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Evangélium 
…”szemet szemért és 

fogat fogért”… (Mt 5,38) 

A szemet szemért, fogat fogért 

kölcsönös visszafizetés elvén ala-

puló elégtétele nemcsak a leg-

ősibb Hammurabi törvénykönyvé-

ben, hanem az Ószövetségben is 

megtalálható. Jézus sem töröli el 

ezt a parancsot, hanem jóváhagy-

ja. Érvényessége tovább él az Új-

szövetségben, csak a végrehajtó 

személyének súlypontja kerül 

máshová.  

Azt olvassuk az Evangélium-

ban, „aki szégyell engem és a taní-

tásomat, azt az Emberfia is szé-

gyellni fogja, amikor majd eljön 

Atyja dicsőségében a szent angya-

lokkal” (Mk 8,38). Szent Pál 

egyetért Jézus szavaival, és a 

megbántásra ő sem megbocsá-

tást, hanem a gonoszok arányos 

megbüntetését látja helyesnek. 

„Aki lerontja az Isten templomát, 

azt Isten elpusztítja. Isten templo-

ma ugyanis szent, s ti vagytok 

az”  (1Kor 3,17). 

Kérdezhetjük, mitől új a krisz-

tusi parancs, hiszen az Ószövet-

ségben elégtételre éhes indulat 

továbbra is szomjazik benne. 

Ezt is ki lehet forgatni. Mond-

hatjuk, bennem nincs rosszindu-

lat, csak az igazságot szeretem és 

keresem. 

Dosztojevszkijnél, „Feljegyzések 

az egérlyukból” című regényében 

olvasható, hogy „az ember azért 

áll bosszút, mert igazságosnak 

találja. Tehát megtalálta az el-

sődleges okot, alapot, vagyis az 

igazságosságot. Következésképp 

minden tekintetben megnyugo-

dott, úgyhogy nyugodtan sikere-

sen áll bosszút, mivel biztos ab-

ban, hogy becsületes és igazságos 

dolgot cselekszik. Én azonban 

nem látok itt igazságosságot, 

erényt sem találok semmilyet, kö-

vetkezésképpen ha bosszút állok, 

csak rosszindulatból teszem.” 

Jézus újdonsága, a bosszút álló 

személyét változtatta meg. Amit 

eddig az ember végzett, azt most 

Isten kivette a kezéből. Mondván, 

én az Isten fogok bosszút állni 

mindenért és mindenkiért. Ho-

gyan is olvassuk a rómaiakhoz írt 

levélben? „Rosszért rosszal senki-

nek ne fizessetek. Törekedjetek 

arra, ami jó minden ember szemé-

ben. Amennyire rajtatok áll, élje-

tek mindenkivel békességben. Ne 

szolgáltassatok magatoknak igaz-

ságot, szeretteim, hanem hagyja-

tok teret az Isten haragjának, hi-

szen írva van: „Enyém a bosszú, 

én majd megfizetek – mondja az 

Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj 

neki enni, ha szomjazik, adj neki 

inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat 

raksz a fejére. Ne engedd, hogy 

legyőzzön a rossz, inkább te győzd 

le a rosszat jóval.”  (Róm 12,17-

21). 

Mikor áll bosszút az Isten? És 

hogyan? - kérdezi a türelmetlen 

ember. Mert én minél előbb sze-

retném. Úgy, hogy neki fájjon, én 

pedig örömöm találjam benne. 

Neki kárára, nekem megnyugta-

tásomra legyen. Isten bosszúja 

más. Az olyan büntetés, ami min-

denkinek az előnyét, tehát üdvös-

ségét akarja. 

  

Franciaország egyik kisvá-

rosában egy fiatalember az utca 

túloldalán, reverendában sétáló 

papra lett figyelmes. Hogy nevet-

ségessé tegye, elkezdett károgni rá, 

mint a fekete varjak. A tiszteletes 

átment az utca másik oldalára, és 

egy frankot adott a fiatalember-

nek. Ezt miért kaptam? - kérdezte 

a szemtelen ifjú. Mert amikor a 

gyermekek kiabálnak, az azt je-

lenti, éhesek. Vegyél magadnak 

barátom valami falnivalót, hidd 

el, annak jobb íze van, mint a 

papnak. Azt kóstolgasd, ne en-

gem! 

Istené a bosszú! Ő tudja, kit kell 

megütni, kit kell megsimogatni, 

kinek kell kenyeret adni, kinek 

csak egy jó szót mondani. Igen, ő 

tudja, kinek mi van a lelkében. Ki 

mire éhes. 

G.F.  

Hamvazószerda 

Ezen a napon kezdődik a nagy-

böjt, de hasonlóan az önmegtaga-

dás időszakának pénteki napjai-

hoz, ezen a szerdán is Jézus szen-

vedésére emlékezünk. A húsvétot 

bevezető negyvennapos előkészü-

let két lába, a böjt és az önmegta-

gadás. Századokon át szerdán 

ugyanúgy böjtöltek, mint pénte-

ken. 

Az utóbbiról tudjuk, hogy ennek 

a napnak, nagypénteknek dél-

utánján áldozta magát értünk 

Krisztus a kereszten. 

De szerdából hogyan lett böjti 

nap? 

A 19. században egy hatalmas 

gyűjtemény került kiadásra, ami 

prédikációkat foglalt magába. 

Szerkesztője Joseph S. Exell és 

Henry Donald Maurice Spence-

Jones volt. 23 kötetből állt, 22 

ezer oldal terjedelmű volt, 95 ezer 

címszót tartalmazott, 30 éven át, 

100 szakember dolgozott rajta. 

Angol neve A Pulpit Commentary 

on Catholic Teaching.  

Ennek magyarázata szerint 

azért választották a keresztények 

szerdát és pénteket böjti napnak, 

hogy a Rómában népszerű po-

gány szokásokat minél inkább 

visszaszorítsák és megszüntes-

sék. Ezt írja: 

„A korai egyházban szerdán és 

pénteken böjtöltek. A legmegfele-

lőbb döntés volt ezek választása, 

mert a pogányok szerdán Merkúr 

pogány istent imádták, pénteken 

pedig Vénusz istennőnek áldoz-

tak. Merkúr a kereskedők, sze-

rencsevadászok, rablók istene. 

Vénusz a testi gyönyörök és a 

kicsapongás istennője. Ezért Mer-

kúr napján, szerdán az igazságta-

lanul elkövetett bűnökért böjtöl-

tek, míg pénteken, Vénusz nap-

ján, a tisztátalanság vétkébe 

esettekért könyörögtek.” 

Elképzelhető ez a magyarázat 

is. A szerdai böjtölés elsődleges 

oka azonban mégis Júdás árulá-

sához köthető. Amikor eladta 

Mesterét, a hagyomány szerint 
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Keresztelő Jánosnak 

miért van szárnya az 

ikonokon? 
A legtöbb keresztény hagyo-

mány úgy tartja, hogy Keresztelő 

János az utolsó ószövetségi prófé-

ta. Ő Krisztus előfutára, a dicső-

séges jövőbelátó. Illés prófétához 

hasonlóan neki is szárnya van, 

hiszen isteni küldetésben jár. A 

görög szó euangelos angyalt, kül-

döttet jelent, aki jó hírt hoz. 

De ha ez így van, akkor más 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz a „példabeszédek után” 

volt. Amikor Jézus a sokasághoz 

beszélt, a tanítványainak el-

mondta Izajás szavaival, miért 

beszél példabeszédekben:  

„Hallván hallotok, de nem érte-

tek, nézvén néztek, de nem lát-

tok, szemüket behunyják, hogy 

szemükkel ne lássanak, fülükkel 

ne halljanak, s szívükkel ne ért-

senek, nehogy bűnbánatot tartsa-

nak, és meggyógyítsam őket” 

Új kérdésünk: Melyik bibliai 

személy alkudozott Istennel a 

Szodomában lakó igaz embe-

rekért?  ( Teremtés 18,16)                           

1. Lót? 

2. Ábrahám? 

3. Izmael? 

4. Hágár? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki.   A nyertes 

nevét a március 15-i számban 

közöljük. A farizeusokkal kapcso-

latos játék nyertese: Nyerges 

Józsefné volt. 

M.L. 
Hirdetések 
• A nagyböjti időben pénteken a 

keresztút reggel ¼ 7-kor kezdő-

dik. 

• Ma nagyböjt első vasárnapja, 

egyben a hónap első vasárnapja 

van. A délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. Ezen a napon a szentmi-

sék végén hamvazás lesz. 

• A héten lesz első péntek, a reg-

geli mise végén imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát, majd dél-

előtt a betegeket látogatjuk. 

• Március 8-án, vasárnap délután 

3 órai kezdettel a Katolikus Kör 

tartja találkozóját a plébánia 

hittantermében. 
P.Gy. 

Létige 
1. v.: Ter 2,7-9; 3,1-7; Zs 50; Róm 

5,12-19; Mt 4,1-11 

2. h.: Lev 19,1-2.11-18; Zs 

18B; Mt 25,31-46 

3. k.: Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-

15 

4. sz.: Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29

-32 

5. cs.: Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-

hh; Zs 137; Mt 7,7-12 

6. p.: Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 

5,20-26 

7. sz.: MTörv 26,16-19; Zs 118,1-

8; Mt 5,43-48 

8. v.: Ter 12,1-4a; Zs 32; 2Tim 

1,8b-10; Mt 17,1-9 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Dániel Ábel, Maróti Péter és 

Pántos Szilvia Viktória gyermeke 

a keresztség szentségében része-

sült február 23-án. 

Temetés:  

† Gyuris Józsefet életének 73. 

évében; 

† Zanócz Jánosnét sz.: Kádár 

Margitot életének 84. évében feb-

ruár 17-én utolsó útjukra kísér-

tük. 

P.Gy. 

szerda volt. 

Ezzel ez a nap is Jézus szenve-

déstörténetének részévé vált. 

Mint a kereszthalálhoz vezető 

számtalan szomorú előzmények 

egyike. Nem csak egy-két napon, 

hanem az egész nagyböjti időben, 

mi is engesztelünk ezért az árulá-

sért, és emlékeztetjük magunkat 

arra, mi is hányszor megtagadjuk 

Krisztust, bizonytalan, vagy el-

hallgatott, sokszor érdekeket fon-

tosabbnak tartó döntéseinkkel. 

A kalendárium szerint szerda 

már nem böjti nap. A hagyomány 

mégis megőrizte, ha nem is sokat, 

de egyet belőle. Hamvazószerdát, 

amivel a szent nagyböjti idősza-

kot kezdjük. 

G.F. 

isteni feladattal megbízott embe-

rek miért nem viselnek szárnya-

kat? Az apostolok, vagy az Ószö-

vetség nagyhírű prófétái? A vá-

lasz az evangéliumokban van 

elrejtve. 

Mindkét örömhírben (Lukács 

7,28 és Máté 11,11) Jézus világo-

san tudomásunkra hozza, hogy 

asszonyok szülöttei között nem 

született nagyobb Keresztelő Já-

nosnál. Az előfutár születésének 

ünnepén (június 24.) azt énekel-

jük a liturgiában, hogy János a 

próféták koronája és betetőzője. 

Személyének sajátos helye van a 

szentek között. Mennyei ember ő, 

a pusztaság angyala. 

A hagyomány szerint János, 

távol a városok zajától angyali 

életet élt. Meghirdette a Messiás 

eljövetelét, ezért ő szó szerint 

hírnők, azaz angyal. De a reme-

ték példaképe. Imádsága, önfe-

gyelme, szüzessége, anyagi dol-

goktól való mentessége, az eljö-

vendő Messiás meghirdetése: 

mindezek Isten hírnökévé, an-

gyalává tették őt. Ezért amikor 

róla beszélnek, mint „angyali” 

életet élő prófétát látnak benne, 

aki nem véletlenül lett a pusztai 

remeték védőszentje. 

G.F. 


