
 
 
 

„Lelkünket az Úr 

hordozza, 

İ segít meg, s oltalmaz 

minket.” 

(Zsolt 33,20) 

 

IX. évfolyam 6. szám Nagyböjt 2. vasárnapja 2008. február 17. 

A Biblia II. 

MÓZES ÖT KÖNYVÉNEK (TÓRA) NAGYOBB EGYSÉGEI 

I. İstörténet (Teremtés 1-11): 
• A világ és az ember teremtése; 
• Bőnbeesés; 
• Káin és Ábel; Genealógiák; 
• A vízözön; 
• A bábeli torony; 
 
II. Pátriárka történet (Ter 12-50): 
• Ábrahám élete, története (Ter 12–25); 
• Ábrahám utódai (Ter 26–50); 
 

III. Izrael népének története: 
az Egyiptomból való kivonulástól Mózes haláláig 
(Kivonulás, Leviták, Számok, Második törvényk.) 

• Kivonulás, Átvonulás, Kitörés 
(Kiv 1-13); 

• Sínai hegyhez vonulás (Kiv 14-18); 
• A Sínai hegynél történt események 

(Kiv 19 - Szám 20); 
• Sínaitól a Jordánig való vonulás 

eseményei (Szám 10- 32); 
• Mózes búcsúbeszéde és halála, vala-

mint törvénykezések (MTörv 1-34); 

A TEREMTÉS KÖNYVE 
Neve: Genezis (eredet, származás, 

héberül Toledót). A szöveg végsı 
formáját a Kr.e. 6. században nyerte el. 
Legismertebb részei a 1–11. fejezetek, 
amelyek a világ, az ember, a bőn és a 
népek eredetével foglalkoznak, és a 12–
50. fejezetek, melyek Izrael eredetét 
mutatják be, egyértelmően nem etnikai, 
hanem vallási eredetre utalva. A 

szerkesztı szerzı csak a legnagyobb 
változásokat említi, és azok szereplıinek 
a vallással kapcsolatos élményét rögzíti.  

A Teremtés könyvében sok külön-
bözı szóbeli és írásos hagyományt 
győjtöttek össze, melybıl megszületett a 
Tóra (Mózes öt könyve) bevezetése, az-
az az isteni vezetés témája a világ terem-
tésétıl az izraelita monarchia végéig. Ha 

 



az írás célját akarnánk összefoglalni, azt 
mondhatnánk, be akarja mutatni „Mi-
lyen sok csodás dolgot tett az Isten!”, 
valamint „Isten szava eleven, áthatóbb 
minden kétélő kardnál” (Zsid 4, 12). 

A könyv elsısorban azokat a kulcs-
figurákat mutatja be, akiknek az Istennel 
való kapcsolata pozitív vagy negatív 
értelemben példaértékő: Ádám–Éva, 
Káin–Ábel, Noé–a bőnös emberiség, 
Ábrahám–Sára, Izsák–Rebekka, Jákob–
Ráchel–Lea, Jákob fiai–József. 

A Teremtés könyve a következı fıbb té-
mákra tagolható: 
1–11 fejezet: Igen hosszú idıt fog át a 
történelem elıtti kortól a legendákig. 
Bevezetı része a Közel-Kelet mítosza-
ival és vallási elbeszéléseivel rokon. 

12–50 fejezet: Az elbeszélés módja itt 
már pontosabb, ezért nem mítosznak, 
hanem legendának nevezzük: említ he-
lyeket, neveket és azonosítható rítusokat 
(Ábrahám, Izsák, Jákob története). Az 
ígéretek és azok beteljesedésére vára-
kozás alakítja át a történelem ciklikus 
szemléletét lineárissá. A legendákban 
bemutatott szereplık egyben vallási 
típusok, akiknek viselkedése példaértékő 
a hozzájuk csatlakozó közösség 
számára. Például: 
• 12–13. fejezet: Ábrahám meghívása 
• 14. fejezet: Melkizedek  
• 16. fejezet: Izmael születése 
• 22. fejezet: Ábrahám áldozata  
• 25. fejezet: Ézsau és Jákob születése, 

Ézsau eladja elsıszülöttségét 
• 28. fejezet: Jákob álma 

A Teremtés könyvének szerkezete a teológiai mondanivaló fényében: 

Ter 1–3: a Föld és az emberiség kezdete, 
Isten áldása, a bőn megjelenése 

Ter 12–23: Isten áldása Ábrahámra és 
családjára, konfliktusok  

Ter 4–5: a bőn elterjed a testvéreken 
keresztül, de az isteni áldás is mőködik 

Ter 24–27: az áldás és az ígéret a 
következı generációkra is érvényes 

Ter 6–9: a bőn nagyobb, mint az erény, 
Isten megtisztítja az emberiséget, újabb 
áldás Noénak 

Ter 27–36: a Jákobnak adott áldás 
fokozatosan gyızi le a nehézségeket  

Ter 10–11: Isten megújítja áldását, de a 
szaporodó emberiségben örökre 
megmarad a bőn is  

Ter 37–50: József a kiválasztott, a nép 
megmentıje, az „ígéret földje” téma 
feltőnik 

Folytatjuk… 

Erdı Péter bíboros úr felhívására az Egyházmegyei Karitász támogatást nyújt a 
plébániák betegeinek gyógyszerkiváltásához. Kérjük a testvéreket, hogy akinek 
anyagi nehézségei vannak a gyógyszerkiváltásban, jelentkezzen a plébánia karitász-
vezetıjénél, Mikácsyné Katinál hétfınként délután ½5 és 6 között a portán. Mivel a 
bíboros úr szeretné, hogy nagyböjt során „megosszuk az éhezıkkel kenyerün-
ket”, kéri, hogy aki ezt a kezdeményezést tudja anyagilag támogatni, az szintén 
jelentkezzen a plébánia karitászvezetıjénél. 



Pilinszky János: 

A KERESZTRİL ÉS KERESZTÜNKRİL 

Valaki azt mondta: „Ádám az Élet 
fájáról leszakítva annak gyümölcsét, a 
halált hozta ránk. Jézus kilehelve lelkét a 
kereszt holt fáján, az örök életet szerezte 
vissza számunkra.” 

S valóban, amikor a 
keresztény élet közép-
pontjába helyezzük a 
keresztet, a halál és a 
haláltusa e könyörtelen 
eszközét, igazában a 
teljes életet, a teljes élet 
reményét szemléljük 
benne. „Tér és idı 
keresztjén függünk” – 
vallotta Simone Weil. 
Mivel azonban e kereszt 
valóságos keresztünk, 
Jézus keresztje óta tér 
és idı többé nemcsak 
életünk, agóniánk és 
halálunk helye, de örök boldogságunk 
záloga is. Azóta a kereszt árnyékában és 
világosságában egész emberi létünk 
szinte minden betője átértékelıdött. Éle-
tünk és halálunk többé nemcsak valami-
féle bölcsıtıl koporsóig vezetı vízszin-

tes vonal, sokkal inkább merıleges 
egyenes, pontosabban egyszerre mind a 
kettı, akár a kereszt drámai „dimenzio-
nális totalitása”. E jelben a földi idı 
keresztezi egymást az örökléttel – innét 

fokozhatatlan drámaisá-
ga, minden gyásza és 
földöntúli fényessége. 
    Sorsunk, történetünk 
minden ellentmondását, 
élet és halál paradoxonát 
a kereszt két ágának fe-
szültségében szemlélhetjük 
a legméltóbban. Ez az a 
metszıpont, ahol szinte 
minden fogalmunk meg-
ütközik és megbékél. Ez 
az a „holt fa”, melynek 
ágai közt legfıbb re-
ménységünk, az örök élet 
ígérete fészkel. 

Elég széttárni karunkat, hogy lássuk 
és belássuk: keresztre születtünk. De 
hogy ez a kereszt „édes”, arról Jézus ke-
resztje és egyedül az övé gyızheti meg 
szívünket. 

(Új Ember, 1975. február 16.) 

 
 

 

Pályázat posztgraduális és doktori képzés támogatására 

A keresztény üzletembereket és vállalkozókat összefogó ÉrMe klub fenntartója, az 
Üzleti ÉrtékMegırzı Közhasznú Alapítvány nemzetközi partnereivel karöltve pályá-
zatot hirdet katolikus vallásukat gyakorló, angolul is beszélı fiatal magyar felnıttek 
részére. A pályázat célja elısegíteni az egyházban már most is aktív közösségi szere-
pet játszó fiatal diplomások szakmai továbbképzését és nemzetközi kapcsolatépíté-
sét. A pályázatban elnyert pénzbeli támogatás a magyarországi posztgraduális kép-
zésben és PhD cím megszerzésében résztvevık képzéssel kapcsolatos költségeinek 
támogatására vehetı igénybe. A pályázattal kapcsolatos részletes kiírás és jelentke-
zési feltételek a www.ermeklub.hu honlapon találhatók. 



Templomunk programjai (2008. február 17. – 2008. március 2.): 

Nagyböjt péntekjein az esti 6 órás szentmise elıtt keresztutat végzünk, a szentmise 
után pedig lelkigyakorlatos konferenciabeszéd-sorozatot tartunk a templomban. 

Február 22., péntek, Szt. Péter apostol székfoglalásának ünnepe. Az esti 6 órás szent-
mise után a Fokoláre közösség tagjai vezetik az elmélkedést. Az estét szentség-
imádással folytatjuk, a ½ 8-as mise elmarad. 

Február 24-én, vasárnap országos győjtés lesz a ferences iskolák javára. Kérjük a 
testvérek nagylelkő támogatását és imádságát iskoláinkért, tanárainkért és 
családjainkért! 

Február 27-, 28-, 29-én (szerda, csütörtök, péntek) az esti 6-os szentmise keretében 
Száraz László atya vezetésével tartjuk Nagyböjti lelkigyakorlatunkat. A záróna-
pon (febr. 29-én pénteken) az esti 6-os mise után szolgáltatjuk ki a betegek szent-
ségét. A szentség felvételének feltételei: 60 év feletti életkor, ill. súlyos beteg-
ség; szentgyónás; kitöltött adatlap (kérhetı a portán, az irodában és a sekrestyé-
ben), melyet a szentség felvételekor hozzanak magukkal. 

Március 2., elsıvasárnap, délután 5-6 óráig szentségimádást tartunk. 

Március 7., elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise.  
 

 

Imaszándékaink: 
Nagyböjtben tartjuk a plébániai jegyesoktatást, nagyon kérjük a kedves testvérek 
ima-támogatását a jegyespárokért és az ıket felkészítı házaspárokért. Nagyböjti 
áldozatainkkal járuljunk hozzá a leendı házaspárok Istennek tetszı életéhez! 
 

Szintén kitartó imádságot kérünk az elsıáldozásra készülı gyermekekért, akik na-
gyon készülnek a Jézus Krisztussal való találkozásukra. Imádkozzunk az ı állhatatos 
hitükért, készüljünk mi is nagy örömmel velük együtt!  
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköz-
napi életükben valamirıl lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. 
Az elmúlt két héten a perselyben összesen 31.359 Ft győlt össze, melyet szegény 
családok megsegítésére fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos 
támogatását! 
 

 

• Ha hirdetést, vagy cikket szeretne ebben az újságban megjelentetni, akkor 
kérjük, erre az email-címre írjon: hirharang@freemail.hu 

 

Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 1200 példányban. Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános. 

Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja: 315-0944. 
E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: www.orszagutiferencesek.hu 


