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Evangélium 
…”íme, az Isten báránya”…

(Jn 1,35-42) 

Az újszövetségben 34-szer for-

dul elő a bárány szó. Ebből hu-

szonkilenc alkalommal a Jelené-

sek könyvében. Ez nemcsak azért 

titkos könyv, mert üzeneteket 

közöl az eljövendő események 

bekövetkezéséről, vagy a Római 

Birodalomról, hanem elárulja a 

legnagyobb misztériumot: milyen 

az Isten. Mit akar az Isten? 

Az Újszövetség, de valójában a 

kereszténység Jézus halálának 

magyarázata. Kimagyarázása 

annak, hogy Jézust nem ölték 

meg, hanem önként vállalta ér-

tünk a halált. Kimagyarázása a 

halálnak, ami nem pusztulás, 

hanem hazautazás. Kezdetektől 

fogva az különböztette meg a ke-

resztényeket a más vallásúaktól, 

hogy tudatosan félremagyarázták 

az életet is és a halált is. Kizáró-

lag emiatt a félreértés miatt, tö-

megek csatlakoztak a keresztény 

valláshoz. 

A jánosi gondolkodásmód úgy 

írja le Jézus halálát, mint az 

Egyiptomból történő szabadulást. 

Izrael az emberi fajt jelenti, 

Egyiptom a bűnt, ami elnyomja 

bennünk az élni akarás csíráit. A 

megváltó Isten és annak eszköze 

a húsvéti bárány vére a szabadu-

lás. A szemöldökfára rajzolt véres 

jel különbözteti meg az életben 

maradó zsidókat a halálra ítélt 

egyiptomiaktól. 

A keleti egyház, de régebben mi 

katolikusok is, a behajtott térdű 

nyugodtan ülő bárány képét 

nyomtattuk az ostyára. A II. Va-

tikáni Zsinatig használatban volt 

egy báránybőr, amit agnus Dei-

nek hívtak, abban szállították és 

tárolták a húsvéti gyertyát. 

A bárány előre hajlított mellső 

lábával győzelmi zászlót tart. A 

régi római Szent Péter bazilika 

szentélyében egy bárány látható 

az üres sír előtt. A Szent Kozma 

és Damján templomban úgy ábrá-

zolják a bárányt, ahogyan a Jele-

nések könyvében (22. fejezet) leír-

ták, egy hegy tetején, ahonnan az 

élő víz forrásai fakadnak. A do-

rozsmai főoltáron is a hétpecsétes 

könyvön pihen az Isten báránya. 

A főoltár vége nem egyenes, ha-

nem ferde. Ez egy koporsónak az 

alja. Az örök élet örömhírét hozta 

el nekünk, sír szélén álló kétség-

beesett embereknek, a győzelmes 

bárány. 

Coetzee (dél-afrikai születésű, 

Auszráliában élő irodalomtörté-

nész, regényíró) mondatai segítsé-

get nyújtanak abban, miért találó 

kifejezés Jézusról, hogy ő az Isten 

báránya. 

Amikor szenvednie kellett nem 

panaszkodott. 

Nem sajnálta önmagát, nem is 

sajnáltatta. 

Nem vádolt senkit azért, ami 

vele történt. 

Sebzettségében a lelke nem vált 

keménnyé. 

Szenvedése közben tudott má-

sokra figyelni. Kapcsolatban volt 

azokkal, akik körülvették. Párbe-

szédben maradt azokkal is, akik 

vádolták, megütötték, gúnyolták. 

Annak ellenére, hogy elhagyatva 

érezte magát, nem zárkózott be. 

Szenvedésében érdeklődő figye-

lemmel fordult Máriához, János-

hoz, a két latorhoz. Vigasz nélkül 

is ahhoz kiáltott, aki nem mentet-

te meg a szenvedéstől. 

„Ne a szenvedés megszüntetését 

keresd, ne arra törekedj, hogy ke-

vesebbet szenvedj, hanem arra, 

hogy a szenvedés ne változtasson 

téged rosszabbá” (Simone Weil). 

G.F.  

A pestis és az 

„Üdvözlégy” 
 Az évszázadok óta imádkozott 

Üdvözlégy Mária imádság két 

részből áll. Először Gábor angyal 

köszönti a szent Szüzet, majd 

Erzsébet az asszonyok között ál-

dottnak mondja a hozzá látogató 

Istenanyát. Eleinte Erzsébet kö-

szöntésével be is fejeződött az 

„üdvözlégy”. 

Később a pestis, más néven fe-

kete halál idején bővítették ki a 

ma is ismert kérésekkel. 

A második részről (Asszonyunk 

Szűz Mária, Istennek szent any-

ja, imádkozzál érettünk bűnösö-

kért, most és halálunk óráján), 

úgy hitték, hogy a pestis járvány 

idején fogalmazták meg, kérve a 

Szent Szűz közbenjárását, hogy a 

vészt mielőbb szüntesse meg. 

Tiszteletreméltó Fulton J. 

Sheen az ima eredetét következő-

képpen magyarázza könyvében 

(The World’First Love). „Az élet 

két döntő pillanata hangzik el a 

„most” és a „halálunk óráján” ki-

jelentésekben. Ez egy ösztönös 

kiáltás, a nagy veszély kétségbe-

esett perceiben. A fekete halál, 

ami Európát sújtotta, és lakossá-

gának egyharmadát elpusztítot-

ta, megtanította az embereket 

imádkozni. Sürgette a híveket, 

hogy kiáltsanak bizalommal Má-

riához, mert ő biztosan támogatni 

fogja őket most és haláluk óráján. 

A kettő között (most és a halál 

órája) időben nem volt sok kü-

lönbség”. 

Donald H. Calloway atya 

ugyanezt erősíti meg, amikor azt 

mondja: a „pestis után, az 

„üdvözlégy” második része egyes 

szerzetesrendek, kamalduliak, 

ferencesek breviáriumában is 

megjelenik. A 14. század embere 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: József volt, egy jómódú 

arimateai ember, aki maga is Jé-

zus tanítványa volt. Bement Pilá-

tushoz és elkérte Jézus testét. 

Pilátus elrendelte, hogy adják ki 

neki. József levette a testet, tisz-

ta gyolcsba göngyölte, s sziklába 

vájt új sírboltjába helyezte. A sír 

bejáratához nagy követ hengerí-

tett és elment. (Máté 27,57) 

Új kérdésünk: Hogy hívták 

azt az itáliai századost, aki az 

Úr angyala kérésére üzenetet 

küldött Péter apostolnak? 

(Apcsel 10, 5) 

1. Áron? 

2. Kornéliusz? 

3. Fülöp? 

4. Gamáliel? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A szeren-

csés nyertes nevét a március 7-i 

számban közöljük. 

A február 7-i játék nyertese:    

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Létige 
21. v.: Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 

3,18-22; Mk 1,12-15  

22. h.: 1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13

-19  

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

15  

24. sz.: ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 

112; Jn 15,9-17  

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

hh; Zs 137; Mt 7,7-12  

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

5,20-26  

27. sz.: MTörv 26,16-19; Zs 118,1-

8; Mt 5,43-48  

28. v.: Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18; 

Zs 115; Róm 8,31b-34; Mk 

9,2-10  

Hirdetések 
 Nagyböjtben pénteki napokon a 

keresztút reggel ¼ 7-kor kezdő-

dik. 

 Ma, február 21-én, nagyböjt első 

vasárnapján a szentmisék végén 

hamvazás lesz. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Mátyás – Geiger Ágnest életé-

nek 44. évében február 8-án; 

† Baglyas Istvánnét sz. Zádori 

Ilonát 72. évében február 9-én; 

† Fábián Viktorint életének 72. 

évében február 11-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó út-

jukra kísértük. 

P.Gy. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Mert belülről, az em-

berek szívéből erednek a go-

nosz gondolatok” (Mk 7,21) 

Az egyik, február 21. és február 

28. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„ E e e é k r s s s z t 

e e e e e é g i k l l n s t t ,  é s 

a á d i k k m o o t z z 

deéiklöőrttüz.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, péntek 

estig dobják be a plébánia posta-

ládájába. A Létige segít! A he-

lyes megfejtők között egy könyvet 

sorsolunk ki. A nyertes nevét a 

március 7-i számban közöljük. 

A február 7-i játék nyertese:   

Farkas Dezsőné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
nagy szükségét érezte, hogy az 

„üdvözlégy” második része re-

ményteljes, egészséges jövőt ígérő 

könyörgéssel érjen véget”. 

Az „üdvözlégy”-et más-más for-

mában imádkozták Európa-

szerte. Hivatalosan ismertté és 

elfogadottá a tridenti Zsinat Ka-

tekizmusa tette (1555). Első 

nyomtatott megjelenése az 1568-

ban kiadott Római Breviárium-

ban volt olvasható. 

G.F. 

Képoszlopok 
A kereszthez hasonló tisztelet-

ben részesülnek az út menti fül-

keszerű képoszlopok, gyakoribb 

nevükön Mária képek, valamint a 

különböző szentek faluszéli és 

határbeli szobrai. Utóbbiaknál 

elsősorban a szent ünnepén 

imádkoztak. Templom nélküli 

településeknél elsősorban a fülke-

szerű képoszlopok esetenként 

kápolna alakú épületekké nőttek, 

amelyekben oltárt is lehetett állí-

tani. Vasárnap délután ezeknél a 

Mária képeknél és kápolnáknál 

gyűltek össze az asszonyok, hogy 

elvégezzék közös jámbor ájtatos-

ságukat.  

(Katolikus Lexikon) 

N.-né és K.L.-né 


