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Az égőáldozatAz égőáldozatAz égőáldozatAz égőáldozat    
 
A földkerekségen szétszóródó emberek elhagyták az Urat: a világ minden ré-

szén más-más bálványt imádtak. Ekkor az Isten úgy határozott, hogy kiválaszt 
magának egy családot, s általa mutatja meg a hozzá vezető utat. Tekintete a 
kháldeai Ábrahámra esett, aki Ur városában élt. 

— Hagyd el földedet, rokonaidat — parancsolta meg Ábrahámnak —, s tele-
pedj meg azon a helyen, ahova én vezetlek. Nagy nemzetté teszlek és dicső nevet 
szerzek neked, megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki té-
ged átkoz. 

Ábrahám engedelmesen követte Isten parancsát. Vele tartott Sára, a felesége 
és Lót, korán elhunyt bátyjának fia. Magával vitte minden vagyonát és szolgálóit, 
így jutott Kánaán földjére. Mindenütt, ahol csak megfordult, oltárt emelt az Úr-
nak. 

Gyorsan meggazdagodott a déli tartományban. Volt barma bőven, aranya s 
ezüstje. Lótnak is elszaporodott a jószága. Már nem bírta meg kettejüket a föld, 
versengés tört ki pásztoraik között a legelők miatt. Ekkor így szólt atyjafiához 
Ábrahám: 

— Ne legyen versengés pásztoraink között, de közöttünk se! Hiszen rokonok 
vagyunk. Válj meg tőlem, Lót! Ha te balra mész, én jobbra térek. Ha jobbra tar-
tasz, én balra indulok. 

Lót járni kezdte a környéket, és örömmel fedezte föl: a vizekben bő Jordán 
folyó vidéke épp olyan dús, mint az Éden kertje. Barátsággal vált meg Ábrahám-
tól, hogy a Jordán mellékén állítsa fel sátrait, ő maga Szodoma városába költö-
zött. 

Miután Lót eltávozott, az Úr megjelent Ábrahám előtt és így szólt: 
— Tekints észak, dél, kelet és nyugat felé. Mind a tied, amit csak belátsz! Tied 

az egész Kánaán és a te ivadékaidé. Amint a föld porát se lehet megszámlálni, 
utódaidat is megszámlálhatatlanná teszem. Neked adom ezt az országot, Ábra-
hám, ez a te birtokod! 

Ábrahám széltében-hosszában bejárta Kánaánt. Végül Hebronban vert sátrat, 
emelt oltárt az Istennek. Épp jókor, mert négy király együttesen támadt rá a Jor-
dán menti településekre. A legnagyobb ütközet a Sós-tenger völgyében zajlott le, 
ahol Szodoma és Gomora harcosait megfutamították. A menekülők a völgy szu-
rok-forrásaiban lelték halálukat. Az életben maradottak a hegyekbe húzódtak, 
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míg a győztes hadak mindkét várost kifosztották s elhajtották a jószágot. A fel-
prédált Szodoma és Gomora lakosait pedig rabszíjra fűzték. 

Héber ember hozta meg Ábrahámnak a hírt: elhurcolták Lótot is, háznépével 
együtt! Ábrahám rögtön felfegyverezte a nála nevelkedett rabszolgákat, több 
mint háromszázat, és üldözőbe vette az ellenséget. Éjszaka több oldalról támadta 
meg a négy király táborát s jó messze üldözte a megvert csapatokat. Lótot, ház-
népével és az elhajtott jószággal együtt kimentette az ellenség kezéből. Szabaddá 
tette a városokból elhurcolt asszonyokat és férfiakat is. 

A diadalt arató Ábrahámot borral és kenyérrel fogadták a Királyok Völgyé-
ben. 

— Áldott legyen Ábrahám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől! Ál-
dott a Magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségünket! Csak a népet add vissza 
— hajolt meg Ábrahám előtt Szodoma királya —, a jószág maradjon a tied. 

— Egyetlen fonalat vagy sarukötőt se veszek el a tiedből — felelte Ábrahám, 
majd búcsút vett Lóttól, és fegyveres rabszolgái élén hazatért. 

Nemsokára ismét megjelent Ábrahám előtt az Úr. 
— Szövetséget kötök veled — hangzott Isten szava —, őrizd meg kettőnk 

szövetségét, őrizzék meg ivadékaid is, és én neked adom Kánaán földjét örökre. 
Istene leszek e föld népének s minden bajtól, nyomorúságtól megszabadítom 
utódaidat! 

— Nincs gyermekem — panaszolta Ábrahám —, szolgáimra szállnak kincse-
im. 

— Saját fiad lesz az örökösöd! — válaszolta az Úr. — Feleségedet, Sárát 
megáldom. Mához egy évre gyermeke születik asszonyodnak. Fiadat Izsáknak 
nevezd! 

Esztendő múltán világra jött Izsák. Szépen növekedett a gyermek. Ábrahám 
jobban ragaszkodott hozzá az életénél. Ekkor az Úr próbára tette Ábrahámot. 

— Menj egyetlen fiaddal a hegyekbe! — parancsolta. — Készíts oltárt. Izsák 
legyen az égőáldozat. 

Hajnalban kelt Ábrahám: fát hasogatott, szamarát fölnyergelte. Izsákkal és két 
szolgájával együtt indult a hegyekbe, az Úr meghagyása szerint. Három nap múl-
va a kijelölt helyre ért. 

— Maradjatok itt a szamárral — mondta szolgáinak. — Én fölmegyek fiam-
mal imádkozni a hegytetőre. Várjatok itt, míg visszatérünk. 

Ábrahám fölrakta fia hátára az égőáldozathoz szükséges fát. Ő maga, kezében 
tűzzel és késsel, a gyermek nyomdokain haladt. 

— Atyám! — szólította meg Izsák útközben Ábrahámot. 
— Itt vagyok, fiam. 
— Tűz meg fa együtt — mondta a fiú. — De hol van a bárány? 
— Az Isten gondoskodik majd áldozati bárányról, fiam — válaszolta az édes-

apa. 
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Tovább baktattak, föl a hegyre, szótlanul. Amint eljutottak a kijelölt helyre, 
Ábrahám oltárt épített, arra helyezte a fát, Izsákot pedig a máglyára ültette. 

Elővette kését. Karja magasba lendült, hogy lesújtson. 
— Ábrahám! Ábrahám! — kiáltott le az égből az Úr angyala. 
— Itt vagyok — remegett meg Ábrahám. 
— Ne bántsd a gyermeket! — zúgott az Úr hangja, zendült a magasból. — 

Most már tudom, hogy istenfélő vagy: egyetlen fiadat is kész voltál feláldozni ér-
tem. 

Ábrahám föltekintett, égre emelte szemét, hátha megláthatná az Istent. Csak 
ekkor vette észre a szarvánál fogva fönnakadt kost a sűrű bozótban. 

— Az Úr hegyén a gondviselés — emelte le fiát az oltárról. 
A kövér kost tette most föl a farakásra és meggyújtotta a tüzet. 
— Mivel a legnagyobb áldozatra is kész vagy — kiáltott le másodszor is az Úr 

—, megáldalak, Ábrahám! Nemzetségedet megsokasítom, mint az ég csillagait; 
mint a tengerparti föveny homokszemeit. 

Égbe szállt az áldozati füst. Ábrahám és Izsák odahagyta a hegytetőt s a híven 
várakozó szolgákkal együtt hazatért. 
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VálságVálságVálságVálság    
 

Nem ilyen világot  
álmodtam magamnak 
ahol az ideák 
a pénzhez tapadnak 
ahol a sivárság 
ünnepel  a bűnben 
klipek és reklámok 
fogannak fejünkben 
ahol az erénynek 
helye sem világos 
fiktív történelem 
és csalóka pátosz 

vesz körül, és pénzed 
vérebeket hizlal  
minden szép ígéret 
packázik a kínnal 
itt a virtuális 
képzet-azonosság 
szíved, lelked, agyad 
szép lassan kimossák 
vajúdik a nemzet 
valaki segítsen 
s fenn, a magas égben 
könnyezik az ISTEN. 


