
 

„Én vagyok a világ 

világossága. 

Aki követ engem, 

nem jár sötétben, 

hanem övé lesz 

az élet világossága.” 

(Jn 8,12) 

 

IX. évfolyam 7. szám Nagyböjt 4. vasárnapja 2008. március 2. 

A Biblia III. 

A Teremtés könyve 
A Teremtés könyvében bemutatott nagyobb teológiai témák 

1. Az isteni teremtés és rendje jó (1,1-29) 
2. Az ember Isten képe és szolgája (1,26-30) 
3. Isten megáldotta az emberiséget (1,21; 1,28; 5,2; 9,1; 12,3; 26,54; 27,29; 48,1-16) 
4. Isten képes eltörölni a bőnt (4,1-12) 
5. Isten büntet és megbocsát  
6. Izrael Isten választott népe (12,1-3; 15,1-6; 17,1-8; 28,10-22) 
7. A történelem Isten ígéreteinek története (27,27-29; 35,10-2) 
8. Isten a görbe úton is egyenesen ír (25,27-34; 27,1-45) 
9. A Teremtés a hit története (15,1-6) 
 

A könyv magyarázatának története 
Ezt a könyvet könnyő olvasni, de ne-

héz megérteni, az egyház ezért igyeke-
zett meghatározni a történetek értelmét. 
Az ókeresztény egyházi irodalomban 
például az úgynevezett Hexamenonok 
foglalkoztak vele. Nagy Szent Bazileosz 
kilenc homíliát mondott a bibliai terem-
téstörténet szövegérıl, Szent Ambrus hat 
könyvet írt a témáról, de Antiochiai 
Eustachiosz, Nisszai Gergely, Szeveriá-

nosz és Gabbalai Zakariás magyarázatai 
is fennmaradtak. Az ókeresztény egy-
háztanítók magyarázatai olyan gazda-
gok, hogy velük a következı számban 
fogunk részletesen foglalkozni. 

A teremtés korai zsidó olvasata (Kr.e. 
100 - Kr.u. 100) Szofóniás könyvén és a 8. 
zsoltáron kívül apokrif szövegekben és a 
qumráni tekercs szövegeiben lelhetı fel. 
Apokrif azoknak a bibliai könyveknek a 

 



neve, amelyek nyilvános felolvasását az 
ısegyházban nem javasolták, ezért elrej-
tették ıket. A katolikusok és a protestán-
sok eltérı könyvcsoportot értenek 
apokrif alatt, testvéreink pszeudoepigráf 
könyveknek is nevezik ıket. Sem a litur-
giában, sem teológiai vitákban ezeket a 
könyveket nem használták, hiszen sok 
mesés elemet tartalmaznak, eredetük is-
meretlen, és sokszor kifejezetten eretne-
kek írták ıket megtévesztı szándékkal. 

Több apokrif listát ismerünk a 9-10. 
századig, ezek között is a legrégebbi a 
Decretum Gelasianum (492 - 496). Már 
I. Ince pápa Toulouse-i Esuperioval, aki 
127-ben halt meg, arról levelezik, hogy 
az apostolok az apokrifekben megírt 
fantasztikus csodákat Isten segítségével 
vajon tényleg végbevitték-e. 

1947-ben a Holt-tenger közelében, 
En-Feskában egy pásztor tekercseket 
fedezett fel egy barlangban, nem sokkal 
késıbb Vadi Murabbatból és Hirbet 
Mirdbıl kerültek elı hasonlók. Ezek fel-
dolgozása 1960-ban kezdıdött meg. A 
Masszada erıdbıl 1963-ban kerültek elı 
Kr. e. 4. századból való, valószínőleg 
szintén az esszénusoktól, az ott élı zsidó 

közösségtıl fennmaradó leletek. Az 
összesen tizenegy barlangból elıkerült 
iratok lényegében az egész ószövetséget 
felölelték, és egy évszázaddal korábbi-
nak bizonyultak, mint az addig ismert 
források. Legfontosabb közülük Haba-
kuk és Izajás próféta könyvei voltak. A 
qumráni felfedezések után világossá vált, 
hogy Kr. u. 68-ban még nincs végleges 
bibliai szövegezése az Ószövetségnek, az 
csak Kr. u. 132-135 után alakulhatott ki. 

Alexandriai Philon görög nyelvő 
zsidó filozófus és exegéta volt. Kr. e 20-
tól élt Kr. u. 45-ig Alexandriában. Bib-
liamagyarázatait a görögöknek szánta, 
Mózes törvényeit például a természeti 
törvényekkel hozta összefüggésbe. 

Megírta Mózes életét, a Tóra magya-
rázatát és elsıként adott hírt az esszénu-
sokról. De a zsidó könyvekrıl Josephus 
Flavius is írt Kr. u. 66 körül.  

Jézus maga is több ízben utal a Te-
remtés könyvére (pl. „kezdetben nem 
így volt”, Ábrahám személye egy példa-
beszédben), és az újszövetség leveleiben 
is szüntelen utalnak a Genezisre (pl. 
Zsidó levél, Római levél, Galata levél).  

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. 

 
Az Országút Társulat 
(mindenki aktivitására épülı, keresztény színtársulat) lányokat és fiúkat keres 
mostani és következı darabjaihoz, elsısorban 18 évnél idısebbeket, akik szeretnek 
játszani, elmerülnének szerepekben, megmártóznának helyzetekben. Próbáink II. 
Fekete Sas u. 7-ben.  

Jelentkezés: orszagut.t@gmail.com. Honlap: www.orszagut.extra.hu 



Pilinszky János: 
A nagyböjt 

idıszaka mit jelent ma, mire kötelezi a 
mai hívıt, a mai embert? Az egyház lát-
szólag sokat engedett szigorából, de va-
jon milyen mélyebb megfontolás alapján? 

Könnyített tiltásain, de nem összesze-
dettségünk kárára. Amennyiben enyhí-
tett föltételein, oly mértékben igényli, 
hogy minél teljesebb figyelmet szentel-
jünk a lényegnek, nevezetesen a liturgiá-
ban megjelenített szenvedéstörténetnek. 

A modern világ többek közt két rend-
kívül fontos dolog jelentését mosta el 
bennünk. Az egyik a bőné, a másik a 
vezeklésé. 

A lélekelemzés betegségre változtatta 
a bőn nevét, amitıl azonban a bőn 
továbbra is köztünk maradt. Legfeljebb 
zavarosabban nézünk vele szembe azóta, 
s a bőnös kevésbé érti, miért büntetik 
„betegségéért”? 

De talán még kétségesebb vállalko-
zás volt fölszámolni a vezeklés fogal-
mát, szükségét, elemi szerepét az em-
berek életében. Esendı lények vagyunk, 
s igazában nem az tesz jót velünk, aki 
szép nevet ad annak, ami továbbra is ott 
pusztít bennünk és közöttünk, hanem az, 
aki segítséget kínál gyarlóságunk fölmé-
résére, bevallására és jóvátételére. 

A legtöbb bőn azonban jóvátehetet-
len. Márpedig a bőnös – s ki ne volna 
bőnös? – mindaddig, amíg tökéletesen 
hozzá nem idomult bőnéhez, szabadulni 

kíván tıle, jóvá akarja tenni. De hogyan, 
ha egyszer a legtöbb bőn következmé-
nyében visszavonhatatlan? Erre a „jóvá-
tehetetlen bőnre” egyedül a vallásos ér-
telemben vett vezeklés kínál valódi, sú-
lyában és erejében megfelelı panaceát. 
Mivel egyedül Istenben tehetjük jóvá a 
megváltozhatatlant, egyedül az örökké-
valóság és létünk örök szintjén mindazt 
a hibát, mit az idı visszafordíthatatlan 
síkján elkövettünk. 

A nagyböjti könnyítések semmi eset-
re se érinthetik hát a vezeklés lehetısé-
gének, mélységes és kivételes alkalmá-
nak „elmosását”, súlytalanítását. Ellen-
kezıleg: a szokássá szürkült közös 
gyakorlatok helyett, a vezeklés egyéni 
átélésére, feltárására sürget az egyház.  

A Megváltó ugyanis azzal, hogy 
legfıbb közvetítı Isten és ember, ember 
és ember között – oly abszolút értéket 
jelent, mely mindenkor behelyettesíthetı 
minden relációnkba, s mindenekelıtt jó-
vátehetetlen viszonylatainkba. Ez a meg-
váltás egyik legmélyebb értelme. Jézus 
azért jött, hogy jóvátegye azt, ami az 
idıben végleg elveszett; ezért adta ke-
zünkre magát. Vegyük észre, hogy azóta 
se hagyott el bennünket, s épp ott a leg-
kevésbé, ahol szükségünk a legnyomasz-
tóbb: a jóvátehetetlen jóvátételében. 

(Új Ember, 1969. március 9.) 

 

 

Az Imaapostolság március szándékai: 
Általános: Hogy a személyek és a népek közötti megbocsátás és kiengesztelıdés 

jelentıségét megértsük, és az Egyház tanúságot tegyen Krisztus szeretetérıl, új 
emberségünk forrásáról. 

Missziós: Hogy az evangéliumért világszerte sokféleképpen üldözést szenvedı 
keresztények a Szentlélek erejétıl támogatva továbbra is bátran és nyíltan 
legyenek Isten szavának tanúi. 



Templomunk programjai (2008. március 2. – 2008. március 16.): 

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

Március 2., elsıvasárnap, délután 5-6 óráig szentségimádást tartunk. 
Március 3-5-ig (hétfı-szerda) 18 órakor nagyböjti lelkigyakorlatot tart a Krisztus 

Király templomban Horváth Árpád jezsuita atya. Iván atya minden érdeklıdıt 
szeretettel vár. 

Március 7., elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise. Az esti 6 órás 
szentmise után a lelkigyakorlatos konferenciabeszéd-sorozat keretében a 
Fokoláre közösség tagjai vezetik az elmélkedést. Az estét szentségimádással 
folytatjuk, a ½ 8-as mise elmarad.  Szeretettel várunk minden érdeklıdıt! 

Március 9-én, vasárnap országos győjtés lesz a Szentföld javára. Kérjük a testvérek 
nagylelkő támogatását!  

Március 10-én, hétfın Böjte Csaba atya nagyböjti rekollekciót tart a Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Fıiskolán.  

Március 15-én, szombaton Szent József, a Boldogságos Szőz Mária jegyesének 
ünnepe lesz.  

Március 24-én, húsvéthétfın a „Sasok” szervezésében locsolóbál lesz a Szent 
Angéla Iskolában. Az eseményrıl részletes program a hirdetıtáblán olvasható.  

A múlt vasárnapi győjtés (február 24) eredménye 1 081 314 Ft volt a ferences 
iskolák javára. Köszönjük a testvérek nagylelkő támogatását! 

 

 

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 71 109 Ft győlt össze, melyet szegény 
családok megsegítésére fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos 
támogatását! 
 

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 


