
 
 
 

„Seregek Ura, 
fordulj hozzánk, 

tekints le az égbıl, 
lásd, és látogasd meg 

ezt a szılıt!” 
 

(Zs 79,15) 
 

 

X. évfolyam 1. szám Advent 1. vasárnapja 2008. december 1. 

A Biblia XV. 

Mózes az Ószövetségben és az Újszövetségben 

Mózes a próféták prófétája, hiszen 
szemtıl szembe beszélt Istennel. Életét 
elsısorban a vallásos héber és keresz-
tény szent iratokból ismerjük. Mivel 
ezen iratok nem tekinthetıek minden 
szempontból történetileg hitelesnek, a 
valódi Mózes személye és életének 
részletesebb történései tudományosan 
nem minden tekintetben tisztázottak. 

Mózes a héber Biblia szerint Mózes 
ben Ámrám, Jákob fia, Lévi törzsébıl 
(i. e. 1280, Egyiptom–i. e. 1160, a Jor-
dán folyó bal partján). Foglalkozása é-
pítész és pásztor volt. Felesége, Cippó-
ra két gyermekkel ajándékozta meg 
(Gerson és Eliézer). Nıvére Mirjam, 
fivére Áron, akinek átadta az isteni 
üzenetet és szóvivıje lett. Különös 
ismertetıjele a dadogás, pontosabban a 
„nehéz beszédőség” volt. Összehason-
lítva a bibliai beszámolókat a történel-
mi tényekkel kiderül, hogy Mózes az 
i.e. 13. évszázadban élhetett, talán II. 

Ramszesz vagy fia, Merneptah fáraó u-
ralkodása idején. Ama állítás azonban, 
miszerint a kis Mózest a Níluson, egy 
kosárban ringatózva találta volna meg 
a fáraó lánya, ellenırizhetetlen. A Bib-
lia szerint egy kisebb incidens miatt, a-
mikor akaratlanul megölt egy egyipto-
mit, Magadanba menekült, és Jetró mi-
dianita pap családjába házasodott be. 
Nyolcvanéves korában tért vissza 
Egyiptomba. Amikor Mózes a Sínai 
hegyen magához vette a tízparancsola-
tot tartalmazó kıtáblákat, valóságos 
politikai és vallási vezetıvé vált, így ı 
döntött a különbözı zsidó ünnepek 
idıpontjáról és az igazságszolgáltatás 
alapjait is ı határozta meg. A hagyo-
mány szerint ı a Tóra szerzıje, melyet 
negyven éven át írt az Egyiptomból 
való kivándorlás után. A kritikus bibli-
akutatók ezt az állítást nem fogadják 
el, de Mózesnek a Tóra hagyományo-
zásához sok köze van. A Biblia szerint 

 



százhúsz éves korában halt meg. 
Az Újszövetségben Mózest elsısor-

ban prófétának tekintik, aki Jézus eljö-
vetelét megjövendölte. Mózes neve 
gyakran szimbolikus értelemben az 
egész prófétai irodalmat vagy a Tórát 
jelenti. Márk evangéliumában a szerzı 
Mózest törvényadónak ismeri (1,44), 
ezért hivatkoznak rá a szadduceusok-
kal folytatott vitában, akik tagadják a 
feltámadást (12,19.26). İt idézi az 
írástudók ellenében Jézus is (Mk 7,10). 
Jézus színeváltozásának jelenetében 
Mózes és Illés Jézus messiási szerepé-
nek igazolására szolgál (9,4). 

Máté evangéliuma Jézust Mózeshez 
hasonlítja azzal is, hogy Jézus születé-
sének egyes motívumait tudatosan 
közelíti Mózes születéséhez. Az 
Egyiptomba menekülés elbeszélésének 
leírása kifejezetten ezt a célt szolgálja 
(2,20 vö. Kiv 4,19). Jézus negyven 
napig böjtöl a pusztában, mint Mózes a 
Sínai hegyen (4,1), ezt követıen mint 
új törvényadó lép fel (5,3). Az írástu-
dók tekintélyüket Mózestıl veszik, de 
Jézus felül akarja múlni az ı tekinté-
lyüket (5,17–20). 

Lukács evangéliuma Jézust a prófé-
tai funkciójában köti Mózeshez. Mó-
zeshez hasonlóan Jézus is 70 vagy 72 
tanítványt választott ki, akiket eltöltött 
a Szentlélek (10,1.17). Aki nem hallgat 
Mózesre és a prófétákra, az nem fog 
hinni Jézusnak sem, miután feltámadt 
(16,29–31). 

Mózes törvényét Jézus felülmúlja, 
ezt állítja János már az evangéliuma 
prológusában (1,17). János Jézust és 
Mózest ugyanúgy az isteni kinyilat-
koztatás eszközének tartja, ezért 
egymás ellen ki nem játszhatók, Mózes 
törvényébıl nem lehet Jézus ellen 

érvelni. Véleménye szerint az Írások, 
tehát Mózes törvényei is róla tanús-
kodnak (5,39.45). A vakon született 
fiú meggyógyítását követı vita köz-
ponti gondolata, hogy Jézus is éppen 
úgy kinyilatkoztató, mint Mózes. Ezért 
János evangéliuma párhuzamot feltéte-
lez Mózes és Jézus egyes cselekedetei 
között: Mózes a rézkígyót szegeztette 
keresztre azért, hogy megszőnjék a kí-
gyómarás halálos következménye, Jé-
zust is áldozatként fogják a keresztre 
szegezni (3,14). A kenyérszaporítást az 
evangélista a pusztai mannához hason-
lítja, mindkettıt Isten adta, ott Mózes, 
itt Jézus a közvetítı (6,32–35, 48–51).  

Pál Mózest és Jézust szembeállítja 
egymással. A törvény betője származik 
Mózestıl (Róm 5,14 1Kor 9,9), míg 
Jézustól az élet és a megigazulás (Róm 
10,9, 2Kor 3,7, Gal 3,17). Pál számára 
persze Mózes törvényének szolgái a 
zsinagógai törvénykezés gyakorlói, a-
kik szerinte lélektelenül végezték szol-
gálatukat. A Zsidókhoz írt levélben azt 
hangsúlyozza a szerzı, hogy Jézus 
mindenben felülmúlja Mózest. Jézus 
hősége nagyobb jelentıségő, mint Mó-
zes szolgálata, mivel Jézus Isten fia, a 
mennybıl szállott alá, míg Mózes csak 
szolga az Isten házában (3,2). Jézus a 
mennyei szentély fıpapja, míg Mózes 
csak földi templomot épített (8,5). 

Mózes ábrázolásai közül a legis-
mertebb Michelangelo Mózes szobra 
Rómában, a San Pietro in Vincoli 
templomban. A szobrász a Vulgata fél-
refordítása alapján Mózesnek szarva-
kat faragott: a héber szövegben Mózes 
homloka fénylett, a héber fénysugár 
szót szarvakkal fordította Jeromos. 

Folytatjuk… 



A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hét-
köznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia ál-
tal támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. 

Az elmúlt két héten a perselyben összesen 109.400.-Forint győlt össze, melyet 
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek 
áldozatos támogatását! 

 

 

2008. szeptember 19-étıl kezdıdıen karácsonyig, azaz december 19-ig 
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, aki másként 
tud böjtölni (egészségi állapot, egyéb nehézségek, ill. aki más imát szeretne 
erre a szándékra végezni), az tegye azt, csak érezze át ennek önmagával 
szembeni húsbavágó jellegét. 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 
 

 

 

MEGHÍVÓ 
Négy este a házasságról 

 

A Családok Jézusban Közösség következı elıadására, beszélgetésre és agapéra 
hívjuk a házaspárokat 2008. december 10-én az Országúti Ferences Plébánia (Margit 
krt. 23.) második emeleti hittantermébe 20:30-ra. Az elıadások nem egymásra 
épülnek, hanem külön témaköröket dolgoznak fel. Így azokat is várjuk, akik csak 
egy alkalom tudnak jelen lenni! 
 

Az elıadás témája: „Különbözıségeink" 
 

"Isten megteremtette az embert, saját képmására alkotta, férfinak és nınek 
teremtette." (Ter.1,28) Férfiak és nık vagyunk, de miben különbözünk még? 
 

Családok Jézusban Közösség 
 

 

 

Az imaapostolság szándékai december hónapra 
Általános: …………………………………………  

Missziós: ………………………………………. 
 
 



Templomunk programjai (2008. november 30. – december 14.): 
 

A múlt vasárnapi Karitász-győjtés eredménye 892.200,- Ft volt. Köszönjük a 
testvérek nagylelkőségét! 

Decemberben reggel 8 órakor minden nap szentmisét mutatunk be kedves 
halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében kérjék, és ugyanitt 
adják le a borítékokat azokkal a nevekkel, akikért ezeken a szentmiséken 
imádkozni szeretnének. 

A decemberi roráte-misék (dec. 1 – 24-ig) hétköznap reggel 6 órakor fognak 
kezdıdni. Akik decemberi vasárnap reggel 6-os misére fizettek be, azok 
számítsanak rá, hogy a szándékaikért vasárnap reggel ½ 7 órakor imádkozunk. 

December 3., szerda Xavéri Szent Ferenc áldozópap ünnepe. 

December 5-e elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise. 

December 6., szombat, Szent Miklós püspök ünnepe, Miklós atya névnapja. 
Kérjük számára a Jóisten áldását! Az esti 6-os szentmise után az adventi 
szombat esték keretében (kb 18.30-tól) Madassery Sebastian indiai születéső 
verbita atya fogja az elmélkedést vezetni. Mindenkit szeretettel várunk! 

December 7. elsıvasárnap, délután 5-6 óráig Szentségimádást tartunk. 

December 8., hétfı a Boldogságos Szőz Mária Szeplıtelen Fogantatásának 
ünnepe. 

December 13., csütörtök szombat, Szent Lúcia szőz és vértanú ünnepe. Ezen a 
napon lesz az elsıáldozók elsı gyónása, kérjük értük a testvérek imáit. 
Ugyancsak ezen a napon a hittanos gyerekeknek lelkinapot tartunk a 
hittanteremben. Az esti 6-os szentmise után adventi szombat esték keretében 
Csernáth Zoltán atya a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) Templom 
káplánja fogja az elmélkedést vezetni. Mindenkit szeretettel várunk! 

Plébániánkon ismét elkezdıdik a házasság szentségére való felkészítés a 
jegyesek számára. A ferences atyák, Gorove László diakónus és felesége több 
házaspárral együtt tartják a jegyesoktatást. Errıl a hirdetıtáblán részletes 
tájékoztató olvasható. Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy 
ismerıseik, akik 2008-ban templomunkban szeretnének házasságot kötni, 
azokat értesítsék, hogy január 31-ig jelentkezhetnek az irodában.  

 

 

• 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 (csak 
irodaidıben): 315-0944. E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: www.orszagutiferencesek.hu 


