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+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 

    Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, 

és életét adja váltságul üdvösségünkért. 

    Abban az időben: 

      Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: ,,Mester, 

szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.'' 

    Ő megkérdezte: ,,Mit kívántok, mit tegyek nektek?'' 

    Ezt felelték: ,,Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal 

oldaladon üljön a te dicsőségedben.'' 

    Jézus így válaszolt: ,,Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, 

amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én 

megkeresztelkedem?'' 

      Azt felelték: ,,Meg tudjuk tenni!'' 

    Jézus így folytatta: ,,A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a 

keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb 

és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek 

készült.'' 

    Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus 

odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: 

    ,,Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, 

és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha 

valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar 

lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy 

szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.'' 

 

Ezek az evangélium igéi. 
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1. Lectio – olvasás  

1.1. Biblikus vonal  

1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása 

35  Kai. prosporeu,ontai auvtw/| VIa,kwboj kai. VIwa,nnhj oi` uìoi. Zebedai,ou le,gontej auvtw/|( 
Dida,skale( qe,lomen i[na o] eva.n aivth,swme,n se poih,sh|j h`mi/n. 

 

És odamennek hozzá Jakab és János, Zebedeus fiai mondva neki: „Mester, akarjuk, 

hogy tedd meg nekünk, amit kérünk tőled.” 
 

36 o` de. ei=pen auvtoi/j( Ti, qe,lete, {me}poih,sw u`mi/n; 

 

Ő pedig mondta nekik: „Mit akartok, hogy megtegyem nektek?” 
 

 37  oi ̀de. ei=pan auvtw/|( Do.j h`mi/n i[na ei-j sou evk dexiw/n kai. ei-j evx avristerw/n kaqi,swmen evn 
th/| do,xh| sou. 

 

Ők pedig mondták neki: „Add nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, és másikunk a 

balodon üljön a dicsőségedben.” 
 

 38  ò de. VIhsou/j ei=pen auvtoi/j( Ouvk oi;date ti, aivtei/sqe. du,nasqe piei/n to. poth,rion o] evgw. 
pi,nw h' to. ba,ptisma o] evgw. bapti,zomai baptisqh/nai; 
 

Jézus pedig mondta nekik: „Nem tudjátok, mit kértek. Képesek vagytok meginni a 

kelyhet, amit én iszom meg, vagy megkereszteltetni a keresztséggel, amivel én 

megkeresztelkedem?” 
 

 39  oi ̀de. ei=pan auvtw/|( Duna,meqa. ò de. VIhsou/j ei=pen auvtoi/j( To. poth,rion o] evgw. pi,nw 
pi,esqe kai. to. ba,ptisma o] evgw. bapti,zomai baptisqh,sesqe( 
 

Ők pedig mondták neki: „Képesek vagyunk.” Jézus pedig mondta nekik: „A kelyhet, 

amit én megiszom, meg fogjátok inni, és a keresztséggel, amivel megkeresztelkedem, 

meg fogtok kereszteltetni, 
 

 40  to. de. kaqi,sai evk dexiw/n mou h' evx euvwnu,mwn ouvk e;stin evmo.n dou/nai( avllV oi-j 
h`toi,mastai. 
 

A jobbomon vagy a balomon való ülést pedig nem én adom, hanem akiknek 

elkészíttetett.” 

 
 41  Kai. avkou,santej oì de,ka h;rxanto avganaktei/n peri. VIakw,bou kai. VIwa,nnou. 

 

És hallva a tíz, elkezdtek haragudni Jakabra és Jánosra. 
 

 42  kai. proskalesa,menoj auvtou.j o` VIhsou/j le,gei auvtoi/j( Oi;date o[ti oì dokou/ntej a;rcein 
tw/n evqnw/n katakurieu,ousin auvtw/n kai. oi` mega,loi auvtw/n katexousia,zousin auvtw/n. 
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És odahívva őket Jézus mondja nekik: „Tudjátok, hogy akik azt hiszik, hogy 

uralkodnak a népeken, hatalmaskodnak felettük, és a nagyjaik a hatalmukat éreztetik 

velük. 
 

 43  ouvc ou[twj de, evstin evn u`mi/n( avllV o]j a'n qe,lh| me,gaj gene,sqai evn u`mi/n( e;stai ùmw/n 
dia,konoj( 
 
Közöttetek pedig ne így legyen, hanem, aki nagy akar lenni köztetek, legyen a 

szolgátok, 
 

44  kai. o]j a'n qe,lh| evn u`mi/n ei=nai prw/toj e;stai pa,ntwn dou/loj\ 

 

és, aki első akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a rabszolgája. 
 

45 kai. ga.r o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou ouvk h=lqen diakonhqh/nai avlla. diakonh/sai kai. dou/nai 
th.n yuch.n auvtou/ lu,tron avnti. pollw/n. 

 

Ugyanis az Emberfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem, hogy szolgáljon, 

és hogy az életét váltságdíjul adja sokakért.” 

 

 

1.1.2. Legfontosabb magyar fordítások 

Nova Vulgata 

Szent István Társulati Biblia 

Jeromos fordítás 

Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás 

Károli Gáspár revideált fordítása 

Simon Tamás László O.S.B. Újszövetség-fordítása 

 
35Et accedunt ad eum Iacobus et Ioannes filii Zebedaei dicentes ei: “ Magister, 

volumus, ut quodcumque petierimus a te, facias nobis ”.  
35Zebedeus fiai, Jakab és János eléje járultak, s megszólították: „Mester, szeretnénk, ha 

teljesítenéd egy kérésünket.”  
35Ekkor eléje járultak Zebedeus fiai, Jakab és János, és így szóltak: »Mester! Azt 

szeretnénk, hogy amit kérünk, tedd meg nekünk.«  
35Akkor odalépett hozzá Jakab és János, Zebedeus fiai. „Mester, kérték, szeretnénk, 

ha teljesítenéd egy kérésünket.”  
35És hozzájárulának Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt mondván: Mester, szeretnők, 

hogy a mire kérünk, tedd meg nékünk.  
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35Ekkor odalépett hozzá Jakab és János, Zebedeus fiai, és így szóltak: 

– Mester, azt akarjuk, tedd meg nekünk, amit kérünk. 

 
36At ille dixit eis: “ Quid vultis, ut faciam vobis? ”.  
36„Mit tegyek nektek?” – kérdezte.  
36Ő megkérdezte tőlük: »Mit akartok, hogy megtegyek nektek?«  
36„Mit akartok tőlem?” – kérdezte.  
36Ő pedig monda nékik: Mit kívántok, hogy tegyek veletek?  

– 36Mit akartok, mit tegyek meg nektek? – kérdezte. 

 
37Illi autem dixerunt ei: “ Da nobis, ut unus ad dexteram tuam et alius ad sinistram 

sedeamus in gloria tua ”.  
37„Add meg nekünk – felelték –, hogy egyikünk jobb oldaladon, másikunk bal 

oldaladon üljön dicsőségedben.”  
37Azt felelték: »Tedd meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk pedig a bal 

oldaladon ülhessen a te dicsőségedben.«  
37Azok megmondták: „Tedd meg nekünk, hogy egyikünk jobbodon, másikunk 

balodon üljön dicsőségedben.”  
37Azok pedig mondának néki: Add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, 

másikunk pedig bal kezed felől üljön a te dicsőségedben.  

– 37Add meg nekünk – mondták –, hogy egyikünk a jobb, a másikunk meg a bal 

kezed felől üljön majd dicsőségedben. 

 
38Iesus autem ait eis: “ Nescitis quid petatis. Potestis bibere calicem, quem ego bibo, 

aut baptismum, quo ego baptizor, baptizari? ”.  
38Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Készen vagytok rá, hogy igyatok a 

kehelyből, amelyből majd én iszom, vagy hogy a keresztséggel, amellyel én 

megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedjetek?”  
38Jézus erre azt mondta nekik: »Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, 

amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én 

megkeresztelkedem?«  
38Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok mit kértek. Készek vagytok arra, hogy igyatok 

abból a kehelyből, melyből én iszom? Vagy arra, hogy megkeresztelkedjetek azzal a 

keresztséggel mellyel én megkeresztelkedem?”  
38Jézus pedig monda nékik: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, a 

melyet én megiszom; és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én 

megkeresztelkedem?  
38Jézus így válaszolt: 

– Nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok inni azt a poharat, amelyet én kiiszom, 

és meg tudtok keresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? 
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39At illi dixerunt ei: “ Possumus ”. Iesus autem ait eis: “ Calicem quidem, quem ego 

bibo, bibetis et baptismum, quo ego baptizor, baptizabimini;  
39„Készen” – felelték. Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is 

isztok, s a keresztséggel, amellyel engem megkeresztelnek, ti is megkeresztelkedtek. 
39Ők azt felelték neki: »Meg tudunk.« Ekkor Jézus azt mondta nekik: »A kehelyből, 

amelyből én iszom, inni fogtok ugyan, és a keresztséggel, amellyel én 

megkeresztelkedem, ti is meg fogtok keresztelkedni.  
39„Készek vagyunk” – felelték. Jézus erre így szólt hozzájuk: „Abból a kehelyből 

ugyan, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és azzal a keresztséggel, amellyel én 

megkeresztelkedem, ti is meg fogtok keresztelkedni,  
39Azok pedig mondának néki: Megtehetjük. Jézus pedig monda nékik: A pohárt 

ugyan, a melyet én megiszom, megiszszátok, és a keresztséggel, a melylyel én 

megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; 

– 39Meg tudjuk tenni – felelték. Jézus erre ezt mondta nekik: 

– A poharat, amelyből én iszom, ki fogjátok inni, és a keresztséggel, amellyel 

megkeresztelkedem, meg fogtok keresztelkedni,  

 
40sedere autem ad dexteram meam vel ad sinistram non est meum dare, sed quibus 

paratum est ”. 
40De hogy jobb és bal oldalamon ki üljön, afelől nem én döntök. Az a hely azokat 

illeti, akiknek készült.” 
40De azt megadni, hogy a jobbomon vagy a balomon ki üljön, az nem az én dolgom. 

Az azoké lesz, akiknek készítették.« 
40de hogy jobbomra vagy balomra üljetek, azt nem én döntöm el, mert ez azoknak jár, 

akiknek készült.”  
40De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem 

azoké lesz az, a kiknek elkészíttetett.  
40de hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem én döntöm el, hanem azoké 

lesz, akiknek készítették. 

 
41Et audientes decem coeperunt indignari de Iacobo et Ioanne.  
41Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.  
41Amikor a tíz meghallotta ezt, haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra.  
41Ennek hallatára a többi tíz megneheztelt Jakabra és Jánosra.  
41És hallván ezt a tíz tanítvány, haragudni kezdének Jakabra és Jánosra.  
41Amikor a másik tíz tanítvány ezt meghallotta, haragudni kezdett Jakabra és 

Jánosra.  
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42Et vocans eos Iesus ait illis: “ Scitis quia hi, qui videntur principari gentibus, 

dominantur eis, et principes eorum potestatem habent ipsorum.  
42Jézus ezért odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a 

világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s vezető embereik éreztetik 

velük hatalmukat.  
42Jézus azonban magához hívta őket, és azt mondta nekik: »Tudjátok, hogy akiket a 

nemzetek fejedelmeknek tekintenek, azok uralkodnak rajtuk, és a nagyok 

hatalmaskodnak felettük.  
42Jézus ezért magához hívta őket és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy azok, akiket a 

világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket 

éreztetik velük.  
42Jézus pedig magához szólítván őket, monda nékik: Tudjátok, hogy azok, a kik a 

pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettök, és az ő nagyjaik 

hatalmaskodnak rajtok.  
42De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk: 

– Tudjátok, hogy akiket a népek fejedelmeinek tartanak, azok hatalmaskodnak 

rajtuk, vezéreik pedig zsarnokoskodnak fölöttük.  

 
43Non ita est autem in vobis, sed quicumque voluerit fieri maior inter vos, erit vester 

minister;  
43Közöttetek azonban ne így legyen. Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a 

szolgátok,  
43Köztetek azonban ez nem így van, hanem aki nagy akar lenni, az legyen a 

szolgátok;  
43Köztetek azonban ne így legyen, hanem aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok,  
43De nem így lesz közöttetek; hanem, a ki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti 

szolgátok;  
43Közöttetek azonban ez nem így van, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az a 

szolgátok lesz;  

 
44et, quicumque voluerit in vobis primus esse, erit omnium servus;  
44és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája.  
44aki pedig első akar lenni köztetek, az a szolgája lesz mindenkinek.  
44és aki első akar lenni, legyen mindenkinek a cselédje.  
44És a ki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen: 
44és aki első akar lenni közöttetek, az mindenkinek a rabszolgája lesz.  

 
45nam et Filius hominis non venit, ut ministraretur ei, sed ut ministraret et daret 

animam suam redemptionem pro multis ”. 
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45Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, 

és életét adja váltságul sokakért.” 
45Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő 

szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.« 
45Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon és 

váltságul odaadja életét sokakért.” 
45Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő 

szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. 
45Az Emberfia ugyanis nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő 

szolgáljon, és váltságul adja életét sokakért. 

 

1.1.3. Behatárolás 

 

Az Úr szenvedésének, halálának és feltámadásának a harmadszori megjövendölése 

(Mk 10,32-34), és a jerikói vakokkal való találkozása (Mk 10,46-52) között a 

Jeruzsálembe vezető út során ábrázolja az evangélista ezt az epizódot: Mk 10,35-45. 

 

1.1.4. Szószerinti üzenet 

Márk hangsúlyozni kívánja, hogy: 

 Jézus nem uralkodni, hanem szolgálni jött. Ő nem hatalmaskodó, nem 

politikai Messiás. 

 Jézus a szolgálatban, az alázatban Úr. S ezt kéri a tanítványaitól is: ne 

törekedjenek hatalomra, ne rivalizáljanak egymással. A megjutalmazás 

az Isten feladata.  

 Jézus másokat felszabadító Messiás, ami jelképesen nagyon szépen 

megmutatkozik a következő epizódban: a jerikói vakok 

meggyógyításában is, akiket az Úr felszabadít a vakságból (Mk 10,46-

52). 

 Istennek van hatalma megdicsőíteni, és felemelni azokat, akik 

szolgálnak neki. 
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1.1.5. Kulcsszavak rövid elemzése 

dou/loj (dúlosz) (Mk 10,44): ’rabszolga’ 

A szolgaság legkiszolgáltatottabb formáját: a rabszolgaságot fejezi ki ez a szó. Azt a 

személyt jelöli, akinek nemcsak, hogy nincsen semmije, de valakinek a tulajdona is 

egyben. Jézus ezzel a kifejezéssel élve arra bátorítja a tanítványait, hogy legyenek 

mindenkinek a „rabszolgái”, vagyis törekedjenek úgy tevékenykedni mások javán, 

mint amilyen intenzitással, elszántsággal, ragaszkodással szolgálja egy rabszolga az 

urát. Szent Pál apostol magára Jézusra is alkalmazza ezt a szót, aki teljesen kiüresítve 

önmagát mintegy rabszolgai formát vett fel, hogy hasonló legyen az emberekhez (Fil 

2,7). Vagyis Jézus a teljesen önmagát odaadó szolgálatban is példakép a tanítványok 

számára. 

  

diakonh/sai (diákonészáj) (Mk 10,45): ’szolgál’ 

A szó a mások javára végzett tevékenységet jelenti. A Márk-evangélium ezt a 

kifejezést egy rendszerességet, folyamatosságot jelölő igeformában használja az 

angyalok (Mk 1,13), Simon Péter anyósa (Mk 1,31), és a kereszt közelében álló 

asszonyok kapcsán (Mk 15,41), akik nem egyszeri alkalommal, hanem rendszeresen 

szolgálták Jézust. Ezen az igehelyen viszont Jézus önmagára alkalmazza ezt a szót, 

amit meg is ismétel (Mk 10,45). Így az evangélista nyomatékosítani kívánja azt, hogy 

Jézus Krisztus nem másokon uralkodni kívánó, hanem másokat szolgáló Messiás. 

 

lu,tron (lütron) (Mk 10,45): ’váltságdíj’ 

Azt a díjat fejezi ki ez a szó, amit a rabszolgák felszabadítására fizettek ki. Az 

Újszövetségben csak kétszer szerepel ez a kifejezés, mindkét esetben Jézus 

beszédében ehhez az epizódhoz kapcsolódóan (Mt 20,28; Mk 10,45). Az a Jézus, aki 

mintegy Rabszolga lett (Fil 2,7), önmaga adja oda életét váltságdíjul, hogy az 

embereket felszabadítsa a bűn rabszolgaságából (Mt 20,28; Mk 10,45). Jézus Krisztus 

egy személyben tehát mint Rabszolga, mint Rabszolga-felszabadító, és mint 

Váltságdíj jelenik meg. Ő az, aki a saját élete árán, az igazi szabadságra vezet, és 

szabadít fel minden embert (Gal 5,1). A „sokakért” szófordulat a sokaságok 

sokaságát, vagyis mint egy gyűjtő fogalom, a „mindenkit” fejezi ki, hasonlóan a 

Mesternek az utolsó vacsorán mondott szavaihoz (Mt 26,28; Mk 14,24). Az Úr 
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mindenkiért odaadja magát, senki sincs kizárva a szeretetéből, a felszabadító 

szolgálatából. 

 

1.2. Kontextuális – kánoni párhuzamok 

Párhuzamok Márk evangéliumán belül 

 

4,13 “Aztán így folytatta: „Nem értitek ezt a példabeszédet. Hogy értitek meg akkor 

majd az összes példabeszédet?” 

10,51a “Jézus megkérdezte: „Mit tegyek veled?” 

 

Szinoptikus és jánosi párhuzamok 

Mt 4,21 “Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és 

testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is 

hívta.” 

Mt 5,19 “Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az 

embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont 

megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában.” 

Mt 20,20-28 “Akkor odament hozzá a Zebedeus-fiak anyja a fiaival együtt, és leborult 

előtte, hogy kérjen tőle valamit. Megkérdezte tőle: „Mit akarsz?” „Intézd úgy – felelte 

–, hogy két fiam közül az egyik jobbod, a másik balod felől üljön országodban.” Jézus 

így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd 

én kiiszom?” „Ki tudjuk” – felelték. Erre ő így folytatta: „Kelyhemet ugyan 

kiisszátok, de hogy jobb és bal felől üljetek, azt nincs hatalmamban megadni nektek. 

Az azokat illeti, akiknek Atyám szánta.” A többi tíz ennek hallatára megneheztelt a 

két testvérre. Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: 

„Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a 

hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük. A ti körötökben ne így legyen. Aki 

közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a 

cselédetek. Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő 

szolgáljon másoknak és odaadja az életét váltságul sokakért.” 

Mt 23,11 “Aki nagyobb közületek, az a szolgátok lesz.” 

Mt 26,39 “Valamivel odébb ment, és arcra borulva így imádkozott: „Atyám, ha 

lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem 

ahogyan te!” 
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Lk 12,50 “Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Annyira szorongok, míg be nem 

teljesedik.” 

Lk 22,25-27 “Erre ezt mondta nekik: „A királyok uralkodnak a népeken, s akiknek 

hatalom van a kezükben, jótevőknek hívatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A 

legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig mintha szolga 

volna. Mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az 

asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok volnék.” 

Jn 13,1 “Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a 

világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, 

mindvégig szerette.” 

 

Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben) 

 

Iz 53,10-12 “Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét 

engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr 

akarata. „Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és 

megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel 

gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a 

hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé 

sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.” 

ApCsel 12,2 “János testvérét, Jakabot karddal kivégeztette.” 

Róm 6,3 “Vagy nem tudjátok, hogy akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az 

ő halálában keresztelkedtünk meg?” 

1Kor 9,19 “Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, 

hogy minél többet megnyerjek.” 

2Kor 4,5 “Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, 

magunkat csak úgy, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért.” 

1Tim 2,5-6 “Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és ember között: az ember 

Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért és tanúságtételül a 

meghatározott időben.” 

1Pt 5,3 “Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak 

példaképei.” 
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2. Meditáció – elmélkedés 

2.1. Patrisztikus vonal 

2.1.1. Atyák Bibliája 

Így szól Krisztus Urunk: „Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a 

képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony 

mondom nektek: megkapták jutalmukat.” (Mt 6, 7). A farizeusokról mondja, akik nem 

annyira Isten tetszését keresték, hanem inkább az emberekét, nem az Úrtól várták 

jutalmukat, hanem emberektől. Akiktől meg is kapták, de ez a „fizetség” mulandó, 

talán másnap már nem is emlékeztek rájuk és az örök életre sem vezet el. Az Úristen 

bölcsen és ragyogóan osztja ki a jutalmat, annak mértéke szerint, hogy ki milyen 

módon, kinek vagy minek a kedvéért, tetszéséért tartja meg a Törvényt, gyakorolja a 

vallásosságot. Keresnek az emberek? Csodálnak téged? Tisztelnek? Annál jobban 

alázkodjál meg, vegyenek úgy, mint egy alattvalót, ahogyan Krisztus Urunk is 

tanította: „Köztetek azonban ez nem így van, hanem aki nagy akar lenni, az legyen a ti 

szolgátok; aki pedig első akar lenni köztetek, az a szolgája lesz mindenkinek.”  Egy szóval, 

gyakorold az alázatosságot, amiként illik az annak, aki szeret. Szeresd az 

alázatosságot és dicsőségben lesz részed. Ez az út vezet az igazi dicsőséghez, amelyet 

a szentek és angyalok élveznek Isten színe előtt. Krisztus akkor tanítványának fog 

vallani angyalai előtt és mennyei dicsőséggel koronáz téged, ha követed az Ő 

alázatosságát: „Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és 

alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.” (Mt 11, 29). 

Vö.: Cezáriai Baszileosz1, Szentbeszéd az alázatról, 7 (Basilio di Cesarea, Hom. de 

humilit., 7) 

 

2.1.2. Catena Aurea 

„Ez az evangéliumi szakasz másképpen szerepel Máté evangéliumában (ld. Mt 20, 

20kk) – hívja fel rá a figyelmet Szent Ágoston. Ott ugyanis az szerepel, hogy Jakab és 

János anyja kérte Jézust. Aranyszájú Szent János szerint ez úgy történhetett, hogy a 

Zebedeus fiak és anyjuk is odajárult Jézus elé, hogy közbenjárjon fiaiért. 

                                                           
1 Nagy Szent Vazul 
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„Nem tudjátok, mit kértek.” Aranyszájú szerint ez azt jelenti, hogy a tanítványok 

dicsőségről beszélnek, Jézus pedig küzdelmekről és erőfeszítésről; mert nem a 

jutalmak ideje ez, hanem a véré, a harcé és a veszélyeké. Szerinte az, hogy gyorsan 

felelnek Jézus kérdésére (Tudtok-e inni a kehelyből…) azért van, mert azt gondolják, 

hogy így meghallgatásra talál a kérésük. De Jézus a válaszában tudtukra adja, hogy 

méltók a mártírságra és arra, hogy úgy szenvedjenek, ahogy Jézus. 

A tanítványok felháborodása után Jézus arra tanítja meg az apostolokat, hogy az a 

legnagyobb, aki egyben a legkisebb, amiben ő példát mutat nekik, hiszen ő lett 

mindenkinek a szolgája. Ezért egyrészt hiábavaló az, hogy a Zabadeus-fiak szertelen 

dolgokat keresnek, másrészt hiábavaló a többi tanítvány méltatlankodása, mivel az 

erény magasságait nem erővel, hanem megalázkodással lehet elérni.” 

Felhasznált irodalom: 

AQUINAS, St. Thomas: Catena Aurea - Gospel of Mark, Grand Rapids, MI: Christian 

Classics Ethereal Library, http://www.ccel.org/ccel/aquinas/catena2.pdf (Letöltés 

ideje: 2017. november 28.), 161-164.o. 

 

2.1.3. Aranyszájú Szent János 

„Mivel a tanítványok sokszor hallották, amint Krisztus az országáról beszél, azt 

hitték, hogy országa még halála előtt eljön, s ezért most, amikor megjövendöli 

halálát, elébe járulnak, azzal a kéréssel, hogy azonnal tegye őket méltóvá az ország 

kiváltságaira. Végső soron azt kérik tőle, hogy tegyen meg számukra mindent, amit 

csak kívánnak. Szégyenkeztek azonban bizonyos emberi gyengeségek miatt, 

amelyeket magukban éreztek, Krisztus elé járulva félrevonták őt a tanítványoktól. 

Üdvözítőnk pedig a következő kérdést szegezi nekik, nem azért, mert nem tudta, mit 

akarnak kérni, hanem azért, mert azt akarja, hogy válaszoljanak neki: „Mit akartok, 

mit tegyek nektek?” 

A két tanítvány úgy vélte, hogy kiválóbb a többinél, s ezért azt hitték, hogy könnyen 

megkaphatják, amit kérnek. De hogy könnyebben célt érjenek, magukkal vitték 

anyjukat, hogy velük együtt könyörögjön Krisztushoz. 

 Krisztus így felel nekik: „Nem tudjátok, mit kértek”, mintha azt mondaná: te 

kiváltságokról és megbecsültségről beszéltek, én azonban küzdelemről és 

gyötrelemről. Ez ugyanis nem a jutalmak ideje, hanem a véré, a harcé és a 

veszélyeké. Ezért teszi hozzá: „Tudtok inni a kehelyből, amelyből én iszom?”  A 
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kérdés segítségével továbbviszi őket, hogy miközben szót váltanak vele, fokozódjon 

az érdeklődésük. 

Ennek kapcsán felmerül az a kérdés, hogy bárkinek is elő van-e készítve hely 

Krisztus jobbján. Azt kell mondanunk, hogy senki sem ül Krisztus jobbján vagy 

balján, mert trónusa megközelíthetetlen a teremtmények számára. Akkor mégis 

hogyan állíthatja: „hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el”? 

Mégis kijár valakinek, hogy a jobbján vagy a balján üljön? Krisztus a kérdezők 

problémájára válaszolt, és aláereszkedett ahhoz, ami foglalkoztatta őket, a két 

tanítvány ugyanis nem ismerte azt a fenséges trónust és széket, amely az Atya 

jobbján van, hanem csak egyvalamit kerestek, azt, hogy kitüntetett helyre kerüljenek, 

és magasabban legyenek, mint mások. És mivel azt hallották, hogy az apostolok 

tizenkét trónuson fognak ülni, a többieknél magasabban lévő helyet kértek 

maguknak, bár nem is tudták, mit kérnek.” 

Aranyszájú Szent János: Homiliae in loca Novi Testamenti 

 

2.2. Tanítóhivatali vonal 

2.2.1. Katolikus Egyház Katekizmusa 

Krisztus megváltó halála az üdvösség isteni tervében 

„JÉZUST ISTEN HATÁROZOTT TERVE SZERINT ÁRULTÁK EL” 

599. Jézus erőszakos halála nem szerencsétlen körülmények összjátékának gyümölcse 

volt. Isten tervének misztériumához tartozik, ahogy ezt Szent Péter már első, 

pünkösdi beszédében a jeruzsálemi zsidóknak elmagyarázta: Ezt az embert „Isten 

elhatározott terve és előretudása szerint” (ApCsel 2,23) árulták el. Ez a bibliai 

kifejezésmód nem azt jelenti, hogy azok, akik Jézust „elárulták” (vö. ApCsel 3,13), 

egy Isten által előre megírt jelenet passzív végrehajtói lettek volna. 

600. Az idő minden pillanata a maga aktualitásában jelen van Istennél. Ő tehát a 

maga „eleve elrendelésének” örök tervét meghatározza úgy, hogy belefoglalja 

minden egyes ember szabad válaszát az ő kegyelmére: „Mert valóban összefogott 

ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével (vö. 

Zsolt 2,1-2) a te fölkent szent szolgád, Jézus ellen, hogy végrehajtsák azt, amit 

hatalmad és akaratod előre elhatározott” (ApCsel 4,27-28). Isten az ő vakságukból 
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eredő cselekedeteket megengedte (vö. Mt 26,54; Jn 18,36; 19,11), hogy a maga 

üdvözítő tervét megvalósítsa (vö. ApCsel 3,17-18). 

„MEGHALT BŰNEINKÉRT AZ ÍRÁSOK SZERINT” 

601. Ezt az „Igaz Szolga” (vö. Iz 53,11; ApCsel 3,14) megölésére irányuló isteni tervet 

az Írás előre hirdette mint az egyetemes megváltás misztériumát, azaz az embereket 

a bűn rabszolgaságából kiszabadító megváltásét (vö. Iz 53,11-12; Jn 8,34-36). Szent 

Pál egy hitvallásban, amelyről azt mondja, hogy úgy „kapta” (vö. 1Kor 15,3), 

megvallja, hogy „Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint” (1Kor 15,3). 

Krisztus megváltó halála egész különlegesen teljesíti be a szenvedő Szolgáról szóló 

jövendölést (vö. Iz 53,7-8; ApCsel 8,32-35). Maga Jézus életének és halálának értelmét 

a szenvedő Szolga fényében mutatta meg (vö. Mt 20,28). Föltámadása után az 

Írásoknak ezt az értelmezését adta az emmauszi tanítványoknak (vö. Lk 24,25-

27), majd maguknak az apostoloknak (vö. Lk 24,44-45). 

„ISTEN ÉRTÜNK BŰNNÉ TETTE ŐT” 

602. Következésképpen Szent Péter az isteni tervbe vetett apostoli hitet így fejezheti 

ki: „Tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az 

atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a 

hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága vére árán. Ő előre, már a világ 

teremtése előtt kiválasztatott, de csak az utolsó időkben jelent meg miattatok” (1Pt 

1,18-20). Az emberek áteredő bűnt követő bűneinek büntetése a halál (vö. Róm 5,12; 

1Kor 15,56). Amikor tulajdon Fiát szolga alakjában (vö. Fil 2,7), tudniillik az elesett és 

a bűn miatt halálra szánt emberség formájában (vö. Róm 8,3) küldte el, Isten „őt, aki 

bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk őbenne” 

(2 Kor 5,21). 

603. Jézus nem ismerte az elvetettséget, mintha ő maga vétkezett volna (vö. Jn 

8,46). De a megváltó szeretetben, mely őt mindig egyesítette az Atyával (vö. Jn 

8,29), Istentől való bűnös eltévelyedettségünkben úgy magára vett bennünket, hogy a 

nevünkben elmondhatta a kereszten: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” 

(Mk 15,34). Mivel ennyire hozzánk, bűnösökhöz kötötte őt, Isten „saját Fiát nem 

kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta” (Róm 8,32), hogy „Fia halála által 

kibéküljünk ... Istennel” (Róm 5,10). 
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ISTEN A KEZDEMÉNYEZŐ AZ EGYETEMES, MEGVÁLTÓ SZERETETBEN 

604. Isten azáltal, hogy a bűneinkért odaadja a Fiát, kinyilvánítja, hogy az ő ránk 

vonatkozó terve a jóakaró szeretet terve, mely minden érdemünket megelőzi: „Ebben 

áll a szeretet, nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem hogy ő szeretett minket, 

és elküldte a Fiát engesztelésül a bűneinkért” (1Jn 4,10). „Isten azonban azzal ajánlja 

irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt 

értünk” (Róm 5,8). 

605. Ez a szeretet nem ismer kivételt. Jézus erre az elveszett bárány példázatának 

záradékában emlékeztetett: „Ugyanígy mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is 

elvesszen e kicsinyek közül” (Mt 18,14). Állítja, hogy „életét adja, váltságul sokakért” 

(Mt 20,28). Ez az utóbbi kijelentés nem leszűkítő értelmű: az emberiség egészét állítja 

szembe a Megváltó egyetlen személyével, aki odaadja magát, hogy megmentse azt 

(vö. Róm 5,18-19). Az Egyház az apostolok nyomán (vö. 2Kor 5,15; 1Jn 2,2) tanítja, 

hogy Krisztus kivétel nélkül minden emberért halt meg: „Nincs, nem volt és nem lesz 

olyan ember, akiért (Krisztus) ne szenvedett volna” (vö. Quiersy-i Zsinat 853-ban: De 

libero arbitrio hominis et de praedestinatione, 4. kánon: DS 624). 

Krisztus a bűneinkért ajánlotta fel önmagát az atyának 

KRISZTUS EGÉSZ ÉLETE ÁLDOZATI AJÁNDÉK AZ ATYÁNAK 

606. Isten Fia, aki nem azért szállt alá a mennyből, hogy a maga akaratát teljesítse, 

hanem annak akaratát, aki küldte (vö. Jn 6,38), „így nyilatkozik, amikor a világba lép: 

(...) Íme, eljövök, (...) hogy megtegyem, Isten, a te akaratodat; (...) mely akaratban 

megszentelődünk Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra” 

(Zsid 10,5-10). A Fiú megtestesülésének első pillanatától magáévá teszi megváltói 

küldetésének isteni tervét: „Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki 

küldött, s elvégezzem művét” (Jn 4,34). Jézus áldozata „az egész világ bűneiért” (1Jn 

2,2) az Atyával való szeretetközösségének kifejezése: „Azért szeret engem az Atya, 

mert én leteszem az életemet” (Jn 10,17). A világnak meg kell ismernie, „hogy 

szeretem az Atyát, és ahogyan az Atya parancsolta nekem, úgy cselekszem” (Jn 

14,31). 

607. Ez a vágy - hogy az Atya megváltó szeretetének tervét magáévá tegye - áthatja 

Jézus egész életét (vö. Lk 12,51; 22,15; Mt 16,21-23), mert megtestesülésének miértje 

az ő megváltó szenvedése: „Mit is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettől az órától! De 

hiszen éppen ezért jöttem ebbe az órába!” (Jn 12,27). „Ne ürítsem ki a kelyhet, 
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amelyet az Atya nekem adott?” (Jn 19,18). És még a kereszten is, mielőtt minden 

„beteljesedett” (Jn 19,30) volna, így szól: „Szomjazom!” (Jn 19,28). 

„A BÁRÁNY, AKI ELVESZI A VILÁG BŰNÉT” 

608. Keresztelő János, miután elfogadta, hogy a bűnösök között kiszolgáltassa neki a 

keresztséget (vö. Lk 3,21; Mt 3,14-15), Jézusban meglátta és megmutatta Isten 

bárányát, aki elveszi a világ bűnét (vö. Jn 1,29.36). Így nyilvánítja ki, hogy Jézus 

egyszerre a szenvedő Szolga, aki némán engedi, hogy leölésre vigyék (vö. Iz 53,7; Jer 

11,19) és sokak bűnét hordozza (vö. Iz 53,12), és a Húsvéti Bárány, Izrael 

megváltásának szimbóluma az első húsvétkor (vö. Kiv 12,3-11; Jn 19,36; 1Kor 5,7). 

Krisztus egész élete a küldetését fejezi ki: szolgálni és életét adni váltságul sokakért 

(vö. Mk 10,45). 

JÉZUS SZABADON TESZI MAGÁÉVÁ AZ ATYA MEGVÁLTÓ SZERETETÉT 

609. Jézus emberi szívében az Atya emberek iránti szeretetét magáévá téve 

„mindvégig szerette őket” (Jn 13,1), mert „nagyobb szeretete senkinek sincs annál, 

aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). Így embersége a szenvedésben és a halálban 

szabad és tökéletes eszközévé vált annak az isteni szeretetnek, mely az emberek 

üdvösségét akarja (vö. Zsid 2,10.17-18; 4,15; 5,7-9). Valóban, szenvedését és halálát 

szabadon fogadta el az Atya és az emberek iránti szeretetből, akiket az Atya 

üdvözíteni akar: „Senki sem veszi el (...) (az életemet) tőlem, hanem én magamtól 

teszem le” (Jn 10,18). Ezért Isten Fiának szabadsága akkor a legnagyobb, amikor a 

halál felé megy (vö. Jn 18,4-6; Mt 26,53). 

Krisztus megalázkodása követendő minta számunkra 

520. Jézus egész életében példaképül adta magát nekünk (vö. Róm 15,5; Fil 2,5): ő a 

„tökéletes ember” (GS 38.), aki arra hív, hogy tanítványai legyünk és kövessük őt: 

alázatosságával példát adott nekünk a követésre (vö. Jn 13,15), imádságával 

imádkozni tanít (vö. Lk 11,1), szegénységével arra szólít, hogy a nélkülözéseket és 

üldözéseket készséggel  

vállaljuk (vö. Mt 5,11-12).  
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2.2.2. Pápai gondolatok 

Szent II. János Pál pápa: Redemptionis donum 

II. János Pál pápa apostoli buzdítása a szerzetesi közösségekhez a megváltás 1950. 

évfordulója alkalmából 1983-84-ben tartott rendkívüli szentévben 

 

Mk 10,45 

 

Engedelmesség 

13. Krisztus „mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, 

amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette 

magát, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. 

Megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 

2,6-8).  

Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből e sorok a megváltás lényegét érintik. Ebben 

az igazságban Jézus Krisztus engedelmessége különleges és meghatározó módon 

található meg. Ezt csak megerősítik a Rómaiakhoz írt levél szavai: „Ahogy egy 

embernek engedetlensége miatt mindnyájan bűnössé váltak, egynek engedelmességéért 

meg is igazultak” (Róm 5,19).  

Az engedelmesség evangéliumi tanácsa Krisztus „mindhalálig” tartó 

engedelmességéből eredő meghívás. Mindazok, akik Krisztus „kövess engem” 

fölszólítására ezt a meghívást elfogadták, elkötelezték magukat – amint a zsinat 

tanítja – Krisztus követésére, aki „a kereszthalálig tartó engedelmessége által az 

embereket megváltotta és megszentelte” (Perfectae Caritatis, 14). Akik az 

engedelmesség evangéliumi tanácsát követik, eljutnak az üdvösség belső rendjének 

lényegéhez. E tanácsot megvalósítván különös módon kívánnak részesülni annak az 

„egynek” engedelmességében, akinek engedelmessége által „oly sokan lettek 

megigazultakká”. 

Nyugodtan mondhatjuk, hogy mindazok, akik az engedelmesség tanácsa szerint 

akarnak élni, különös módon ütközőponttá válnak a gonoszság misztériuma (lásd 

2Tessz 2,7) és a megigazulás, valamint az üdvözítő kegyelem misztériuma között. Ebben a 

„helyzetben” hordozzák az emberi természet bűnre való hajlamának gyökereit, az 

„élet kevélységének” minden következményével – a túlzott önszeretetből fakadó –, 

uralomvággyal és szolgálatmegtagadással, ugyanakkor az engedelmesség 

fogadalmával eltökélték magukat, hogy Krisztushoz hasonlóvá formálódnak, aki 
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„engedelmességével az embereket megváltotta és megszentelte”. Arra törekszenek, 

hogy az engedelmesség tanácsában megtalálják feladatukat Krisztus megváltói 

művében, és megtalálják saját megszentelődésük útját. 

Ezt az utat jelölte meg Krisztus az evangéliumban, amikor gyakran szólt az Atya 

akaratának teljesítéséről, annak állandó kereséséről: „Az én eledelem, hogy annak 

akaratát teljesítsem, aki küldött, és elvégezzem, amit rám bízott” (Jn4,34). „Mert nem 

a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött” (Jn 5,30). „Aki 

küldött, velem van, nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami tetszésére 

van” (Jn 8,29). „Nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, 

hanem annak akaratát, aki küldött” (Jn 6,38). Ez az Isten akaratának teljesítésére 

irányuló készség emlékezetünkbe idézi a Zsoltáros messiási vallomását: „A 

könyvtekercsben rólam írva áll, hogy teljesítsem akaratodat. Parancsod, Istenem, 

örömmel tölti el szívemet” (Zsolt 40,8-9; lásd Zsid 10,7).  

A Fiúnak ez az – örömteljes – engedelmessége a szenvedésben és a kereszten éri el 

tetőpontját: „Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely, de ne az én akaratom 

teljesüljön, hanem a tiéd!” (Lk 22,42; lásd Mk 14,36; Mt 26,42). Krisztus már a 

Getszemáni-kerti imában kész volt elfogadni az Atya akaratát, eltöltötte a fájdalom 

teljessége, és ez változott „a halálig, a kereszthalálig” tartó engedelmességgé, melyről 

Szent Pál beszél. 

Az Istennek szentelt személyek az engedelmességi fogadalom révén alázatosan 

elszánják magukat arra, hogy elsősorban a Megváltó engedelmességét akarják 

követni. Jóllehet Isten akaratának elfogadása és törvénye iránti engedelmesség a 

keresztény élet bármely állapotának alapföltétele, mégis a ”szerzetes állapotban”, a 

„tökéletesség állapotában”, az engedelmesség fogadalma, kedves testvérek és 

nővérek, mindegyikőtök lelkében megerősíti annak a szoros kapcsolatnak 

kötelezettségét, mely benneteket a „mindhalálig engedelmes” Krisztushoz fűz. Mivel 

pedig Krisztusnak ez az engedelmessége a megváltás művének benső és lényeges 

része, amint azt az idézett apostol szavai tanúsítják, ezért az engedelmesség 

evangéliumi tanácsának megvalósításában meg kell látnunk a megváltás rendjének 

sajátos mozzanatát, mely egész hivatástokat áthatja az Egyházban. 

Ebből fakad, hogy valaki „feltétlenül készséges legyen a Szentlélek iránt”, aki 

elsősorban az Egyházban tevékenykedik, mint azt elődünk, VI. Pál Evangelica 

Testificatio kezdetű apostoli buzdításában írta, de ugyanez tűnik ki szerzetesi 

közösségeitek konstitúcióiból is. Ebből fakad az a vallásos engedelmesség, mellyel az 
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Istennek szentelt személyek, a hit szellemében a törvényes elöljáróik iránt 

viseltetnek, akik Isten helyettesei. Erre vonatkozóan fontos figyelmeztetést találunk a 

Zsidó levélben: „Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, és kövessétek őket, mert ők 

vigyáznak rátok abban a tudatban, hogy számot adnak lelketekről.” A levél szerzője 

hozzáfűzi: „...hogy örömmel tehessék, nem sóhajtozva, mert az nem válnék 

javatokra” (Zsid 13,17). 

Az elöljárók a maguk részéről vegyék fontolóra, hogy a szolgálat szellemében kell 

élniük a hatalommal, melyet az Egyház hivatala rájuk bízott; legyenek mindig 

készségesek és hallgassák meg testvéreiket, hogy jobban megértsék, mit kíván az Úr 

mindegyiküktől, de ugyanakkor szigorúan ragaszkodjanak döntés és rendelkezés 

dolgában ahhoz, amit megfelelőnek látnak. 

Az így értelmezett alárendeltségből és engedelmességből ered a szolgálat lelkülete, 

mely egész életeteket az Emberfia példájához igazítja, aki „nem azért jött, hogy neki 

szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért” (Mk 10,45). 

Jézus Anyja az angyali üdvözlet és a megtestesülés döntő pillanatában, kezdettől 

fogva bekapcsolódott a megváltás üdvözítő rendjébe, amikor mondotta: „Íme az Úr 

szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38).  

Ne felejtsétek ezenkívül, kedves testvérek és nővérek, hogy az az engedelmesség, 

amellyel fenntartás nélkül Istennek szenteltétek magatokat az evangéliumi tanácsok 

fogadalmában, a belső szabadság egyedülálló jele, miként Krisztus szabadságának 

végleges kifejezője az ő „mindhalálig” való engedelmessége: „...odaadom életemet, 

hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda...” (Jn 

10,17-18).  

Szent II. János Pál pápa: Mulieris dignitatem 

II. János Pál pápa apostoli levele a nő méltóságáról és hivatásáról 

 

Mk 10,45 

„Neki szolgálni uralkodás” 

5. Ez az esemény személyek között történt, azaz párbeszéd volt. Egészen csak akkor 

értjük meg, ha az angyal Máriával folytatott beszélgetését a „kegyelemmel teljes” 

üdvözlés keretébe foglaljuk. Az egész dialógus2 föltárja az esemény mozzanatát, 

amely természetfölötti és karizmatikus (kecharitómené). De a kegyelem, azaz Isten 

                                                           
2 vö. Redemptoris Mater 7-1I, és a 21. jegyzetben idézett patrisztikus szövegek 
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természetfölötti cselekedete, sohasem zárja ki a természetet, hanem fölemeli és 

nemesíti. Ezért a „kegyelemnek az a teljessége”, melyet a Názáreti Szűz leendő 

„Theotokosz” voltára tekintettel kapott, egyúttal a teljessége és tökéletessége mindannak, 

„ami a nőnek sajátja”, ami jellegzetesen „nőies”. Itt találjuk meg bizonyos módon a nő 

személyes méltóságának csúcspontját és ősmintáját. 

Amikor Mária az égi küldött szavaira azzal válaszol, hogy „legyen nekem a te igéd 

szerint”, ő, a „kegyelemmel teljes” ki óhajtja fejezni a neki kinyilatkoztatott 

ajándékkal való kapcsolatát: „Íme, az Úr szolgáló leánya”.3 E kijelentést nem szabad 

mély értelmétől megfosztani, sem leszűkíteni azzal, hogy álnokul kiszakítjuk az 

esemény teljes összefüggéséből és az Istenről és az emberről kinyilatkoztatott igazság 

egészéből. Az „Úr szolgáló leánya” kifejezésből kitűnik: Mária teljesen tudatában van 

annak, hogy Istenhez viszonyítva teremtmény. Mégis a „szolgáló leány” szó az 

angyallal folytatott dialógus végéről bevonul az anya és fia egész történetének 

távlatába. Valójában ez a Fiú, aki a „Magasságbeli” igaz és egylényegű Fia, gyakran, 

sőt olykor küldetése csúcsán kijelenti önmagáról: „Az Emberfia nem azért jött, hogy 

neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon”.4 

Jézus mindig tudatában volt annak, hogy ő „az Úr szolgája” Izaiás próféciája szerint,5 

mely az ő messiási küldetésének lényegét foglalja magában: tudniillik, hogy ő a világ 

Megváltója. Mária – a fiával való kapcsolata révén, akit „az Atya a világba küldött, 

hogy üdvözüljön általa a világ”6 – istenanyaságának első pillanatától Krisztus messiási 

szolgálatához kapcsolódik.7 És maga ez a szolgálat az Ő országának alapja, amelyben „a 

szolgálat uralkodás”.8 Krisztus, „az Úr Szolgája” minden ember számára ki fogja 

nyilvánítani a királyi szolgálat méltóságát, amelyhez szorosan kapcsolódik minden 

ember hivatása. 

Így tehát az asszonyt, Isten Anyját szemlélve kezdhetjük el a legalkalmasabb módon 

ezt a Mária-évről szóló elmélkedést. Ez a tény meghatározza az asszony méltóságáról és 

hivatásáról szóló elmélkedés lényeges szempontját. Semmit sem gondolhatunk, 

mondhatunk vagy tehetünk az asszony méltóságával és hivatásával kapcsolatban, ha 

ettől a szemponttól a gondolat, a szív és a cselekedetek elszakadnak. Minden ember 

méltósága és a neki megfelelő hivatása végső értelmét az Istennel való kapcsolatból 

                                                           
3 Lk 1,38 
4 Mk 10,45 
5 vö. lz 42,1; 49,3.6; 52,13 
6 Jn 3,17 
7 vö. Redemptoris Mater 39-41 
8 LG 36 
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kapja. Mária – a Szentírás Asszonya – a legtökéletesebb példája ennek a méltóságnak 

és hivatásnak. Az ember – akár férfi, akár asszony –, mivel Isten képére és 

hasonlatosságára van teremtve, nem valósíthatja meg önmagát eme képmás és 

hasonlatosság mértékén kívül. 

Szent II. János Pál pápa: Redemptoris missio 

II. János Pál pápa enciklikája a minden időre érvényes missziós megbízatásról 

Mk 10,45 

18. Ez azonban nem Isten Országa, melyet a kinyilatkoztatásból ismerünk, mert azt 

nem lehet sem Krisztustól, sem az Egyháztól elválasztani. 

Amint már mondtuk, az ország nemcsak jelen van, hanem be is teljesedett. Nem 

csupán szavai vagy cselekedetei által: „Ez az Ország azonban mindenekelőtt 

magának Krisztusnak, az Isten Fiának és Emberfiának személyében nyilvánul meg, 

aki 'azért jött, hogy szolgáljon és odaadja az életét váltságul sokakért'” (Mk 

10,45).9 Az Isten Országa nem fogalom, doktrína vagy program, amelyet ki-ki a maga 

módján értelmezhet, hanem mindenekelőtt egy személy, akinek arca van, a Názáreti 

Jézus nevet viseli, a láthatatlan Isten képmása.10 Ha az országot elválasztjuk Jézus 

személyétől, az már nem Isten általa kinyilatkoztatott országa. Ezzel meghamisítják 

mind az Ország tartalmát – így fennáll annak veszélye, hogy pusztán emberi, 

ideológiai értelemben fogják fel –, mind pedig Krisztus természetét, aki már nem 

Úrként jelenik meg, kinek minden alá van vetve (vö. 1Kor 15,27). 

Ugyanígy nem választható el az Ország az Egyháztól. Köztudott, hogy az Egyház 

nem önmagáért létezik, hiszen Isten Országára irányul, amelynek csírája, jele és 

eszköze. Mégis, noha az Egyház más, mint Krisztus vagy az Ország, 

elválaszthatatlan kapcsolatban áll mindkettővel. 

Krisztus az Egyházat, az Ő testét ellátta az üdvösség javainak és eszközeinek 

teljességével; a Szentlélek benne lakik; ajándékaival és karizmáival élteti, 

megszenteli, vezeti és állandóan megújítja.11 Ebből egy sajátos és páratlan kapcsolat 

adódik, amely – bár Krisztus és a Lélek tevékenysége nem szűkíthető látható határok 

közé – az Egyházat egyedülálló és szükségszerű feladattal ruházza fel. Ebből ered az 

Egyház különlegesen szoros kapcsolata Isten Országával és Krisztussal, amely 

                                                           
9 II. Vatikáni zsinat, Dogmatikus konstitúció az Egyházról Lumen Gentium, 5. 
10 vö. II. Vatikáni zsinat, Lelkipásztori konstitúció az Egyházról a mai világban Gaudium et Spes, 22. 
11 vö. II. Vatikáni zsinat, Dogmatikus konstitúció az Egyházról Lumen Gentium, 4. 
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kapcsolat az Egyház, az Isten országa és Krisztus között, „átveszi a küldetést, hogy 

Krisztus és Isten országát hirdesse és megalapítsa minden nép között”.12 

Szent II. János Pál pápa: Pastores dabo vobis 

II. János Pál pápa szinódus utáni apostoli buzdítása a püspökökhöz, a papokhoz 

és az egész katolikus egyház minden hívőjéhez a papképzésről korunk 

körülményei között 

 

Mk 10,45 

 

21. A pap e szentségi fölszentelés által hasonlóvá válik Jézus Krisztushoz, az Egyház 

Fejéhez és Pásztorához, s ezért ajándékba kapja azt a „lelki hatalmat”, mely 

részesedés a legfőbb hatalomban, mellyel Krisztus Lelke által vezeti az Egyházat.13  

 

Az ordináció alkalmával kiáradó Szentlélek a fölszenteléssel megpecsételi, áthatja és 

fölruházza a pap lelki életét azokkal az erényekkel és magatartási formákkal, melyek 

Jézus Krisztusnak, az Egyház Fejének és Pásztorának sajátjai, s melyek abban a 

szeretetben foglaltatnak össze, melyet pásztori szeretetnek nevezünk.  

 

Krisztus az Egyháznak, tudniillik a saját Testének Feje. „Fő”  azon a sajátos és új módon, 

hogy valójában „szolga”, miként saját szavaiból kiviláglik: „Az Emberfia nem azért 

jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és életét adja megváltásul 

sokakért” (Mk 10,45). Ez a szolgaság vagy „szolgálat” a maga teljességét a 

kereszthalál alázatos és szeretetből való elfogadásában, azaz a teljes önátadásban éri 

el: „Kiüresítette önmagát a szolga alakját fölvéve, hasonló lett az emberekhez; 

külsejét tekintve embernek találták; megalázta magát engedelmesen a halálig, 

mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2,7-8). Jézus Krisztusnak, a Főnek tekintélye ugyanaz, 

mint az Egyháznak szóló szolgálata, ajándéka, teljes – alázatos és szeretetből való – 

odaadása. Mindez az Atya iránti tökéletes engedelmességben. Ő ugyanis, az Úr 

egyetlen igaz, meggyötört és szenvedő Szolgája egyszerre Pap és Áldozat.  

 

A tekintélynek ez a formája, azaz az Egyháznak fölajánlott szolgálat élteti minden 

pap lelki életét, és úgy valósul meg, hogy hasonlóvá válik Jézus Krisztushoz, az 

Egyház Fejéhez és Szolgájához.14 Méltán buzdított valakit Szent Ágoston püspök, 

amikor fölszentelték: „Aki a nép elöljárója, annak mindenekelőtt tudnia kell sokakat 

                                                           
12 ugyanott, 5. 
13 Vö. PO 2,I2. 
14 Vö. 8. javaslat 
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szolgálni. És ne riassza, hogy sokak szolgája, ne is bánkódjék emiatt, hiszen az 

uralkodók Ura nem tartotta méltóságán alulinak, hogy a szolgánk legyen.”15 

 

Az Új Szövetség szolgái lelki életének tehát követnie kell Isten népe szolgálatának e 

példáját (vö. Mt 20,24; Mk 10,43-44), távol tartva minden dicsekvést és „uralkodási 

vágyat” a rábízott nyáj fölött (vö. 1Pt 5,2-3). Nagylelkűen fogadják és Istennek 

tetszően, szívesen végezzék; azaz olyan szolgálat legyen, hogy a szolgák, akiket a 

közösségben „véneknek”, azaz presbitereknek neveznek, a nyáj „példaképei” 

lehessenek, s így a nyáj hasonló papi lelkülettel legyen szolgálatára az egész világnak 

az emberek teljesebb élete vagy teljes megszabadulása javára.  

 

Mk 10,45 

 

57. A papnövendékek hosszas képzése arra irányul, hogy amennyire csak lehet, 

tanuljanak meg Krisztusnak, a Jó Pásztornak szeretetében részesedni. E nevelésnek 

tehát minden egyéb előtt pásztori jellegűnek kell lennie. A nagyszemináriumokról 

szólva az Optatam totius zsinati dekrétum világosan kimondta: „Bennük az egész 

nevelésnek arra kell irányulnia, hogy a növendékek Jézus Krisztusnak, a Tanítónak, 

Papnak és Pásztornak példája szerint igazi lelkipásztorokká formálódjanak. 

Készüljenek föl tehát az Ige szolgálatára, hogy Isten kinyilatkoztatott szavát egyre 

jobban megértsék, szívükben hordozzák, ajkukkal és tetteikkel kifejezzék; az 

istentisztelet és a megszentelés szolgálatára, hogy imádkozva és a liturgia szent 

cselekményeit végezve az Eucharisztia áldozata és a szentségek által megvalósítsák 

az üdvösség művét; a pásztori szolgálatra, hogy meg tudják jeleníteni az emberek előtt 

Krisztust – aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és 

életét adja megváltásul sokakért (Mk 10,45; vö. Jn 13,12-17) –, s hogy mindenki 

szolgáiként sokakat megnyerjenek (vö. 1Kor 9,19).”16 

 

Ugyanez a dekrétum hangsúlyozottan ajánlja a humán, a lelki és az értelmi képzések 

közötti kapcsolatot, nem feledkezve meg a lelkipásztori célról sem. Így a lelkipásztori 

cél sajátos jelleget ad a humán és a lelki képzésnek, célratörővé és egységessé teszi a 

papnövendékek egész nevelését.  

 

A lelkipásztori képzés a többihez hasonlóan szellemi elfogadást és gyakorlati 

alkalmazást tételez föl, és a lélekben gyökerezik, mely minden erő és fejlődés forrása.  

                                                           
15 PLS 2:637. (Senno Morin Guelferbytanus, 32,1) 
16 OT 4. 
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A lelkipásztorkodás teológiájának vagy gyakorlati teológiának teológiai tantárgynak – a 

Szentlélek erejéből a történelemben naponta épülő Egyház tudományos 

megközelítésének – kell lennie. Tárgya tehát az Egyház mint az „üdvösség 

egyetemes szentsége”17, mint a Jézus Krisztusban, az Igében, a Szentségben és a 

Szeretet szolgálatában jelenlévő üdvösség jele és élő eszköze. A pásztori tevékenység 

ugyanis nem mesterség vagy módszerek, kísérletek és szervezések halmaza, hanem 

teológiai méltósága van, mert alapelveit és gyakorlati szempontjait a századok során 

az Egyház lelkipásztori tevékenységében a hitből meríti. Annak az Egyháznak 

tevékenységében, mely napról napra szüli önmagát Szent Béda Venerabilis tétele 

szerint: „Az Egyház is naponta szüli az Egyházat”.18 Ezen elvek és szempontok 

között különösen fontos annak a társadalmi, kulturális és egyházi környezetnek a 

megítélése, melyen belül a lelkipásztori tevékenység folyik.  

 

A lelkipásztorkodás teológiájának meg kell világítania a gyakorlatot, ami azáltal 

történik, hogy a papnövendékek fokozatosan s mindig összhangban a nevelés 

egészével, kezdenek bekapcsolódni a lelkipásztori szolgálatba. Az itt szerzett 

„tapasztalatokból”  szabályos „lelkipásztori gyakorlat” állhat össze, mely 

meghatározott ideig tart és módszertani kiértékelés kíséri.  

 

A lelkipásztori tudomány és gyakorlat belső forrásból fakad, melyet a nevelésnek 

őriznie és értékelnie kell. E forrás a napról napra mélyebb közösség Jézus pásztori 

szeretetével, mely miként az Ő egész üdvözítő művének elve és ereje, ugyanúgy az 

ordo szentségében kiáradó Szentlélek erejéből a papi szolgálat elve és ereje lesz. A 

lelkipásztori képzés tehát nemcsak elméleti szakértelmet és gyakorlati rátermettséget 

akar nyújtani, hanem és elsősorban annak a lelkületnek növekedését célozza, 

melyben Krisztusnak, a Jó Pásztornak vágyai és szándékai élnek: „Ugyanaz az 

érzület éljen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt”(Fil 2,5).  

 

 

Szent II. János Pál pápa: Evangelium vitae 

II. János Pál pápa enciklikája a püspököknek, a papoknak és diakónusoknak, 

szerzeteseknek  

és szerzetesnőknek, a laikus krisztushívőknek és minden jóakaratú embernek az 

emberi élet sérthetetlenségéről 

                                                           
17 LG 48. p. 
18 PL 93:166. (Explanatio Apocalypsis, II,12.) 
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Mk 10,45 

51. De van még egy esemény, mely magához vonja tekintetemet és megindult 

elmélkedésre késztet: „Miután megkapta az ecetet, Jézus így szólt: Beteljesedett! És 

lehajtván a fejét, kilehelte lelkét”.19 Az egyik római katona pedig „lándzsával átszúrta 

oldalát, melyből nyomban víz és vér folyt ki”.20  

Most már minden beteljesedett. A „kilehelte lelkét” kifejezés Jézus halálát szemlélteti, 

mely hasonlít minden emberi halálhoz, de utal a „Szentlélek ajándékára”, mellyel Ő 

kiragad minket a halálból és új életet ajándékoz nekünk. 

Isten életéből kap részt az ember. Az Egyház szentségei által – melyeknek 

szimbóluma volt a Krisztus oldalából kifolyó víz és vér – folyamatosan árad ez az 

élet Isten fiaiba, akik az Új Szövetség népét alkotják. A Keresztből, az élet forrásából 

születik és gyarapszik „az élet népe”. 

A Kereszt szemlélése így a végső gyökerekhez visz el bennünket. Jézus, aki a világba 

lépve ezt mondta: „Íme, eljövök, hogy megtegyem, ó Isten, akaratodat”,21 teljesen 

engedelmes volt az Atya iránt azáltal, hogy „szerette övéit, akik a világban voltak, 

mindvégig szerette őket”,22 és odaadta önmagát értük. 

Ő, aki „nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és odaadja az 

életét megváltásul sokakért”,23 a szeretet csúcsát a Kereszten érte el. „Senkinek sincs 

nagyobb szeretete annál, aki életét adja a barátaiért”.24 S ő meghalt értünk, amikor mi 

még bűnösök voltunk.25  

Ily módon hirdeti meg, hogy az élet akkor éri el központját, értelmét és teljességét, amikor 

elajándékozzák. 

Az elmélkedés ezen a ponton dicséretté és hálává változik, s ugyanakkor arra indít, 

hogy utánozzuk és kövessük Jézust.26  

                                                           
19 Jn 19,30 
20 19,34 
21 vö. Zsid 10,9 
22 Jn 13,1 
23 Mk 10,45 
24 Jn 15,13 
25 vö. Róm 5,8 
26 vö. 1Pt 2,21 



28 
 

Mi magunk is arra vagyunk hivatva, hogy odaadjuk életünket testvéreinkért, így 

valósítva meg teljesen igazságban létünk értelmét és rendeltetését. 

És képesek leszünk erre, mert Te, ó Urunk, példát adtál nekünk és Lelked erejét 

közölted velünk. Meg tudjuk tenni, ha minden áldott nap Veled – és mint Te –

engedelmesek leszünk az Atya iránt és megtesszük az ő akaratát. 

Engedd ezért, hogy tanulékony szívvel és nagylelkűen hallgassunk minden szót, 

mely Isten szájából való: így nem csak azt fogjuk megtanulni, hogy ne öljük meg, 

hanem tisztelni, szeretni és gyarapítani fogjuk az emberi életet. 

Szent II. János Pál pápa: Pastores gregis 

II. János Pál pápa apostoli buzdítása a püspökről, aki Jézus Krisztus 

evangéliumának szolgája, hogy a világ remélni tudjon 

 

Mk 10,42-45 

 

A püspök pásztori szolgálatának tekintélye 

43. A püspök Krisztus nevében küldetik pásztornak Isten népe egy meghatározott 

részének a gondozására. Az evangélium és az Eucharisztia által úgy kell 

gyarapítania, mint valóságos közösséget a Szentlélekben.27 Ebből ered a rábízott 

egyház képviselete és kormányzása a kapott szentségi lelkipásztori szolgálat (munus 

pastorale) végzéséhez szükséges hatalommal, ami részesedés Krisztus 

konszekrációjában és küldetésében.28 Ebből következően „a püspökök Krisztus 

helyetteseiként és követeiként kormányozzák a rájuk bízott részegyházakat, 

mégpedig nemcsak tanáccsal, meggyőzéssel és jó példával, hanem tekintéllyel és 

szent hatalommal is, melyet csak arra használnak, hogy nyájuk igazságban és 

szentségben gyarapodjék, megemlékezve arról, hogy aki nagyobb, legyen olyan, 

mint a kisebb, s aki elöljáró, mint a szolga (vö. Lk 22,26-27).”29 

E zsinati részlet a püspök pásztori kormányzásáról szóló katolikus tanítás csodálatos 

összefoglalása, ami a püspökszentelés szertartásában is fölhangzik: „A püspökség 

szolgálatot és nem rangot jelent, mert a püspök feladata az Úr parancsa szerint 

inkább szolgálat, mint uralkodás”.30 Ez az alapja annak, hogy az Egyházban, ahogyan 

                                                           
27 vö. Christus Dominus 11; CIC 369.k.; CCEO 177.k.1.§ 
28 vö. Lumen gentium 27; Christus Dominus 8; CIC 381.k. 1.§; CCEO 178.k. 
29 Lumen gentium 27. 
30 Pontificale Romanum: A püspökszentelés szertartása. Homíliavázlat. 
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Szent Pál tanítja, a tekintély célja Isten népének építése és nem rombolása (vö. 2Kor 

10,8). 

Krisztus nyájának építése az igazságban és életszentségben a püspök részéről – 

ahogy ismételten elhangzott a Szinódusi aulában – bizonyos tulajdonságokat követel, 

köztük a példás életet, hiteles és építő személyes kapcsolatok tartásának képességét, 

alkalmasságot az együttműködés kezdeményezésére és folytatására, jólelkűséget és 

türelmet, megértést és együttérzést a lelki és testi nyomorúságok iránt, elnézést és 

megbocsátást. Azaz a lehető leginkább meg kell jelenítenie a legfőbb példaképet, 

Jézust, a Jó Pásztort. 

A püspökök hatalma valóságos hatalom, de a Jó Pásztor fénye járja át és határozza 

meg a példájával. Ez a Krisztus nevében gyakorolt hatalom „saját, rendes és 

közvetlen hatalmuk, jóllehet gyakorlását végső fokon az Egyház legfőbb tekintélye 

irányítja és pontosabban körül is írhatja az Egyház és a hívők érdekében. E hatalom 

erejével a püspökök szent joga és az Úr színe előtt kötelessége, hogy alattvalóikat 

törvényekkel kormányozzák, fölöttük bíráskodjanak, s mindenben szabályozzák az 

istentiszteletet és az apostoli munkát.”31 A püspök tehát a kapott hivatal erejében 

objektív, jogi hatalommal van fölruházva, aminek az a rendeltetése, hogy hatalmi 

intézkedésekben öltsön testet, ezekkel végzi a püspök a szentelésében kapott 

kormányzás (munus pastorale) szolgálatát. 

Azonban a püspök kormányzása lelkipásztori szempontból akkor lesz hatékony – 

erre most is emlékeztetnünk kell -, ha erkölcsi tekintélyre támaszkodik, ami 

életszentségéből fakad. Ez készíti föl a lelkeket arra, hogy elfogadják az egyházában 

tőle hirdetett evangéliumot és a rendelkezéseket, melyeket Isten népe javára hoz. 

Ezért figyelmeztetett Szent Ambrus: „A papokban ne legyen semmi vulgáris, semmi, 

ami a közönséges tömeg vágyaival, szokásaival, tetteivel közös. A papi méltóság 

önmagában a tömegtől tartózkodó komolyságot, szigorú életet és különleges 

tekintélyt követel.32 

Az Egyházban a tekintély gyakorlását nem szabad személytelenül és bürokratikusan 

felfognunk éppen azért, mert tanúságtételből fakadó tekintély. A püspök minden 

szavának és tettének Krisztus cselekvésének és szavának a tekintélyét kell 

megmutatnia. Ha hiányoznék a püspök életszentsége, azaz hitének, reményének és 

                                                           
31 Lumen gentium 27; vö. CIC , can. 381.k.1. §; CCEO 178.k. 
32 Epistulae ad Irenaeum, lib. I, ep. VI: Sancti Ambrosii episcopi Mediolanensis opera, Milano-Roma 

1988, 19, p. 66. 
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szeretetének tanúságtétele, kormányzását Isten népe nehezen fogadná be úgy, mint 

Krisztus tevékeny jelenlétének megnyilvánulását Egyházában. 

A püspökök – mint az Úr akaratából az Egyház apostoli mivoltának szolgái és az 

Atya vezérlő és kormányzó Lelkének (Spiritus principalis) hatalmával felruházott 

személyek – az apostolok utódai nem csupán a tekintélyben és a szent hatalomban, 

hanem az apostoli életformában, az apostoli kínokban az evangélium hirdetéséért és 

terjesztéséért, a rájuk bízott lelkek gyengéd és irgalmas gondozásában, a gyengék 

védelmében, az Isten népe körüli állandó figyelmességben is. 

A Szinódusi aulában beszéltek arról, hogy a II. Vatikáni Zsinat után a tekintély 

gyakorlása az Egyházban gyakran vesződségesnek bizonyult. A helyzet ma is ez, bár 

néhány súlyos nehézséget sikerült elhárítani. Ezért fölvetődik a kérdés, hogyan 

lehetne a tekintély szükséges szolgálatát jobban megértetni, elfogadtatni és 

gyakorolni. Egy válasz magának az egyházi tekintélynek a természetéből fakad: ez a 

tekintély – és ezt kell a lehető legvilágosabban megmutatni – részesedés Krisztus 

küldetésében, és alázatosan, odaadóan és a szolgálat szellemében kell megélni és 

gyakorolni. 

A püspöki hatalom megbecsülése nem külsőségekben mutatkozik meg, hanem – az 

apostoliság karizmájára alapuló – szolgálata teológiai, spirituális és erkölcsi 

tartalmának elmélyítésében. Ami a Szinódusi aulában elhangzott a lábmosás képéről 

és a kapcsolatról, ami fennáll a szolga és a pásztor alakja között, érthetővé teszi, hogy 

a püspökség rang, amikor szolgálat. Ezért minden püspöknek önmagára kell 

alkalmaznia Jézus szavait: „Tudjátok, hogy akiket a nemzetek fejének tartanak, 

uralkodnak rajtuk és a nagyjaik éreztetik velük hatalmukat. Köztetek nem így van; 

hanem aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a szolgátok, és aki első akar lenni 

köztetek, legyen mindenkinek a szolgája. Az Emberfia ugyanis nem azért jött, hogy 

neki szolgáljanak, hanem hogy 6 szolgáljon és odaadja az életét megváltásul 

sokakért.” (Mk 10,42-45.) Az Úrnak e szavait őrizve a szívében a püspök az alázatos 

szolga és a pásztor szeretetével kormányoz, aki úgy vezeti nyáját, hogy Isten 

dicsőségét és a lelkek üdvösségét keresi (vö. Lk 22,26-27). Így nézve a püspöki 

kormányzás valóban egyedülálló kormányzási forma a világon. 

Idéztük már a Lumen gentium szövegét, mely szerint a püspökök a rájuk bízott 

részegyházat Krisztus helyetteseként és legátusaként „tanáccsal, meggyőzéssel és jó 

példával” kormányozzák.33 S ez nem mond ellent annak, amit a Zsinat folytatásként 

                                                           
33 27. p. 
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mond: „nemcsak tanáccsal, meggyőzéssel és jó példával, hanem tekintéllyel és szent 

hatalommal is”34 „Szent hatalomról” van ugyanis szó, mely abban az erkölcsi 

tekintélyben gyökerezik, amit az életszentség ajándékoz a püspöknek. Éppen ez teszi 

elfogadhatóvá és hatékonnyá egész kormányzói tevékenységét. 

Ferenc pápa: Üzenet a betegek 24. világnapjára 

Bízzuk magunkat az irgalmas Jézusra, ahogy Mária tette: „Tegyetek meg mindent, 

amit csak mond”. 

 

Mk 10,45  

 

Kedves Testvérek! 

 

A betegek 24. világnapja lehetővé teszi számomra, hogy különösen közel kerüljek 

hozzátok, kedves beteg embertársaim, valamint azokhoz is, akik ápolnak benneteket. 

Miután erről a napról a Szentföldön ünnepélyes keretek között emlékeznek majd 

meg, ebben az évben azt javaslom, hogy a kánai menyegző evangéliumi történetéről 

elmélkedjünk (Jn 2,1-11), ahol Jézus az édesanyja közbenjárására vitte végbe első 

csodáját. A kiválasztott téma: Bízzuk magunkat az irgalmas Jézusra, ahogy Mária 

tette: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond” (Jn 2,5), jól illeszkedik az Irgalom 

Rendkívüli Jubileumi Szentéve kereteihez is. A világnap központi, eucharisztikus 

megünneplésére 2016. február 11-én, a lourdes-i Szűz Mária liturgikus emléknapján 

kerül sor, éppen Názáretben, ahol „az Ige testté lett, és közöttünk élt” (Jn 1,14). Jézus 

Názáretben kezdte megváltó küldetését azáltal, hogy Izajás próféta szavait magára 

vonatkoztatta, amint arról Lukács evangélista tudósít: „Az Úr Lelke van rajtam, azért 

kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a 

foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az 

elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” (Lk 4,18-19). 

A betegség, főleg, ha súlyos, mindig krízist okoz az ember életében, és mélyre hatoló 

kérdéseket vet fel. Az első percben gyakran lázadunk: miért éppen velem történt ez 

meg? Talán elkeseredünk, arra gondolunk, hogy mindennek vége, már semminek 

nincs értelme. 

Ezek a helyzetek egyrészt Istenbe vetett hitünk próbáját jelentik, ugyanakkor 

megmutatkozhat számunkra a hit pozitív ereje is. Nem mintha eltüntetné a 

betegséget, a fájdalmat, vagy a belőlük fakadó kérdéseket; hanem mert megadja a 

kulcsot ahhoz, hogy felfedezzük annak mélyebb értelmét, amit megélünk; a kulcsot, 

                                                           
34 Uo. 
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amely segít meglátni, hogy a betegség hogyan válhat a Jézushoz való szorosabb 

kötődés útjává, aki mellettünk lépked, keresztet hordozva. És ezt a kulcsot az 

édesanyjától, Máriától kapjuk meg, aki jól ismeri már ezt az utat. 

A kánai menyegzőn Mária az aggódó asszony, aki észreveszi az ifjú pár számára oly 

fontos dolgot: elfogyott a bor, az ünnep vidámságának szimbóluma. Mária felfedezi 

a bajt, bizonyos értelemben a magáénak érezve azt, és tapintatosan, gyorsan 

cselekszik. Nem csak szemlélő marad, még kevésbé késlekedik azzal, hogy ítéletet 

alkot, hanem Jézushoz fordul, és elé tárja a problémát úgy, ahogy van: „Nincs több 

boruk” (Jn 2,3). És amikor Jézus a tudomására hozza, hogy még nem jött el 

megnyilatkozásának ideje, (Jn 2,4), így szól a szolgákhoz: „Tegyetek meg mindent, 

amit csak mond!” (Jn 2,5). És Jézus ekkor csodát tesz, nagy mennyiségű vizet borrá 

változtatva, amely azonnal a legjobb bornak bizonyul az ünnepségen. Milyen tanítást 

kaphatunk a kánai menyegző misztériumából a Betegek Világnapjára? 

A kánai menyegző az egyház képe: a középpontjában ott van az irgalmas Jézus, aki 

csodát tesz, körülötte vannak a tanítványok, az új közösség első tagjai, és Jézus és a 

tanítványai mellett ott van Mária, a gondoskodó és imádkozó anya. Mária részt vesz 

az egyszerű emberek örömében, és megsokszorozza azt; közbenjár Fiánál az ifjú pár 

és minden vendég érdekében. És Jézus nem utasította vissza édesanyja kérését. 

Milyen nagy reménységet ad ez a tény mindannyiunk számára! Van egy édesanyánk, 

akinek a tekintete éber és jóságos, mint a Fiáé; anyai szíve irgalommal teli, mint az 

övé, segíteni akaró kezei, mint Jézus kezei, amelyekkel az éhezőknek kenyeret tört, a 

betegeket megérintette és meggyógyította. Mindez bizalommal tölt el, és megnyit 

minket Krisztus kegyelme és irgalma felé. Mária közbenjárásán keresztül 

megtapasztaljuk a vigaszt, amelyért Pál apostol áldást mond Istennek: „Áldott 

legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás 

Istene! Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is 

megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, 

amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan 

bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is” (2Kor 1,3-5). Mária a 

„megvigasztalt” anya, aki vigaszt nyújt gyermekeinek. 

Kánában kirajzolódnak Jézusnak és az ő küldetésének megkülönböztető jegyei: ő az, 

aki segít a bajban levőnek, a szükséget szenvedőnek. És valóban, messiási 

szolgálatában sokakat meggyógyít bajából, betegségéből, megszabadít a gonosz 

lelkektől, visszaadja a vakok látását, a sántákat járni tanítja, a leprásoknak visszaadja 

az egészségüket és a méltóságukat, feltámasztja a halottakat, és a szegényeknek 

hirdeti az evangéliumot (vö. Lk 7,21-22). És Mária kérése, amelyet a Szentlélek 



33 
 

sugallt anyai szívének az esküvői ünnepségen, felfedte Jézus messiási hatalmán túl 

irgalmasságát is. 

Mária gondoskodásában Isten gyengédsége tükröződik vissza. És ugyanez a 

gyengédség van jelen oly sok ember életében, akik a betegeknek szentelve magukat 

képesek a szükségleteikre odafigyelni, még a legrejtettebbekre is, mert szeretettel 

tekintenek rájuk. Hányszor fordul elő, hogy egy anya a beteg fia ágyánál, vagy egy 

idős szülőjét ápoló fiú, egy nagymama vagy nagypapa mellett álló unoka a Szűzanya 

kezébe teszi le könyörgéseit. Szeretteink számára, akik a betegség miatt szenvednek, 

elsősorban az egészséget kérjük. Maga Jézus is megmutatta Isten országának 

jelenvaló voltát a gyógyításain keresztül: „Menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak, amit 

hallotok és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek 

hallanak, halottak feltámadnak” (Mt 11,4-5). De a hittel teli szeretet által a fizikai 

egészségen túl valami nagyobbat kérünk számukra: a békét, az élet derűjét, amely 

szívből fakad és Isten ajándéka, a Szentlélek gyümölcse, amit az Atya sohasem tagad 

meg azoktól, akik bizalommal kérik tőle. 

A kánai jelenetben Jézuson és Édesanyján kívül ott vannak azok is, akiket 

„szolgáknak” hívnak, akiket Mária így utasít: „Tegyetek meg mindent, amit csak 

mond” (Jn 2,5). Természetesen a csoda Jézus cselekedetéből fakad; azonban ő emberi 

segítséget is szeretne igénybe venni a csoda beteljesüléséhez. Megtehette volna, hogy 

a bor közvetlenül megjelenjen a korsókban. De ő számít az emberi együttműködésre, 

és megkéri a szolgákat, hogy töltsék meg a korsókat vízzel. Milyen értékes és tetsző 

dolog Isten szemében az, ha másokat szolgálunk! Ez minden más dolognál 

hasonlatosabbá tesz minket Jézushoz, aki „nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, 

hanem hogy ő szolgáljon” (Mk 10,45). Ezek a névtelen személyek az evangéliumban 

oly sok mindenre tanítanak minket. Nem egyszerűen csak engedelmeskednek, 

hanem nagylelkűen engedelmeskednek: színültig megtöltötték a korsókat (vö. Jn 

2,7). Bíznak az Édesanyában, azonnal és jól elvégzik, amit kér tőlük, panaszkodás és 

számítgatás nélkül. 

A Betegek Világnapja alkalmából kérhetjük az irgalmas Jézustól, Mária 

közbenjárásával, aki az ő anyja és a mi anyánk, hogy adja meg mindnyájunknak a 

szükséget szenvedők, és konkrétan a beteg testvéreink szolgálata iránti készséget. 

Olykor ez a szolgálat nehéz és fárasztó lehet, de biztosak vagyunk abban, hogy az Úr 

nem mulasztja el, hogy emberi erőfeszítéseinket valami istenivé alakítsa. Mi is 

lehetünk kezek, karok, szívek, amelyek segítenek Istennek, hogy a gyakran rejtett 

csodáit véghezvigye. Mi is, akár egészségesen, akár betegen, felajánlhatjuk 

erőfeszítéseinket és szenvedéseinket, mint ahogy a kánai menyegzőn az a víz 

megtöltötte a korsókat, majd a legjobb borrá változott. A szenvedőknek nyújtott 
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tapintatos segítséggel, vagy együtt élve a betegséggel, vállunkra vesszük mindennapi 

keresztünket, és követjük a Mestert (vö. Lk 9,23); és még ha a szenvedéssel való 

találkozás mindig misztérium marad is, Jézus segít felfedezni az értelmét. 

Ha tudjuk követni Mária szavát, aki hozzánk is szól: „Tegyetek meg mindent, amit 

csak mond”, Jézus minden alkalommal át fogja változtatni életünk vizét értékes 

borrá. Így, a mostani Betegek Világnapja, amelyről ünnepélyesen emlékeznek meg a 

Szentföldön, segíti megvalósítani azt a kívánságot, amelyet az Irgalom Rendkívüli 

Jubileumi Szentévére felszólító bullában fogalmaztam meg: „Ez az irgalmasságban 

átélt Jubileumi Esztendő segítse elő a találkozást ezekkel a vallásokkal [a zsidósággal 

és az iszlámmal] és a többi nemes vallási hagyománnyal; tegyen nyitottabbá 

bennünket a párbeszédre, hogy jobban megismerjük és megértsük egymást; 

szabadítson meg az elzárkózás és a megvetés minden formájától, továbbá űzzön el 

minden erőszakot és megkülönböztetést” (Misericordiae Vultus, 23). Minden kórház és 

gyógyító intézmény látható jellé válhat, a találkozás és a béke kultúráját előmozdító 

hellyé, ahol a betegség és a szenvedés megtapasztalása, mint ahogy a szakszerű és 

testvéri segítségnyújtás is, hozzájárulnak minden korlát és megosztottság 

legyőzéséhez. 

Mindehhez példaként szolgál az elmúlt év májusában szentté avatott két 

szerzetesnővér: szent Marie Alphonsine Danil Ghattas és a keresztre feszített Jézusról 

nevezett szent Mariam Baouardy, akik mindketten a Szentföld szülöttei. Az előbbi a 

szelídségről és az egységről adott példát, világosan megmutatta, milyen fontos, hogy 

felelősséget kell vállalnunk egymásért, és egymást szolgálva kell élnünk. A második, 

alázatos és írástudatlan szent, a Szentléleknek engedelmeskedve, a muzulmán 

világgal való találkozás eszközévé vált. 

Mindazoknak, akik a betegeket és szenvedőket szolgálják, azt kívánom, hogy töltse 

el őket Mária lelke, aki az irgalmasság anyja. „Tekintetének édessége kísérjen 

bennünket a Szentévben, hogy valamennyien fölfedezhessük Isten gyöngédségének 

örömét” (uo. 24), és hordozzuk ezt a szívünkben és a cselekedeteinkben. A Szűzanya 

közbenjárására bízzuk szenvedéseinket és aggodalmainkat, az örömökkel és 

vigasztalásokkal együtt, és hozzá fordulunk imánkkal, hogy tekintsen ránk irgalmas 

szemeivel, különösen a fájdalom óráiban, és tegyen minket méltóvá arra, hogy 

szemlélhessük az irgalom arcát, a Fiát, Jézus Krisztust, most és mindörökké. 

A mindnyájatokért mondott könyörgést apostoli áldásommal kísérem. 
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2.3 Liturgikus vonal 

Az evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise szertartásának egyéb szövegeivel 

A mai evangélium (Mk 10, 35-45) a krisztuskövetés mibenlétét állítja elénk. Krisztus 

dicsőségébe az ő szenvedésében való osztozás által vezet az út. Megjelenik a 

megváltás témája – Jézus összegzi küldetését: „Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy 

szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért”, s 

iránymutatást ad tanítványainak: „Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a 

szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája”. 

Jézus az alázatos szolgálatot kívánja követőinek. Ennek ad hangot a kezdő könyörgés 

is: „Mindenható, örök Isten, add, hogy mindenkor készséges akarattal és őszinte 

szívvel szolgáljunk neked”. 

A Szenvedő Szolgáról szóló énekből való, Isten szolgájának engesztelő haláláról 

beszélő olvasmány (Iz 53, 10-11) fedezhető fel Jézus önértelmező szavai mögött: „Úgy 

tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő 

áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata”. 

A válaszos zsoltárban (Zsolt 32, 4-5. 18-19. 20 és 22) a megváltás evangéliumi 

motívumához kapcsolódóan Isten megmentő irgalma kerül a középpontba: „Az 

istenfélőkre ügyel az Úr szeme, akik bíznak az ő irgalmában. Megmenti lelküket a 

haláltól”. A két választható áldozási ének közül az első (Zsolt 32, 18-19) ugyaninnen 

idéz: „Az Úr szeme óvja az istenfélő embert, aki az ő irgalmában bízik, hogy 

megmentse lelkét a haláltól és táplálja ínség idején”. A szentlecke (Zsid 4, 14-16) is az 

Úr kegyelmét hirdeti, s az evangéliumhoz hasonlóan Jézus törékenységben 

megmutatkozó erejére hívja fel figyelmünket: „A mi főpapunk ugyanis nem olyan, 

hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan 

mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát 

bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, 

amikor segítségre szorulunk”. Az alleluja vers (Mk 10, 45) elővételezi az evangélium 

szavait: „Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és az életét sokakért váltságul adja”. 

Az egyetemes könyörgésekben sűrűn visszaköszön az alázatos krisztuskövetés, a 

szolgálat szerepe, valamint az üdvösség reménye. „Kérjük, testvéreim, mennyei 

Atyánkat, hogy ugyanaz a lelkület éljen bennünk, amely szent Fiát, Jézus Krisztust 

eltöltötte!” (papi bevezető imádság); „Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai az 

alázatosság szellemében híveiknek szenteljék életüket!” (első könyörgés); „Add, 

Urunk, hogy a világ vezetői tisztségüket ne uralomnak, hanem szolgálatnak 

tekintsék!” (harmadik könyörgés); „Add, hogy szenvedő testvéreink elfogadják 
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kezedből a keserűség kelyhét a maguk és mások üdvösségéért!” (negyedik 

könyörgés); „Add, hogy a halál küszöbét átlépve, Fiadhoz hasonlóan mi is eljussunk 

az örök dicsőségbe!” (hatodik könyörgés); „Mennyei Atyánk, aki Fiadat azért 

küldted a világba, hogy Mesterünk és példaképünk legyen, engedd, hogy az ő 

nyomdokain járva eljuthassunk hozzád!” (papi záró fohász). 

A felajánló könyörgés szintén a szolgálat témáját használja: „Kérünk, Istenünk, add, 

hogy ajándékaidat készséges szolgálattal hozzuk eléd”.  

A két választható áldozási ének közül a második (Mk 10, 45) harmadszorra is 

megismétli az evangéliumi sort, ezzel kiemelt jelentőséget adva Jézus szavainak: „Az 

Emberfia azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért” – itt viszont a szolgálat 

motívumát elhagyták a szövegből, s az áldozáshoz kapcsolódva Jézus halálának 

áldozati karaktere kerül előtérbe.  

 

2.3. Pedagógiai vonal 

2.3.1. Tantörténet 

 

„Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, 

legyen mindenkinek a szolgája.” (Mk 10,43-44) 
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Wass Albert: Te és a világ, Gazdagság és szegénység 

  

Nincs vagyonod? Nincs házad, telked, értékes tárgyaid? Nincs pénzed? A 

rigónak sincsen. Mégis ő a legvidámabb teremtés. 

Igaz, neki nem kell cipő és nem kell ruha. Ételért sem fizet, csak füttyel. Lakásért 

sem fizet. Fiait ingyen tanítja az erdő. A rigónak könnyű, mondod, és igazad 

van. A rigónak valóban könnyű. Ő ma is úgy él, ahogy Isten annak idején 

elindította az első rigót. Mi nem úgy élünk. Az első ember nem tudta még, mi a 

vagyon. És hiszem, hogy boldog volt mégis. 

Pedig az első ember nehezen élt. Gondold csak el. Bunkóval védekezett a 

vadállatok ellen. Bőrüket maga húzta le, maga készített ruhát és lábbelit belőlük. 

Barlangban lakott és mohán aludt. Nem volt villanyvilágítása. Semmije sem volt. 

Mégis, azt hiszem, szerette az életet. 

Örvendett a szélnek és a napnak. A levegőnek. Annak, hogy egészséges, és ha 

fáradt volt, annak, hogy lefekhet a mohára pihenni. Örvendett az izmainak és 

mosolygott, ha pillangó szállt előtte. Ha gyümölcsökkel megrakodva tért haza 

összkomfort nélküli barlangjába, ha bunkója egy vadat leütött: gazdagnak érezte 

magát. És mert gazdagnak érezte magát, gazdag is volt. 

Erről eszembe jut, hogy ismertem embereket, akik palotában laktak, naponta új 

ruhát vehettek magukra, azt ettek, ami eszükbe jutott, halomban állt körülöttük a 

vagyon, gyáraik voltak és bankbetétjeik és mégis folyamatosan töprengtek, 

törték a fejüket, beleőszültek a gondba, mert mindenáron azt akarták, hogy még 

többjük legyen. Voltak ugyanis emberek, akiknek még több gyáruk volt és még 

több bankbetétjük. Szegényeknek érezték magukat azok mellett, és mivel 

szegényeknek érezték magukat, szegények is voltak. 

Pedig mondom, palotában laktak. Sokkal több szobában, mint amennyit 

egyáltalán használni tudtak volna. Villanyvilágításuk volt és fürdőszobájuk, nem 

is egy. Nem zárták le soha a villanyukat és a fürdőszobában bármikor folyt a 

melegvíz, csak meg kellett nyitni egy csapot. Télen központi fűtés őrizte az 

egyforma meleget és nem volt soha szénhiány. Rádiójuk volt és gramofonjuk, 

rengeteg sok lemezzel. Ebédlőben ettek, finom porcelánon, ezüst evőeszközzel. 

Cselédek szolgálták ki őket. Nem kellett se fát vágjanak, se vizet hordjanak, se 

edényt mosogassanak, se főzzenek, se seperjenek, se cipőt takarítsanak: mindezt 

megcsinálták helyettük mások. Olyan ruhába öltöztek, amilyenbe jólesett. Az 

utcákon, ahol jártak, tele voltak a boltok kirakatai mindenféle szép holmival és 

minden eladó volt. Minden boltba bemehettek és mindent megvásárolhattak, 

ami csak szemüknek megtetszett. Amikor eszükbe jutott, elmehettek a 
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színházakba és a hangversenyekre. Kényelmes autók röpítették őket és 

utazhattak és nem kellett soha, sehol sorba álljanak. 

Mégis szegények voltak. Nem értek rá örvendeni a napfénynek, a víznek, a 

levegőnek, a virágoknak, az ételnek. Nem értek rá egyszerűen, mert éjjel-nappal 

gondok között futkostak, hogy miképpen szerezhetnének még több pénzt. Mert 

ami volt, azt kevésnek érezték. És amit az ember kevésnek érez, az valóban kevés 

is. 

Gazdag akarsz lenni? Gondolj a rigóra és az ősemberre. Gondolj arra, hogy 

meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy 

ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki 

egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg 

tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, 

hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának 

érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, 

cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a 

víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és 

annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme 

benne: szegény. 

Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt 

hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! 

Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, 

pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. 

Sajnos, embere is van. Igyekezz kevesebbet törődni velük és többet azzal, ami 

még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden 

pusztításai mellett is. 

Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert 

élsz: gazdag lehetsz. 

 

Forrás: 

https://kyraversek.blog.hu/2011/02/20/wass_albert_gazdagsag_es_szegenyseg 
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„Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” … Jézus így válaszolt: „Nem 

tudjátok, mit kértek.” (Mk 10, 35-38) 

A gazdag szegénysége 

Volt egyszer egy szegény ember, annak folyton az járt a fejében, milyen jó lenne, ha 

egyik napról a másikra meggazdagodnék. 

Egyszer is ezen morfondírozott a házában, mikor váratlanul kinyílt azt ajtó, és 

beosont rajta egy öregember; csúcsos süveg volt a fején, ebből lehet gondolni, hogy 

varázsló volt. 

Azt mondja a varázsló a szegény embernek: 

- Tudom, min töröd a fejedet: szeretnél gazdag lenni. Itt ez az erszény, egy szem pénz 

van benne. Az a tulajdonsága az erszénynek, hogyha kiveszed az aranyat nyomban 

másik terem helyette. Tessék, vedd el; csak aztán ügyelj rá, hogy jól használd föl a 

gazdagságodat. 

Köszönte a szegény ember az ajándékot, de nem volt kinek köszönnie, mert a 

varázsló nyomban eltűnt. A szegény ember azt hitte volna, hogy csak álmodta az 

egészet, ha nincs ott a kezében az erszény. 

 

,,No, jól van – gondolta -, mindjárt kipróbáljuk.” 

Kikattintotta az erszényt; ott mosolygott benne egy szép sárga 

aranypénz. Kivette az aranyat: nyomban egy másik termett a 

helyén. 

- No, most aztán már sebaj!- rikkantotta a szegény ember, és 

elkezdett töprengeni rajta, mit csináljon ezzel az ölébe hullott 

gazdagsággal. Töprengett, tűnődött, azt gondolta: 

,,Először is, veszek magamnak kocsit, lovat, és többet egy lépést sem járok gyalog. 

Másodszor, pallérokat hozatok, és rendbe szedetem velük a házat, mert alaposan 

ráfér. Aztán veszek magamnak jóféle ruhát, szép asztali edényt a kamrámat meg 

teletöltöm minden jóval, s hordókat is guríttatok a pincémbe, színig nemes borral.” 

Közben szedegette ki az aranyakat; amit már kiszedett, tornyokba rakta, s már 

torony torony mellett állt az asztalán. Elég lett volna kocsira, lóra, ház helyett akár 

palotára is. 
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Hanem a szegényből lett gazdag így gondolkodott: 

,, Csak nem fogom elherdálni ezt a szép vagyont mindenféle haszontalanságra? 

Tovább gyűjtök, amíg annyi nem lesz, hogy a fél országot megvehessem 

magamnak.” 

Lett aztán annyi, hogy megvehette volna a fél 

országot; de ő még mindig nem vett semmit, mert 

most már annyit akart, amennyiből az egész ország 

ára kitelik. 

Tele volt már arannyal a ház minden zuga, de ő 

még egy jó falatot nem evett, egy jó korty italt le 

nem nyelt, hanem csak gyűjtött, gyűjtött, már maga 

se tudta mire. 

Eltelt közben az élete, haja megőszült, bőre 

összeaszott, teste megroggyant, szeme hályogos lett, s a nagy fukarságban úgy 

lesoványodott, hogy már inkább volt csontváz, mint ember. 

Ott lelték a szomszédok egy napon holtan az aranyain; és ahogy hozzáértek az 

aranyakhoz, egyszeriben porrá-füstté enyészett az egész. 

Akkor azt mondták: 

- Bizony jobban járt volna, ha eszik-iszik, s vígan éli világát, s a sokat, amije van, 

másokkal is megosztja, mint hogy itt gubbasztott az aranyain, s odalett öröm nélkül a 

zsugoriságban. 

Forrás: http://mesekukac.hu/a-gazdag-szegenysege/ 

 

„Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” (Mk 10, 35) 
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2.3.2. Evangélium témáját feldolgozó versek 

 

„Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” … Jézus így válaszolt: „Nem 

tudjátok, mit kértek.” (Mk 10, 35-38) 

Kempis Tamás: Krisztus követése  

 

Hogyan viselkedjünk kívánságainkkal kapcsolatban? 

 

Uram, amint neked tetszik, úgy legyen. 

Uram, ha neked becsületedre válik, legyen ez a te nevedben. 

Uram, ha úgy látod, hogy előmenetelemre szolgálna, hasznomra volna, akkor add, 

hogy élhessek vele a te dicsőségedre. De ha tudod, hogy ártana nekem, nem válnék 

lelkem üdvösségére, vedd el tőlem ezt a kívánságot. 

Mert nem minden kívánság van a Szentlélektől, még ha az ember tisztának és jónak 

látja is. 

Nehéz igazán eldönteni, vajon a jó lélek, vagy az ellenség kelti-e benned ezt vagy azt 

a vágyat, avagy benned magadban van a forrása. 

 

Sokan csalódtak a végkibontakozáson, akik kezdetben a jó lélek vezetése alatt 

érezhették magukat. 

Azért mindig istenfélelemben és szívbéli alázatosságban kell kívánni és kérni, bármi 

kívánni való ötlik is eszedbe, és teljes önmegadással a legmesszebbmenően Istenre 

kell bíznod mindent. 

 

Azt mondd:  

Uram, te tudod, hogy jobb, legyen ez vagy az, amint akarod.  

Add azt, amit akarsz, amennyit akarsz, amikor akarod. 

Ahogy tudsz, intézkedj velem jótetszésed szerint, amint neked leginkább 
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becsületedre válhatik.  

Tégy oda engem, ahová akarsz, bánj velem szabadon mindenben, kezedben vagyok, 

forgass és hányj-vess keresztül-kasul. 

 

Íme, szolgád vagyok én, mindenre kész, mert nem magamnak akarok élni, hanem 

csak neked. 

Bárcsak illendő tökéletességgel tehetném! 

 

Forrás: https://honlap.parokia.hu/lap/nyirturai-reformatus-

egyhazkozseg/cikk/mutat/isten-akarataban/ 

 

Túrmezei Erzsébet: Most 

Most minden út 

Tebenned összefut. 

Most minden cél 

Tebenned összeér. 

Az egész világ körötted forog, 

s Te a nagy mindenséget 

vezérlő erővel igazgatod. 

Igazgass engem is! 

Hadd legyek egy parányi csillagod, 

melynek fényét észre se venni, 

de melynek fénye Tefeléd ragyog. 

Igazgass engem is! 

Arra megyek, amerre akarod. 

Hadd legyek egy parányi csillagod. 

És hogyha jő az est, 

ha feketére fest 
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mindent az éjszaka, 

hadd legyek én is 

az éjnek világító csillaga. 

És sok ezredmagammal 

Teremtsek ragyogást… 

Terólad ragyogást. 

 

Uram, ki a világot 

vezérlő erővel igazgatod, 

igazgass engem is! 

Hadd legyek egy parányi csillagod! 

 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/isten-akarata/ 

 

Herman Enke után németből fordította Túrmezei Erzsébet:  

A legnehezebb kérés 

„Legyen meg a Te akaratod!“ 

Ha elkerülnek gondok, bánatok, 

könnyű kimondani. De ha nehéz 

órák jönnek, s az öröm ködbe vész? 

Ha a szív vérzik, a lélek zokog, 

ha éjszakának tűnnek nappalok, 

eltördelni mégis a mondatot, 

hogy „legyen meg a te akaratod!“? 
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Inkább sikoltanék: „Atyám, ne, ne! 

Miért kell ennek így történnie?!“ 

Szívem keserű lázadásba jut, 

ha érthetetlen előtte az út. 

Sírva tesz fel kínzó kérdéseket: 

„Én Istenem, hát ez a szeretet?!“ 

 

Aztán elcsitul: „Bocsáss meg, Atyám! 

Te szeretsz engem híven, igazán. 

Kínban vergődő szívvel is tudom: 

Te vezetsz engem a legjobb úton. 

Ellenemre is véghezviheted, 

de szívem attól nem lesz csendesebb. 

Taníts meg hát szívből kiáltani 

ne csak szájjal, de szívvel mondani: 

„Ahogy te akarod, ne ahogy én!” 

A békesség csak így lesz az enyém. 

 

Lehet az út tövises, meredek, 

amerre vezetsz, bátran mehetek. 

S mindennapi kérésem az marad: 

„Add, hogy csupán Téged kívánjalak!” 
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„Legyen akaratod”, ha nap nevet. 

„Legyen akaratod”, ha éj temet. 

Legyen most és mindörökké! Igen! 

Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem! 

Ha utam célját el is takarod: 

Hiszek! Legyen ahogy Te akarod! 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/isten-akarata/ 

 

 

„Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, 

legyen mindenkinek a szolgája.” (Mk 10,43-44) 

Parancs János: A szegénységről 

Sokáig fösvénykedtem,  

Mint a hörcsög. 

Éléskamráimba hordtam 

Az éltető magvakat, 

Mindig a télre, 

Mindig a hét szűk esztendőre. 

 

Ma már tudom, 

A tartalék 

Romlékonyabb, mint a gomba, 

A fölösleg kártékonyabb, 

Mint a jégeső, a sáskajárás. 

Csak, aki mindenét szétosztja, 
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Kegyelmet csak az remélhet. 

 

Forrás: https://versnaplo.blogspot.com/2011/01/parancs-janos-

szegenysegrol.html?m=1 

 

2.3.3. Evangéliumhoz kapcsolódó festmény 

 

Ford Madox Brown: Jézus megmossa Péter lábait (19. sz.) 

Forrás: https://shadowlilies.wordpress.com/2012/06/19/christ-washing-peters-feet/ 

 

 



47 
 

2.4. Kérdések az evangéliumhoz 

 Készen állok-e vállalni mindazokat a nehézségeket, melyek Krisztus 

követéséhez tartoznak? Vagy csupán a dicsőséget akarom? 

 Szolgálni vagy uralkodni szoktam-e inkább? 
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3. Oratio – imádság 

A szentmise első könyörgése 

Mindenható, örök Isten,  

add, hogy mindenkor készséges akarattal  

és őszinte szívvel szolgáljunk neked.  

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,  

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,  

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Evangéliumhoz kapcsolódó fohász 

Mennyei Atyám, Jézus nevében kérlek, küldd el Szentlelkedet, hogy ne a hatalomra, 

hanem a mások szolgálatára törekedjem, s ebben is hasonlóvá válhassak Szent 

Fiadhoz. Amen. 
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4. Contemplatio – szemlélődés 

Fotó az evangéliumi szakaszhoz 

 

Crescenzio Sepe bíboros, Nápoly érseke a szegényeknek szolgálja fel az ételt a nápolyi 

székesegyházban december 27-én. 

Fotó: Sant’Egidio Közösség facebook oldala, 

https://www.facebook.com/santegidiomagyar/photos/a.276363835717869/1323657507655158/

?type=3&theater 
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Ferenc pápa egy idős asszonyt üdvözöl Paraguay-ban 

Forrás: https://www.americamagazine.org/faith/2018/04/23/pope-francis-brings-new-lens-

poverty-peace-and-planet 

  

https://www.americamagazine.org/faith/2018/04/23/pope-francis-brings-new-lens-poverty-peace-and-planet
https://www.americamagazine.org/faith/2018/04/23/pope-francis-brings-new-lens-poverty-peace-and-planet
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5. Condivisio – megosztás 

Örömhír megfogalmazása: 

 Jézus engem, értem is szolgált a földön, majd meghalt, értem is. 

 Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy nem kell elkeserednünk, 

ha elbotlunk, hiszen bár a tanítványok is követtek el hibákat, kicsinyes 

dolgokat, Jézus magához hívta őket, és szelíden, szeretettel tanította őket. 

 Jézus engem is felszabadít, megszabadít! 

 

6. Actio, operatio – tettekre váltás 

Tanúságtétel megfogalmazása: Az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy… 

 Ne nagy elismerésre törekedjem, hanem a legapróbb dolgokban, csendben 

tudjam szolgálni Isten ügyét. 

 Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy szeretettel szolgáljak 

másokat. 

 A tevékenységemet, életemet értelmezzem olyan szolgálatként, amire az Úr 

tanít! 

 

 

 

 

 

 


