„Isten békéje pedig,
amely meghalad
minden értelmet,
megırzi szíveteket és
elméteket Krisztus
Jézusban.”
(Fil 4, 7)
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A Biblia XI.
Leviták könyve
A tisztaság és tisztátalanság
Ezek a fogalmak a zsidó hitben a
legtöbb ókori és mai primitív nép
vallásában szerepet játszanak. A
mágikus gondolatvilágban a tisztaság
sem a fizikai, sem az erkölcsi
értelemben vett tisztasággal nem
azonos. Az a tisztátalan, ami vesze–
delmes erıkkel terhes vagy ilyeneket
szabadíthat fel, ezért kerülendı.
Tisztátalannak számítanak különféle
emberek,
tárgyak,
állatok
vagy
cselekvések (pl. a nık havi vérzésük
idején és szülés után, a halottak, a
kígyók). A vallásos gondolatkörben a
tisztátalanság olyan akadály, mely az
embernek
az
istenséggel
való
kapcsolatát lehetetlenné teszi. Ez lehet
rituális, de erkölcsi tisztátalanság is.
A tisztátalanság és a szentség
egymáshoz közel álló fogalmak, hisz a
szent is „fertız” (átterjed másra)
ugyanúgy, mint a tisztátalan. Ezért kell

a papnak szolgálata befejeztével
levetnie szent ruháját és mást fölvenni
helyette. Az ember szent tárgyak
érintésétıl is tisztátalanná válhat, ezért
megmosakodva meg kell szentelıdnie,
mielıtt az istenséghez közeledik. A
megtisztulás (a tisztátalanságtól szaba–
dulás) tehát meg-szentelıdés. Ebben a
szent állapotban van meg az embernek
az a méltósága, amely az Istenhez
közelítésre felhatal–mazza, hiszen
Jahve, a szent Isten nem tőrhet el
semmilyen tisztátalanságot. A tiszta–
sággal kapcsolatos törvények és elıí–
rások (Lev 11,44; 19,2; 20,7; 21,6–8;
22,2.9. 32) ebbıl következıen vallási
jellegőek.
Nézzünk
néhány
példát
a
továbbiakban, melyek azok a dolgok,
melyek tisztátalanná teszik az embert,
mennyi idıre, és hogyan lehet ezekbıl
szabadulni.

A halál – úgy látszik – a legrégibb
idıkben még nem keltette úgy fel a
tisztátalanná válástól való félelmet,
mint késıbb. A kedves halottat
megcsókolták (Ter 50,1), a házban vagy
a ház közelében temették el (1Sám
25,1); a királyok sírja közel volt a
templomhoz (1Kir 2,10; 11,43 stb.; vö.
Ez 43,7); és a háború Jahve ügye volt,
ezért szentnek számított (Kiv 17,15; Bír
5,13.23). Késıbb azonban minden
holttestet tisztátalannak tekintettek, hét
napra tisztátalanná vált, aki hozzáért
vagy belépett a házba, ahol feküdt.
Ugyanígy minden tárgy is tisztátalan
lett abban a házban, ahol halott volt
(Szám 19,11). Ezért a naziroknak és a
papoknak tilos volt tetemet érinteni
(6,9–11; Lev 21,1–4). A fıpapnak még
szülei holttestéhez sem volt szabad
hozzáérnie (21,11). Hogy a tisztátalanná váltak újra tiszták legyenek,
tisztítóvízzel kellett meghintetniük
magukat (Szám 19,12). A harcosoknak
a csata után a harmadik és a hetedik
napon meg kellett tisztulniuk, a
ruhájukat is ki kellett mosniuk, csak így
térhettek vissza a táborba. A sír érintése
is tisztátalanná tett (19,16). Leölt vagy
elhullott állat fogyasztásától vagy
érintésétıl estig maradtak tisztá–
talanok, de a tisztátalan állat hullájától
minden tisztátalanná vált, ami csak
kapcsolatba került vele (Lev 11,26–40).
Ezek a törvények részint Izrael
fiainak a halottak lelkétıl, a szelle–
mektıl vagy a démonoktól való félel–
mével magyarázhatók, akik ókori fel–
fogás szerint a betegségek és a halál
okozói voltak, de az is lehetséges, hogy
egyfajta tiltakozás fejezıdött ki bennük
a halottkultusszal szemben. Az élı és
életet adó Isten kultuszával nem tudták

összeegyeztetni a halált és a romlás
jelenségeit.
A leprának tartott bırbetegségek
tisztátalanná tettek. A beteget szigorúan
elkülönítették (13,46; 2Kir 7,3; 15,5),
megszaggatott ruhában kellett járnia, a
haját kibontva kellett viselnie, a
szakállát el kellett takarnia, és köteles
volt azt kiabálni, hogy tisztátalan,
tisztátalan (Lev 13,45). Ha meggyó–
gyult, jelentkeznie kellett a papnál,
hogy megállapítsa: valóban megszaba–
dult-e betegségétıl (14). A lepra (talán
a salétrom) a házat, a ruházatot is
tisztátalanná tette, ez esetben is a
papnak kellett vizsgálatot tartania
(13,47–59). Valószínőleg azért tekin–
tették a leprát tisztátalannak, mert
büntetésnek számított (Szám 12,9;
MTörv 28,35; 2Krón 26,19–21),
amellyel Isten a bőnösöket sújtotta
(MTörv 28,35; 2Krón 26,20).
Az állatok és az ételek is lehettek
tiszták és tisztátalanok (Lev 11,1–31;
MTörv 14,3–10). Tisztátalan állatot
nem volt szabad feláldozni vagy elsı–
szülöttként felajánlani (Ter 8,20; Lev
27,27; Szám 18,15–17), de megenni is
tilos volt. A növényi eledelek mind
tisztának számítottak, de a gyümölcsfák
termését az elsı három évben körülme–
téletlennek, vagyis tisztátalannak tekin–
tették, a negyedik évben pedig
Jahvénak szentelték, vagyis kivonták a
profán használatból (Lev 19,23–25).
Ugyanígy tilos volt az újonnan termett
gabonafé–lébıl is enni addig, míg az
elsı termést föl nem ajánlották (23,14).
Az ember nem ehetett sem a nyáj
szaporulatából, sem a föld termésébıl
addig, míg az Istennek, aki a
termékenységet adja, az ıt megilletı
részt vissza nem adta (zsengeáldozat).

A földek, a gyümölcsök és a
szılıskertek termését nem volt szabad
teljesen az utolsó szemig learatni,
illetve leszedni, egy részt ott kellett
hagyni a rászorulóknak (19,9; MTörv
24,19–22). Ez a szokás talán arra az
elképzelésre vezethetı vissza, hogy ha
a föld szellemeinek juttatnak a
termésbıl, akkor azok nem ártanak, és a
következı évben jó termés lesz.
A tisztasági törvények nagymér–
tékben hozzájárultak ahhoz, hogy Izrael
fiai körében az egyistenhit fennmarad–
hatott, mert épp ezek révén különül–
hettek el az idegen népektıl (Dán 1,8;
Tób 1,11; Jud 10,5; 12,2). Olykor e hit
hısies megvallásához szolgáltattak
alkalmat (2Mak 7,1–41). Másfelıl a
formalizmus veszélyei rejlettek bennük,
és a zsidóságot a rituális tisztaság terén
aggályosságba, szırszálhasogatásba so–
dorta (judaizmus). Ez ellen a külsısé–
gekre ügyelı, közben azonban az
erkölcsi szempontokat szem elıl

tévesztı formalizmus ellen már a
próféták is erélyesen tiltakoztak (Iz
1,10–17; Jer 7,21–23; Oz 6,6; Ám 4,4;
5,21–25). Jézus a farizeusoknak és
írástudóknak, akik tisztára mossák a
pohár és a tál külsejét, belül pedig tele
vannak rablott holmival és szennyel
(Mt 23,25–28; Mk 7,1–13) szemére
vetette ezt a formalizmust. Jézus a
rituális tisztaságot nem sokba vette,
csak az erkölcsi tisztaságot tartotta
fontosnak. Ezzel elhatárolta az erkölcsit
a rituálistól, a vallást megszabadította a
külsıségességtıl és a rituális elemek
túltengésétıl. A tisztasági törvények
„az erıtlen és esendı elemek” (Gal
4,9), amelyek a zsidókat fogva
tartották, és amelyektıl Krisztus felsza–
badított minket. A Krisztusban megva–
lósult üdvösség rendjében nincs semmi,
ami önmagában tisztátalan volna (Róm
14,14; ApCsel 10,15; 11,9).
Folytatjuk…

Böjt és ima a ferences testvérekért és plébániai közösségünkért
2008. szeptember 19-étıl kezdıdıen karácsonyig, péntekenként böjtöt és imát
kezdeményezünk a ferences testvérekért és plébániai közösségünkért. A böjt egy
napi kenyér és víz böjtöt vagy szilárd ételtıl való tartózkodást, az ima pedig egy
zsolozsma (reggeli dicséret vagy vecsernye) vagy egy teljes rózsafüzér egyéni
elmondását jelenti. Természetesen ezek csak ajánlott formák, akinek egészségi állapota
nem teszi lehetıvé a szigorú böjtöt, válassza a lemondás egyéb formáját, a lényeg az
elkötelezett és állhatatos imádság a meghirdetett szándékért. Elsısorban felnıtt
férfiakat hívunk – de nıket nem kizárva –, hogy önkéntesen csatlakozzanak akár csak
egy-egy alkalomra. Az elhatározást kérjük megerısíteni a templomban elhelyezett
íveken, amelyekre dátum szerint névvel lehet feliratkozni.
Plébániai Képviselı Testület és a Ferences Testvérek
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik
hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, melynek értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két héten a perselyben
összesen 44 270.– Ft győlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk.
Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását.

Templomunk programjai (2008. október 5. – október 17.):
Október 5., elsıvasárnap, délután 5 és 6 óra között Szentségimádást tartunk.
Október 8., szerda Szőz Mária Magyarok Nagyasszonya, Magyarország
Fıpátrónája, provinciánk védıszentjének ünnepe lesz. Ez az ünnep a Ferences
Rendben és a magyar egyházban egyaránt fıünnep.
Október 15., szerda A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szőz és egyháztanító
ünnepe.
Október 17-én, pénteken ismét egész napos Szentségimádást tartunk, a reggeli 8-as
mise végétıl az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel
a Szentség ırzésére a templomban, az újságos asztalkán található papíron!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Ezen a napon este és szombaton reggel a rendház lelkigyakorlata miatt nem
lesz gyóntatás.
Október 18., szombat Szent Lukács evangélista ünnepe.
Október 19-én, vasárnap országos győjtés lesz a missziók javára.
Azoknak a felnıtteknek, akik még nem részesültek a beavató szentségekben
(keresztség, bérmálás, elsıáldozás), alapvetı hitoktatást indítunk szeptembertıl.
Jelentkezés a plébánia irodájában történik. Kérjük a testvéreket, hogy ismerıseik
között is ajánlják ezt a lehetıséget!
Október 11-én lesz a Hospice - Palliatív Ellátás Világnapja. A Hospice-Palliatív
ellátás olyan gondozási forma, amely a gyógyíthatatlan rákbetegek szenvedéseit
hivatott enyhíteni életük utolsó szakaszában. A gondozás célja a fájdalomcsillapítás,
az életminıség javítása, a szorongás enyhítése, a megbékélés elısegítése. A HospicePalliatív ellátás javára, a gyógyíthatatlan betegek emberi méltóságáért október 11-én,
szombaton 19.30 órakor jótékonysági hangverseny lesz a Mátyás templomban
neves szólisták, a SOTE kamarazenekarának és a Mátyás templom énekkarának
közremőködésével. Vezényel: Tardy László.

Elızetes hirdetés
Négy este a házasságról ("Miért pont házasságban? Az ellentétek tényleg vonzzák
egymást? Növekedhet a szerelem az idı múlásával? Mi köze Istennek a
házasságunkhoz?")
Idıpontok: október 29. - november 19. - december 10. - január 7.
Szeretettel várjuk szerda esti elıadásainkra azokat a házaspárokat, akiket érdekelnek
a fenti kérdések. A helyszín az Országúti Ferences Plébánia, az alkalmak este fél
kilenckor kezdıdnek és agapéval végzıdnek tíz óra körül.
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