Id. SZENT JAKAB (APOSTOL) KÉPREGÉNYE
Idősebb Szent Jakab Jézus első tanítványai közé tartozott.
Halász volt ő a Genezáreti-tó partján. Jakab apostol,
Zebedeus fia az Úr mennybemenetele után Júdeában és
Samariában prédikált, végül Hispániába ment, hogy ott az
Úr igéjét hintse. De amikor úgy látta, hogy semmire sem
megy, mivel ott csak kilenc tanítványt szerzett, kettőt közülük hátrahagyott, hogy prédikáljanak, a másik hetet maga
mellé véve visszatért Júdeába. A legenda szerint Jeruzsálemben megtérített egy varázslót, mire a zsidó főpap kiszolgáltatta Heródes Agrippának, aki kivégeztette:
Amikor Herodes parancsára Jakabot elvezették lefejezni,
egy béna, aki az út szélén feküdt, feléje kiáltott, hogy gyógyítsa meg. Jakab meggyógyította őt, és az áldotta az Urat.
Szent Jakab szobra a
Garamszentbenedeki Úrkoporsóról Az írástudó azonban, aki a kötelet Jakab nyakába vetette és
1480 körül
így vezette, név szerint Josias, ezt látván, elébe vetette magát és bocsánatáért esdve kérte, hogy keresztény lehessen.
Látván ezt Abiathar, lefogatta az írástudót is, és megparancsolta, hogy ököllel verjék be száját, és Jakabbal együtt őt is fejezzék le. Mikor mindkettejüknek már fejét
készültek venni, Jakab a hóhértól kért egy korsó vizet, és ott helyben megkeresztelte Josiast, majd fejük vételével mindketten vértanúhalált haltak. Halálát a Biblia is
említi. (ApCsel 12,2)
Holteste egy csónakban eljutott Hispániáig, (mai Spanyolország) ahol egy kő szarkofággá alakult és befogadta. A szarkofágot állatok húzták el Luppa királynője elé,
ki ennek hatására megtért, palotáját a Szentnek ajánlotta templomul.

ATTRIBÚTUMAI:szakáll, hosszú köntös, zarándokkalap, vándorbot,
tarisznya, kagyló

TUDTAD? A világ egyik leghíresebb zarándokútja, vagyis az El Camino
Santiago de Compostelaban vezet, ahol Szent Jakab sírja található.

Felhasználható:
- Irodalom óra, Szentek legendája - Középkori irodalom - 9. osztály
- Mozgóképkultúra és Médiaismeret, Képi utalás, Képi narráció - 9. osztály
- Hittan, Legismertebb szentjeink - 3. osztály, Egyháztörténeti Ókor - 10.
osztály

LÉGY KREATÍV!

A középkori szárnyas-oltárok, szentek legendáját elmesélő képei sokban emlékeztetnek egy képregényre.
Szent Jakab vértanúságát feldolgozó képeket egészítsétek ki
mondatbuborékokkal! Képzeljétek el, hogy az adott szituációkban a figurák mit mondhattak, és írjátok be a megfelelő helyre!

Jakabfalvi mester
Id. Szent Jakab apostol legendája az egykori Szent Jakab oltárról
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AGYALJ!
A fenti képsor Szent Jakab egyik halála utáni csodát meséli el. A jelenetek
nincsenek helyes sorban. Állítsd őket sorba a legendának megfelelően!

A kakas csoda
Egy három tagú család – apa, anya és fiuk – igyekeztek Santiago de
Compostelába és útközben egy fogadóban szálltak meg. A fogadós leánya
beleszeretett az ifjúba, aki nem viszonozta a közeledését, így a leány boszszúból lopással vádolta meg. A fiút a helyi bíró felakasztatta. A szülők elmentek
Szent Jakab sírjához imádkozni, majd visszafelé a kötélen élve találták fiukat. A bíró
elé járulva bizonygatták, hogy a fiú él. Az nem hitte és gúnyosan azt mondotta:
„Akkor él a fiuk, ha a tányéromon ez a sült kakas él.” Erre a kakas valóban felreppent
az asztalról. A fiú csodálatos menekülésének híre tovább erősítette a zarándokok
bizalmát a szent apostol közbenjárásának erejében.

TIPPEK:
1. feladat: Kérdezzünk rá miben hasonlít a képregény és a szárnyas-oltár! (képekkel
mesél el egy történetet, képkockák, fontosak a gesztusok, stb.) A kitalált szövegeket
nem muszáj beírnia mondatbuborékba, lehet füzetbe vagy egy lap hátuljára!
(Jelöljük, hogy mi hova tartozik!)
2. feladat: A képeket vágjuk ki, majd közösen olvassuk fel a legendarészletet! Ezután vagy csoportokban, vagy közösen állítsuk sorba a jeleneteket!

ÉRDEKSSÉG!
A kutya a keresztény szimbolikában gyakran a házastársi hűséget
jelenti.

