ALEXANDRIAI SZENT KATALIN
Alexandriai Szent Katalin születésének pontos ideje nem
ismert, az viszont biztos, hogy 305-ben Alexandriában halt
vértanúhalált. .
Szép, sőt kissé hiú gazdag lány volt Katalin, aki a
tudományokban és a szónoklatban is magas képzést
kapott. A kivételesen szép lány egy látomás hatására tért
meg, és vette fel a keresztény vallást.
A legenda szerint a bálványok tiszteletére rendezett
áldozatokon keresztényként nem akart részt venni, és
nyíltan ellenszegült a császár parancsának. Ezért börtönbe
vetették és ötven tanult férfiút küldtek hozzá, hogy a
pogányság számára megnyerjék, de a jámbor szűz oly
bölcsességgel védelmezte hitét, hogy mind az ötvenen
keresztényekké lettek. Először éles késekkel ellátott
kerékkel akarták szétmarcangolni, ez azonban darabokra
Alexandriai Szent Katalin tört, ezért lefejezték.
szobra
a Felkai Mária-oltárról
1480

VIGYÁZZ, PLETYKA!

Egy legendaváltozat szerint az ötven bölcs megtérítése után, a császár,
fölkínálta Katalinnak a császárnői trónust, s ezzel burkoltan a házasságot,
azzal az ígérettel, hogy minden városban szobrot állíttat neki. Katalin
egyértelműen visszautasította ezt. Ezután Maxentius erőszakhoz
folyamodott: letépette Katalinról ékes ruháját és ólmos ostorokkal
megostoroztatta.

ATTRIBÚTUMAI: összetört kerék, korona, kard, könyv,
pálmaág

TUDTAD?
A legenda szerint Katalin testét angyalok ragadták el, és a Sinai
hegyen tették le, ahol később kolostort építettek. A mai napig ez
Katalin kultuszának központja.

KÉP ÉS SZÖVEG
Alexandriai Szent Katalin misztikus
eljegyzése:
Katalint egy keresztény remete oktatott a
keresztény hitre, és meg is keresztelte.
Katalinnak egy látomásban megjelent
Jézus gyermekként anyja ölében, és egy
gyűrűvel eljegyezte őt.
„ne fiam neköd egy tábla / kit nem adok neked
kárban / Ez az király fia képe kit kívánsz
látni / Imez pedig annya képe”.
Érsekújvári kódex 1530-1531
Báti mester
Jelenet Alexandriai Szent Katalin életéből
1430 körül

Maxentius császár Alexandriába
hívatta birodalmának leghíresebb
tudósait, hogy vitában győzzék le
Katalint. A tudósok, azonban
egytől-egyig alulmaradtak, sőt
Katalin érveinek hatására
keresztény hitre tértek.
A megevett könyv
szimbolizálja a tudós eddigi
munkásságának hiábavalóságát,
vagyis ezzel a tettel beismeri,
hogy tévedett.

Bányavárosi műhely:
Alexandriai Szent Katalin megtéríti a
tudósokat (részlet)
1480-90

A LÉLEK TÜKRE
Érsekújvári Kódex 1530-1531
„… soha ne menj egyébhez / hanem ilyen széphez /
Ilyen gazdaghoz ilyen bölcshez /
… mely bölcs te magad vagy mely szép gazdag”.

AGYALJ!
A helyes önértékelés fontos az életünkben, ezért jó, ha többször
tartunk önvizsgálatot. De mik segíthetik a keresztény embert az
önvizsgálatban?
Lelki tükörnek a keresztény ember számára a Biblia adhat kiinduló
pontot. Melyek ezek?
Tíz parancsolat (Ószövetség, 2Mózes 20:1-14)
Krisztus boldogság mondásai (Újszövetség Mt 5,1-10)
Hegyi beszéd (Újszövetség Mt 5-7, / Lk 6,20-49 )
Kössétek össze azokat a Tíz parancsolatból és a Hegyi beszédből, melyek
összetartoznak!
Uradat, Istenedet imádd, és csak
neki szolgálj!
Isten nevét hiába ne vedd!
Az Úr napját szenteld meg!
Atyádat és anyádat tiszteld!
Ne ölj!
Ne paráználkodj!
Ne lopj!
Ne hazudj, mások becsületében kárt
ne tégy!
Felebarátod házastársát ne kívánd!
Mások tulajdonát ne kívánd!

Ne gerjedj haragra!
Ne legyen bűnös kívánságod!
Ne esküdözz!
"Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul
üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is."
„Szeressétek ellenségeiteket, …”
„Vigyázzatok, hogy adományaitokat ne az emberek előtt osztogassátok…”
„És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók”
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön!"
"Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől.”
"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!"
"Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek,
ti is azt tegyétek velük!"

BESZÉLGESS!

A fentiek alapján beszélgessetek arról, mely törvényeket nem
tartják ma be az emberek általában! A Tízparancsolat beszél a
bálványimádásról is. Ma melyek azok a bálványok amik eltérítenek
bennünket a helyes útról?
Ezt követően térjetek ki arra is, hogy általában miért imádkoznak az
emberek! (Javakért.) Ez pont ellenkezik a Bibliában imént olvasottakkal.
Az alább található festmény a Lélek tévelygéseit ábrázolja egy hiányos
1430 körül készült táblaképen. A kép párja A táblához egykor egy másik
szárny is tartozott, mely tartalmilag is szorosan összefüggött a
fennmaradttal. Azon imádkozó férfialak volt látható, s az ő gondolatainak
téves irányát jelölik a tőle kiinduló és a jelen képen folytatódó vörös
vonalak.

LÉGY KREATÍV!

Egy A/4-es rajzlapot hajtsatok félbe! Egyik részére rajzoljátok
le magatokat imádkozás közben, majd a másik oldalára a lapnak,
hogy mik terelik el ma az emberek figyelmét a helyes élettől.
Vörös színnel kössétek össze a két rajzot!

