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Az érckígyó 

Lectio: 4Móz 21,1-9 

Textus: Jn 3,14-15 

 
zrael népe valamikor szabad, boldog nép volt, de erről már csak a legöregeb-
bek tudtak. Egyiptomban, a „vaskemencében” (1Kir 8,51; Jer 11,4), a „szolga-
ság házában” (2Móz 13,14; 20,2) kimondták rá a halálos ítéletet. A fáraó paran-

csa szerint minden újszülött gyermeket meg kell ölni, a többieket pedig a legsúlyo-
sabb robottal kell halálra gyötörni. Ekkor küldött nékik szabadítót az Úr. Elindult a 
nép Egyiptomból Kánaán, az Ígéret Földje felé. Az öregje azért, mert vágyódott ar-
ra, hogy a porlandó teste szabad földben pihenjen, a java korban lévőket pedig az 
elfojtott keserűség hajtja.  

A Szentírás gyakran beszél arról, hogy a keresztyének olyan utasok ezen a föl-
dön, akik Isten nagy ígérete, a mennyei haza felé igyekeznek (1Pt 2,11 stb.). Beszél-
jünk ma tehát arról, hogy miképpen vándorol Isten népe az Ígéret Földje felé.  

„Mikor pedig meghallotta Kananeus, Arad királya, aki lakozott dél felől, hogy jön Izrael a 
kémeknek útján, megütközött Izraellel és foglyokat ejtett közülük” (1).    

                                                           
I. Külső akadályok 
Először vannak a kívülről jövő akadályok. Örök kísértése az embernek, hogy min-
den bajának mindig más az oka. Bűneinket, gyarlóságainkat szeretjük másokkal ta-
kargatni. A családom, a szüleim az oka. Én nem tehetek róla, mindent megtettem, 
de ők… Hívőforma emberek a Sátánban szoktak ilyen kibúvót találni. Én igyekez-
tem. A lelkem kész is volt. De az erőtlen testemet a Sátán elbuktatta!  

A Szentírás elítéli az ilyen kibúvókat, és a fejünkre olvassa, hogy ha nem jutunk 
üdvösségre, annak magunk vagyunk az oka: „Te nem akartad.” – mondja Jézus (Mt 
23,37).  

Igénkben arról a kivételes esetről van szó, amikor kívülről jön az akadály, és va-
lóban el lehet mondani, más az oka annak, hogy Izrael népe nem juthat tovább az 
Ígéret Földje felé. Már 37 éve vándoroltak. Fáradtan, rongyosan, egyre türelmetle-
nebbül várva a beteljesülést. Ekkor támadt rájuk pihent sereggel az ellenség, Arad 
királya. Tulajdonképpen nem is értjük, miért támadta meg őket. Hiszen a népnek 
csak egyetlen vágya van, az Ígéret Földje felé menetel. Amikor a kananeusok földje 
határára értek, követeket küldtek, akik ajándékokat hoztak és könyörögtek, „Hadd 
mehessünk át a te földeden! Nem megyünk át sem mezőn, sem szőlőn és kútvizet sem iszunk. 
Az országúton megyünk, és nem térünk sem jobbra, sem balra, míg átmegyünk határodon. […] 
A járt úton megyünk fel, és ha vizedet isszuk én és az én barmaim, megadom magam annak az 
árát. Nincs egyéb szándékom, csakhogy gyalog mehessek át” (4Móz 20,17-19). Ám Arad ki-
rálya meg sem okolva a gonoszságát, dölyfösen így felelt: „Nem mehetsz át az én földe-
men, hogy fegyverrel ne menjek ellened” (4Móz 20,18).  

Ősi ellenségünknek, a Sátánnak is ez az egyetlen célja, hogy ne jussunk el az 
Ígéret Földjére. Amíg valaki nem érdeklődik az üdvösség útja felől, addig nem tö-
rődik vele a Sátán. De mihelyt elindul, felhangzik a Sátán fenyegetése: „Nem mehetsz 
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át, hogy fegyverrel ne menjek ellened!” Mivel Izrael népe nem volt hajlandó kitérni az el-
lenség elől, az „Megütközött Izraellel és foglyokat ejtett közülük” (4Móz 21,1).  

Óh, mennyi fogja van a Sátánnak! Akik nem tudnak megbocsátani (Mt 5,25; 
6,15). Akik nem tudnak bízni Istenben stb.  

Az első három vers izolált történet.1 Arad2 négy német mérföldre van Hebron-
tól délre.3 Harminchét évvel ezelőtt a kémek is erre jöttek (13,18 kk.). A kananeu-
sok4 királya félt, hogy az országa déli lejtőin előnyomuló Izrael betör az országába, 
azért megtámadta Izraelt.  

 
A 14,39-45 szituációjára utal vissza és a Bír 1,16-17 versekkel rokon, nem intakt 

szöveg. mælæk-‘arâd -– nyilván betoldás. 
Tell ‘arâd 30 km-re-délre fekszik Hebrontól. 
Ebben az esetben Horma5 városai = vidéke a 3. versben = es-safa hegyhát, 38 km-

re, délre. dæræk-hâ’atârîm6 = Atharim felé vezető úton. Ez is érthetetlen, nyilván szö-
vegromlás. 

 
„Fogadást tett azért Izrael az Úrnak, és ezt mondta: »ha valóban kezembe adod e népet, eltör-
löm az ő városait.« És meghallgatta az Úr Izraelnek szavát és kézbe adta a kananeust és eltö-
rölte őket és azoknak városait. Nevezte azt a helyet Hormának” (2-3).    

 
II. Kutyaszűkölés 
A nagy veszélyben Izrael fogadást tett. Úgynevezett hæræm-et, „hadi-átkot” foga-
dott (5Móz 13,15-17). Ez azt jelentette, hogy az elfoglalt hadizsákmányból semmit 
sem tart meg magának, hanem mindent elpusztít, az Úrnak áldozza. De mi szükség 
volt erre? Hiszen az Istentől megígért Ígéret Földjéhez akartak közelebb jutni. Azt 
pedig Isten megígérte. Nem vezette eddig is sok csodán át őket? Fogadást tenni te-
hát hitetlenség.  

                                                 
1 A soron következő, apró betűvel szedett részlet exegetikai, ill. bevezetéstani tudnivalókat tartalmaz. 

Vázlatos, nyilvánvalóan Bajusz Ferenc saját maga számára készített vázlat, melynek a tartalmát bő-
vebben, a saját szavaival megfogalmazva mondott el a hallgatóságának. Kiegészítésül, ahol szükség 
van rá, a következő lábjegyzetekben teszünk megjegyzéseket.  

 A 4Móz 21,1-3 célja Horma nevének a megmagyarázása. A három versből álló rövid megjegyzés 
tartalmánál fogva nem illeszkedik sem a megelőző, sem a következő egységek mondanivalójához, 
megtörve mintegy a 4Móz 20 és a 21,4 irodalmi összefüggését. Földrajzi szempontból sem könnyű 
értelmezni az összefüggéseket, mert Horma a Jordántól nyugatra a Holt-tenger déli vonala és 
Beérseba között van, utóbbitól 15 km-nyire keletre, meglehetősen távol Izrael Kádestől, az edomi 
területek felé vezető útvonalától. Nem meghatározható, hogy a szöveg eredeti helye hol lehetett.  

2 Arad kánaáni királyi székhelyként említődik még 33,40; Józs 12,14; Bír 1,16-17 verseiben. Az „Arad 
királya” kifejezés betoldásnak látszik, mivel nehezen illeszkedik a szöveg összefüggésébe. Arad (tell 
‘arâd)  mindenesetre kb. 18 km-re északkeletre van Hormától (tell el-mšâš).  

3 7.500 m, korábbi szabvány szerint 7.532,5 m és 7.422 m 
4 A „kananeus” kifejezés az ország Izrael előtti lakóinak az elnevezése.  
5 Horma neve összefüggésben van a héber hâram gyökkel. Az itt leírt esemény etimológiai magyaráza-

tát adja a város nevének.  
6 A dæræk-hâ’atârîm hapax legomenon, nehezen értelmezhető. Az atârîm szót a LXX és ennek kapcsán 

több későbbi bibliafordítás pontosabban nem körülírt nomen propriumként értelmezi. A Vulgata pe-
dig ’atârîm helyett hattârîm (târîm) változatot olvas (per exploratorum viam), utalva a 14,6 megjegyzésére. A 
„kémek útja” Cin pusztáján át vezetett, melyen a kémek egykor Kánaánba mentek (13,21 kk.).  



Az érckígyó 

2011/2 Sárospataki Füzetek 185 

Nagyon sok ember életében jelentkezik ez. Általában az szokott a baj lenni, 
hogyha Isten a bűneink miatt ránk nehezedő büntetéssel már nagyon sarokba szorít 
bennünket, megtérés és döntés elé állít, akkor a fogadalommal szoktunk kibúvót 
keresni a megtérés elodázására.  

A hitetlen ember végső félelmében szokott így fogadkozni, hogy ilyen leszek, 
meg olyan leszek. Amikor aztán elmúlik a veszély, marad minden a régiben. Olyan 
ez, mint amikor a kutya rosszat tesz, aztán látva a botot a gazdája kezében, szűkölni 
kezd. Majd, amikor elmúlik a veszély, újra rosszat tesz. 

Izrael fiai tehát hæræm-et fogadtak (5Móz 13,16; Jós 6,17; 1Sám 15,3), a városok 
és minden, ami benne van, az Úrnak szentelt lett. Úgy tettek, mint egykor Amálek 
(2Móz 17,18). A Hormával kapcsolatos megjegyzés (4Móz 14,45; Bír 1,17) félreért-
hető, mert (Bír 1,11 kk. és 16 k. szerint) ezt a vidéket csak később hódították meg 
észak felől, mert a Kádes felőli előrenyomulás eredménytelen volt. Arad királyának 
a legyőzése után a diadalmas izraelita sereg megérkezett a Hór-hegyéhez, Edom or-
szágának a határához. 

Az edomiták országa a Holt-tenger déli csücskétől az Arabah keleti oldalán fe-
küdt. Ezeken a hegyeken át csak keskeny vádik vezetnek, amelyek bármelyike kato-
nailag könnyen lezárható. Csak a Wady Ghuweir nyújt egy nagyobb sereg számára 
átvonulási lehetőséget. Nyugati végén azonban ez is annyira leszűkül, hogy egy kis 
sereggel megszállva is sokáig tartani lehet, úgy egy ellenséges sereg nem tud átvo-
nulni. Légvonalban innen szinte már látni lehet az Ígéret Földjét. A népnek felra-
gyogott a szeme. Végre harminchét év után megérkeztünk! Mózes azonban kiadja a 
parancsot, forduljunk vissza! A parancs oka az volt, hogy Edom Izrael testvérnépe 
volt. Edom jelentése „veres,” tehát Ézsau utódai voltak, a Jákobtól származó izrae-
liták atyjafiai (1Móz 32,3 k.).7  

Izraelben élénken élt a rokonság emléke. A gyülekezetbe felveendőknél azt 
mondja Isten: „Ne Utáld az edomitát, mert atyádfia az” (5Móz 23,7 k). Mikor a ha-
tárra értek, Isten újra felemelte az ujját, s így szólott: „Parancsolj azért a népnek, mond-
ván: »Mikor átmentek a ti atyátok fiainak, az Ézsau fiainak a határán, akik Széirben lakoz-
nak, jóllehet félnek tőletek, mindazonáltal igen vigyázzatok! Ne ingereljétek őket, mert nem 
adok az ő földjükből néktek egy talpalatnyit sem, mert Ézsaunak adtam a Széir hegyét öröksé-
gül. Pénzen vásároljatok tőlük ennivalót, hogy egyetek és vizet is pénzen vegyetek tőlük, hogy 
igyatok«” (5Móz 2,4-6).  

Mózes tehát nem akarta „ingerelni” őket, ezért követeket küldött Edom kirá-
lyához és szabad átvonulást kért országán. Magára vett minden felelősséget, hogy 
semmi bántalom és kár nem éri. Ezen kívül engedélyt kért arra, hogy élelmiszereket 
vásárolhasson s megüzente, hogy még a vizet is hajlandó megfizetni, ha a király így 
akarja. Azonban a követek kérését kereken elutasította, és nem csak az átvonulást 
tiltotta meg, hanem haddal vonult Mózes ellen, hogy megakadályozza abban, ha 
erőszakkal akarná kikényszeríteni az átvonulást. Ezért Mózes, akinek a kérésére Is-

                                                 
7 Bővebben ld. Bartha Tibor (Szerk.): Keresztyén bibliai lexikon I. Kálvin János Kiadó Budapest, 1993. 

301. kk., Haag, Herbert: Bibliai lexikon, Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest, 1989. 271. k., 
Czeglédy Sándor & Hamar István & Kállay Kálmán: Bibliai lexikon, Segédkönyv a Biblia tanulmányozá-
sához, Országos Református Lelkészegyesület Kiadása, Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet Bu-
dapest 1933., 229.  
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ten azt a tanácsot adta, hogy ne bocsátkozzék harcba, visszavezette a sereget, és 
nagy kerülővel vágott neki az útnak a pusztán keresztül (Josephus).    

Isten emberének nyilván eszébe jutott, hogy harmincnyolc évvel ezelőtt már 
egyszer próbálkoztak azzal, hogy dél felől bejussanak az Ígéret Földjére, de Isten 
akkor is akadályokat állított eléjük. Az edomiták válaszából megértette, Isten úgy 
döntött, ne délről, hanem kelet felől, a puszta irányából lépjenek be az új földre. 
Mózes megértette a körülményekből Isten vezetését, és aszerint indult el.  

A pusztai vándorlás közben többször előfordult, hogy a pusztai népek királyai 
eltiltották az izraelitáktól a kutak használatát, vagy a földükön való szabad átvonu-
lást. Mózes az ilyen esetekben, ha csak tehette, a harc helyett inkább hosszú kitérő 
utakra vállalkozott, így tartott a pusztai vándorlás ennyi éven át.  

Most azonban, amikor az edomitákban felébredt a régi gyűlölet a jogtalan 
előnyt élvező testvérnép iránt, nem megy a dolog olyan könnyen. A pusztában szü-
letett és felnőtt ifjúságot, a heves vérű fiatalokat megrészegítette a kananeusok elle-
ni fényes diadal. Odaálltak Mózes elé, s így szóltak: Tudjuk, hogy te a béke embere 
vagy. De nézd, mi ügyesebben kezeljük a követ és a parittyát, mint Edom fiai. Min-
denki retteg tőlünk. Ne habozz! Támadjuk meg és tiporjuk le az edomitákat, és hol-
napután már az Ígéret Földjén leszünk! Mózes százszor is nekilátott, hogy meg-
győzze népét arról, amit az Isten népe mindig olyan nehezen tud elhinni, hogy nem 
a kard vagy a parittya, hanem egyedül Isten a védelmezőjük.  

„Elindultak a Hór-hegyétől a Vörös-tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék az Edom földét. 
És a népnek lelke megkeseredett útközben. Szólt azért a nép Isten ellen és Mózes ellen: »Miért 
hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában?«” (4-5).   

 
III. Belülről jövő akadályok 
„És elindultak a Hór-hegyétől a Vörös-tengerhez vezető úton…” (4). Ha megnézzük a tér-
képen, láthatjuk, hogy ez csodálatos út volt. Izrael népét ezen az úton minden Isten 
kegyelmére és szeretetére emlékeztette. Itt építettek templomsátrat bőkezű adomá-
nyokból Istennek. Itt kapták a két kőtáblát. Itt kegyelmezett meg újra Isten az 
aranyborjú készítés bűne után. Ezen a halmon ült egy kövön Mózes, amikor Áron 
és Húr feltartották lankadó kezét. Amíg imára tartva volt a keze, tönkreverték az 
amálekiták seregét. Ebből a kősziklából fakasztott vizet az Úr, amikor eltikkadtak a 
pusztában. Ezen a pusztán mannával és fürjekkel táplálta őket. Itt van Márá, ahol 
megédesítette a keserűvizet, hogy szomjan ne haljanak. Innentől kezdve rendelt az 
Úr számukra nappal hőség ellen védő felhőt, éjjel világító és melengető tűzoszlo-
pot. Amott messze látszik a Vörös-tenger, amelynek száraz medre számukra életet 
jelentett, a habjai pedig elnyelték az üldöző egyiptomiakat. És a Vörös-tengeren 
túl? Onnan hozta ki őket a bárány vére árán.  

Bizony, ez a csodák útja. Ezen az úton haladva bizakodó erővel kellett volna 
tovább vándorolni. Ehelyett azt olvassuk, hogy a „nép lelke megkeseredett útközben.” 
Fellázadtak Isten és Mózes ellen. Ökölbe szorított kezek veszik körül, úgy kérik 
számon tőle és Istentől: Miért van rajtunk ez a nyomorúság? Miért hoztatok fel 
minket Egyiptomból? Hogy meghaljunk a pusztában? 

A nép nagy része megszokta már a szolgaságot, mint a barom az igát, és csak 
azon járt az esze, hogy este a jó egyiptomi hagymákkal és laskákkal megtömje a ha-
sát. Most, a hosszú vándorlás ezer keserűsége között egyszer csak megszületett 
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bennük a kérdés, hogy hátha valójában nincs is Ígéret Földje. Hátha mese az egész, 
amit Istenről beszélnek, és Mózes meg Áron a bolondját járatják velük. Szóval fel-
nőtt bennük a „keserűségnek gyökere” (Zsid 12,15), és a zúgolódó nép újra Egyipto-
mot kezdte emlegetni. Inkább maradtunk volna ott! Ott legalább ennivalónk volt!  

Millióknak ma is ez a hitvallása. Itt legyen jó a dolgom, ne a másvilágon! 
Mennyország, üdvösség, Ígéret Földje? Ezek csak olyan nem létező ígéretek. Igen, 
pusztán vezet ez az út. De aki az Ígéret Földje felé tart, az látja is, hogyan gondos-
kodik róla az Úr! Nincsenek ebben a gyülekezetben olyan emberek, akik látják az 
életükben a csodákat, hogyan hordozta eddig őket az Úr?  

 
IV. A legnagyobb akadály: a kenyérgond 
„Mert nincsen kenyér, víz sincsen és e hitvány eledelt utálja a mi lelkünk” (5). Abban igaza 
volt a népnek, hogy „nincsen kenyér.” De vajon abban is igazuk volt-e, hogy a kenyér 
helyébe „hitvány eledelt” kaptak? Ez a „hitvány eledel” a manna. A Mózes 2. könyvéből 
tudjuk, hogy milyen csodálatos eledel volt (16,13-35).   
 
1) Mindent helyettesítő táplálék. Olyan, amit azóta sem tud előállítani a tudomány. 
Nem járt vele együtt az egyoldalú táplálkozás semmilyen betegsége, sem a skorbut. 
Sem a pellagra, sem a vitaminhiány. Pedig 40 éven keresztül csak ezt ették.   
 
2) Nem lehetett önző módon visszaélni vele, mint a többi javakkal, hogy az egyik 
dúskál benne, a másik meg éhen hal. Mindenki annyit szedhetett csak, amennyit 
meg tudott enni. Ha többet szedett, másnapra megromlott. Tehát nem lehetett ke-
reskedni vele.  
 
3) Minden reggel újra kellett szedni. Az előző napi másnapra megromlott. A lusták 
éhen maradtak. A mindennapi kenyeret naponként adta Isten.  
 
4) Ünnep előtt két napra valót szedhettek, az nem romlott meg. Tehát hétköznap 
munkával ünnepnapokon munka nélkül, pihenés közben kapták. 
 
5) Sütni-főzni lehetett. Bár ugyanaz az étel volt, mégis változatosan táplálta az Ígé-
ret Földje felé vándorló népet. 
 
A nép kérdezősködésére Mózes csak ennyit mondott róla: „Ez az a kenyér, amelyet 
az Úr adott néktek eledelül” (2Móz 16,15). Isten rendeletére egy „hómernyit” (kb. 364 
liter) el kellett tenniük a maradékaik számára, „hogy lássák a kenyeret, amellyel éltettelek 
titeket a pusztában, mikor kihoztalak titeket Egyiptom földéről” (2Móz 16,32). Igen, erre a 
csodálatos eledelre mondta a nép, hogy hitvány! 

De mi köze van a mannának hozzánk? Jézus azt mondja: „Én vagyok az életnek 
kenyere. A ti atyátok a mannát ették a pusztában és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a 
mennyből szállott alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. Az a kenyér, amelyet én adok, 
az én testem, amelyet én adok a világ életéért. […] Mert az én testem bizony étel és az én vérem 
bizony ital” (Jn 6,31 kk.).   

Tehát Jézus azt mondja, hogy az első manna csak reá utaló jelkép volt. Ő maga 
az igazi manna, a mennyből alászállott kenyér. Luther írja, „a mai időben számunkra a 
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manna a sákramentum és az evangélium, már tudniillik ez a prédikáció, amelyben arról van 
szó, hogy Krisztus teste és vére a bűnök bocsánatára adatott. Ezért, ha te az evangéliumot hal-
lod, akkor a manna hull és mannát gyűjtesz, amely az égből adatik néked.” 

Gyakorlati példákat mondhatunk, hogy közöttünk van a drága mennyei manna. 
Micsoda drága ajándékot kapunk mi naponta az ő igéjében. Ezt a vezérlő igét veti 
meg a legtöbb ember, hogy ez „hitvány eledel.” Pál apostollal együtt mondjuk, hogy 
„nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje” (1Kor 1,18). Örvendezzünk ezen, hogy Is-
ten az ő igéjének ezt a mannáját kegyelmesen adja nekünk. Jóízű eledel ez. Étel a 
pusztában. Mindenkinek elégséges. Jaj, annak, aki megveti. Eszükbe jutnak az 
egyiptomi húsosfazekak, meg a nagy darab laskák, itt meg reggel manna, este fürjek 
már régóta. Ráuntak. Nincs kenyér, nincs víz, és azt a hitvány eledelt unja a lelkünk.  

Nem vettük még észre? Nem tetszik, amit Isten ad. Amit a Sátán kínál, az 
szebb és kívánatosabb. Utáljuk azt a sorsot, amit Isten ránk mért? „Hitvány…” 

 
V. Istentől jövő akadály 
Ezt olvastuk: „Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat és megmardosták a népet és so-
kan meghaltak Izrael népéből” (6). Istentől jövő akadály. Létezik ilyen? Hát Istentől is 
jöhet akadály, hogy ne jussunk el a mennyei Kánaánba? Hiszen a „jó” Isten csak 
nem zárhat ki onnan senkit. A baj az, hogy az ember a saját képére és hasonlóságá-
ra gondolja az Istent.  
 
1) A görögök éppen olyanoknak gondolták az isteneiket, mint a földi emberek. Fér-
fi és női isteneik veszekedtek és paráználkodtak egymással, csaltak, loptak, hazud-
tak. Az egyik költőjük azt írja: olyan isteneink vannak, hogy az embereknek szé-
gyellniük kellene, ha ők is olyanok lennének.  
 
2) A rómaiak üzleti viszonyban gondolták magukat az istenekkel (do ut des; adok, 
hogy adj). Ők áldozatot mutatnak be nekik, ezért jogosan elvárják, hogy az istenek 
pedig tegyék meg cserébe azt, amit kívánnak.  
 
3) Más primitív népeknél az istenek éppen olyan rosszindulatúak, mint az emberek. 
Jaj, de sok rettegésben van része ezeknek az embereknek. A Krisztust nem ismerő 
„keresztyének” is azért félnek „elkiáltani a szerencséjüket”, ezért „kopogják le” 
egészségüket, nehogy megirigyelje az általuk elgondolt Isten.  
 
Nos, hát Isten nem olyan, mint amilyennek mi elképzeljük, hanem olyan, amilyen-
nek a Bibliában Jézus által megmutatta nekünk magát. Aki nem figyel Jézusra, az 
menthetetlenül emberképre formált isteneket ismer csak. Amikor Isten nem bizo-
nyul ilyen embert kiszolgáló istennek, akkor nem akar többé tudomást venni róla.  

Amikor Izraelnek nem kellett az őket csodákon át vezető Atya, akkor megis-
merték a rettenetes Urat. Jöttek a tüzes, égető csípésű mérges kígyók. Egy néppel 
sem tette ezt. De egy néppel sem tett annyi kegyelmi csodát sem előbb. Szóval jön 
a büntetés. Tüzes kígyók lepik el a tábort. Kígyók jönnek, mert a Szentírásban a 
bűnnek és a büntetésnek a kígyó a jelképe. Az első engedetlen emberpárt is úgy át-
kozza meg Isten, hogy a kígyó a sarkadat mardossa (1Móz 3,15).  
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Mi még nem ismerjük ezt a kígyót? Testünk vágyaiban, szenvedélyeinkben nem 
éreztük, hogy mardos a Kígyó? Mikor elfogy a türelmünk, megmart a türelmetlen-
ség kígyója. Mikor gorombán visszaszólunk, megmart a gorombaság kígyója. Mikor 
ki kellene mondani az első békülő szót, de nem tudjuk megtenni, megmart a hiúság 
kígyója. 

Egyik szomszédasszony átment a másikhoz. Főzés közben beszélgettek. A fa-
zékból tekereg ki a kígyó. Ott van a munkahelyen is, a hivatali ember aktái mögött, 
sőt, amikor a lelkipásztor palástosan megy a templomba, annak is ott tekereg a lába 
előtt. Minden lépésnél, minden pillanatban ott van a kígyó. Nem vettük még észre, 
hogy odahaza nem lehet valamit megcsinálni, mert valakit megmart a kígyó, és ben-
ne van a méreg? Mit lehet csinálni a kígyó ellen?  
 
1) Voltak ott okos emberek is. Megpróbáltak mindent. Az orvosok, a kuruzslók 
balzsamokkal próbálkoztak. Hadd folyjék a megfertőzött vér! Meghaltak mind. Más 
okosok botot fogtak. Fel kell fegyverkezni. Megvédjük magunkat. Százat agyonver-
tek, a százegyedik megmarta hátulról. A félénkek árkot ástak a sátor körül, hogy el-
bújjanak. De a kígyó azon is átmászott. Ismét mások megpróbáltak elszaladni. De a 
kígyó ezeket is utolérte. Mert a bűn elől, a kígyó elől emberi úton nincsen szabadu-
lás. Hullnak sorra az emberek. Amikor a táboron kívül halomban vannak a hullák, 
akkor jut eszükbe a megoldás. Odamennek Mózeshez. Vétkeztünk, mert szóltunk 
az Úr ellen és teellened. Bizony, milyen nehéz dolog kimondani ezt a szót, hogy 
vétkeztem. Pedig a szabadulás mindig ott kezdődik, hogy rendeznem kell a viszo-
nyomat Istennel és a felebarátaimmal. 

Van-e békességünk Istennel és az emberekkel? Mit tettünk meg azért, hogy le-
gyen? Elmondtuk már a bűnvallásunkat Istennek? Kinyújtottuk a kezünket a hara-
gosunk felé?  
 
2) Az Istennel való kibékülés persze nem mindig megy olyan könnyen. Senki sem 
mert és senki sem tudott odaállni Isten elé. A végén azt mondták Mózesnek, hogy 
imádkozzál te az Úrhoz! „Imádkozott Mózes a népért” (7). Ugye voltunk már olyan 
helyzetben, hogy nem tudtunk vagy nem mertünk imádkozni? Szerettünk volna 
„kibékülni” Istennel, de nem tudtuk, hogyan kezdjük el.  

Beteg egy gyermek. A szülők ott állnak az ágya körül. Tudják, imádkozni kelle-
ne érte. De egyik sem mer és egyik sem tud. Végül a férj ránéz a feleségére, s meg-
szólal: Imádkozzál te! Te jobban tudsz! Te többet jársz templomba! Vajon nálatok 
odahaza ki szokott a családért imádkozni? Vagy ti is egymásra toljátok, hogy imád-
kozzon a másik az Úrhoz.   
 
3) Akit bántottak, Mózes, az Isten embere imádkozni kezdett a népért. Imádkozott 
azokért, akik megbántották. (Máskor is tette: 2Móz 32). 

Nekünk is van egy ilyen közbenjárónk, akit mi mindig megbántunk és megszo-
morítunk a bűneinkkel de: „Akkor ment a nép Mózeshez és mondták: »vétkeztünk, mert 
szólottunk az Úr ellen és teellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat.« És 
imádkozott Mózes a népért” (7).  
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VI. Akadályozó hiány  
Mit tegyünk? Amíg Izrael nem látta, hogy vétkezett, nem ment Mózeshez. Jó idő-
ben a Biblia a polcon porosodik. Ki menne egészségesen az orvoshoz? De amikor 
beköszönt a baj, lekerül a Szentírás a polcról, és sürgős az orvos. Mikor látják a 
bajt, amikor szerető szíveket választ el egymástól a halálos kígyómarás, „akkor ment 
a nép Mózeshez.” Vétkeztünk. Ebben a vallomásban óriási változás van. Most már 
nem Istenben vagy Mózesben látják a hibát. Egyedül magukat vádolják. Vétkez-
tünk. A tékozló fiúban mennyi kifogás volt a szülői ház és a körülményei iránt. Hi-
ába is lenne az okos szó, az apja számára nem volt más megoldás, mint az, hogy ki-
adja neki a jussát. Mikor aztán messze vidéken mindent elköltött, és rászakadt az 
éhség, akkor „magába szállt” (Lk 15,17). Egyetlen mondanivalója volt csupán. Az, 
amit megfogalmazott legelőször önmagának, hogy „vétkeztem” (Lk 15,18). Itt kezd 
reménység derengeni arra nézve, hogy talán mégsem pusztul el, mert már önmagá-
ban látja a hibát, és illetékes helyen vallja be.  

Figyeljük meg, hogy a bűnbánatnak, a bevallásnak a hiánya a legnagyobb aka-
dály milliók életében. Talán velünk is ez a baj. Lássunk néhány példát arra, hogy 
miképpen menekülnek az emberek a bűnbeismerés elől? 

1) A szórakozásba. Arany János klasszikusan szép versében, A walesi bárdok-
ban Edward király énekesekkel akarta elnyomni bűnös lelkiismerete háborgását. 
Nem sikerült neki sem, és senkinek sem. Amikor Saulon erőt vett a rosszabbik én-
je, Dávidot vitték udvarába, hogy a hárfamuzsikájával elhallgattassa a lelkiismeretét. 

2) Van, aki a munkába menekül, 
3) a halogatásba, 
4) vagy hamis megnyugtatásokba. Egy hitetlen ember azt mondta egyszer: Nem 

baj. Sokan leszünk a kárhozatban, és majd csak elszórakozunk valahogy. Egy tö-
megszerencsétlenség semmi ugyan a kárhozathoz képest. De ha átszakad egy gát, 
mi abban a szórakozás? 

5) Vallásosságba is lehet menekülni. Templomba járok. Hát csak nem kárho-
zom el? Tizenkét pap kávézott nálam már. Mindig benézek a Rókus-kápolnába, ha 
arra járok.   

Szánalmas kísérletek ezek a kiút keresésére. De hogy újonnan született-e? Van-
e békessége? Ezekre nem akar felelni. Nem akar szembenézni igazán a bűneivel. 
Azért menekül a bűnei elől, hogy ne kelljen egyszer beismerni megszégyenülten, 
hogy vétkeztem! Isten persze ebbe rend szerint nem nyugszik bele. Az embert 
nemcsak a bűnei szokták utolérni – ahogyan a zsoltáríró mondja –, hanem a bűn 
büntetése is (4Móz 32,23). Hogy vagyunk a bűneinkkel? Jaj, ha nem érezzük őket. 
Jaj, ha úgy vagyunk, mint az eb, amely visszatér az okádásához (2Pt 2,22). A nép 
nemcsak azt mondja, hogy vétkeztünk, hanem alázatosan be is vallja a bűneit. Meg-
fogalmazzák, hogy „szólottunk az Úr ellen és teellened” (7). Az elbotlott ember nem 
csak megvallja, hogy vétkezett, hanem ekként könyörög az Úrhoz: „Imádkozzál az 
Úrhoz, hogy vegye el rólunk a kígyókat”(7). Mózes tisztában volt vele, hogy ezen a né-
pen egyedül csak Isten képes segíteni.  

Mózes imádkozott a népért. Nem mondta, hogy dehogy imádkozik érettük. 
Éppen elege van belőlük. Nem érdemlik meg, hogy imádkozzon érettük. Semmi 
ilyet nem mondott. Hogyan tudott ez a Mózes könyörögni a népért (2Móz 32, 11-
32)? Ez a tusakodás valakire emlékeztet, akit még ennél is jobban megbántott, meg-
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köpdösött, keresztre feszített a nép. Mégis imádkozott értük, értünk. „Atyám, bo-
csásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,34). Mégis esedezik az Atyá-
nál értünk. Vajon mi lenne vélünk Krisztus közbenjárása nélkül? Az elbotlott, 
Krisztus-tagadó Péterért is imádkozott, midőn azt mondotta neki, „Simon, de én 
imádkozom érted” (Lk 22,23).  

Az emberek már kigondolták, hogyan lehet megszabadulni. Mózesnek meg is 
mondták. „Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat” (7). Hányszor szeret-
nénk mi így tanácsot adni Istennek. Különösen a saját életünkben. Isten azonban 
mintha azt üzenné, ti csak ne tanítgassatok engem. Tudom én, hogy mit kell csinál-
ni. A kígyókat pedig nem veszem el. Azt sem engedem, hogy emberi ügyességgel 
szabadulni tudjatok tőle. De adok egy megoldást. Így olvassuk: „Mondta az Úr Mó-
zesnek: »csinálj magadnak tüzes kígyót és tűzd fel azt a póznára. Ha valaki megmaratik és fel-
tekint arra, életben maradjon«” (8).   

 
VII. Isten készített szabadítást 
Lássuk, hogyan készített Isten szabadulást? „Mondta az Úr Mózesnek…” Mindenütt 
csak jajgatás, pusztulás és halál. Közben pedig egy lélek csendes imádságban tusa-
kodik a népért. Erre az imádságra azonnal felelt Isten. Hiszen éppen erre várt. Jere-
miás próféta könyvében olvassuk: „csak ismerd el hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az 
Úrhoz…” (3,13). Így készített szabadulást az özönvíz idején Noéval (1Móz 6,5-11), 
a Sodomáért való licitáláskor Ábrahámmal (1Móz 18,22).  

„Csinálj magadnak tüzes kígyót.” Izrael népét megmarták a tüzes kígyók. Isten úgy 
készített szabadulást, hogy Mózessel kígyóformába öntette a megolvasztott ércet. 
Akiket megmart az egyik kígyó, meggyógyította a másik kígyó. Nem a kígyókat 
pusztította el. Luther így fogalmaz: „nem volt szabad küzdeniük a tüzes kígyókkal, ha-
nem az élettelen érckígyóra kellett tekinteniük, és akkor az élők maguktól leestek és elpusztul-
tak.” Hogyan történt az élettelen kígyó által a szabadulás? Figyelnünk kell itt a két 
ízben is előforduló „ha” kötőszócskára. Először azt olvassuk, hogy „ha valaki meg-
maratik” (8). A kígyó mindenkit megmart. Csak az a kérdés, hogy az illető levonta-e 
ebből a konzekvenciát? Rádöbbent-e arra, hogy reá is örök halál vár? A testi halál 
után a kárhozat. Ugyanebben a mondatban vonatkozik tovább a kötőszó a folyta-
tásra is: „ha feltekint arra.” Ha odajön az érckígyóhoz. Ha engedi odavitettetni ma-
gát. Ha feltekint rá. Jézus így mondja ezt: „Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. ha [!] vala-
ki meghallja az én szómat, és ha [!] megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő 
énvelem” (Jel 3,20).  

Egy lépést sem lehet menni tovább. Egyszer Isten kijelentette, hogy csak Jézus 
által van szabadulás. „Mert nincs senkiben, másban üdvösség, mert nem is adatott az ég alatt 
emberek között más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk” (ApCsel 4,12). Jézus 
neve az egyedül! Ha ezt az egyet el nem fogadjuk, bizony meglátjuk, éppen Isten 
lesz a legrettenetesebb akadályunk abban, hogy bejussunk a mennyei Kánaánba.  

Amikor az embert megmarta a Sátán, „ama régi kígyó,” abból az emberiségre 
hármas büntetés származott.  

1) Azóta orcánk verejtékével esszük a kenyerünket, és az asszonyaink fájda-
lommal szülik magzataikat (1Móz 3,16).  

2) Hacsak Jézus időközben vissza nem jön, mindnyájunknak vissza kell tér-
nünk a földbe, ahonnan vétettünk.  
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3) Az Édenből kiűzött emberre és a magzataira a második halál, a kárhozat 
vár, amelyben az ő férgük el nem hal, és tüzük ki nem aluszik (Mk 9,44).  
 
Isten kegyelmes mennyei Atyánk akar lenni Jézus Krisztus által. De ha nem tudunk 
hinni benne, megtapasztaljuk mind, hogy „rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni” (Zsid 
10,31). A śerâpîm értelme teljességgel még megfejthetetlen. Ézs 14,29 és 30,6 versé-
ben repülő szeráfok fordulnak elő. Az araboknál a dzsinnek repülő kígyókként je-
lennek meg. Hogy a śârâp (egyiptomi) idegen szó, vagy pedig a kígyónak lánggal 
(śârâp = ‘égni’) való összehasonlítása képezi az alapját, nem lehet eldönteni. A „tü-
zes” szó az eredeti szövegben bizonytalan. Talán a színt jelenti.  

Azon a vidéken, az Akabai tengeröböl mellékén ma is rendkívül sok a kígyó. A 
halászok annyira félnek tőlük, hogy este, mielőtt elalszanak, kioltják a tüzeiket, mert 
a fény odacsalogatja őket. Schubert (+1860) írja az itteni utazása alkalmával: „dél-
után hoztak nekünk egy igen tarka, tűzpiros foltokkal és hullámvonalakkal tarkázott nagy kí-
gyót, amely fogai szerkezetének tanúsága szerint a legmérgesebb fajták közé tartozott.” Paleszti-
nában mintegy harminchárom kígyófaj él, közülük több veszedelmes. Ilyen például 
az 1Móz 49,17-ben említett szarvas kígyó,8 amely az utak mélyedéseiben leselkedik 
áldozatára. Marása feltétlenül halálos. Az új fordítás ezt „dán-kígyónak” nevezi. Az 
„áspiskígyó” (Zsolt 140,4; 5Móz 32,33) voltaképpen vipera.9 Ennek több faja él Pa-
lesztinában. Az Ámos 9,3-ban egy tengerben élő kígyóról van szó. Ez talán az ősi 
sémita Tiamat monda maradványa. Az Ézs 14,29-ben említett „szárnyas sárká-
nyok” az eredeti szöveg szerint repülő szeráfok, azaz az olyan kígyófaj, amely a 
gyors mozgása miatt szinte repülni látszik.10 Szövegünkben a kígyókat śerâpîm-nak 
                                                 
8 A vers elején két kifejezés utal kígyófajtára. A nâhâš és a šepîpon. Parallelizmusról van szó. Az első 

általános értelemben jelöli a kígyót, különösebb körülírás nélkül, a második kifejezés (šepîpon) pedig 
közelebbről határozza meg. A wajehî dân nâhâš nem a kígyófajtára utal, hanem Dán törzséről mond-
ja a Genesis írója, hogy olyan lesz, mint a kígyó. A törzs kicsiny, harcra termett férfi is kevés van 
benne, nyílt harcra a nagy létszámú kánaáni ellenséggel szemben nem gondolhat. Lesből rohanhatja 
le váratlan támadásban az ellenségét. Erejét nem a nagyságával nyilváníthatja ki, hanem a ravaszsá-
gával. Von Rad  a wajehî-t jussivusnak értelmezi: „Legyen Dán kígyó…” (in: von Rad, Gerhard: Das 
erste Buch Mose, Das Alte Testament Deutsch, Evangelische Verlagsanstalt Berlin, 1956. 367.). Ez le-
gyen az ő fegyvere. Legyen a hátránya (kicsinysége) az előnye (ravaszsága)!  Így lehet Dán olyan, 
mint a šepîpon. A šepîpon hapax legomenon, a 1Móz 49,17 versében fordul elő. Gesenius szótára azt 
írja róla, hogy kicsiny, nagyon veszélyes kígyófajta (in: Gesenius, Wilhelm: Hebräisches und aramä-
isches Wörterbuch über das Alte Testament (bearb. Buhl, Frants), 17. Aufl. Springer Verlag Berlin-Göt-
tingen-Heidelberg, 1959. 857.). Westermann cerastes cornutusnak mondja (in: Westermann, Claus: 
Genesis, Kapitel 37-50, Biblischer Kommentar Altes Testament, I/3. 2. Aufl. Neukirchener Verlag 1993. 
249.). A cerastes cornutus, a szarvas vipera harapása mérgező, marása lehet halálos, véralvadásgát-
lást, ezzel összefüggő zavarokat, szövet bevérzést idézhet elő.  

9 Az ‘akšûb szintén hapax legomenon, ugyancsak cerastes cornutust, szarvas viperát jelent. Ugyanezt 
kifejezheti a pætæn is, pl. 5Móz 32,33; Ézs 11,8; Zsolt 58,5 stb. (Koehler, Ludwig & Baumgartner 
Walter: Lexicon in Veteris Testamenti libros, E. J. Brill Leiden, 1958. 703. 789.).  

10 A szeráfok nevét összefüggésbe szokták hozni a śârâp �el/kiégetni’ gyökkel (Koehler, Ludwig & 
Baumgartner Walter: Lexicon in Veteris Testamenti libros, E. J. Brill Leiden, 1958. 932). Eszerint a sze-
ráf tűz által tisztító angyal, ‘tűzangyal’ v. ö. 4Móz 21,6 kk., 5Móz 8,15 (Delitzsch, Franz: Commentar 
über das Buch Jesaia, Biblischer Commentar über das Alte Testament, Dörffling & Franke, Lepzig, 1889. 
129.). Az Ézs 14,29-ben és a 30,6-ban śârâp meôpep azaz ‘repülő kígyó’ található. Gondolnak kígyó-
szerű félig ember, félig állat formájú lényekre. Vizsgált igénkben arcuk van, kezük, lábuk és szár-
nyuk. Nem zárható ki, hogy részben állati vonásaik voltak. A mennyei kígyó mitológiai eredetét a 
villámból származtatják (Kautzsch, E.: Die Heilige Schrift des Alten Testaments I., Verlag von J. C. B. 
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nevezik. Arra hajlok, hogy a héber śârâp ‘égni’ szóval függ össze, és a kígyónak a 
lánggal való összehasonlítására céloz. Így született meg a ‘tüzes kígyó’ kifejezés, 
talán abból a fájdalmas, égető érzéstől, ami a marásuk nyomán támadt.  

A kígyó mérge az izraeliták felfogása szerint a nyelvükben volt (Zsolt 140,4). A 
Zsolt 58,6 szerint Izrael ismerte a kígyóbűvölést is.11 A kígyó egyébként tisztátalan 
állat volt, amit nem volt szabad megenni (3Móz 11,44). Babonás imádása Paleszti-
nában is elterjedt volt. Gezerben találtak egy 15 cm hosszú érckígyót, Pertánál, a 
Holt-tengertől délre, tehát azon a vidéken, ahol az érckígyó története lejátszódott, 
hatalmas kígyóalakot fedeztek fel sziklába vésve. A 1Kir 1,9 említi a Zohelet-kövét, 
ami tulajdonképpen kígyókövet jelent.12   

A történet említése során a zsidók mindig egy kicsit zavarban voltak, mivel az 
Isten törvénye kifejezetten megtiltotta nekik a faragott képek készítését. A rabbik 
tehát az esetet így magyarázták: „Nem a kígyó ölt, és nem a kígyó adott életet. Izrael felte-
kintett és ameddig Mózes felemelte a kígyót, a nép abban hitt, aki Mózesnek azt parancsolta, 
hogy ezt tegye. Isten gyógyította meg őket.” A gyógyító erő nem magában az érckígyóban 
volt. A kígyó csak jel, szimbólum és útmutató volt, hogy a gondolataikat Istenhez 
fordítsa, és amikor a gondolataik Istenhez tértek, akkor meggyógyultak.  

A zsidó írástudomány a puszta érckígyóban nem látott utalást a Messiásra, no-
ha a pusztai vándorlást általában a messiási szabadítás ősképének tekintették. Jézus 
a pusztai érckígyóra való utalással azt hangsúlyozza, hogy amiképpen Isten csodát 
tett és szabadulást szerzett, életet adott a kígyók által megmart izraelitáknak, hason-
lóképpen ad váltságot és csodálatos szabadítást az Emberfia elküldése által azok-
nak, akik őt hittel fogadják. De hogy a kígyó által mart seb begyógyulhasson, ill. a 
bűn és halál hatalmából való megszabadítás megvalósulhasson, az Emberfiának fel 
kell emeltetnie a magasba (Jn 12,32 kk.).  

                                                                                                                        
Mohr [Paul Siebeck], 1909. 560.). Buber a szeráfokat ‘tüzes lényeknek’ nevezi (Buber, Martin: A 
próféták hite, Atlantisz Kiadó Budapest, 1991. 158.), Marti pedig az egyiptomi ábrázolásokkal hozza 
összefüggésbe őket. Szerinte tisztük a sírok őrzése volt. Ézsaiásnál így a templom küszöbének őr-
zői lennének (Marti, Karl: Das Buch Jesaja (Kurzer Kommentar zum Alten Testament, Abt. X.), 
Verlag von J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], Tübingen, Freiburg und Leipzig 1900. 64-65.). 

11 Kígyóbűvöléssel egyiptomi és babiloni szövegekben találkozunk. Az Ószövetségben is említődik 
némely helyen (Jer 8,17; Préd 10,11).  

12 Az ’æbæn hazzohælæt ismert hely lehetett Jeruzsálem közelében. Kautzsch-Bertholet magyarázata 
szerint kánaáni időből származó kultuszhely lehetett, melyet egy kígyó istenségnek szenteltek (in 
Kautzsch, E. & Bertholet, A.: Die Heilige Schrift des Alten Testaments, Bd. I., Verlag von J. C. B. Mohr 
[Paul Siebeck] Tübingen, 1922. 495.). Hasonlóképp vélekedik Rudolf Kittel (in: Die Bücher der Köni-
ge, Handkommentar zu Alten testament,  Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 1900. 5). Ugyancsak így 
értelmezi Gelderen is (in: van Gelderen, C.: De boeken der koningen, Korte Verklaring der Heilige Schrift, 
1 Koningen 1-11, Uitgeversmij Kok – Kampen, é. n. 26.). A zohælæt-et összefüggésbe hozták a zâhal 
‘csúszik,’ ‘csúszkál’ igével (serpens 5Móz 32,24; Mik 7,17). Az ’æbæn hazzohælæt jelentését, mint st. 
cstr. formulát ‘kígyókőnek’ gondolták. A zohælæt azonban ‘kígyó’ jelentéstartalommal nem fordul 
elő. Noth magyarázatának lényege, hogy az ’æbæn hazzohælæt a forrásnál lévő ‘csúszós kő’ lehetett, 
melyen áldozatot mutattak be. Áldozat-bemutatás nem tetszés szerinti helyen történt, hanem 
„szent helyeken” (2Móz 20,24). Noth feltételezi, hogy a hely szent volta vélhetőleg a kő titkában 
rejlett, és Jeruzsálem Dávid általi bevétele után Jahvének mutattak be ott áldozatokat. Kizárja azt a 
lehetőséget, hogy a hangzásbeli hasonlóság ellenére azonosítani lehetne ’æbæn hazzohælæt-et észa-
kabbra, a Kidron völgyének keleti oldalán lévő zahwêle nevű síkos, meredek szakadékkal (Noth, 
Martin: I. Könige 1-16, Biblischer Kommentar Altes Testament, Neukirchener Verlag 1968. 18.).   
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A görög szövegben a „felemeltetni” szó helyén a hysoô szó áll. Érdekes azon-
ban, hogy Jézus ezt a szót kétféle értelemben használja. Először arra, hogy ő felemel-
tetik a keresztre, aztán arra, hogy felemeltetik a dicsőségbe a mennybe való felmenetele 
idején. A keresztre való felmenetelről szól a Jn 8,28; 12,32, a dicsőségbe való fel-
meneteléről pedig az ApCsel 2,33; 5,3 és Fil 2,9.  

Jézus életében tehát kétféle felemeltetés volt. A keresztre és a dicsőségbe. A 
kettő azonban elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Az egyik nem történhet a má-
sik nélkül. Jézus számára a kereszt volt az út a dicsőség felé. Ha visszautasítja a ke-
resztet, ha megpróbált volna megszabadulni tőle – amit könnyen megtehetett volna 
–, akkor nem lett volna dicsőség sem a számára.  

Ugyanez a helyzet velünk is. Ha akarjuk, választhatjuk a könnyű utat. Ha akar-
juk, visszautasíthatjuk a keresztet, amit minden keresztyénnek vinnie kell, de ha ezt 
tesszük, elveszíthetjük a dicsőséget. Mert az életnek megváltoztathatatlan törvénye, 
hogy kereszt nélkül nincsen korona sem.  

A korabeli zsidó gondolkodás számára éppen ez volt az érthetetlen, hogy az 
Emberfiának „magasba kell emeltetnie,” ahogy János apostol mondja (12,32-33). 
Hogyan teljesítheti a Messiás a küldetését, ha dicsőséges királyi uralkodás helyett el-
bukik, és meghal? Ezzel a kérdéssel utasítja el a zsidó gondolkodás a Messiás szen-
vedésének és halálának gondolatát. Ezért „botránkozás” számára a keresztről szóló 
ige, ahogyan azt Pál apostol írja (1Kor 1,23).  

„Csinált azért Mózes rézkígyót, és feltűzte azt póznára. Történt pedig, hogy a kígyó valakit 
megmart, és az feltekintett a rézkígyóra, életben maradt” (9).  

 
VIII. Elfogadott szabadulás 
Mindig kettőn áll a vásár. Kettőn fordul meg az üdvösség is. Istenen és rajtam. Ő 
elkészítette. De ha nem fogadjuk el, menthetetlenek vagyunk. Olyan ez, mint az 
alagút készítése. Isten elindult felénk. De vajon találkozunk-e? Luther írja egy he-
lyen: Azok Isten gyermekei, akik azok akarnak lenni! Jézus azért sírt Jeruzsálem fe-
lett, mert „te nem akartad” (Mt 23,37).  

„Csinált azért Mózes…” Nem késlekedett. Mindjárt kész lesz, bízzatok. „Feltűzte 
azt póznára.” Azt mondjuk, annak az élettelen érckígyónak mindegy volt. De Jézus-
nak nem volt mindegy. Hiszen valóságos emberként szenvedett értünk. Félt ettől 
az órától (Jn 12,17). Szomorú volt a lelke (Mt 26,38), vért verejtékezett (Lk 22,43 
k.), hiszen az Úr mindnyájunk vétkét őreá vetette (Ézs 53,6).  

Sokan voltak Izraelben, akiket még nem mart meg a kígyó. Vagy a betegségüket 
nem tartották halálosnak. Ezek nem tekintettek fel az érckígyóra. Sokan vannak ma 
is, akik azt hiszik, hogy ők nem bűnösök. A bűneik csak afféle emberi gyöngeségek. 
Dehogy halálosak. Utóvégre minden ember bűnös! Majd csak megbocsát a „jó” Is-
ten!  

Mikor az ember a moziban vagy a televízióban híres embereknek az életéről 
készült filmet néz, azt mondja, igen, ez az igazi élet. Mit törődünk a papok ijesztge-
téseivel. Látjuk a ledér, gondtalan életüket. De miért nem hozzák a filmek és az új-
ságok azt is, hogy mi a vége a legtöbb ilyen életnek? Miért nem mutatja a halálos 
ágyukat? Akkor nem mennének olyan dalolva a kárhozatra. „Életben maradt…” Is-
ten azért végzett el mindent, hogy életben maradjunk. Hát hogyan fogadjam el? Hi-
szen ha tudnám! Jézus azt mondta: „Embereknél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges” 
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(Mk 10, 27). Hinni kell Jézusban! Péternek egyszer azt mondta a viharos tengeren: 
„Jövel” (Mt 14,29). Péter erre a szóra elindult a viharos tengeren. Az elnyeléssel fe-
nyegető víz olyan lett számára, mint a szilárd szikla. Talán még kopogott is, mint a 
kemény föld a saruja alatt. Így lehet Jézus szavára építeni! 

A bajt hozó fémből való képe egyébként ugyanúgy távol tartotta a bajt hozót, 
mint abban a másik történetben a filiszteusoktól távol tartotta a fekélyeket a fekély-
formájú arany (1Sám 6,4 kk.). Az elbeszélés költött legenda lehet, amely a 2Kir 18,4 
szerint a templomban lévő kígyóbálványt szeretné ártatlan dolognak feltüntetni. Ha 
valamit mégis bizonyítani akar a nehuštân tulajdonságaiból,13 az akkor arról tanúsko-
dik, hogy ez a kígyó valami gyógyító démonnak a bálványa lehetett, aminek tehát 
eredetileg semmi köze nem volt Jahvéhez. Josephus Flavius, a történetíró nyilván 
ezért nem említi.  

Holzinger a Kautzsch-Bibliában ezt írja: „Az író másként ítéli meg a jeruzsálemi 
Nethusánt, mint a bételi bikaképet, sőt kegyelmi eszköznek tünteti fel, amelyet Mózes idejében 
egy bizonyos szorongatott helyzetben maga Isten ajándékozott. Az író ezzel júdeai volta mellett 
tanúskodik. Nem valószínűtlen, hogy éppen ez az enyhe megítélés az oka annak, hogy Ezékiás 
összetörette a bálványt.”14 

A kígyóbotok mint isten-szimbólumok Babilonban és Egyiptomban is megta-
lálhatók voltak. Gressmanntól tudjuk, hogy egy kis bronzkígyót Gezerben is talál-
tak, ami valószínűleg amulett lehetett (A kígyók tiszteletéhez ld. 1Kir 1,9 [kígyókő]; 
Neh 2,13 [sárkányforrás]).  

„Hogy vitte oda az anya megmart gyermekét, a fiú hajlott öreg apját, hogyan fáradozott a 
testvér, a barát, a rokon, hogy megmart övéinek lehetségessé tegye az igéretteljes jelképre való felte-
kintést” (Dachsel).   

„Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az Emberfiának fel-
emeltetnie. Hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” – így olvassuk a 
János evangéliumában (3,14-15).    

 

                                                 
13 Eredetére nézve nincs egységes, tiszta kép előttünk. Van, aki a mózesi korba helyezi vissza az 

eredetét. Eszerint a frigyládát oltalmazó kígyóábrázolás lehetett, vagy sziro-föníciai Ešmun jelkép. 
Van, aki dávidi korból származó eredetre (Dávid-házának totem szimbóluma; vagy a kálebiták ka-
tonai jelképe), megint más egyiptomi (kígyóbot ld. 2Móz 4,1-5 stb; szakrális, királyi szuverenitás 
jelképe; Renenutet istennő kultuszára utalhat, akinek Salamon idején jeruzsálemi tiszteletéről van-
nak emlékek) hatásra gondol. Találunk olyat is, aki úgy képzeli, hogy babiloni (védelmező, elhárító 
hatalmasság képe), kánaáni (ősi kígyótisztelet maradványa; jebuzeus szentély kultuszi képe), ismét 
más vélemény szerint föníciai (Ešmun isten kígyóbotja) hatásra honosodott meg Izraelben az érc-
kígyó. Minderről részletes, bibliográfiát is tartalmazó összefoglalást találunk Fabry szócikkében (in: 
Botterweck, G. Johannes & Ringgren, Helmer: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Band V., 
Verlag W. Kohlhammer Stuttgart, Berlin, Köln, 1986. 407., ld. még Jirku, Anton: Altorientalischer 
Kommentar zum Alten Testament, A Deichertsche Verlagsbuchhandlung Dr. Werner Scholl Leipzig-
Erlangen, 1923. 176.).  

 A nehuštân kánaáni átvétel lehet, amit visszamenőleg érvényesítettek a pusztai vándorlás idejére, 
amikor Izraelnek ténylegesen dolga volt kígyóval. Az Izrael hitétől idegen vallási elem élét elvették 
azzal, hogy nem istenséget láttak benne, hanem Istenük szabadító beavatkozásának jelét. Mivel 
azonban a templomban való jelenléte a későbbiekben mégis több volt, mint történeti emlék, eltá-
volítására sor került.  

14 Kautzsch, E. & Bertholet, A.: Die Heilige Schrift des Alten Testaments, Bd. I., Verlag von J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck) Tübingen, 1922. 234.  
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IX. Hogyan hárult el minden akadály? 
A soproni evangélikus templom szószéke felett van egy felállított feszület, melynek 
az egyik oldalán és a másik oldalán ugyancsak egy keresztforma póznára feltekere-
dő kígyó képe látszik. Ez a kép arról beszél, hogy milyen csodálatosan teljesedett 
be Krisztusban mindaz, amiről eddig beszéltünk, és hogyan hárult el benne minden 
akadály a mennyei Kánaánba vezető úton.  

Nikodémus is megértette, hogy ő az Ígéret Földje felé vándorló, akit megmart 
az ősi kígyó, és rajta sincsen semmi más segítség, mint az újjászületés, tehát hinni 
benne, feltekinteni őreá. 

Mi lett az érckígyó sorsa Izraelben? Eltették a csodálatos szabadulás emlékére. 
Emléktárgy lett belőle az Istenre való emlékezés és a kígyó, mint tárgy iránti enge-
delmesség nélkül. Később, amikor egyre jobban elszakadt a nép az igaz Isten tiszte-
letétől, a nehuštân-nak nevezett érckígyót bálványként tisztelték. Egy domb tetején 
felállították, és jó illatú füstölő áldozatokkal hódoltak előtte. Végül a kegyes Ezéki-
ás király kénytelen volt a többi bálvánnyal együtt a Nethustánt is összetörni, hogy 
ne legyen akadály az igaz Isten tiszteletében (2Kir 18,4).  

Lássuk azt is, mi lett a világban a kereszt sorsa? A névleges keresztyének szá-
mára a templom tetejére tűzött emléktárgy. Festett hajú nőknek és hitetlen falusi lá-
nyok nyaklánca vagy fülbevalója, aminek semmi köze nincsen a töviskoronás Ki-
rályhoz. Csak a testük ékessége, de a lelküknek semmi köze hozzá. Politikai moz-
galmak, pártok jelképe, vagy éppen bunkója, a bűnünket hordozó Báránnyal való 
közösség nélkül. Jézus így mondja ezt, „örök életet adok nékik és soha örökké el nem 
vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből” (Jn 10,28). Isten elkészítette a sza-
badulást, de elkészítette a kárhozatot is. Lesz, akiknek azt mondja majd, hogy „Jer-
tek én Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amelyet számotokra készített a világ meg-
alapítása óta” (Mt 25,34). Ám lesz, akiknek így szól majd: „Távozzatok tőlem ti átkozot-
tak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készíttetett” (Mt 25,41).  

Nekünk vajon, kik most még itt vagyunk, melyik készíttetett? Valami megdöb-
bentő a Máté evangéliuma 25. részének utolsó verse. Így szól ott Jézus: „És ezek el-
mennek majd örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre.” Nincs fellebbezés az utolsó 
szó jogán! Az utolsó szó az Úré volt. Aztán nagy csönd, és ezek mennek ide, ama-
zok meg oda. Akkor igazán kiderül, hogy valóban nincsen más név, amely által 
megtartatunk, mint a Jézus neve (ApCsel 4,12). Isten általa elgondolt szabadítása 
azonban elkészíttetett már a világ megalapítása óta (Mt 25,34). Igen, Isten elkészí-
tette a szabadulást. Nem szavaztatta meg előbb a világot, hogy fel akarom állítani a 
golgotai keresztet, halálra akarom adni a Fiamat, nos elfogadjátok-e? Hanem egy-
szerűen bejelentette: „Jöjjetek el, mert immár minden kész” (Lk 14,17).  

A kígyónak tehát: 
1) Rézből kell lennie, vörösnek. Az igazihoz hasonlónak.  
2) Fel kell tűzni póznára.  
3) Aki meg akar gyógyulni, fel kell rá néznie.  

Az élő kígyó képére formázott  ártalmatlan rézkígyó Krisztust jelképezi, aki ember-
ré lett, mindenben hasonlóvá hozzánk, kivéve a bűnt, hogy bűneinket keresztre vi-
gye (Róm 8,3; 2Kor 5,21; 1Pt 2,22-24; Kol 2,14 kk.; Róm 3,31 kk.). Ha megmar va-
lakit a régi kígyó, a bűn, a halál, az ördög és a pokol, a  megfeszített Isten Fiára fel-
tekintve meggyógyul.  
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Az érckígyó a jele tehát annak, hogy Isten hatalmas, és kegyelme a kígyókat ár-
talmatlanná fogja tenni. A hívő és bűnbánó feltekintés gyógyulást szerez. Így te-
kinthetünk fel a golgotai keresztre, amelyen Isten Fia bűnné lett érettünk. A kígyót 
tehát nem vette el Isten. Csak ártalmatlanná tette a harapásukat. Ugyanígy Jézus ál-
tal sem vette el a bűnt a világból, de a bűn nem árthat többé nekünk, ha megfeszí-
tett Üdvözítőnkre nézünk. Van tehát egy megoldás. Keresztet kell csinálni, és arra 
fel kell tenni a kígyót. Aztán aki arra hittel feltekint, meggyógyul. Aki pedig nem 
hisz benne, az meghal. Amikor Isten keresztre verette az ő Fiát, bűnné tette őt. Ez 
a megváltás módszere. Rettentő dolog Jézust kígyónak nevezni, de mégis így volt, 
hogy Isten őt, mint bűnöst szegeztette oda, köpette szemen, verette arcul. Hagyta, 
hogy meggyalázzák, megszégyenítsék. Mit gondoltok, kinek a bűnei miatt tette ezt 
Isten? A pusztában sem csinálhatott semmit a nép, csak hinnie kellett a keresztben. 
Így van a Golgotával is. Hiába zarándokolja le valaki a lábát térdig. A kérdés így 
szól, s ez a legdöntőbb, hogy hisz vagy nem hisz. Ez a kérdés marad. Amit meg 
kellett tenni, azt Isten mind megtette.  

Úgy látszik, Istennek nemcsak manapság van sok baja az ő népével. Már Izrael-
lel is sok baja volt. Az egyik legnagyobb botrány akkor történt, amikor a Hór-he-
gyétől visszafelé indultak a Vörös-tenger felé vezető úton. 

Abból mindig baj származik, ha a hívők, akik egyszer már Istennel jártak, elin-
dulnak visszafelé. Arról kapunk hírt az igéből, hogy a nép lelke megkeseredett út-
közben. Fellázadtak Isten és Mózes ellen. Ökölbe szorított kezű emberek vették 
körül Mózest, és úgy kérték rajta és Istenen számon, hogy miért van rajtuk ez a 
nagy nyomorúság: Miért hoztatok fel minket Egyiptomból? Azért, hogy meghal-
junk a pusztában? Talán nem is igaz mindaz, amit Mózes Istenről beszél? Lehet, 
hogy az Ígéret Földje is csak mese? A Paradicsom óta ez az ember bukásainak a 
leggyakoribb oka, hogy kételkedni kezd Isten szeretetében. Nem vettük még észre, 
hogy hátrafelé megy az életünk? Valamikor sokkal közelebb jártál az Ígéret Földjé-
hez. Nem kaptuk még magunkat azon, hogy nem vagyunk megelégedve Istennel, 
az ő vezetésével? Aki ma mindezen gyötrő kérdések, kísértések közepette tud felfe-
le tekinteni, az kigyógyul a kételyeiből is!  
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