„Ismét eljövök, és
magammal viszlek
titeket, hogy ti is ott
legyetek, ahol én
vagyok.”
(Jn 14,3)

IX. évfolyam 10. szám

Húsvét 4. vasárnapja

2008. április 13.

A Biblia V.
A Kivonulás könyve (Exodus)
Ebben a könyvben kezdıdik el
Izraelnek mint népnek története. A
könyv arról kapta nevét, hogy elsı
része az izraeliták Egyiptomból való
kivonulását beszéli el, tartalmában
azonban az elbeszélések mellett még
elıírások és jogi szövegek is találhatók. A könyv szövege négy nagyobb
egységre
bontható:
szabadulás
Egyiptomból (1,1–15,21), vándorlás a
pusztában a Sínai hegyig (15,22–
18,27),
szövetségkötés
és
a
szövetségkötéssel kapcsolatos események a Sínai hegynél (19,1–20,21;
24; 32–34), illetve törvények és
elıírások (20,22–23,19; 25–31; 35–
40).
Szabadulás Egyiptomból (1,1–
15,21) A könyv kiindulásként leírja az
izraeliták sanyarú helyzetét Egyiptomban, és a szabadulás reményét
Mózes megszületésével. Rövid viszszatekintésben bemutatja Jákob egész

családját,
amely
Egyiptomba
vándorolt. A 70 tagból álló nemzetség
megnövekedett és megerısödött. Az új
fáraó nem ismeri József érdemeit, és
az
izraeliták
számszerő
megsokasodását veszélyesnek találja,
attól tartva, hogy háború esetén az
ellenséghez csatlakoznak. Ezért Pitom
és Ramzesz városok építésénél robotmunkára kényszerítik az izraelitákat,
hogy gátat vessenek szaporodásuknak.
Amikor a fáraó látja ennek a
rendeletnek az eredménytelenségét,
utasítja a bábákat a születendı
fiúgyermekek megölésére, csak a
lányokat hagyhatják életben. A bábák
azonban nem engedelmeskednek az
utasításnak, az izraeliták száma pedig
növekszik. Ekkor a fáraó egyenes
parancsba
adja,
hogy
minden
megszületendı
fiút
vessenek
a
folyóba, a lányok életben maradhatnak
(1. f.).

Ilyen körülmények között születik
Mózes Lévi törzsébıl. Anyja nem
akarja a gyermeket megölni, hanem
hónapokig rejtegeti. Amikor tovább
nem titkolhatja a fiút, egy szurokkal
bekent papiruszkosárba teszi, és a
folyó partján a nád közé helyezi,
remélve, hogy valaki megszánja, és
magához veszi. A fáraó leánya éppen
fürödni jön a folyóhoz, megszánja a
gyermeket, felnevelteti és a Mózes
nevet
adja
neki.

Mózes a királyi udvarban sem
feledkezik meg származásáról, és az
izraelitákhoz tartozónak vallja magát.
Amikor felnövekedik, felkeresi népét,
és segíteni próbál nekik nyomorúságos
helyzetükben, népe azonban nem
ismeri el ıt vezetıjének. Mózes megöl
egy izraelitát ütlegelı egyiptomit, és
amikor az eset kiderül, menekülni
kényszerül Midiánba. Itt él idegenként,
majd megházasodik, felesége neve
Cippora. Itt születik fia is, Gersom.
Apósa neve egyik hagyomány szerint
Reuel (2,18), a másik szerint Jetró,
Midián papja (3,1). Isten azonban nem
feledkezik
meg
szorongatásban
szenvedı népérıl, és meghallgatja
imájukat (2. f.).
A következı fejezetek leírják
Mózes meghívását és elsı sikertelen
tárgyalásait
a
fáraóval.
Mózes

Midiánban – a Sínai félszigettıl és az
Akabai öböltıl keletre – apósa juhait
legelteti. Eközben egy alkalommal
eljut a Hórebhez, az Isten hegyéhez,
ahol isteni jelenésben van része. Isten
egy égı csipkebokorból szól Mózeshez
mint Ábrahám, Izsák és Jákob Istene.
Majd Jahve néven – jelentése „Én
vagyok, aki vagyok” – nyilatkoztatja
ki magát neki. Jahve látja népe
nyomorúságos helyzetét, s ezért
Mózest
küldi
megszabadításukra.
Mindenható segítségét ígéri, és
küldetése sikerérıl biztosítja ıt: Izrael
megszabadul az egyiptomiak szolgaságából, és birtokul megkapja Kánaán
földjét. Jahve a vonakodó Mózesnek
megerısítésül csodajeleket tesz –
botját kígyóvá, majd újra bottá
változtatja –, és szóvivıül Áront
rendeli mellé. Mózes elfogadja a
küldetést, és családjával együtt
visszatér
Egyiptomba.
Útközben
találkozik Áronnal és közli vele a
történteket. Mózes és Áron Egyiptomban összegyőjtik a nép véneit.
Áron beszámol arról, amit Jahve
Mózesnek mondott, Mózes pedig a nép
elıtt bemutatja a csodajeleket. A nép
hisz nekik (3-4. f.), Mózes és Áron
pedig a fáraó elé járulnak: engedje,
hogy az izraeliták kivonuljanak a
pusztába
Jahvénak
áldozatot
bemutatni. A fáraó visszautasítja a
kérést, és még súlyosabb robotterhekkel sújtja a népet. Az izraelita
munkavezetık ezért Mózes és Áron
ellen Iázadoznak (5. f.). A 6,2–7,7
ismét elbeszéli Mózes meghívását,
Jahve kinyilatkoztatását és ígéreteit,
majd leírja Mózes és Áron családfáját.
Folytatjuk…

Tamási Áron: Vitézlélek
az Országút Társulat elıadásában
Az Országút Társulat Szeretettel vár mindenkit Tamási Áron: Vitézlélek címő
vígjátékának elıadására a következı idıpontokban és helyszíneken:
• 2008. április 23. (szerda) 19:00, Országúti Pinceszínház (1024 Budapest,
Feketesas utca 5.)
• április 25. (péntek) 19.00, Magyarok házának Széchényi terme (1052 Budapest,
Semmelweis u. 1-3.)
• május 17. (szombat) 18:00, Kıbányai Evangélikusok Kápolna színpada (1102
Budapest, Kápolna u. 14.).
Az elıadás idıtartama körülbelül 2 óra, egy szünettel. A belépés ingyenes. Helyfoglalás e-mailben (orszagut_ertesites-owner@googlegroups.com), vagy interneten
(http://orszagut.extra.hu). Visszaigazolás hiányában az ülıhely nem garantált!

Humor - gyereklevelek:
☺

Kedves Isten! A jelmezbálon
ördögnek fogok öltözni. Nem baj?

☺

Kedves Isten! Elmentem egy
esküvıre, és csókolóztak a
templomban. Ez O.K.?

☺

Kedves Isten! Nekem a Miatyánk
a kedvencem. Egybıl megírtad,
vagy sokat kellett törnöd a fejed?
Ha én írok valamit, mindig újra
kell írnom.

☺

Kedves Isten! Köszönöm a
kistestvért, de én egy kiskutyáért
imádkoztam.

☺

Kedves Isten! Lehet, hogy Káin és
Ábel nem ölte volna meg egymást
annyira, ha külön szobájuk lett
volna. Nálunk ez mőködik a
bátyámmal.

☺

Kedves Isten úr! Jobb lenne, ha az
emberek nem jönnének szét olyan
könnyen. Rajtam három öltés van,
és kaptam injekciót is.

☺

Kedves Isten! Ha nekem adod
Aladdin lámpáját, bármit Neked
adok, amit csak akarsz, kivéve a
pénzem és a sakk-készletem.

☺

Kedves Isten! Lefogadom, hogy
nagyon nehéz neked mindenkit
szeretni az egész világon. Mi csak
négyen vagyunk a családban, és
mégse megy.

☺

Kedves Isten! A nyaralás alatt
végig esett. Apa nagyon mérges
volt, és olyan dolgokat mondott
Rólad,
amit
nem
szabad.
Remélem, nem fogod bántani. A
barátod (nem mondom meg ki
vagyok)

Templomunk programjai (2008. április 13. – 2008. április 27.):
VÁLTOZÁS!
Ella István orgonamővész április 13-ra meghirdetett hangversenye technikai okok
miatt késıbbi idıpontban, május 18-án kerül megrendezésre!
Április 13-a, vasárnap a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja.
Április 18-án, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli 8-as mise
végétıl az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a
Szentség ırzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Április 19-én, szombaton hajókirándulásra invitáljuk plébániánk családjait.
Találkozás a Batthyány téren reggel 9 órakor. Úticélunk a Szentendrei-sziget,
közelebbrıl a Tahitótfalu és váci rév közötti táborhely. A nap programja: a hajóút
alatt közös játék a gyerekekkel, a szigeten egy 2 km-es séta után foci, játék,
beszélgetés, közös bográcsos ebéd, kötetlen együttlét. Jelentkezés a szentmisék
után a sekrestyében, költségek: 1000 Ft/fı, melyet a hajón fogunk összeszedni.
Érkezés kb. este 6 órakor a Batthyány térre. Várjuk a jelentkezéseket!☺
Április 23., szerda Szent Adalbert püspök és vértanú, a Fıegyházmegye
védıszentjének ünnepe.
Április 25., péntek Szent Márk evangélista ünnepe.
Április 25-én este és 26-án (péntek, szombat) reggel az atyák lelkinapja miatt nem
lesz gyóntatás!
Plébániaközösségünk imaszándékai: Kérjük a kedves testvérek imatámogatását a
jegyespárokért és az ıket felkészítı házaspárokért, valamint az elsıáldozó
gyermekekért.
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két héten a perselyben
összesen 38 602 Ft győlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottunk.
Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Mint ahogy több korábbi Hírharangban már jeleztük, az Egyházmegyei Karitásszal
közösen segítséget tudunk nyújtani a gyógyszerek kiváltásához. Tudjuk, hogy a
kedves testvérek közül sokaknak nagy nehézséget jelent a gyógyszerek kiváltása.
Kérjük, éljenek bátran a lehetıséggel, és jelezzék, hogy kinek tudunk segíteni.
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

