknek 
felhívja figyelmét, hogy egy asszonynak köszönhetjük létünket. Igen 
ám, de az említettekből kisejlik minden esetben az élet rövidsége, 
esetlensége, gyarlósága is. Hozzá kell tennem ugyanakkor, ami még 
a későbbiek során magyarázatra szorul, hogy az evangéliumban azt is 
olvassuk, hogy „/…/ egy sincs nagyobb próféta Keresztelő Jánosnál; 
de a ki kisebb az Isten országában, nagyobb ő nála.” (Lukács 7,28.).  

A legtöbben visszaemlékszünk életünknek egyik 
elkeseredéssel teljes napjára, amikor magunk is megbántuk, hogy 
megszülettünk. Aztán nyomban rájövünk, hogy nem saját 
akaratunkból történt, így, hát nem is érdemes ezzel foglalkoznunk 
többé. Három ilyen esetet találtam a születéssel szoros 
összefüggésben. Az első Jób, aki egyszerűen kijelenti, hogy vesszen 
el az a nap, amelyen született (Jób 3,3.). Jeremiás átka nem sokban 
különbözik, hiszen ő csupán azzal toldja meg, hogy átkozottnak 
nevezi a napot, melyen született (Jer 20,14.). Hózseást már szükség 
idéznem, hiszen valamennyivel többet sugall az átok, mint a 
megszokott anyaszült meztelenség: „Különben meztelenre 
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vetkőztetem őt és olyanná teszem, a milyen volt születése napján, és a 
pusztához teszem hasonlatossá, és olyanná változtatom őt, a milyen a 
kiaszott föld”  (2,2.). 

A következőkben úgy döntöttem, hogy felteszek néhány 
kérdést, melyeket a születéssel kapcsolatos témák megköveteltek. 
Egy kivételével. Majd ennek az egynek rendkívüliségét a maga 
helyén részletezem, hogy ne szaladjak elébe a témának. Az első 
kérdés, hogy hol történtek a születések. Előre kijelentem, hogy ez 
más, mint a később látható szülőföld meghatározása. Helyenként 
persze egybeesik a hely a születéssel, de valami miatt ki kell 
szorítani a szülőföld témából, hiszen erőltetve férne bele csupán. 
Ebben az esetben más céllal gyűjtögettem össze az alábbi 
bizonyítékokat. Látjuk hamarosan, hogy egyetlen kivételével 
megannyi szinte teljességgel meghatározza a születési helyet, 
pontosítva azt. Az Apostolok Cselekedetiben olvassuk, hogy 
„Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben 
születtünk?”  (ApCsel 2,8.). Tehát itt bárkiről és bármelyik nyelvről szó 
lehet. Természetesen a lényeg azon van, hogy mindegy, hogy ki 
milyen nyelven beszélt, mert úgy is értették az emberek egymás 
szavát. Viszont ez még nem az egy és ugyanazon egységes nyelv 
időszaka volt, mint azt megismertük a Bábel tornyáról szóló 
történetben. 

Voltak, akik Égyiptom földén (1 Móz 48,5.), mások kivül 
születtek, vagy éppen otthon (3 Móz 18,9). A száműzetésben (Jer 22,26.), 
illetve a pusztában születtek (Józs 5,5.) sorsa sajnálatos. Főként, ha arra 
gondolunk, hogy sokan meg is haltak vándorlásuk során. Annak 
szerencsésebb volt a helyzete, aki Izráel fiai között látott napvilágot 
(Ez 47,22.), netán éppen Jeruzsálemben (2 Sámuel 5,14.), vagy a czilicziai 
Tárzusban (ApCsel 22,3.) születtek. Ez utóbbihoz feltétlenül hozzátartozik 
egy történet, amelyben azt mondja a százados Pál apostolnak, hogy 
nagy összegért vásárolta meg a római polgárjogot. Ezzel szemben az 
apostol magabiztosan kijelentette, hogy ő benne született és ezért 
ítélet nélkül nincs jogában senkinek bántalmazni egy római polgárt. 
A hol született kérdésre még egyetlen eligazító válaszom maradt. 



15 

 

Néhol találkozunk a születéssel kapcsolatosan azzal az 
összefüggéssel is, hogy házánál született (3 Móz 22,11.), vagy ezen a 
helyen (Jer 16,3.), ami bármelyik esetben egyet jelentett: aki zsidó 
háznál született, annak bizonyos kötelességei, de előjogai is voltak. 
Jelen dolgozatban nem terjedt ki erre a figyelmem.  

A következő kérdés, hogy ki születik erre a világra. Először a 
zsoltáros meglátását emelem ki, aki szerint nagyon fontos a jövő 
nemzedék (78,6.) jelenléte, hiszen nekik meg kell tudniuk a múlt 
eseményeit, és át kell menteniük ezeket a történeteket a jövendő 
számára. Megegyezhetünk abban, hogy ez irányadó minden 
nemzetnek. A jövő nemzedékbe szorosan itt is beletartoznak a fiak és 
leányok, de soha nem szabad összetévesztenünk a sorrendet. A 
hírességek csarnokát itt is bővíthetjük, hiszen Izsák (1 Móz 21.,3.), József 
fiai (1 Móz 21.,3.), Mózes (ApCsel 7,20.), a Faraó (1 Móz 40,20.), Józsiás király (1 

Kir 13,2.), sőt Heródes király (Mt 14,6.; Mk 6,21.) születése napjáról is 
értesítést kapunk. A nagy kérdés végre választ talál, hiszen amikor 
hallottuk, hogy ki születik nekünk, akkor már sejtettük, hogy 
Jézusról van szó. Ismét egy korábbi jövendölésre figyelünk, mert 
abból már tudjuk, hogy „egy gyermek születik nékünk, fiú adatik 
nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: 
csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, 
békesség fejedelmének!”  (Ézs 8,6.). A nemzetségtáblázatból azt is 
tudomásunkra hozza az evangélista, hogy miként történt Jézus 
leszármazása, majd kijelenti, hogy őt Krisztusnak is nevezik (Mt 1,16.). 
Lukács még tovább megy és Isten fiának (Lk 1,35.), majd Megtartónak 
nevezi Jézust kihangsúlyozva, hogy „Mert született néktek ma a 
Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”  (Lk 2,11.).  

Ezzel máris elérkeztünk ahhoz az egyetlen kérdéshez, melyről 
már tettem említést, s melyet kizárólag egy személlyel kapcsolatosan 
szoktunk megfogalmazni, és amelyik így hangzik: Miért született. 
Egyes szám harmadik személyre szól a kérdés, melyet nem azért 
fogalmaztam így, mert nem illik senkitől megkérdezni, hogy miért 
született, hanem azért, mert Jézussal kapcsolatosan 
természetességgel feltesszük ezt. A választ egyetlen helyen 
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összefoglalta az apostol, aki Jézus szájába adta a feleletet, és akit e 
helyen idézek: „Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy 
bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, 
hallgat az én szómra.”  (Jn 18,37.) 

A miként – hogyan képezi a soron következő témakört. Azt 
fontos kiemelnem minél hamarabb, hogy itt nem bocsátkozom a 
szülés, vagy születés körülményeinek újabb részleteibe, hanem az 
érdekelt, hogy testi-lelki, társadalmi állapotokat figyelve miként 
jelennek meg születésük pillanatában azok, akikről ilyen 
összefüggésekben beszél a Szentírás. Megfigyelhetjük, hogy milyen 
szép ívben kanyarodik felfelé a kérdéssel kapcsolatos bibliai 
válaszok sora. Először nézzünk néhány emberi állapotot. 
Kétféleképpen jelenik meg a szegénységben született ember 
ábrázolása. Az egyik, amikor eleve abban született, a másik pedig, 
amikor azzá válik valamilyen váratlan fordulatnak köszönhetően, 
ugyanis „a gazdagság elvész valami szerencsétlen eset miatt, és ha 
fia született néki, annak kezében nem lesz semmi.”  (Préd 5,14.). Az is 
könnyen megtörténhet, hogy a megszületett fiakat elhurcolják, 
aminek következtében udvariszolgák (2 Kir 20,18.) lesznek. Ez már 
eléggé szerencsétlen állapotnak bizonyul, de olyanok is vannak, akik 
nyomorúságra születnek (Jób 5,7.). Itt említem meg a vakság szörnyű 
fogyatékosságát, mellyel egyes emberek vele születnek. Megindító és 
reményt keltő történetek olvashatók azzal kapcsolatosan, hogy 
vannak ilyen emberek, akiket Jézus meggyógyított, s aztán akiket 
látva csodálkoznak ismerőseik, miközben kérdezgetik egymástól, 
hogy nem vakon született? (Jn 9,1. ;9,19.). A fogyatékkal született, vagy 
azzá váló emberek sorát Máté evangélista folytatja és zárja be, akinél 
olvassuk, hogy „vannak heréltek, a kik anyjuk méhéből születtek így; 
és vannak heréltek, a kiket az emberek heréltek ki; és vannak 
heréltek, a kik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért.”  
(Mt 19,12.). 

A miként-hogyan kérdés következő válaszát az erkölcs-
erkölcstelenségben született valóság hiteles változata adja meg. Ezen 
belül az első választ akkor találjuk, amikor sikerül 
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kihangsúlyoznunk, hogy „Mi nem paráznaságból születtünk; egy 
atyánk van, az Isten.”  (Jn 8,41.). Ez így rendben is van, amennyiben 
hisszük és valljuk, hogy Isten a mi teremtőnk. A baj csak az, hogy 
születésünkhöz közbenjárókra, vagyis szülőkre van szükség, akik 
tiszta szerelemből, szeretetből, de akaratukon kívül is világra 
hozhattak. Sőt, még olyan megállapítás is nekik szegülhet, hogy „Te 
mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket?”  (Jn 9,34.). Milyen 
lehet erre az ellenhatásunk? Csak az, hogy a lélek a fontos. Milyen 
lélek teremtett és milyen a mi lelki hozzáállásunk a születésünkhöz.  

Ha már a léleknél tartunk, akkor ezzel kell folytatnom a 
korábban feltett és megismételt kérdésre adott válaszok sorát. János 
evangéliumában olvassuk, hogy a szél fúj, ahonnan akar, halljuk 
zúgását, de nem tudjuk megállapítani pontosan, hogy honnan 
érkezett és merre tart. Ehhez hasonlítható minden ember, aki Lélektől 
született (Jn 3,8.). Jézus hozzáteszi: aki nem születik víztől és lélektől, 
az nem mehet be Isten országába. (Jn 3,5.) 

Elég gyakran megtörténik, mely rendjén abba a hibába esünk, 
hogy elválasztjuk a lélektől a testet. Bizonyos tekintetben nem 
szabadna ezt tennünk, hiszen Isten kiváltsága ez, de hát csábít a 
Bibliában megtalálható hasonló gondolkodás, s így engedünk 
gyengeségünknek. Ebbe a csapdába estem én is, amikor szembe 
találtam magam a „test szerint született” fogalmával. Először azt 
hallottam, hogy ami testtől született, az test és, ami Lélektől, az lélek 
(Jn 3,6.). Pál apostol azonban tovább viszi ezt a gondolatot és 
elmondja, hogy „valamint akkor a test szerint született üldözte a 
Lélek szerint valót, úgy most is.”  (Gal 4,29.). A testiségben fogant és 
született emberekkel kapcsolatosan Jób véleményét említem a fenti 
gondolat zárásaként, aki azt kérdezi a tőle megszokott módon, hogy 
ő született-e első emberként, vagy talán előbb létezett, mint a 
halmok? (Jób 15,7.). Ha így lenne, még akkor sem szabadna olyan jogokat 
formálnia, ami megkérdőjelezi Isten előbbre valóságát.  

A következő nagy kérdés, hogy mikor születtek azok, akikről 
már korábban is említést tettem, vagy mások, akik ezután 
következnek? Úgy tapasztaltam, hogy három csoportra oszthatók a 
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feltett kérdésre adandó válaszok. Egyikkel sem kerülünk közelebb a 
pontos születési alkalomhoz, de ez ne aggasszon, hiszen 
megszokhattuk, hogy nem történelem könyvet forgatunk, hanem 
Bibliát. Akik közelebbről kíváncsiak a történelmi személyek és 
események világtörténetbe illeszthetőségével kapcsolatosan, azok 
elvégzik ezt a munkát. Feladatomnak azt tartottam, hogy kiemeljem a 
meglévő születéssel kapcsolatos összefüggésekből azokat a 
történeteket, melyek pontosítani kívánják a születés pilanatát. Sajnos 
a korábban említett helyzet állt elő, amikor nem tudtam meg többet, 
csak hogy „mely nap”  (Ez 16,5.), „mikor még meg sem születtek” (Róm 

9,11.), vagyis a teremtés előtt. Ez utóbbi megfogalmazás inkább a 
Példabeszédekre jellemző, mely szerint „Még mikor semmi 
mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmmi források, 
vízzel teljesek nem voltak.”  (Péld 8,24.). 

Végül a feltett kérdések sorát Ézsaiás gondolatával zárom, aki 
azt kérdezi, hogy megszülethet-e egy ország egyetlen nap alatt, vagy 
létre jöhet-e egy nép egyszerre? (Ézs 66,8.). Előfordulhat, hogy az 
előtárt vers ebben a formában egyedül marad a sor végén. Úgy érzem 
a miként kérdésre adott válasz értelmében itt is a helye. A próféta a 
kiemelt helyen érzékelteti, hogy vajúdás hangja hallatszik Jeruzsálem 
felöl, valamint egyfajta panasz is a szenvedés miatt. Így kell lennie 
ennek ahhoz, hogy néppé fejlődjenek a megvígasztaltatásának 
emlőjén.  

A születések rendjén további fontos kérdésköröket kell még 
tárgyalnom. Az egyik arra figyel, hogy hány éves volt az édesapa, 
ritkábban az édesanya, a másik pedig arról tájékoztat, hogy hány 
gyermek született a családban. Nem kell megijedni, mert nem áll 
szándékomban felsorolni az összes, születéssel kapcsolatos adatot, 
csupán tájékoztatásnak szántam a megjegyzésemet. Ennél sokkal 
fontosabb a megjelenő gondviselés. Ennek két, könnyedén 
elhatárolható megjelenésével találkoztam. Az egyik – és ez a ritkább 
-, amikor maga a megszületett, felnőtté vált ember jelenik meg 
gyermekei gondviselőjeként, a másik pedig, amikor egyértelműen 
Istent nevezik meg örökös gondviselőnek. Az összes közül Ezékiel 
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megjegyzését emelem ki, amelyik jellegében eltér a többi, 
megszokott hangvételűtől. Így fogalmaz: „/…/ a mely napon 
születtél, el nem metszették a köldöködet”  (16,4.). A szülői 
gondviseléssel és szereppel a későbbiek során foglalkozom majd. Itt 
fontosnak találtam, hogy rávilágítsak arra a tényre, amit Isten örökös 
jelenléte biztosított a benne bízóknak.  

A továbbiakban egy újabb mozaikot állítottam össze a 
születésekkel kapcsolatosan. A tapasztalható színesség jellemzi a 
tudósítások összességét. Egyvelegnek nem nevezném a születésekkel 
kapcsolatos figyelmeztetések sorba szedését, hiszen a könyvekben 
nem arra törekedtek, hogy rendszerré álljon a születéssel 
kapcsolatosan információ, hanem ki-ki az írók közül, saját szavaival 
elmondja, hogy mit érez, tud, sejt az egyes és a nép megszületésében, 
illetve mögötte.  

Születési bizonyítványként érzem az Izráel fiai neveinek 
feljegyzését két kőre (2 Móz 28,10.). Az összeírásnak első írott 
bizonyítékaként tarthatjuk számon azt a tudósítást, melynek 
köszönhetően számba vették a tagokat, akiknek vallaniuk kellett 
születésük felől. (4 Móz 1,18.). Fontos volt ez az intézkedés, mert így 
szembe nézhettek olyan valósággal is, mint a Fáraó által kiadott 
gyilkossági parancs (2 Móz 1,22.), aminek értelmében csak a 
leánygyermekek maradhattak életben. Ha a Prédikátor 
visszaemlékezett volna erre az időre, akkor nem mondja, hogy „a 
halálnak napja jobb az ő születésének napjánál”  (Préd 7,1.). Teljesen 
más a helyzet az újszövetségi gondolatban, melyet Máté és Márk is 
egyformán felvállalt, amikor kimondták, hogy jobb lett volna annak 
az embernek meg sem születni, aki elárulja fiát. (Mt 26,24.; Mk 14,21.). A 
születés körül nemcsak fájdalom, bánat, szenvedés és halál forog, 
hanem megjelenik az öröm is. Először úgy, amint ez jelen van a 
szülőasszony életében, aki elsőnek tapasztalja a fájdalmat, aztán 
elfeledi az öröm miatt minden kínját, hiszen közreműködésével 
ember született. (Jn 16,21.). A másik örömérzés a férfiaké, hiszen aki 
apa volt legalább egyszer életében, az tudja, hogy ez miként jelenik 
meg életünkben. Ráadásul, ha éppen olyan nemű gyermek születik, 
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amilyent vártunk. Erről viszont megosztott véleménye van Jeremiás 
prófétának, aki elégedetlen hangnemben átkot szól: „Átkozott ember 
az, a ki örömhírt vitt az én atyámnak, mondván: Fiúmagzatod 
született néked”.  (Jer 20,15.,). Az öröm kiteljesedését Jézus születésével 
kapcsolatosan találjuk, amikor elmondja az evangélista, hogy sokan 
fognak örvendeni Jézus megszületésekor. Ehhez semmi kétség nem 
fér. Én hozzáteszem, hogy ez a születés és a hozzákapcsolható öröm 
teljesen más, mint amelyeket korábban tapasztalhattunk. Híres 
emberek esetében néha külső segítségre szorultak a megszületett 
gyermek megfelelő nevelését illetően (Bír 13,8.), de nekünk Jézustól 
kell megtanulnunk mindazt, az első pillanattól kezdve, amit 
hasznosíthatunk hosszabb-rövidebb életünk során.  

Kérdés, hogy mi történik abban az esetben, ha valami furcsa, 
netán hibás körülmény beleavatkozott születésünkbe, 
neveltetésünkbe, s így nem Isten elvárásainak megfelelően alakultak 
a dolgok, s most tapasztaljuk, hogy rengeteg a megbánnivalónk? Van 
felelt a kérdésre, ami az újjászületésben fogalmazódik meg a 
Bibliában. Igaz erre utalásokat csakis és kizárólagosan az 
Újszövetségben találtam. Nézzük ezt a születést, hogy miként jelenik 
meg az írók felfogásában! Először el kell döntenünk, hogy 
elfogadjuk-e, akarjuk-e a feltételt, ami nem más, mint bemenetel 
Isten országába? (Jn 3,3.). Ez, mint olyan könnyen elintézhető, hiszen 
azt mondjuk, hogy akarunk, illetve megtagadjuk a részvételt. 
Nagyobb kérdés, hogy hogyan sikerülhet ez nekünk? Nikodémus 
kérdése (Jn 3,4.) elutasítható, hiszen tudjuk, hogy felnőtt embernek 
nincs keresnivalója másodszor is édesanyja méhében. A megoldást 
Máté evangélistánál találjuk, aki jelzi, hogy Jézus követésre hívja 
hallgatóságát, tanítványait. Életének és cselekedeteinek hű követői 
számára így biztosítottnak látszik a felnőtt kori újjászületés. (Mt 19,28.). 
Megszokott módon innen sem maradhat el az ígéret, vagy jutalom, 
annak függvényében, hogy ki, miként értékeli azt. Történetesen, 
hogy azok, akik újjászülettek nem romlandó magból, (1 Pt 1,23.) azok 
romolhatatlanságot tapasztalnak elkövetkező életükben. Azaz 
bebiztosították magukat az örökéletre.  
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Az újjászületés gondolatát azonnal az Istentől született 
szótársítással folytatom. Igaz erre a szeretett apostol, János 
gondolkodásában van példa csupán, de kihagyhatatlan. Az általa 
sugallt gondolatformálás arra indított engem, hogy kijelentsem az 
apostollal nagyszerű meglátásának általam kedvelt változatát, 
melynek értelmében csakis akkor válhatunk Istentől született 
gyermekekké, amennyiben nincs bennünk bűn. (1 Jn 3,9.). Majd 
hozzáteszem én is, hogy akiről tudjuk, hogy valóban Istentől 
született, az arra törekszik, hogy folyamatosan megőrizze magát 
minden gonosztól (1 Jn 5,18.). Végre megjelenik a várva-várt szeretet 
gondolata, amikor kissé bonyolultan, de kimondja az apostol, hogy 
az Istentől való születés komoly bizonyítéka, ha hisszük, hogy Jézus 
a Krisztus. Vagyis amennyiben szeretjük Istent, a szülőt, akkor azt is 
szeretjük, aki Tőle született. (1 Jn 5,1.). Unitáriusok számára kissé 
meredek ez a kérés, de ugyanakkor nem idegen, hiszen elég sokat 
hallunk erről keresztény testvéreinktől. Ehhez hasonló a világ 
legyőzősének gondolata is, hiszen mi úgy tartjuk, hogy a világban és 
azzal kell együtt élnünk, nem attól elzárva, azt megtagadva. Ezért 
hangsúlyozzuk szüntelen, hogy e világban történő eligazodásunkban 
komoly segítséget nyújt Jézus tanítása, támaszt pedig Isten további 
gondviselésétől várunk. Nem vagyunk teljesen szolidárisak Pál 
apostol meglátásával sem, aki szívesen hangsúlyozza, hogy nem a 
cselekedet tart meg minket, hanem irgalmasságból „az 
újjászületésnek fürdője”  (Titus 3,5.). Mindent összevetve 
meggyőződésünket tetőzi az apostol gondolatával, amikor kijelenti, 
hogy „/…/ a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az 
Istentől született, és ismeri az Istent”  (1 Jn 4,7.). A törvény helyett ez 
maradjon a fenti gondolatsor záróakkordja. 

A megszületés kifejezés az előbbiekhez hasonlóan szintén 
több síkra viszi gondolatainkat. Itt is megjelenik a hol és mikor 
kérdés, illetve az akkor (Jób 38,21.) és a mihelyt (Jób 3,11.), de ebben az 
esetben még annyit sem tudunk meg, mint az előbbiek során. Azt 
nem mondom, hogy nem fontos, hiszen minden újabb tudósításban 
találhatunk valami fontosat és érdekeset, de sokkal lényegesebb, 
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hogy megtaláljuk azt, amire tulajdonképpen várunk, a Jézussal 
kapcsolatos értesítéseket. Három ilyen megszületési tájékoztatót 
találtam, melyek közül első helyen említem a Jézus (Mt 2,1.), majd a 
Zsidók királya (Mt 2,2.) megszületést, végül pedig a kérdést, amikor 
arra kíváncsiak, hogy hol kell megszületnie Krisztusnak? (Mt 2,4.). 
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2). Szülő - szülőföld 
Gyönyörű téma, melynek összegyűjtését végeztem el az 

alábbiakban. Azt is mondhatom, hogy az alfejezet végén egyfajta 
rálátásunk lesz mindarra, amit a szülő és föld jelent azok számára, 
akik többször elgondolkodtak azon, hogy van-volt számukra is egy 
szeretetben és gondoskodásban nevelő szülő-pár, akikre nemcsak 
haragosan nézett, ha túl sokáig akarták fogni a kezét, hanem akiket 
időnként példaképének is választott, vagy cselekedeteikben követett, 
hiszen úgy látta, hogy a megmutatott út a lehető legjárhatóbb. Az 
alábbiakban arra is fény derül, hogy mik voltak az alapvető szülő-
gyermek kötelességek és fordítva, illetve azoknak ismeretében bárki 
leszűrheti a végkövetkeztetéseket, ha erre nem vállalkoznának a 
bibliai tudósítások.  

Első helyen arra a kérdésre kerestem válaszokat, hogy kinek a 
szüleiről is van szó az adott helyeken? Nem kell megijednie itt sem 
senkinek, mert nem olyan gazdag a választék, hogy eltévedjünk a 
felsorolásban, vagy túlzottnak találjuk a szülők névszerinti 
felemlítését. Csupán öt esetet tárgyalok röviden, melyek között első 
helyen Mózes szülei (Zsid 11,23.) találhatók, akiket máris Jézus szülei 
követnek (Lk 2,27.;Lk 2,41.), majd a vak ember (Jn 9,3.), utolsó előtti helyen 
a vak fiú szülei (Jn 9,23.), végül pedig Jairusék, a meghalt leányka 
szülei (Lk 8,56.) zárják felsorolásomat. Gondolkodtam azon, hogy a 
felsorolásból melyiket emeljem ki néhány gondolat erejéig és úgy 
döntöttem, hogy a vak gyermek szüleiről kell tennem néhány 
megjegyzést, annál is inkább, mert szám szerint is több 
előfordulásban találjuk. A történetet megtaláljuk János evangéliuma 
9. fejezetében. Itt szeretnék négy megjegyzést tenni a történtekkel 
kapcsolatosan, illetve, hogy világosan lássuk a vak, majd 
meggyógyult gyermek szüleit és azok viselkedését. Feltették a nagy 
kérdést éppen a tanítványok, hogy vajon vétkeztek a szülők és ennek 
következtében született vakon gyermekük (Jn 9,2.)? Nem a válasz a 
fontos, hanem a szülők hozzáállása, amikor kijelentik a jelenlévők 
fülének hallatára, hogy a vakon született fiú az övék (9,20). Nem titok 
előttünk az sem, hogy a szülők féltek a zsidóktól (9,18.), akiknek 
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hitetlenkedése (9,22.) idézhette elő a szülők félelmét és ez lehetett 
rettegésük egyedüli magyarázata.  

A szülők lelkiállapotának tárgyalása kezdetén és annak 
rendjén nem hallgathatom el azt a két, általam fontosnak tartott 
tényezőt, mely minden valószínűség szerint rányomhatta bélyegét a 
szülő-gyermek kapcsolatra. Az egyik teljes mértékben a családi 
hangulatnak alakulására vonatkozik, amikor a családon belül több 
gyermek van, s így nem a megszokott módon érez és nyilatkozik a 
szülő, vagyis, nem egyformán szereti gyermekeit, hanem 
különbséget tesz közöttük (ÉnÉn 6,6.). Ennek sokan tapasztalták keserű 
érzését, amikor maga tette szóvá megkülönböztetett voltát a rovására 
és így testvére előnyére. A másik tényező sokkal kellemetlenebb, és 
mint ilyen egyedülálló. Ezt Zakariás prófétánál találtam, aki azt 
mondja, hogy „/…/ általverik őt az ő apja és anyja, az ő szülői, az ő 
prófétálása közben.”  (Zak 13,3.).  

A továbbiakban két lelkiállapot hangsúlyozását tartottam 
fontosnak. Az egyik a búsulás-keserűség (Péld 17,25.), a másik pedig az 
öröm (Péld 23,24. 25.). Nem részletezem, hogy minek következménye az 
egyik, illetve a másik, hanem azonnal rátérek a következő témasorra, 
ami a szülőtiszteletben merül ki. Mielőtt bármit is mondanék a 
tiszteletlenségről, vagy a szülő iránti tiszteletről, akár a kölcsönös 
szeretetről, hadd említsem meg Pál apostol egyik idevágó gondolatát, 
aki azt mondja, hogy a gyermekek „adják meg szüleiknek a viszont 
tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.”  (1 Tim 5,4.). Miért 
fontos ez? Azért, mert „viszont tartozásról” beszél az apostol, és elég 
gyakran találkozunk máshol is ezzel a fogalom-társítással. Ezzel azt 
juttatom kifejezésre, hogy nem csak a szülők tartoznak 
gyermekeiknek a felneveléssel járó feladatok ellátásával, hanem 
egyfajta tartozásként a gyermekek is tisztelettel adósak szüleik iránt. 
Ez közhelyesen hangzik, de magában hordozza azt a mély igazságot, 
melyet soha nem szabad figyelmen kívül hagyniuk a szülőknek és 
gyermekeiknek sem. A tiszteletlenségnek három megjelenését 
gyűjtöttem ide a bemutatásra. A szerényebb változatot az 
engedetlenség jelenti (2 Tim 3,2.; Róma 1,30.). Akkor jön igazán a komoly 
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baj, amikor ellenségeskedés támad a családon belül a magzatok 
részéről a szülők irányában. Ezt abban a jól ismert Jézusi mondás 
összefüggésében olvashatjuk, amikor megjövendöli a Mester, hogy 
„/…/  magzatok támadnak szülők ellen” (Mk 13,12.; Mt 10,21.).  

A szükséges és elvárt szülő iránti tiszteletadásban, – még 
egyszer hangsúlyozom – a kötelesség tartozás teljesítése áll 
elsősorban a figyelem középpontjában. Ezt akár úgy is fogadhatjuk, 
ahogy az apostol gondolta, amikor kijelentette, hogy „nem a 
gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők 
a gyermekeknek.”  (2 Kor 12,14.). Ezt olvasva, előfordulhat, hogy 
tágabbra nyílik a gyermekek szeme. Pedig nem azzal a szándékkal 
jelöltem meg itt az előbbi verset, hogy a szülő kötelességére 
felhívjam ismételten a figyelmet. Inkább azt éreztetem, hogy a jó és 
szerető szülő, tudja feladatát, és annak köszönhetően jár el. Vagyis 
arra törekszik, hogy életében gyűjtsön, amit aztán gyermekére, 
gyermekeire hagyhat. A gyermekek kötelessége röviden a 
szófogadás. Nincs más ennél több kötelessége egyik gyermeknek 
sem. Aztán hozzáteszi a Szentírás, hogy ezt a követelményt azért 
állítják a szülők gyermekik elé, mert ez kedves az Úr előtt (Kol 3,20.), 
vagy ez igaz (Ef 6,1.). Végül pedig e helyen kell kiemelnem azt a 
szintén ismerős Jézusi mondást, mely a következőképpen hangzik: 
„Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy 
szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten 
országáért”  (Lk 18,29.). Miért fontos ennek a kijelentésnek a kiemelése? 
Azért, mert sokan rosszindulatúan téves szemléletet magyaráznak a 
felhívásba. Esetenként neveletlenséget és a szülők megvetésére való 
felbujtást vélnek felfedezni Jézus szavai mögött. Pedig egyáltalán 
nem erről van szó, hanem arról a biztatásról, hogy amennyiben 
valaki túlzottan aggódna azért, hogy Isten országa ügyéért 
elveszítette szüleit, vagy éppen testvéreit, az számíthat arra, hogy 
cserében másfajta elégtételt kap Isten országában.  

Nagy kérdés, melyre ugyan nem válaszolhatok, de amelyet 
mégis fel kell tennem: Ott van-e a szülőföldünk, ahol jól érezzük 
magunkat, vagy Tamási Áront körülírva, otthon vagyunk benne 
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valahol? Számomra fontos lenne e kettős kérdés megválaszolása, de 
bármennyire is törekedtem rá, nem sikerült megfelelő választ 
találnom a Bibliában. Ezzel kapcsolatosan viszont némi eligazítással 
mégis szolgálhatok a későbbiekben. Első helyen most is a 
tudatlanság áll (ÉnÉn 8,5.), hiszen amennyiben arról értesülünk, hogy 
valaki eljött születése földjéről, de nincs meghatározva a 
kontextusban sem, akkor gondolkodóba eshetünk. Legtöbbször 
viszont kihámozható a megelőző, vagy következő eseményekből, 
hogy mire is utal az író (Ruth 2,11.; 2 Sám 15,19.). Mennyivel könnyebb a 
helyzetünk, amikor a leírtakból, vagy éppen egyenesen a szóban levő 
versből nyilvánvalóvá válik az illető személy szülőhelye (Ez 16,3.). 
Teljes mértékben megnyugszik mindannyiszor a lelkünk, amikor a 
szülőfölddel kapcsolatos tudósításokat szemléljük. Hál’Istennek 
bőven találunk ilyeneket, és így öröm tölti meg a lelkünket, mert nem 
az adott személy szülőföldjének felismerése boldogít, hanem a 
sajátunkra való emlékezés, annak megidézése. Szomorú hangvételt 
kölcsönöz szívünknek ugyan néhány bibliai hely, de ennek ellenére 
mégis vigasztaló. Mint pl., amikor Jeremiás a következőképpen 
biztat: „azt sirassátok, a ki elment, mert nem jő vissza többé, és az ő 
szülőföldjét nem látja meg.”  (Jer 22,10.). Hogy miért vigasztaló a 
biztatás? Azért, mert időnként nem hiúság kérdése, ha tudjuk, hogy 
valaki annyira szeret minket, hogy akár könnyet is képes ejteni 
értünk. 
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3). A megszületett helyzete 
Az utolsó témakört szintén különösnek, érdekesnek, bizonyos 

tekintetben túlhaladottnak minősítem. A szülöttség jelenti a központi 
témát és eköré csoportosul minden bibliai üzenet, ami beleszövődik, 
vagy legalább egyetlen szálon függ rajta, vagy tőle. A nagyon 
izgalmasnak mutatkozó fejezet első kérdéseként az elsőszülöttség 
problematikáját feszegetem. Nekünk, mai keresztényeknek, székely 
leszármazottaknak nem sokat jelent az elsőszülöttség ügye. Vagyis 
igen, amennyiben a régi (helyenként) mai szokásokat figyeljük, ahol a 
családon beül született első fiú- és leánygyermeket megillette a 
bátyám, néném megszólítás. Nem ritkán tapasztalható (ma is), hogy 
magázniuk kellett a nagyobb testvéreket a kisebbeknek. No, de nem 
ez a néprajzi kérdés feszegeti kíváncsiságomat, hanem amelyet a 
bibliában megtaláltam.  

Elsőszülöttség a családon belül:  
Nagyon fontos ennek a kérdésnek a tisztázása, ugyanis 

tapasztaljuk a későbbiek során, hogy mennyivel másabb elbírálás alá 
esik általában mások elsőszülöttsége. Nem beszélve az állatokról. 
Ezekről viszont később. A családokon belüli elsőszülöttségnek elég 
bonyolult skáláját találjuk a Bibliában. Ne feledjük el, hogy Ézsau 
sincs tisztában elsőszülöttségének előnyeivel, hiszen megkérdezi a 
későbbiekben testvérét, hogy „mire való hát nékem az én 
elsőszülöttségem”  (1 Móz 25,32). Könnyen előfordul, hogy akár több, 
fontos tényező is elkerülte figyelmemet, de ne feledjük, hogy én 
ebben az esetben a születés-megszületés gondolatkörénél maradok, 
illetve azokat a bibliai helyeket kutattam elsősorban, ahol ez 
megtalálható.  

Úgy vélem mindjárt a kezdet-kezdetén az elsőszülöttség 
elcsalásának történetét kell felemlítenem. Ráadásul kétszeres 
csalásról van szó, hiszen az elsőszülöttnek járó áldást is megszerezte 
magának Jákób (1 Móz 27,36.). Lássuk azonban egyszer a vásárt! Mózes 
első könyve 25. fejezetében találjuk az eredeti történetet. Nem 
mesélem el, hiszen ezzel a legtöbben találkoztunk kora 
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gyermekkorunk vallásóráján. Az egész történetnek – szerintem az a 
lényege, hogy Jákób enni-innivalóval megvásárolta elsőszülöttségi 
jogát – ami jelentősnek bizonyult -, valamint megeskette Ézsaut, 
hogy nem fog igényt tartani rá.  

Az áldás igen fontosnak bizonyult a családon belül. Ennek 
átadása az édesapa feladata volt. Az előbbi történet folytatásaként (1 

Móz 27) megtaláljuk a személyre szabott áldás valóságát, de 
hasonlókkal találkozunk máshol (1 Móz 48,14.; 1 Móz 48,18.) is. 
Családonként változott, hogy milyen ajándékok (2 Krón 21,3.), vagy 
másfajta kiváltságok (erő, tehetség, méltóság, hatalom 1 Móz 49,3. ) illették meg az 
adott elsőszülöttet.  

Nézzük most azokat a fontosabb szempontokat, melyek 
összefüggésbe hozhatók a már többször is említett születés-
megszületés, illetve elsőszülöttséggel kapcsolatosan. A sort azzal 
indítom, hogy kizárólagosan a fineműek esetében találunk 
megjegyzést az elsőszülöttre vonatkozóan. Sőt arról is tudomást 
szerezhetünk, hogy időnként nyilvántartásba (4 Móz 3,40.) vették őket. 
Ennek több oka is lehetett, melyek közül elősorolok néhányat. 
Először a felajánlás ügye kerülhet terítékre. Amikor szemügyre 
vettem a fenti témakört és elvégeztem a megfelelő csoportosítást, 
mindennél világosabb szemem elé tárulkozott az a hamisíthatatlan 
kép, mely ábrázolja az elsőszülöttséggel járó, felajánlásszerű 
kötelezettséget. Arról szólnak a bibliai versek, hogy gabonából (2 Móz 

22,29.), baromféléből (3 Móz 27,26.), minden, ami az élő állatok közül az 
anyaméhet megnyitja (4 Móz 18,15.), minden elsőszülött Izráel fiai között, 
emberből és baromból (4 Móz 8,17.), szóval, minden elsőszülött Isten 
tulajdonát képezte az elősoroltak értelmében. A felajánlás egyik 
sokkal „bonyolultabb” rendszerét képezte a Léviták, azaz a 
szolgálatokat végző papok helyzete. Köztudott, hogy ezt a feladatot 
Áron fiai látták el, ám olyan utalásokat is találunk a Bibliában, 
melyek arra engednek következtetni, hogy időnként az 
elsőszülötteket is kijelölték hasonló feladatok ellátására. Erre utal 
Lukács evangélista is (Lk 2,23.), de sajnos elkerülte a figyelmét, hogy 
közben megváltozott néhány törvény, melynek köszönhetően Isten 
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kiválasztotta a „lévitákat Izráel fiai közül, minden elsőszülött helyett”  
(4 Móz 3,12.; 4 Móz 3,45.). Ebbe a csoportba soroltam az egyetlen 
pénzgyűjtést, mely az elsőszülöttek nevéhez kapcsolható (4 Móz 3,50.). 
Az már fontos kérdés, hogy a felajánlás összekeverhetőe-e az 
ószövetségben megismert feláldozásokkal. Gondoljunk csak a 
gyermekek feláldozására, melyről már tettem említést. Itt az 
elsőszülöttekre vonatkozik ugyanez a megállapítás, de valahogy még 
jobban megráz a felismerés, hogy ilyen is létezett. Ami megvigasztal 
az események végére, hogy Isten soha nem gyönyörködött a nép 
ilyen tettének. A maga részére hasonlót egy esetben kért és követelt. 
Ekkor Ábrahám Izsákot indította el, hogy feláldozza Istennek, de 
nem kellett véghez vigye tettét (Zsid 11,17.). Azóta ezt a történetet a 
próbatétel kiállásaként emlegetjük és nem mint a gyermekáldozat 
valóságos tényét.  

Történeteket találunk az elsőszülött feláldozásáról pl., amikor 
Béthelbeli Hiel Jérikhó megalapítását sikerre viszik (1 Kir 16,34.), vagy 
és égőáldozatul megáldozták a kőfalon (2 Kir 3,27.). Jól esik a 
lelkünknek, amikor tapasztaljuk, hogy Mikeás próféta 
közbeavatkozik, és kérdéseket tesz fel népének, hogy vajon Isten 
gyönyörködik „ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olaj-patakokban?”  
(Mik 6,7.). Ezékiel pedig Isten haragos bánatát érzékelteti, amikor 
megemlékezik népének megannyi áldozatáról, amikor „tűzön vittek 
át minden elsőszülöttet”  (Ez 20,26.). Talán az oldja fel teljesen 
csodálkozásunkat, amennyiben közelebbről is megismerjük a 
megváltás kérdését. Ebben a leírásban is szembe találjuk magunkat a 
kornak megfelelő véres szemlélettel, de egyben az is kiderül, hogy 
mi lapul az elsőszülött megváltása mögött. Azt kell értenie 
mindenkinek, ami jelentésében benne van a kovásztalan kenyér 
ünnepének meghagyásában is. Talán még egy kicsivel több is, hiszen 
az elsőszülött állatokra vonatkozóan egyértelmű a törvény (2 Móz 13,13.; 

2 Móz 34,20.; Zsid 11,28.), az ember elsőszülöttének megváltása viszont az 
imádság és hála összefüggésében, illetve a kijövetelről történő 
rendszeres (évenkénti) megemlékezésben kimerül.  
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A továbbiakban a halál megjelenését keresem az 
elsőszülöttekkel kapcsolatosan. Érdekes arculata van ennek a 
képsornak is, hiszen amint látni fogjuk különös fordulatok előzik 
meg a már említett elmúlást. Arra gondoltam, hogy mielőbb legyünk 
túl a megpróbáltatáson és a sok vérömlésen. Jóslattal indul a nagy 
vérfolyás, ami előrejelzi, hogy „meghal Égyiptom földén minden 
elsőszülött”  (2 Móz 11,5.). Ezért első helyen említem az egyiptomi 
fogság alatt történt csapás eredményét, amikor Isten követelte 
minden elsőszülött egyiptomi életét az emberétől a baroméig (Zsolt 

135,8.) és persze a temetésükről is olvashatunk, akiket megölt vala az 
Úr ő közöttök (4 Móz 33,4.). Sajnálom, hogy ki kell mondanom: elég 
gyakran találkozunk az Ószövetségben hasonló körülmények között 
azzal az Istennel, aki egyáltalán nem mutatott könyörületet csak 
népével szemben. Időnként pedig még őt sem kímélte. Ugyanez a 
helyzet tárul elénk, amikor az elsőszülötteket, illetve a velük 
történteket kutatjuk. Találunk közöttük olyanokat, akiket felbujtani 
akartak a gyilkosságra, de aztán nem húzta elő fegyverét az 
elsőszülött (Bír 8,20.). Volt gonosz (1 Móz 38,7.) és olyan is, aki nem riadt 
vissza a gyilkosságtól (2 Móz 4,23.).  

Isten elsőszülöttjeként Efraimot jegyzi meg a Szentírás (Jer 

31,9.). Teljesen kíváncsivá váltam, hogy megjelenik-e Jézus az 
elsőszülött fogalmának összefüggésében és nem kellett sokáig 
keresgélnem. Három külön formában és összefüggésben említik az 
apostolok: úgy, mint elsőszülött a halottak közül (Kol 1,18.; Jel 1,5.), 
valamint elsőszülött sok atyafi között (Róma 8,29.).  

A családi környezetet kell végül elképzelnünk magunk előtt, 
hiszen az elsőszülött mellett, - éppen azért mert őt illeti ez a jog -, ott 
találjuk a másodszülötteket, illetve a harmadízen, vagy harmad ízben 
született testvéreket. A születéssel viszont egyedül a Példabeszédek 
írója kapcsolja össze a testvért, aki így fogalmaz a jól ismert helyen: 
„Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a 
nyomorúság idejére.”  (Péld 17,17.).  
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További szülöttek 
Egyszülött. Be kell látnunk, hogy egy-két kivételtől 

eltekintve, alig találunk példát az Ószövetségben az egyszülöttel 
kapcsolatosan. Ennél többet az Újszövetségben, ahol valamennyi 
Jézus nevével köthető össze. Az egyedüli egyszülött akkor jelenik 
meg az említett helyen, amikor a következőt mondja Jeremiás 
próféta: „Ölts gyászt, és heverj a porban, sírj, mint az egyszülöttet 
siratják, zokogj keservesen”  (Jer 6,26.). Az újszövetségi megjelenést a 
következőképpen foglalhatom össze: Istent nem látta más (Jn 1,18.), 
„valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”  (Jn 

3,16.), aki hisz, az el nem kárhozik (Jn 3,18.), Isten szeretete azáltal vált 
nyilvánvalóvá, hogy elküldte (1 Jn 4,9.), végül pedig teljes volt 
kegyelemmel és igazsággal (Jn 1,14.).  

A sort a bennszülöttel folytathatom. Itt is igen érdekes képet 
állítottam össze, melyből tisztán kilátszik az a gondoskodás, mellyel 
viseltettek a bennszülöttekkel szemben. Tény, hogy zömében a 
törvényből kiragadott parancsok, illetve azok teljesítése körül forog 
mindenik bibliai utalás, ám látni fogjuk, hogy a rendtartás fontossága 
egyértelműen kihat a szertartásra és a mindennapi élet-gyakorlatra is. 
Szép képben indíthatom ezt az alfejezetet, hiszen arról tudósít Józsué 
könyve, hogy mindenki áldásban részesül a korabeliek közül (Józs 

8,33.). Meghatározza az isteni törvény, hogy sátrakban lakjon a nép, de 
hasonlóan kell cselekedjenek a bennszülöttek is (3 Móz 23,42.). Ez a 
kivonulás megünneplésére vonatkozott, amikor egy hétig kellett 
sátorban éljenek, hogy ezzel is emlékezzenek megpróbáló múltjukra , 
de főként Isten szabadítására. A szertartással kapcsolatos rítusra (4 

Móz 15,13.), illetve a tisztálkodással kapcsolatos előírásokra is találunk 
előírásokat a bennszülöttek számára (3 Móz 17,15.). A törvény szigora a 
bennszülöttekre is szabályokat helyezett kilátásba, melyeket a 
következőképpen összegezhetek: munkaszünet a hetedik hónap 
tizedikén (3 Móz 16,29.), egy törvény legyen mindenki számára, ha 
jövevény, vagy bennszülött (3 Móz 24,22.), egy törvény szerint 
ítélkezzenek, amennyiben tévedésből cselekedett valaki (4 Móz 15,29.), 
olyan legyen a nép között levő jövevény, mint a bennszülött (3 Móz 
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19,34.), tilos bármilyen utálatosság cselekvése (3 Móz 18,26.). 
Természetesen nem marad el a büntetés azok számára, akik nem 
tartják be a rendeléseket, a törvényt. Nincs kegyelem, mondjuk ma 
nehéz szívvel, amikor arra gondolunk, hogy halálbüntetés járt annak, 
aki szidalmazta az Úr nevét (3 Móz 24,16.), vagyis aki imára emelt kézzel 
szidalmazza Istent (4 Móz 15,30.).  

A szülött csoportosításban is érdekes rendszert láthatunk. 
Végig haladhatunk bizonyos fokozatokon, mialatt szemügyre 
vehetjük a szülötteket, akik állandóan kiegészítették, illetve 
frissítették az asszonytól születettek névsorát. Első helyen 
említhetem a háza szülötte (1 Móz 17,23.; 1 Móz 17,27.) kifejezést, mialatt 
egyértelműen azokat kell látnunk és értenünk, akik egy házhoz 
tartoztak. Bennem is kérdést tett fel Jeremiás, amikor nem tudja, 
hogy „otthon szülött-é ő?”  (Jer 2,14.) – vagyis Izrael. Az országnak 
szülötte elűz minden kétséget belőlünk, hiszen itt ismét a törvény 
szigora lép fel azokkal szemben, akik mégis belekóstolnak a 
kovászos kenyérbe a tiltott időszak alatt (2 Móz 12,19.), lehet ő akár az 
ország szülötte is. A következő törvény pedig azt írja elő, hogy 
amennyiben a jövevény páskhát akar készíteni az Úrnak, akkor rá is 
vonatkozik a bennszülöttek törvénye (pl., a körülmetélés 2 Móz 12,48.). A 
legtöbb esetben a „nemzetség szülötte” kifejezéssel találkoztam. A 
továbbiakban ezt összegezem a lehető legrövidebben: minden 
esetben arra vonatkozik a megjegyzés, hogy egy-egy nemzetség 
megemlítésekor szó kerül a törzs első emberéről, pl., József és fiai, 
valamint azoknak szülöttei (4 Móz 1,32.). 



33 

 

Befejezés 
A fentiek szerint kívántam bejárni azt a nagy utat, melyet a 

születés köré tömörítettem. Bárcsak minden beleférhetett volna ebbe 
a dolgozatba, és ne kellene szomorkodnom, hogy még ennek, vagy 
annak is helye lett volna. Magam megnyugtatására mondom, hogy 
nem is a teljesség igényével indultam el a pásztornéppel, hogy sok 
viszontagság és rengeteg kellemetlenség, néhány szép időszak és 
megannyi híres ember társaságában eljussak a diadalív alá. Szeretnék 
írásommal is csatlakozni az „elsőszülöttek seregéhez és egyházához, 
a kik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, 
és a tökéletes igazak lelkeihez”  (Zsid 12,23.). Arra törekedtem, hogy 
megálljak valamennyi nő és asszony betegágyánál, ahol hallhatom a 
múltból is vajúdásukat, láthatom szenvedő arcukon a jövő reménység 
örömsugarának megcsillanását. Időnként meghallottam a régi 
figyelmeztetések némelyikét, amikor visszacsendült fülemben a 
próféta hangja: „fogsz majd nyögni, mikor fájdalmak lepnek meg, a 
gyermekszülő vajudása”  (Jer 22,23.). Bántott a felismerés, hogy valaki 
gyűlöltnek fia, vagy éppen a szeretett (5 Móz 21,17.), s nyomban szíven 
szúrt a kérdés, hogy vajon melyik vagyok én? Melyik a kisebb, vagy 
nagyobb testvérem? Aztán szép lassan megnyugtattak a szüleim, 
majd az újabb felfedezés, hogy erről nem is lehet szó, ha egy feleség 
van a családban, s így édesek maradnak a testvérek. De mégis mi 
történik akkor, ha valakinek menni kell és az nem más, mint a 
mostoha (Bírák 11,2.)? Sokszor bosszantó a szegénység is, de nem 
elkeserítő, ha van mögötte egy tisztességes megélhetés. A 
legszegényebb családban is születhet napról-napra elegendő 
boldogság ahhoz, hogy mások, sokkal gazdagabbak kölcsönkérjenek, 
vagy irigyek legyenek rá. Van, akitől nem is kérik elsőszülöttségi 
jogát, pedig odaadná bármennyiért, csakhogy biztonságot tudjon 
magának és szülötteinek. Ez pedig soha nem történik meg vele, mert 
szolga-szülöttnek született (1 Móz 17,3.), aki másként, vagy nem követeli 
a maga örökségét.  

Végül pedig kimondom, hogy a csecsemők szájára van 
szükség. Mindig születésre van igénye a világnak, hogy 
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figyelmeztessen saját csecsemőkorunkra (1 Pt 2,2.), de nem abban az 
értelemben, ahogy ezt mi általánosan használjuk, hanem, mint frissen 
születettek Isten országa számára. Ezért jó nekünk és mindig 
örömszerző, hogy évente megünnepelhetjük Jézus születése napját, 
mert így magunk és mások születésére is jobban odafigyelünk. Nem 
utolsó sorban pedig arra, hogy szükség nekünk újonnan szülessünk, 
hogy bemehessünk végre Isten országába.  

Debrecen, 2010. karácsonyán.  

 
Pap Gy. László 

lelkész 


