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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A kevélyt megalázzák, az alázatost dicsőségre emelik. Szeretetből tegyük a jót, ne pedig a
viszonzás reményében!
Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék.
Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy
példabeszédet mondott nekik.
„Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a
hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket,
és felszólít: »Add át a helyedet neki.« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell
elfoglalnod.
Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor
a házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb.« Milyen kitüntetés
lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja,
megalázzák,

aki

pedig

magát

megalázza,

azt

felmagasztalják.”

Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg
barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is
meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket,
bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te
azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.”

1. Lectio – olvasás
1.1. Biblikus vonal
1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása
1

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων
[τῶν]
Φαρισαίων
σαββάτῳ
φαγεῖν
ἄρτον
καὶ
αὐτοὶ
ἦσαν
παρατηρούμενοι αὐτόν.
És történt, amikor egy szombaton ő elment a Főtanács egyik farizeusi tagjának a
házába étkezni, és ők megfigyelték őt.
(…)
7

Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς
πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς·
Mondott pedig a meghívottaknak egy példabeszédet, figyelve, hogy hogyan
válogatták ki az első helyeket (a főhelyeket), mondva nekik:
8

ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν
πρωτοκλισίαν, μήποτε ἐντιμότερός σου ᾖ κεκλημένος ὑπ᾿ αὐτοῦ,
„Amikor meghív téged valaki egy ünnepi lakomára, ne ülj le az első helyre (a
főhelyre), hogy ne legyen egy általa meghívott, nálad előkelőbb ember,
9

καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι· δὸς τούτῳ τόπον,
καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.
és jőve a tégedet és őt meghívó mondja neked: ’Add neki a helyet!’ És akkor
szégyenkezve kezded elfoglalni az utolsó helyet.
10

ἀλλ᾿ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον,
ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι· φίλε, προσανάβηθι
ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων
σοι.
Hanem, amikor meghívnak, elmenve telepedj le az utolsó helyen, hogy amikor jön a
tégedet meghívó, s mondja neked: ’Barátom, menj feljebb feljebb!’, akkor dicsőséged
lesz az összes asztaltársad előtt.

11

ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν
ὑψωθήσεται.
Mert mindaz, aki fölmagasztalja önmagát, meg fog aláztatni, és aki megalázza
önmagát, föl fog magasztaltatni.”
12

Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν· ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ
δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ
τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοὶ
ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι.
Mondta pedig az őt meghívónak is: „Amikor vacsorát vagy ünnepi lakomát
rendezel, ne hívjad meg a barátaidat, sem a testvéreidet, sem a rokonaidat, sem
gazdag szomszédaidat, hogy ne hívjanak meg viszont téged, és meglegyen jutalmad.
13

ἀλλ᾿ ὅταν δοχὴν ποιῇς, κάλει πτωχούς, ἀναπείρους, χωλούς,
τυφλούς·
Hanem, amikor lakomát rendezel, hívjad meg a nyomorékokat, a bénákat, a vakokat,
14

καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί
ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.

σοι,

és boldog leszel, mert nincsen miből viszonzást adniuk neked, ugyanis az igazak
föltámadásakor (viszonoztatik majd neked) fogják viszonozni neked.”

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
Et factum est, cum intraret in domum cuiusdam princi pis pharisaeorum sabbato

1

manducare panem, et ipsi observabant eum.
Amikor Jézus szombaton egy vezető farizeus házába ment, hogy nála étkezzék,

1

figyelték.
Történt pedig, hogy Jézus szombaton az egyik vezető farizeus házába ment étkezni,

1

és azok figyelték őt.
(Jézus) szombaton egyik előkelő farizeus házába ment, hogy nála étkezzék. Az ott

1

tartózkodók szemmel tartották.
És lőn mikor a főfarizeusok közül egynek házához ment szombatnapon kenyeret

1

enni, azok leselkednek vala ő utána.
Amikor egyszer szombaton bement az egyik vezető farizeus házába étkezni, a

1

farizeusok figyelték.
Dicebat autem ad invitatos parabolam, intendens quomodo primos accubitus

7

eligerent, dicens ad illos:
A meghívottaknak egy példabeszédet mondott, mert észrevette, hogyan válogatják

7

az első helyeket.
A meghívottaknak pedig példabeszédet mondott, mert megfigyelte, hogy hogyan

7

válogatják az első helyeket. Ezt mondta nekik:
A meghívottaknak pedig példabeszédet mondott, mert észrevette, hogyan

7

válogatják a főhelyeket.
És egy példázatot monda a hivatalosoknak, mikor észre vevé, mimódon válogatják a

7

fő helyeket; mondván nékik:
Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, mert észrevette, hogyan

7

válogatják a fő helyeket:
“ Cum invitatus fueris ab aliquo ad nuptias, non discumbas in primo loco, ne forte

8

honoratior te sit invitatus ab eo,

„Amikor lakodalomba hívnak – kezdte –, ne telepedjél le a főhelyre, mert akadhat a

8

hivatalosak közt nálad előkelőbb is.
»Amikor lakodalomba hívnak, ne ülj az első helyre. Nehogy előforduljon, hogy ha

8

nálad előkelőbbet is meghívtak volna,
„Mikor lakodalomba hívnak, mondta, ne ülj az első helyre, mert akadhat a

8

meghívottak közt nálad előkelőbb ember is.
Mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a fő helyre; mert netalán náladnál nagyobb

8

tiszteletben álló embert is hivott meg az,
– 8Ha valaki menyegzőre hív, ne ülj a fő helyre, mert lehet, hogy meghívott nálad
rangosabb embert is!
et veniens is qui te et illum vocavit, dicat tibi: “Da huic locum”; et tunc incipias cum

9

rubore novissimum locum tenere.
Ha ez megérkezik, jön, aki meghívott benneteket és felszólít: Add át a helyedet! És

9

szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.
odajöjjön az, aki téged és őt is meghívta, és azt mondja neked: ‘Add át a helyedet!’

9

És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.
Aztán odajön az, aki meghívott titeket és fölszólít: adj helyet ennek. Akkor

9

szégyenszemre az utolsó helyet kellene elfoglalnod.
És eljövén az, a ki mind téged, mind azt meghívta, ezt mondja majd néked: Engedd

9

ennek a helyet! És akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni.
És ha odamegy hozzád, aki meghívott téged is meg őt is, és így szól: „Engedd át

9

neki a helyet!” –, akkor szégyenszemre az utolsó helyre fogsz kerülni.
Sed cum vocatus fueris, vade, recumbe in novissimo loco, ut, cum venerit qui te

10

invitavit, dicat tibi: “Amice, ascende superius”; tunc erit tibi gloria coram omnibus
simul discumbentibus.
Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy

10

amikor a házigazda fogad, ezt mondja neked: Barátom, menj följebb! Így
megtiszteltetésben lesz részed az egész vendégsereg előtt.
Ha tehát meghívnak, menj, telepedj le az utolsó helyre. Akkor odajön majd az, aki

10

meghívott, és ezt mondja neked: ‘Barátom! Menj följebb!’ Így tiszteletet ébresztesz az
egész vendégsereg előtt.
Ha meghívnak, inkább menj, telepedjél le az utolsó helyre. Akkor odajön majd, aki

10

téged meghívott és azt mondja: Barátom, jöjj följebb! Így becsületed lesz az egész
asztaltársaság előtt.

Hanem mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre; hogy mikor eljő az, a ki

10

téged meghívott, ezt mondja néked: Barátom ülj feljebb! Akkor néked dicsőséged
lesz azok előtt, a kik veled együtt ülnek.
Ellenkezőleg, ha meghívnak, menj, ülj az utolsó helyre, hogy amikor jön, aki

10

meghívott, így szóljon hozzád: „Barátom, ülj feljebb!” Akkor valamennyi asztaltársad
előtt tisztelet övez.
Quia omnis, qui se exaltat, humiliabitur; et, qui se humiliat, exaltabitur ”.

11

Mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki magát megalázza, az

11

felmagasztaltatik.”
Mert

11

aki

magát

fölmagasztalja,

megalázzák,

és

aki

magát

megalázza,

fölmagasztalják.«
Mindazt ugyanis, aki fölmagasztalja magát, megalázzák; aki pedig megalázza

11

magát, azt fölmagasztalják.”
Mert mindenki, a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza,

11

felmagasztaltatik.
Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatásban lesz része, aki pedig megalázza

11

magát, azt felmagasztalják.
Dicebat autem et ei, qui se invitaverat: “ Cum facis prandium aut cenam, noli

12

vocare amicos tuos neque fratres tuos neque cognatos neque vicinos divites, ne forte
et ipsi te reinvitent, et fiat tibi retributio.
Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg

12

barátaidat, sem testvéreidet, sem rokonaidat, sem jómódú szomszédaidat, nehogy
visszahívjanak és viszonozzák neked.
Annak pedig, aki őt meghívta, ezt mondta: »Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne

12

a barátaidat és testvéreidet hívd meg, se a rokonaidat és gazdag szomszédaidat, akik
majd téged is meghívnak és viszonozzák neked.
Akkor a házigazdához fordult: „Mikor ebédet vagy vacsorát adsz, mondta, ne hívd

12

meg barátaidat és testvéreidet, se rokonaidat és gazdag szomszédaidat. Különben ők
is meghívnak és viszonozzák neked.
Monda pedig annak is, a ki őt meghívta: Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne

12

hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat; nehogy
viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked.
Ekkor azt mondta annak, aki meghívta:

12

– Ha ebédet vagy vacsorát adsz, ne barátaidat hívd meg, ne is testvéreidet,
rokonaidat vagy gazdag szomszédaidat! Nehogy viszonzásul ők is meghívjanak, s ez
legyen jutalmad!
Sed cum facis convivium, voca pauperes, debiles, claudos, caecos;

13

Ha vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat.

13

Amikor vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat.

13

Amikor lakomát adsz, hívd meg inkább a koldusokat, bénákat, sántákat és vakokat.

13

Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat,

13

vakokat:
Ellenkezőleg, ha vendégséget rendezel, hívj meg szegényeket, nyomorékokat,

13

sántákat, vakokat!
et beatus eris, quia non habent retribuere tibi. Retribuetur enim tibi in resurrectione

14

iustorum ”.
S boldog leszel, mert nem tudják neked viszonozni. De az igazak feltámadásakor

14

megkapod jutalmadat.”
Így boldog leszel, mert ők nem tudják azt viszonozni neked. De amikor az igazak

14

feltámadnak, megkapod jutalmadat.«
Boldog leszel, mert nem tudják viszonozni neked! De majd visszafizetik az igazak

14

föltámadásakor.”
És boldog leszel; mivelhogy nem fizethetik vissza néked; mert majd visszafizettetik

14

néked az igazak feltámadásakor.
Boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk, te pedig viszonzásban részesülsz

14

majd az igazak feltámadásakor.

1.1.3. Behatárolás
Az epizód Jézusnak a jeruzsálemi útja során, szombaton történik egy farizeus
házában (Lk 14,1), ahol a Mester, miután meggyógyított egy beteg férfit (Lk 14,2-6),
két rövid történet elbeszélésével tanítani kezdi a jelenlévőket az alázatról és a
nagylelkűségről (Lk 14,7-14). Így az általunk vizsgált evangéliumi részlet a Lk 14,1.714 versek között helyezkedik el.

1.1.4. Szószerinti üzenet
Az evangélista hangsúlyozni szeretné, hogy


Jézus nyitott arra, hogy találkozzék egy tehetős farizeussal, és annak
társaival, s hogy tanítsa őket is.



Az Úr készséges arra, hogy közösséget vállaljon mind a szegényekkel,
mind a gazdagokkal. Ő nem a vagyont, hanem az embert nézi.



A Mester csendesen, és figyelmesen szemléli az eseményeket, a
jelenlévőket. Előtte nem marad elrejtve semmi és senki. S ezt követően
bátran kimondja azt, amit gondol.



Az Úr alázatos, és nagylelkű, s ugyanerre a magatartásra hívja meg
tanítványait is.



A keresztény ember szeretetének és figyelmének első számú, kitüntetett
címzettjei a szegények, a betegek, az elesettek kell, hogy legyenek.



Isten az, aki fölmagasztalja, vagyis megjutalmazza, illetve aki
„megalázza”, azaz megbünteti az embert annak élete, s tettei alapján.

1.1.5. Kulcsszavak rövid elemzése
ταπεινωθήσεται/ ταπεινῶν (tápejnóthészetáj/tápejnón): ’megaláztatik/ alacsonnyá
válik, megaláz, megalázza magát’ (Lk 14,11)
Ezek a kifejezések az evangéliumok közül Máténál és Lukácsnál találhatók
meg. Egyrészt cselekvő nyelvtani formában önmagunk megalázását jelölik, aminek a
jutalma a fölmagasztaltatás, vagyis a mennyei jutalom (Mt 18,4; Mt 23,12b; Lk 14,11b;
Lk 18,14b). Másrészt a szenvedő szerkezetben a bűnök jelképes hegyeinek a
lebontását, vagyis a megtérést (Lk 3,5), harmadrészt pedig a bűneiket meg nem bánó,
gőgös emberek isteni büntetését fejezik ki (Mt 23,12a; Lk 14,11a; Lk 18,14a). Ez
utóbbi, a fölmagasztaltatással együtt Isten műve, amit a szenvedő nyelvtani
szerkezet is mutat (passivum divinum).
Az

önmagunk

megalázása

nem

alázatoskodást,

nem

a

személy

megnyomorítását, vagy megsemmisítését jelenti. Hanem utal Jézus és Mária
magatartására, amit minden kereszténynek követnie kell. Jézus önmagát a szívet
tekintve alázatosnak nevezi (Mt 11,29), hiszen ő úgy alázta meg saját magát, hogy

engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (Fil 2,8). Az engedelmesség
pedig abban áll, hogy az Úr Jézus az Atya akaratára odafigyel, rábízza magát
hűségesen. Mária is odafigyel az Úr szavára, engedelmeskedik neki (vö. Lk 1,38), s
Isten ezt az alázatot jutalmazza meg mind Máriánál (Lk 1,48), mind az alázatos
embereknél (Lk 1,52). Az alázat tehát ennek fényében azt jelenti, hogy az ember
nemet mond a gőgre, vagyis önmaga fölmagasztalására, s egyszerűen engedelmes
bizalommal igent mond Isten szavára, aki valóban felemeli, megdicsőíti őt. Egyedül
az Úr az, aki igazán föl tud valakit magasztalni, meg tud valakit dicsőíteni. Ember
erre valójában nem képes, ahogy ezt a világtörténelemben számos szomorú példa is
mutatta.

ἀνταποδοθήσεται (ántápodothészetáj): ’megfizet, viszonoz’ (Lk 14,14)
Ez a szó csak ebben a versben fordul elő az evangéliumokban, mégpedig
kétszer, aminek a ténye még nagyobb hangsúlyt ad e kifejezésnek. Egyrészt utal arra,
hogy a szegény emberek nem tudják viszonozni a vendéglátó nagylelkűségét,
másrészt pedig jelzi, hogy Isten az, aki megjutalmazza majd őt. Ez utóbbi nyelvtani
formula szenvedő szerkezetben áll (passivum divinum), ami azt sugallja, hogy nem
az emberek, hanem az Úr fizet meg mindenkinek irgalmassága szerint. Isten az, aki
az igazak föltámadásakor, a mennyország örömével jutalmazza meg azokat, akik
földi életükben irgalmasok, és a szeretetben nagylelkűek voltak (vö. Mt 25,31-46; Lk
19,11-27)

.

1.2. Kontextuális – kánoni párhuzamok

Párhuzamok Lukács evangéliumán belül
6,6-7 “Egy másik szombaton bement a zsinagógába és tanított. Volt ott egy ember,
akinek a jobb keze el volt sorvadva. Az írástudók és a farizeusok figyelték, vajon
gyógyít-e szombaton, hogy legyen alapjuk vádat emelni ellene.”
6,35 “Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi
viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, a Magasságosnak lesztek a
fiai, hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz.”

7,36 “Egy farizeus meghívta, hogy egyék nála. Betért hát a farizeus házába, és
asztalhoz telepedett.”
11,37 “Alighogy befejezte a beszédét, egy farizeus meghívta lakomára magához. El is
ment, és asztalhoz ült.”
11,43 “Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában és a
köszöntéseket a piacon.”
12,33 “Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak
kimeríthetetlen erszényt, elfogyhatatlan kincset a mennyben, ahol nem fér hozzá
tolvaj, és nem rágja szét a moly.”
13,10-17 “Szombaton az egyik zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akit már
tizennyolc éve gyötört a betegség lelke; teljesen meg volt görbedve, úgyhogy nem is
tudott fölegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, odahívta és így szólt hozzá:
„Asszony, megszabadultál betegségedtől.” Közben rátette a kezét. Az rögtön
fölegyenesedett, és dicsőítette az Istent. Erre a zsinagóga elöljárója felháborodásában,
hogy Jézus szombaton gyógyított, a néphez fordult: „Hat nap van, amikor dolgozni
kell. Ezeken gyertek gyógyulást keresni, ne szombaton!” De az Úr válaszolt neki:
„Képmutatók! Vajon nem oldjátok-e el mindnyájan szombaton is az ökrötöket vagy a
szamaratokat a jászoltól, hogy megitassátok? De Ábrahám leányát, akit immár
tizennyolc éve megkötözve tart a sátán, nem kellett feloldani kötelékeitől szombati
napon?” E szavakra ellenfelei mind elszégyellték magukat, a nép meg ujjongott,
hogy ilyen nagy tettet vitt véghez.”
13,29 “Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az
Isten országában.”
18,14 “Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, az nem. Aki magát
felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik.”
20,20 “Szemmel tartották és cselvetőket küldtek ki. Ezek jószándékú embernek
tettették magukat, hogy szaván fogják, s aztán kiszolgáltassák a hatóságnak és a
helytartó hatalmának.”
20,46 “Óvakodjatok az írástudóktól! Szeretnek pompás öltözékben járni, szeretik, ha
a tereken köszöntik őket. Szívesen elfoglalják a zsinagógákban az első székeket, a
lakomákon az első helyeket”

Szinoptikus párhuzamok
Mt 6,4 “Így alamizsnád titokban marad, és Atyád, aki a rejtekben is lát,
megjutalmaz.”

Mt 23,12 “Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt
felmagasztalják.”

Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben)
MTörv 14,29 “Aztán menjen a levita, aki nem kapott veled részt és örökséget, a
városban lakó idegen, árva és özvegy, s egyen jóllakásig, hogy az Úr, a te Istened
megáldjon kezed munkájában, s mindenben, amibe csak belefogsz.”
Tób 2,2 “Elém tették az ételt, különféle fogásokat hoztak. Azt mondtam Tóbiásnak, a
fiamnak: „Eredj, gyermekem, aztán ha nélkülözőre akadsz a testvérek körében,
akiket ide hurcoltak Ninivébe, hozd ide, s ha derék ember, neki is jut az ételből.
Megvárlak fiam, amíg visszatérsz!”
Péld 25,6-7 “Ne tolakodjál a király színe elé, ne akard a nagyok helyét elfoglalni!
Jobban jársz, ha hívnak: „Gyere ide följebb!”, mint ha elküldenek az előkelőbb elől.”
Ez 17,24 “S a mező minden fája megtudja, hogy én, az Úr aláztam meg a magas fát, és
emeltem föl az alacsony fát, én szárítottam ki a zöldellő fát, és én borítottam virágba
a száraz fát. Én, az Úr mondtam ezt, és véghez is viszem.”
Ez 21,31 “ezt mondja az Úr, az Isten: Vedd le fejedről a pántot, tedd le koronádat!
Ami van, az nem marad meg. Ami alacsony, az fölemelkedik, ami magas, az
alacsonnyá lesz.”
ApCsel 24,15 “Istenbe vetett bizalommal remélem, hogy az igazak és a gonoszok
feltámadnak, s ebben ők is osztoznak velem.”
Fil 2,8 “Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a
kereszthalálig.”
Jak 4,10 “Alázkodjatok meg az Úr előtt, és akkor megdicsőít benneteket.”

2. Meditáció – elmélkedés
2.1. Patrisztikus vonal
2.1.1. Catena Aurea
E heti szakaszunkkal kapcsolatban a következő magyarázatokat adták az
egyházatyák:

Amikor Jézus szombaton egy vezető farizeus házába ment, hogy nála étkezzék, figyelték.

1

Alexandriai Szent Cirill: Habár az Úr ismerte a farizeus gonoszságát, mégiscsak
hagyta magát megvendégelni, azért hogy a jelenlévőknek szavak és csodák által
megmutassa a jót.

A meghívottaknak egy példabeszédet mondott, mert észrevette, hogyan válogatják az első

7

helyeket.
„Amikor lakodalomba hívnak – kezdte –, ne telepedjél le a főhelyre, mert akadhat a

8

hivatalosak közt nálad előkelőbb is.
Ha ez megérkezik, jön, aki meghívott benneteket és felszólít: Add át a helyedet! És

9

szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.
Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a

10

házigazda fogad, ezt mondja neked: Barátom, menj följebb! Így megtiszteltetésben lesz részed
az egész vendégsereg előtt.
Tiszteletreméltó Béda: Mivel az evangélista ezt az intő beszédet példabeszédnek
nevezi, így szemléljük meg röviden, hogy lelki értelemben mit jelent. Aki meg lett
hívva Krisztus menyegzőjére és egyházába, megérkezett, és az egyház tagjaival a hit
által összeköttetésben van, annak nem kell önmagát kihangsúlyoznia, azáltal hogy
érdemeit dicséri, mintha jobb lenne, mint a többi. Oda kell tehát majd ugyanis adnia
a helyét egy előkelőbbnek, akit később hívtak meg, amikor valaki azok közül, akik
Krisztust követik, buzgóságát tekintve ő előtte lesz. Megszégyenülve az utolsó helyet
fogja elfoglalni, mikor a másik becsesebb cselekedeit látja majd, és amikor az ő
cselekedetét, melyet ő oly sokra tartott, csekélyként ismerik el. Az utolsó helyre ül
tehát le az, ki megszívleli ezeket a szavakat: Minél nagyobb vagy, annál jobban
alacsonyítsd le magadat mindenben! Az Úr majd azt, kit alázatosnak talál,
barátjaként fog felmagasztalni és gyorsan magasabbra léptetni: Aki ugyanis mindig

oly kicsinnyé teszi magát, mint egy kisgyermek, az a legnagyobb a Mennyek
országában.

Felhasznált irodalom:
Thomas von Aquin: Goldene Kette oder fortlaufende, ganz aus den Stellen der Kirchenväter und
Kirchenschriftsteller bestehende und kunstvoll verbundene Auslegung der vier Evangelien; übers.
von Johannes N. Oischinger, 7 Bde., Regensburg 1881-1883

http://www.catena-aurea.de/ljcpann22.html

2.2. Tanítóhivatali vonal
2.2.1. Katolikus Egyház Katekizmusa
Kihez tért be Jézus? A farizeusok

574 Jézus nyilvános működésének kezdetétől fogva a farizeusok és a Heródes-pártiak
megegyeztek a papokkal és írástudókkal, hogy elveszítik őt. Egyes cselekedetei miatt
(ördögűzések; a bűnök megbocsátása; szombati gyógyítások; a törvényes tisztaság
parancsainak saját értelmezése; barátkozás a vámosokkal és nyilvános bűnösökkel)
Jézust

néhány

rosszindulatú

ember

ördögi

megszállottsággal

gyanúsította.

Káromkodással és hamis prófétasággal vádolták, tudniillik olyan bűntényekkel,
melyeket a Törvény megkövezéses halállal büntetett.
575 Jézus egyes cselekedetei és szavai tehát az "ellentmondás jelévé" váltak a
jeruzsálemi vallási hatóságok számára -- melyeket Szent János evangéliuma gyakran
"zsidóknak" nevez--, sokkal inkább, mint Isten egyszerű népe számára. Igaz, hogy
Jézus kapcsolata a farizeusokkal nemcsak polémia volt. Így például farizeusok voltak
azok, akik figyelmeztették a rá leselkedő veszélyre. Jézus néhányat megdicsér
közülük, mint például a Mk 12,34-ben szereplő írástudót, és ismételten vendég volt
farizeusoknál. Jézus megerősít tanításokat, melyeket Isten népének ezen vallási elitje
képviselt: a halottak föltámadását, jámborsági formákat (alamizsna, imádság és böjt),
a szokást, hogy Istenhez mint Atyához fordulnak, valamint Isten és a felebarát
szeretete parancsának központi jellegét.

588 Jézus botrány volt a farizeusoknak amiatt, hogy a vámosokkal és a bűnösökkel
éppoly családiasan étkezett, mint velük. Azoknak, "akik magukat igaznak tartották
és másokat megvetettek" (Lk 18,9), mondta Jézus: "Nem az igazakat jöttem hívni,
hanem a bűnösöket a bűnbánatra" (Lk 5,32). Még tovább ment, amikor a farizeusok
füle hallatára kijelentette, hogy mivel a bűn egyetemes, azok, akik úgy gondolják,
hogy nem szorulnak gyógyulásra, magukat vakítják meg.
A lakomára meghívottak

543 Minden ember meghívás kap arra, hogy belépjen az Országba. Ez a messiási
ország, melyet először Izrael fiainak hirdettek, minden nép embereinek szól. Aki be
akar lépni az Országba, annak el kell fogadnia Jézus szavát.
"Az Úr igéje ugyanis a földbe vetett maghoz hasonlít: akik hittel hallgatják és
Krisztus kicsiny nyájához számláltatnak, azok magát az Országot fogadták be; a mag
azután saját erejéből csírázik és növekszik egészen az aratásig."
544 Az ország a szegényeké és a kicsinyeké, vagyis azoké, akik alázatos szívvel
elfogadták. Jézus küldetése az, hogy "örömhírt vigyen a szegényeknek" (Lk 4,18).
Boldognak mondja őket, mert "övék a mennyek országa" (Mt 5,3); az Atya a
"kicsinyeknek" akarta kinyilatkoztatni azt, ami rejtve marad a bölcsek és az okosok
előtt. A jászoltól a keresztig Jézus megosztja életét a szegényekkel; ismeri az éhséget,
a szomjúságot és a nélkülözést. Sőt, azonosítja magát minden szegénnyel, és az
irántuk tanúsított tevékeny szeretetet teszi az országába belépés föltételéül.

1166 "Az Egyház a húsvéti misztériumot a Krisztus föltámadása napjából eredő
apostoli hagyományra támaszkodva, a nyolcadik napon ünnepli, melyet méltán
neveznek Úr napjának, dies dominicának." Krisztus föltámadásának a napja
egyszerre "a hét első napja", a teremtés első napjának emlékezete és a "nyolcadik nap"
is, melyen Krisztus a maga nagy szombati "nyugalma" után megkezdi azt a Napot,
"melyet az Úr alkotott" (Zsolt 118,24), a napot, az "alkony nélküli napot".
Középpontjában az "Úr vacsorája" áll, mert abban találkozik a hívők egész közössége
a föltámadott Krisztussal, aki meghívja őket ünnepi lakomájára:
"Az Úr napja, a föltámadás napja, a keresztények napja, a mi napunk. Az Úr
napjának nevezzük, mert az Úr győztesként ezen a napon ment föl az Atyához. Ha a

pogányok e napot a Nap napjának nevezik, mi is szívesen annak valljuk, mert ma
támadt a világ Világossága, ma kelt föl az igazságosság Napja, melynek sugarai az
üdvösséget hozzák."
1344 Isten zarándok népe Jézus húsvéti misztériumát hirdetve, "amíg el nem jön"
(1Kor 11,26), szentmiséről szentmisére "a kereszt szűk ösvényén" halad előre a
mennyei lakoma felé, amelyen az összes választottak az Ország asztalához fognak
ülni.
Jézus megalázta magát – Ő a példa számunkra
520 Jézus egész életében példaképül adta magát nekünk: Ő a "tökéletes ember", aki
arra hív, hogy tanítványai legyünk és kövessük őt: alázatosságával példát adott
nekünk a követésre, imádságával imádkozni tanít, szegénységével arra szólít, hogy a
nélkülözéseket és üldözéseket készséggel vállaljuk.
Az igazak feltámadása

989 Erősen hisszük és ezért reméljük: amint Krisztus valóban föltámadt a holtak
közül és örökké él, úgy haláluk után az igazak is örökké élni fognak a föltámadt
Krisztussal, és Ő föltámasztja őket az utolsó napon. Föltámadásunk, miként az Övé, a
Szentháromság műve lesz:
"Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki föltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki
Jézus Krisztust föltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti
bennetek lakó Lelke által (Róm 8,11).

1027 Az Istennel és a Krisztusban élőkkel való boldog közösség e misztériuma
túlhalad minden megértést és minden elképzelést. A Szentírás képekben beszél
nekünk róla: élet, világosság, béke, menyegzői lakoma, az ország bora, az Atya háza,
mennyei Jeruzsálem, paradicsomkert: "Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív
föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt" (1Kor 2,9).
1028 Istent a maga transzcendenciája miatt nem lehet látni úgy, amint van, csak
akkor, ha Ő a maga misztériumát föltárja az ember közvetlen szemlélése számára, és

erre képességet ad az embernek. Az Egyház Istennek a maga mennyei dicsőségében
való látását nevezi "visio beatifica"-nak, `boldogító látásnak':
"Micsoda dicsőség, micsoda öröm lesz az, amikor bebocsátanak, hogy Istent lásd, ha
arra méltatnak, hogy Krisztussal, a te Uraddal és Isteneddel az örök üdvösség és
világosság örömét élvezd, (...) hogy az igazakkal és Isten barátaival a
mennyországban a halhatatlan örökségnek örvendj."
1029 A mennyei dicsőségben a szentek örvendezve teljesítik Isten akaratát a többi
ember és az egész teremtés felé. Ők már Krisztussal uralkodnak; Vele "fognak
uralkodni örökkön-örökké" (Jel 22,5).
1038 Az összes halottak, "az igazak és a gonoszok" (ApCsel 24,15) föltámadása
megelőzi az utolsó ítéletet. Ez lesz az "az óra, amikor a sírokban mindnyájan
meghallják Isten Fiának szavát. Akkor előjönnek, akik jót cselekedtek, az élet
föltámadására, akik pedig gonoszat tettek, az ítélet föltámadására" (Jn 5,28--29).
Akkor majd eljön Krisztus "a maga dicsőségében és Vele mind az angyalok (...). És
összegyűjtik elébe az összes nemzetet; és elkülöníti őket egymástól, miként a pásztor
elkülöníti a juhokat a kosoktól, és a juhokat a jobbjára, a kosokat pedig a baljára
állítja. (...) És elmennek ezek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre." (Mt
25,31--33.46)

2.2.2. Pápai gondolatok
Szent II. János Pál pápa: Redemptionis donum
lásd Lk 14,13-14
A megváltás rendje
9. A fogadalom révén mindegyikőtök előtt föltárul az evangéliumi tanácsok útja. Az
evangéliumban

ugyanis

többször

találkozunk

olyan

buzdításokkal,

melyek

meghaladják a parancsolat határait azáltal, hogy nem csupán azt mutatják meg, ami
„kötelező”, hanem azt is, ami „jobb”. Ilyen buzdítás: ne ítélj(lásd Mt 7,1), adj
kölcsönt, viszonzást nem várva(Lk 6,35), tegyetek eleget annak, aki kér vagy kíván
valamit tőletek (lásd Mt 5,40-42), hívd lakomára a szegényeket (lásd Lk 14,13-14),
bocsássatok meg az embereknek (lásd Mt 6,14-15); és más hasonlók. Ha a hagyomány
szerint az evangéliumi tanácsokra tett fogadalom három dologra, a szüzességre,
a szegénységre és az engedelmességre összpontosul, úgy tűnik, e hagyomány eléggé

rávilágít fontosságukra, mint az üdvrend fő, és bizonyos értelemben „összefoglaló”
mozzanataira. Mindaz, ami az evangéliumban tanácsként elhangzik, abba az útba
torkollik, melyre Krisztus hív, mondván: „kövess engem!” De ezt az utat a szüzesség,
a szegénység és az engedelmesség „krisztusközpontúvá” teszi, és ráüti a megváltás
egész rendjének pecsétjét.
Ennek a rendnek természetéhez tartozik a világmindenség átalakítása az emberi szív
által, a lélek mélyéből: „A természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását...
abban a reményben, ...hogy a mulandóság szolgai állapotából majd fölszabadul az
Isten fiainak dicsőséges szabadságára” (Róm 8,19-21). Ez az átalakulás együtt jár
azzal a szeretettel, melyet Krisztus hívása áraszt az ember szívébe; azzal a szeretettel,
mely a megszenteltség lényegét adja: mellyel egy férfi vagy nő, a keresztségen
alapuló szerzetesi fogadalommal Istennek szenteli magát. Magának a megváltás
rendjének alapjait fedezhetjük föl, ha olvassuk Szent János első levelének szavait: „Ne
szeressétek a világot, sem azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a
világot, az Atya szeretete nincs benne; mert minden, ami a világban van, a test
kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége; mindez nem az Atyától, hanem
a világból való. Elmúlik a világ is, és a kívánsága is; aki pedig megteszi Isten
akaratát, megmarad örökre.” (1Jn 2,15-17)
Kedves testvérek és nővérek, a szerzetesi fogadalom szívetekbe oltja az Atya
szeretetét, azt a szeretetet, mely eltölti Jézusnak, a világ Megváltójának szívében van.
Ez a szeretet átöleli a világot és mindent, ami benne az Atyától való; s arra törekszik,
hogy legyőzzön mindent, „ami nem az Atyától való”. Arra törekszik, hogy legyőzze
a hármas kívánságot. „A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége”
az ember bensőjéhez tapad, mint annak az áteredő bűnnek az öröksége, mely az ember
szívében sokszorosan eltorzította a kapcsolatot az Isten által teremtett és az ember
uralmára bízott világgal (lásd Ter 1,28).
A megváltás rendjében a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség evangéliumi
tanácsai a leghatásosabb eszközök arra, hogy az ember szívében átformálódjék ez a
„világgal” való kapcsolat: mind a külső világgal, mind azzal a saját „énnel”, mely
bizonyos módon a fő alkotórésze a bibliai értelemben vett „világnak”, amennyiben
belőle fakad mindaz, „ami nem az Atyától való”.
Szent János fentebb idézett első levele alapján könnyen belátható, hogy a három
evangéliumi tanácsnak milyen nagy jelentősége van a megváltás egyetemes
rendjében. Ugyanis az evangéliumi tisztaság segít bennünket, hogy benső életünkben
átalakítsunk mindent, ami a test kívánságából ered; az evangéliumi szegénység segít
átformálni mindazt, ami a szemek kívánságából ered; végül az evangéliumi
engedelmesség eredményezi azt, hogy helyesbítsünk mindent, ami az ember

szívében az élet kevélységéből ered. Mindezeket figyelembe véve szándékosan
beszélünk a győzelemről, mint átalakulásról, mert a megváltás egész rendjét írják
körül azok a szavak, melyeket Krisztus főpapi imájában az Atyához intézett: „Nem
azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a
gonosztól” (Jn 17,15). Az evangéliumi tanácsok lényegüknél fogva „a teremtés
megújítását” szolgálják: a világnak úgy kell az ember hatalma alá kerülnie, hogy
maga az ember tökéletesen átadhassa magát az Istennek.

Ferenc pápa: Evangelii gaudium
Lk 14,14
48. Ha az egész Egyház magára ölti ezt a missziós dinamizmust, akkor kivétel nélkül
mindenkihez el kell jutnia. De kit kellene előnyben részesítenie? Ha valaki olvassa az
evangéliumot, világos eligazítást talál: nem annyira a barátokat és a gazdag
szomszédokat, hanem elsősorban a szegényeket és a betegeket; azokat, akiket
gyakran megvetnek és elfelejtenek, „azokat, akik nem tudják neked viszonozni” (Lk
14,14). Nem lehetnek kétségek, és nem állhat meg olyan magyarázat, mely
elgyengítené ezt az annyira világos üzenetet. „Az evangélium kiváltságos címzettjei
ma és mindenkor a szegények”,1 és az ingyenesen hozzájuk szóló evangelizáció
annak az országnak a jele, melynek elhozataláért Jézus eljött. Egyértelműen
állítanunk kell, hogy elszakíthatatlan kapcsolat van hitünk és a szegények között.
Soha ne hagyjuk őket magukra!

Ferenc pápa: Üzenet a 2015. évi missziós világnapra
Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet
vö. Lk 14,13-14
A 2015. évi Missziós Világnapot a Megszentelt Élet Évének keretében tartják meg, s
ebből nyer ösztönzést az imára és az elmélkedésre. Valóban: ha minden
megkeresztelt ember arra kapott meghívást, hogy tanúságot tegyen Urunkról,
Jézusról és hirdesse az adományként kapott hitet, ez különösen is igaz az Istennek
XVI. Benedek pápa, Beszéd a brazíliai püspökökhöz Sao Pauló-i székesegyházban rendezett
találkozó alkalmával (2007. V. 11.), 3: AAS 99 (2007), 428.
1

szentelt életet élő személyekre, mivel a megszentelt élet és a misszió között szoros a
kapcsolat. Jézus követése, amely meghatározta a megszentelt élet létrejöttét az
Egyházban, válasz a hívásra, hogy vegyük fel a keresztet és kövessük Őt, vegyünk
példát arról, ahogyan ő átadta magát az Atyának, ahogyan előttünk járt a szolgálat és
a szeretet tetteivel, ahogyan elveszítette életét, hogy újra megtalálja azt. És minthogy
Krisztus egész élete missziós jellegű, az Őt szorosan követő férfiak és nők teljes
mértékben magukra öltik ezt a jellegzetességét.
A missziós dimenzió, amely az Egyház természetének velejárója, benne rejlik a
megszentelt élet minden formájában¸ és el nem hagyható belőle anélkül, hogy a
karizma csorbát ne szenvedne ezáltal. A misszió nem erőszakos térítés vagy puszta
stratégia: a misszió a hit „nyelvtanához” tartozik, elválaszthatatlan tőle annak
számára, aki meghallja a Szentlélek hangját, amint felszólítja: „Gyere!” és „Menj!”.
Aki Krisztust követi, az mindenképpen misszionáriussá válik és tudja, hogy Jézus
„vele együtt jár, vele együtt beszél, vele együtt lélegzik, vele együtt dolgozik. A
missziós feladat közben érzi maga mellett az élő Jézust” (Evangelii Gaudium, 266).
A misszió nem más, mint szenvedélyesen szeretni Jézus Krisztust és ugyanakkor
szenvedélyesen szeretni az embereket. Amikor megállunk imádkozni a keresztre
feszített Jézus előtt, felismerjük szeretetének nagyságát, amely méltóságot kölcsönöz
nekünk és támogat bennünket. Ugyanakkor érezzük, hogy a szeretet, amely átszúrt
szívéből árad, Isten egész népére és az egész emberiségre kiterjed, és ebből értjük
meg, hogy Ő fel akar használni bennünket is, hogy egyre közelebb kerüljön szeretett
népéhez (vö. uo., 268) és mindazokhoz, akik őszinte szívvel keresik őt. Jézus missziós
parancsa: „Menjetek!” vonatkozik az Egyház mindig megújuló missziós feladataira
és helyzeteire. Az Egyházon belül mindenki meg van hívva az Evangélium
hirdetésére életünk tanúságtételével. Különösképpen a megszentelt életet élőkre
vonatkozik, hogy hallgassák a Szentlélek hangját, amely arra hívja őket: jussanak el a
missziók nagy peremvidékeihez, olyan emberek közé, akikhez még nem jutott el az
Evangélium.
Az Ad gentes zsinati határozat kihirdetésének ötvenedik évfordulója arra szólít fel
bennünket: olvassuk el újra és gondoljuk végig ezt a dokumentumot, amely jelentős
missziós lendületet adott a megszentelt élet intézményeiben. A szemlélődő
közösségekben Lisieux-i Szent Teréz alakja került előtérbe és szólította meg a
szerzeteseket. Ő a missziók védőszentje: az ő személye mutatja meg a bensőséges
kapcsolatot a szemlélődés és a misszió között. A világban tevékenykedő számos
szerzetesrend számára a II. Vatikáni Zsinat hozott missziós szemléletet, amely
rendkívüli
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egybekapcsolódott ez a távoli, az evangelizáció során megismert országokból és

kultúrákból érkező testvérek befogadásával ezekbe az intézményekbe: mára már
elterjedt az „interkulturalitás” a megszentelt életben. Éppen ezért sürgető, hogy a
misszió eszményét visszahelyezzük középpontjába, Jézus Krisztusba, aki azt kívánja,
hogy teljesen adjuk oda önmagunkat az Evangélium hirdetéséért. Ezzel kapcsolatban
nem létezhetnek kompromisszumok: az, aki Isten kegyelméből befogadja a missziót,
az hivatott a misszióért élni. Ezeknek az embereknek a számára, a világ sokféle
perifériáján, Krisztus hirdetése az ő követésének módjává válik és ő kárpótolja őket
fáradozásaikért és nélkülözéseikért. Minden törekvés, hogy valakit eltérítsenek ettől
a hivatásától, még ha nemes lelkipásztori, egyházi vagy humanitárius igényből
fakadó szándék vezérli is, nem egyeztethető össze az Úr személyes hívásával, hogy
valaki az Evangéliumot szolgálja. A missziós intézményekben a képzést végzőknek a
feladata, hogy világosan és becsülettel rámutassanak az élet és a cselekvés ezen
távlatára, és hogy hitelesen végezzék el a valódi missziós hivatással rendelkezők
kiválasztását. Főként a fiatalokhoz fordulok most, akik még képesek a bátor
tanúságtételre és nagylelkű vállalkozásokra, olykor szemben haladva az árral is: ne
engedjétek, hogy elvegyék tőletek a valódi misszió álmát, Jézusnak olyan követését,
amely a teljes önátadással jár. Lelkiismeretetek titkos mélyén tegyétek fel magatok
számára a kérdést, miért választottátok a missziós szerzetesi hivatást és mérjétek fel,
hogy készek vagytok-e elfogadni mint szeretetből fakadó adományt az Evangélium
hirdetésének szolgálatában. Ne feledjétek, hogy az Evangélium hirdetése, még
mielőtt az azt nem ismerők szüksége volna, a Mestert szerető ember szükséglete!
Napjainkban a missziónak szembe kell néznie a kihívással, hogy minden nép
szükségét érzi a saját gyökereihez való visszatérésnek és saját kultúrája
megőrzésének. Meg kell ismernünk és tisztelnünk kell más hagyományokat és
filozófiai rendszereket is, és el kell ismernünk minden nép és minden kultúra
számára a jogot, hogy saját hagyományából merítsen erőt Isten misztériuma
megértéséhez és Jézus Evangéliumának befogadásához, amely a kultúrák számára
fényt jelent és egyben az erőt, amely képes átalakítani ezeket.
Ennek az összetett helyzetnek a tükrében feltesszük a kérdést: „Kiknek szól
elsősorban az Evangélium hirdetése?” A válasz világos, és magában az
Evangéliumban bukkanhatunk rá: a szegényeknek, a kicsinyeknek, a betegeknek,
azoknak, akiket gyakran lenéznek és elfelednek, azoknak, akik nem tudják
viszonozni (vö. Lk 14,13-14). Az az evangelizáció, amely elsősorban őfeléjük fordul,
Isten országának a jele, amelyet Jézus akart elhozni a számunkra: „Egyértelműen
állítanunk kell, hogy elszakíthatatlan kapcsolat van hitünk és a szegények között.
Soha ne hagyjuk őket magukra!” (Evangelii gaudium, 48). Ennek különösen is
világosnak kell lennie azon személyek számára, akik a missziós megszentelt életben

élnek. A szegénységi fogadalommal azt választják, hogy Krisztust követik ezen
preferenciájában, nem ideológiailag, hanem úgy, ahogyan ő tette: azonosulva a
szegényekkel, együtt élve velük a mindennapi élet esetleges körülményei között,
lemondva mindenfajta hatalom gyakorlásáról, hogy a legutolsók testvérei lehessenek
s hogy elvigyék számukra az Evangélium örömének tanúságát és az Isten
szeretetének kifejeződését.
A keresztény tanúságtétel érdekében, hogy az Atya szeretete megmutatkozzék a
kicsinyek és a szegények között, a megszentelt életet élőknek elő kell segíteniük,
hogy a világi hívők is jelen legyenek a missziós szolgálatban. Már a II. Vatikáni
Zsinat kijelentette: „A világi hívek működjenek együtt az Egyházzal az evangélium
hirdetésében, és mint tanúságtevők és élő eszközök vegyenek részt az Egyház
üdvösségszerző küldetésében” (Ad gentes, 41). Szükséges, hogy a misszionárius
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együttműködni, akár csak rövidebb időszakokra is, hogy tapasztalatot szerezzenek
ezen a területen. Ezek a testvéreink arra vágynak, hogy osztozzanak a keresztségben
kapott missziós hivatásukban. A missziók házai, szervezetei olyan természetes
csatlakozási pontok, ahol fogadni lehet őket, és emberi, lelki és apostoli támogatást
lehet nyújtani számukra.
Az Egyház missziós intézményei és művei teljes mértékben azoknak a szolgálatában
állnak, akik nem ismerik Jézus Evangéliumát. Hogy ezt a célt hatékonyan meg
lehessen valósítani, szükségük van a szerzetesek karizmájára és missziós
elkötelezettségére, ugyanakkor a megszentelt életet élőknek is szüksége van a
szolgálat szervezetére, amely Róma püspöke részéről a koinonia (szeretetközösség)
biztosításának kifejezése, hogy az együttműködés és a szinergia (összedolgozás) a
missziós tanúságtétel részét képezzék. Jézus azt mondta, hogy a tanítványok egysége
a feltétele annak, hogy a világ higgyen (vö. Jn 17,21). Ez az összetartás nem jelenti a
jogi-szervezeti
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sokféleséget ösztönző Lélek fantáziájának lefojtását, hanem arra szolgál, hogy
hatékonyabb legyen az evangéliumi üzenet átadása és közös szándék formálódjon,
ami ugyancsak a Lélek gyümölcse.
Péter utódának Missziós Műve az egyetemes apostoli küldetés látóhatárát jelenti.
Ezért szüksége van a megszentelt élet számos karizmájára, hogy ezen a széles
horizonton végezze az evangelizációt, kellő jelenlétet biztosítva a határokon és a már
elért területeken.
Kedves testvéreim, a misszionárius szenvedélyének középpontja az Evangélium.
Szent Pál ezért mondhatta: „Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot”
(1Kor 9,16). Az Evangélium az öröm, a felszabadulás, az üdvösség forrása minden

ember számára. Az Egyház tudatában van ennek az ajándéknak, ezért nem fárad
bele, hogy szüntelenül hirdesse mindenkinek azt, „ami kezdettől fogva volt, amit
hallottunk, amit a szemünkkel láttunk” (1Jn 1,1). Az Ige szolgáinak – a püspököknek,
papoknak, szerzeteseknek és világiaknak – az a küldetése, hogy mindenkit kivétel
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tevékenységének hatalmas területén minden megkeresztelt ember hivatásának része,
hogy személyes helyzetének megfelelően a lehető legjobban megélje a missziót. Erre
az egyetemes hivatásra adott nagyvonalú választ kínálnak fel a megszentelt életet élő
férfiak és nők, intenzív imaéletükkel, az Úrral és megváltó művével tartott szoros
kapcsolatukkal.
Miközben Szűz Mária, az Egyház édesanyja és a missziós lelkület példaképe
szeretetébe ajánlom mindazokat, akik az Evangélium hirdetésén fáradoznak, akár ad
gentes, vagyis távoli népek között, akár saját területükön, bármilyen életállapotban,
szívből adom mindnyájatokra apostoli áldásomat.

2.3. Liturgikus vonal
Az evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise szertartásának egyéb szövegeivel
A mai evangéliumban Jézus (Lk 14,1.7-14) alázatosságra inti tanítványait, kiemelve, az
ilyen magatartás kedves Isten előtt. Itt hangzanak el a szavak: „mindazt, aki magát
felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják”. Nem a
hatalomért, a pozícióért, a társadalmi elismerésért és megfelelőnek mutatkozó
reprezentációért való küzdelem az üdvözítő erejű Jézus szavai alapján, hanem a
szolgáló alázatos szeretet. E gondolatokkal tökéletesen egybecseng az ószövetségi
bölcsesség, melyet az olvasmányban (Sir 3,19-21.30-31) hallhatunk: „Fiam, alázattal
vidd végbe tetteidet, és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál. Nagy vagy? Annál
inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz Istennél”. Érdemes
megfigyelni, ahogy a szöveg kiemeli, a gőg miatti elvakultságunkban már észre sem
vesszük, hogy helytelenül cselekszünk. A bölcs és alázatos ember azonban nyitott
mások bölcs szavaira, tanácsaira.
A válaszos zsoltár (Zsolt 67,4-5ac.6-7ab.10-11.) elénk tárja, Isten a megalázottak pártján
áll, az ő gyámoluk és segítőjük.
A szentlecke (Zsid 12,18-19.22-24a) „az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi”
sokadalmát említi, mely kapcsolódik az evangéliumi példabeszédben elénk állított
ünnepi lakoma gondolatához. A Zsidókhoz írt levélből vett szakasz arra

figyelmeztet, az ószövetségi, töredékesnek mondható áldozatok ideje lejárt, s
egyedüli közvetítő csakis Jézus, aki mindannyiunk bírája, és az új szövetség
közvetítője – ebben a szövetségben pedig meghatározóak az Úr Evangéliumban
mondott szavai: „Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat,
vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak
feltámadásakor megkapod jutalmadat”.
Az alleluja vers (Mt 11,29ab) szavakkal is kiemeli azt, amit az Evangélium egésze is
láttat velünk, miszerint Jézus a legnagyobb példa előttünk az alázatos szeretetben:
„Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos
szívű.”
Az egyetemes könyörgésekben ezért a Jézustól tanulható magatartásért és lelkületért
imádkozunk. A papi felvezető így szól: „Kérjük, testvéreim, a szelíd és alázatos szívű
Jézustól az alázatosság kegyelmét!”. Majd az egyházi és világi vezetőkért hallhatunk
könyörgéseket, hogy jézusi mintára alázattal és szeretettől vezérelve töltsék be
hivatalukat. A harmadik és a negyedik könyörgés a személyes magatartásunk
átformálásához kér kegyelmet. A hatodik kifejezetten az ünnepi asztal evangéliumi
képére játszik rá: „Add, hogy egyházközségünk hívei megtisztult lélekkel és
mélységes alázattal járuljanak szent asztalodhoz!”. Majd a papi záró könyörgés
összefoglalásképp így imádkozik: „Urunk és Mesterünk! Te földi életedben nem azt
akartad, hogy neked szolgáljanak, hanem magadat megalázva vállaltad a mi
üdvösségünk szolgálatát. Óvj meg minket, hogy soha el ne bizakodjunk, és segíts,
hogy embertársaink javának előmozdításával keressük tetszésedet!”.

2.4. Pedagógiai vonal
2.4.1. Tantörténet
Önzetlenség
Egyszer egy nagyon határozott keresztyén szinte felháborodva mondta nekem:
– Képzelje el, mire mentem haza? Édesapám azzal fogad, hogy odaadta a télikabátját
egy fiatalembernek. Én riadtan kérdeztem: melyiket adtad oda, az ócskát vagy az
újat?
Akkor apám ezt válaszolta:
– Ne haragudj lányom, a jobbikat adtam oda, mert én már öregember vagyok, ez
pedig fiatal, és most kezd udvarolni. Egy kopott, ócska kabátban csak nem lehet
leánykérőbe menni?!”
– No, most mit szól ehhez, lelkész úr? Hát mégis, mindennek van határa!
És én valóban nem tudtam mit szólni, mert van, akinek száz forintig, és van, akinek
százezerig ér a határa. Ennek a határozott keresztyénnek elért a határa az ócska
kabátig, az apjának elért az új kabátig.
Gyökössy Endre: Homo Christianus, Szent Gellért Kiadó és Nyomda, 2002
Forrás:
http://www.kalazanci.ro/tortenetek.html#A_szeretet_elhat%C3%A1roz%C3%A1s

2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó versek
Arany Viktor- In God we trust
Sokan dicsérik csak szájukkal Istent,
De ez a kárhozattól nem ment.
Szeressétek egymást, kérte a Mester,
Ki kardot fog, kard által vész el.
Ki szenvedést átélt, és keresztet látott,
Mondhatja, bízzatok, én legyőztem a világot!
Forrás: http://www.jonas.magveto.sk/menubal/keresztyenversekgyujtemenye/keresztyenversekgyujtemenye/Arany_Viktor.htm

Antoine de Saint-Exupery- Fohász
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot
közvetíthessek!
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Forrás:
http://www.jonas.magveto.sk/menubal/keresztyenversekgyujtemenye/keresztyenversekgyujtemenye/
Antoine_de_Saint-Exupery.htm

2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó festmény

Lorenzo Monaco (Piero di Giovanni): Születés (Firenze, 15. sz.)
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/459007

2.4. Kérdések az evangéliumhoz
 Szabad vagyok-e mások elismerésétől, véleményétől?


Kik a szeretetem és figyelmem elsőszámú címzettjei? Van-e valaki, akit
kizárok a szeretetemből?

3. Oratio – imádság
A szentmise első könyörgése
Urunk, erősséges szent Istenünk, te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önts
szívünkbe irántad való szeretetet, és növeld bennünk a vallásos lelkületet. Kérünk,
gyarapítsd, és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat.
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 a középpontban
sose én álljak, hanem mindig a te szavad, akire egyre jobban rá szeretném bízni
magamat! Ámen.

4. Contemplatio – szemlélődés
Fotó az evangéliumi szakaszhoz

A római Szent Egyed közösség karácsonyi ebédje szegény barátaikkal
(https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2018-12/natale-con-i-poveri-s-egidio-60mila-ai-pranzi-in-italia.html)

5. Condivisio – megosztás
Örömhír megfogalmazása: Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy…


Az igazi jutalom számomra a Jézussal való örök élet.



Az Úr engem is fölmagasztal, megdicsőít, ha egyszerű alázattal, bizalommal
belesimulok az akaratába!

6. Actio – tettekre váltás
Tanúságtétel megfogalmazása: Az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy…


Legközelebb, mikor megtiszteltetésben van részem, próbáljam meg ezt rögtön
tovább adni valakinek.



Legyek nagylelkű és alázatos keresztény!

