
 
 

„Ünnepeljétek az Urat, 

népek családjai, 

ünnepeljétek az Úr 

dicsıségét és 

hatalmát.” 

(Zsolt 96, 7) 

 

IX. évfolyam 19. szám Évközi 29. vasárnap 2008. október 19. 

A Biblia XII. 

Számok könyve  

A könyv az izraeliták népszám-
lálásával kezdıdik, errıl kapta a nevét. 
Újra elbeszélıbb típusú könyvvel 
találkozunk, a pusztai vándorlás témája 
folytatódik megszakítva rendelkezések-
kel, például áldozatokról, fogadalmak-
ról, örökösödésrıl. 

A következı nagyobb egységek 
rajzolódnak ki: 

– népszámlálás, rendelkezések a 
levitákról és a tábor rendjérıl (1,1–
10,36) 

– az izraeliták vándorlása a pusztában a 
Sínai hegytıl a Kádes sivatagig (11,1–
20,13) 

– bevonulás Kelet-Jordániába (20,14–
36,13). 

Az Egyiptomból való kivonulás 
második évében népszámlálást tartanak 
az izraeliták, felkészülve a Kánaánba 
vezetı útra (1–4. fejezetek). A törzsek 
vezéreinek áldozati adományait sorolja 

fel a könyv, melyet az oltár 
felszenteléséhez ajánlottak fel, majd 
leírja a leviták felszentelését a sátor 
szolgálatára (7–8. fejezet). A nép a 
kivonulás második évének elsı 
hónapjában a Sínai pusztában megüli a 
pászkát, ezután Jahve parancsára tábort 
bontanak, és a tıle meghatározott rend 
szerint útra kelnek a Sínai hegytıl Paran 
pusztájába (9–10. fejezet). 

 A pusztai vándorlást a nép 
zúgolódásának és lázadozásának soro–
zata kíséri. A nehézségekben a nép 
hitetlensége Isten beavatkozását és 
büntetését vonja maga után. 

 Elıször rossz sora miatt 
zúgolódik a nép Taberánál, Isten 
büntetését csak Mózes közbenjárása 
hárítja el. Nem sokkal ezután a mannát 
megelégelve húst követelnek. Mózes 
ismét Jahvéhoz fordul, panaszkodik, 
hogy a nép terhét és elégedetlenségét 

 



egyedül kell viselnie. Isteni ígéretet kap, 
hogy bıven kapnak majd húst, s a 
Mózesen nyugvó lélek pedig leszáll még 
hetven vénre Izrael vezetıi közül. Fürjek 
lepik el a tábort, de Jahve megbünteti a 
falánkokat és a zúgoló–dókat. 
Hacerotban Mirjam és Áron támadnak 
Mózes ellen, mert idegen asszonyt vett 
feleségül, és ık is úgy akarnak 
prófétálni, mint Mózes – Mirjamot az Úr 
leprával sújtja. Mózes közbenjárására 
gyógyul meg a táborból kiközösített 
asszony.  

 Ezt követi a kémek története: 
Kádesbıl Mózes férfiakat küld Kánaán 
földjének kikémlelésére, minden 
törzsbıl egyet-egyet, megbízva ıket, 
hogy mérjék fel az ország erejét és 
bıségét. Negyven nap után vissza–
térnek, elbeszélik a föld gazdagságát, s 
megmutatják tanúságul a magukkal 
hozott hatalmas szılıfürtöket és más 
terményeket. Káleb és Józsue kivételé–
vel megijesztik azonban az izraelitákat 
az ott lakó népek erejével, s kijelentik, 
hogy képtelenek lesznek az ország 
elfoglalására. Ennek hallatára zúgoló–
dás tör ki Jahve ellen, aki ezért az egész 
népet el akarja pusztítani, csak Mózes 

kérésére kegyelmez meg nekik. 
Büntetésül az Egyiptomból kivonult 
generáció, mely látta az isteni jeleket és 
mégsem hitt, nem juthat Kánaánba. 
Addig kell a pusztában vándorolniuk, 
míg ki nem halnak Káleb és Józsue 
kivételével. Hiába próbálják az izraeliták 
birtokukba venni a megígért földet, az 
amalekiták és a kánaániták Hormáig 
verik vissza ıket (13–14. fejezet). 

A továbbiakban törvényszövegekbe 
elhelyezve található Korach, Dátán és 
Abiram lázadásának elbeszélése. 
Korach, levita a papi méltóságot, Dátán 
és Abiram Mózes politikai hatalmát 
óhajtják, kétszázötvenen állnak mellet–
tük a nép vezetıi közül. De Isten Mózest 
és Áront igazolja: föld nyeli el a 
lázadókat családjukkal együtt, a 
kétszázötvenet meg tőz emészti el. Áron 
kiválasztottságát a kivirágzó bot jelével 
is megerısíti az Úr (16–17. fejezet). 

Kádesnél meghal Mirjam, Mózes 
nıvére. Meribánál a vízhiányon Jahve a 
vízfakasztás csodájával segít, bár Mózes 
hitetlensége miatt kétszer üt a sziklára. 

 Folytatjuk…

 

 

Pilinszky János: Sírvers 

Nem görbülhet egyetlen hajukszála, 

ırzöm legkisebb ráncaik 

a kızeteknél konokabban 

az ítéletnapig. 

Könnyeik szivárgó erekben 

szemérmesen bujdosnak bennem, 

és feneketlen tavat ásnak 

a mindentudó hallgatásnak. 

Hajnalig síró szeretıkben 

némul el így a szerelem, 

s már nem is ık karolják egymást, 

a halhatatlanság ölel! 

Egy egész örökkévalóság 

ırzi mindannyiuknak sorsát; 

rendíthetetlen, mint a kızet, 

már nem is én ölelem ıket. 



Isten mindig velem van 
Mara éppen leparkolt, amikor az ı oldala felıl egy húsz év körüli fiú a nyitott 

ablakon át odaszólt: 
– Revolver van nálam, ne mozdulj, add ide a pénzedet! 
Mara csak azt kérte, hogy a biztonsági övet kikapcsolhassa. 
– Siess! Világforradalmat akarok csinálni! Még más támadásokat is végre akarok 

hajtani! Siess! Adj, és majd kapsz te is! 
Mara remegve az Élet Igéjére gondolt: „Adjatok és akkor ti is kaptok.” Az e havi 

kommentárt már jó néhány napja mindig magával vitte, és most is nála volt. Elıvette a 
pénzt és az élet igéjével együtt odanyújtotta. Kinyitotta a kis lapot, és azt mondta a 
fiúnak:  

– Ezzel csinálhatsz igazi forradalmat! 
A fiú elvette a pénzt és a lapot. Olvasni kezdte. 
– Akkor Isten az, igen, Isten, aki mindig velem van! Ezért nem történt soha bajom! 
Visszaadta a pénzt Marának és eltőnt, de az Élet Igéjét magával vitte. 

 G.C. (Brazília) 
Chiara Lubich: Éljük az Igét c. könyvébıl 

 

 

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 
 

 

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.  

Családok Jézusban Közösség 



Templomunk programjai (2008. október 19. – november 2.): 
Október 19-én, vasárnap országos győjtés lesz a missziók javára. 
Október 23., csütörtök Kapisztrán Szent János ünnepe. 
Október 28., kedd Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe. 
Novemberben minden reggel ½ 7-kor, ill. decemberben reggel 8 órakor szentmisét 

mutatunk be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében 
kérjék, és ugyanitt adják le a lezárt borítékokat azokkal a nevekkel, akikért ezeken a 
szentmiséken imádkozni szeretnének. 

November 1-jén, szombaton, Mindenszentek napján az esti 6 órás szentmisében a 
szentek közbenjárását kérjük plébániánk élı tagjaiért.  
Délután 16.30-kor Gabriel Fauré: Requiem címő mőve fog elhangzani a 
templomban. Elıadja a Vox Clara kamarakórus. Szólót énekel: Bottka Ágnes, 
Benda György. Közremőködik: Nagy László Adrián - orgona, Radványi Noémi - 
hegedő, Nagy Gabriella – continuo. Vezényel: Bottkáné Kollár Júlia 

November 2-án, vasárnap, Halottak napján az esti 6 órás szentmise után lesz a közös 
megemlékezı imádság elhunyt szeretteinkért. Ez a nap egyben elsıvasárnap is, 
délután 5-kor szentségimádást tartunk. 

November 1-8. között mindazok, akik a temetıben elhunyt szeretteikért imádkoznak, 
számukra teljes búcsút nyerhetnek. 

Mindenszentek delétıl halottak napja éjfélig teljes búcsú nyerhetı a templomban. Ennek 
feltételei mindkét esetben: szentgyónás, szentmisén való részvétel, szentáldozás, 
valamint egy Hiszekegy és egy Miatyánk elimádkozása a pápa szándékára. 

Leopold atya bibliaórát tart csütörtök esténként 19.30 órai kezdettel 20-35 éves 
korosztály részére. A téma: Jelenések könyve. Jelentkezés a plébániairodán, vagy 
Leopold atya megkeresésével a bibliaórán kívül október 31-ig. 

 

 

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 70 025.– Ft győlt össze, melyet szegény családok megsegítésére 
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását. 
 

 

Az Imaapostolság szándékai novemberre: 
Általános: Hogy a szentek szeretetrıl tett tanúsága megerısítse a keresztényeket 

Isten és felebarátaik szolgálatában, Krisztus mintájára, aki nem azért jött, hogy 
neki szolgáljanak, hanem hogy İ szolgáljon. 

Missziós: Hogy a gazdag kultúrájú és ısi lelkiségi formákban bıvelkedı Ázsia 
keresztény közösségei Krisztus arcát szemlélve találják meg Urunk 
hirdetésének legjobb útját az evangéliumhoz való teljes hőségben. 

kilenckor kezdıdnek, és agapéval végzıdnek tíz óra körül.  
Családok Jézusban Közösség 

 

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