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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 1, 1-4; 4, 14-21) 

Jézusban beteljesedtek a próféták jövendölései. 

 

Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, 

ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni 

igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan 

utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy 

meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak. 

Abban az időben: 

Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított 

a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla.  

Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a 

zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. 

Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: ,,Az Úr Lelke 

van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s 

hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az 

elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.'' 

Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem 

rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: ,,Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént 

hallottatok.'' 

 

Ezek az evangélium igéi. 
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1. Lectio – olvasás  

1.1. Biblikus vonal  

1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása 

1 VEpeidh,per polloi. evpecei,rhsan avnata,xasqai dih,ghsin peri. tw/n peplhroforhme,nwn evn 
h`mi/n pragma,twn( 

Miután már sokan vállalkoztak, hogy elrendezzék az elbeszélést a bennünk 

beteljesített eseményekről, 

2  kaqw.j pare,dosan h`mi/n oì avpV avrch/j auvto,ptai kai. u`phre,tai geno,menoi tou/ lo,gou( 

amint átadták nekünk kezdettől a szemtanúk, és azok, akik az ige szolgái lettek, 

3  e;doxe kavmoi. parhkolouqhko,ti a;nwqen pa/sin avkribw/j kaqexh/j soi gra,yai( kra,tiste 
Qeo,file( 

és jónak látszott nekem, hogy utánajárva előről mindennek, pontosan, sorban 

megírjam neked, legnemesebb Teofil, 

4  i[na evpignw/|j peri. w-n kathch,qhj lo,gwn th.n avsfa,leianĹ 

hogy megismerjed a szavak bizonyosságát, amikről oktatva lettél. 

(…) 

14  Kai. u`pe,streyen ò VIhsou/j evn th/| duna,mei tou/ pneu,matoj eivj th.n Galilai,anĹ kai. fh,mh 
evxh/lqen kaqV o[lhj th/j pericw,rou peri. auvtou/Ĺ 

És visszatért Jézus a Lélek erejében Galileába, és a hír kiment róla az egész 

környéken keresztül. 

15  kai. auvto.j evdi,dasken evn tai/j sunagwgai/j auvtw/n doxazo,menoj ùpo. pa,ntwnĹ 

És ő tanított a zsinagógáikban dicsőítve mindenkitől. 

16  Kai. h=lqen eivj Nazara,( ou- h=n teqramme,noj( kai. eivsh/lqen kata. to. eivwqo.j auvtw/| evn th/| 
h`me,ra| tw/n sabba,twn eivj th.n sunagwgh,n kai. avne,sth avnagnw/naiĹ 

És elment Názáretbe, ahol neveltetett, és bement a szokása szerint a szombatok 

napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. 

17  kai. evpedo,qh auvtw/| bibli,on tou/ profh,tou VHsai<ou kai. avnaptu,xaj to. bibli,on eu-ren to.n 
to,pon ou- h=n gegramme,non( 
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És Izajás prófétának a tekercse adatott oda neki, és felnyitva a tekercset, rátalált a 

helyre, ahol megíratott: 

18  Pneu/ma kuri,ou evpV evme, ou- ei[neken e;crise,n me euvaggeli,sasqai ptwcoi/j( avpe,stalke,n me( 
khru,xai aivcmalw,toij a;fesin kai. tufloi/j avna,bleyin( avpostei/lai teqrausme,nouj evn avfe,sei( 

Az Úr Lelke van rajtam, amiért felkent engem, hogy hirdessem az örömhírt a 

szegényeknek, elküldött engem, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, és a 

vakoknak a látás visszanyerését, hogy szabadon bocsássam az összetörteket, 

19  khru,xai evniauto.n kuri,ou dekto,nĹ 

hogy hirdessem az Úr kedves évét. 

20  kai. ptu,xaj to. bibli,on avpodou.j tw/| u`phre,th| evka,qisen\ kai. pa,ntwn oi ̀ovfqalmoi. evn th/| 
sunagwgh/| h=san avteni,zontej auvtw/|Ĺ 

És összegöngyölve a tekercset, átadva a szolgának, leült: és mindenkinek a szeme a 

zsinagógában feszülten figyelt rá. 

21  h;rxato de. le,gein pro.j auvtou.j o[ti Sh,meron peplh,rwtai h̀ grafh. au[th evn toi/j wvsi.n 
u`mw/nĹ 

Elkezdte pedig mondani feléjük, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti fületekben. 

 

 

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 

 

1,  
1Quoniam quidem multi conati sunt ordinare narrationem, quae in nobis completae 

sunt, rerum,  
1Mivel már sokan megkísérelték, hogy a köztünk beteljesedett eseményeket leírják, 

úgy,  
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1Mivel már sokan megkísérelték rendben elbeszélni a köztünk végbement 

eseményeket, 
1Már sokan vállalkoztak arra, hogy rendszeresen elbeszéljék a köztünk végbement 

eseményeket úgy,  
1Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az 

elbeszélését, a melyek minálunk beteljesedtek,  
1Mivel már sokan vállalkoztak arra, hogy elbeszéljék a körünkben beteljesedett 

eseményeket  

 
2sicut tradiderunt nobis, qui ab initio ipsi viderunt et ministri fuerunt verbi,  
2ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az 

Igének,  
2amint előadták azt nekünk azok, akik kezdet óta szemtanúi és szolgái voltak az 

igének,  
2amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és hirdetői voltak az 

igének.  
2A mint nékünk előnkbe adták, a kik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az 

ígének: 
2aszerint, ahogy ránk hagyományozták azok, akik kezdettől fogva szemtanúik voltak, 

és az ige szolgái lettek, 

 
3visum est et mihi, adsecuto a principio omnia, diligenter ex ordine tibi scribere, 

optime Theophile,  
3jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utánajárjak, és 

sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, 
3jónak láttam én is, miután mindennek elejétől fogva gondosan a végére jártam, 

neked, kegyelmes Teofil, sorrendben leírni,  
3Jónak láttam magam is, hogy – miután mindennek elejétől fogva gondosan a végére 

jártam – 
3Tetszék énnékem is, ki eleitől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy 

azokról rendszerint írjak néked, jó Theofilus,  
3számomra is helyénvalónak látszott, hogy – miután elejétől fogva mindent 

figyelmesen nyomon követtem – minden részletre kiterjedően és sorrendben 

megírjam neked, nagyra becsült Teofil,  

 
4ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, firmitatem.  
4hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanok, amelyekre tanítottak. 
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4hogy jól megismerd azon dolgoknak bizonyosságát, amelyekre téged oktattak. 

4sorjában leírjam neked, kedves Teofil. Győződjél meg magad a tanítás 

megbízhatóságáról, amelyre oktattak. 
4Hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, a melyekre taníttatál. 
4hogy azokra a dolgokra vonatkozóan, amelyekről tanítást kaptál, megismerd a teljes 

bizonyosságot. 

 

4, 

14Et regressus est Iesus in virtute Spiritus in Galilaeam. Et fama exiit per universam 

regionem de illo.  
14Jézus most a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken.  
14Jézus pedig a Lélek erejében visszatért Galileába, és a híre elterjedt az egész 

környéken.  
14Jézus a Lélek erejével eltelve visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész 

környéken.  
14Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész 

környéken.  
14Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken.  

 
15Et ipse docebat in synagogis eorum et magnificabatur ab omnibus. 
15Tanított a zsinagógákban, és mindenki magasztalta. 
15Tanított a zsinagógáikban, és mindenki dicsőítette. 
15Tanított az ottani zsinagógákban és mindenki elismeréssel beszélt róla.  
15És ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőíttetvén mindenektől.  
15Tanított zsinagógáikban, és mindenki részéről tisztelet övezte. 

 
16Et venit Nazareth, ubi erat nutritus, et intravit secundum consuetudinem suam die 

sabbati in synagogam et surrexit legere.  
16Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a 

zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett.  
16Azután elment Názáretbe, ahol felnövekedett. Szokása szerint bement szombaton a 

zsinagógába, és fölállt olvasni.  
16Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a 

zsinagógába és olvasásra jelentkezett.  
16És méne Názáretbe, a hol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon 

a zsinagógába, és felálla olvasni.  
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16Elment Názáretbe, ahol nevelkedett. Szombaton szokása szerint elment a 

zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson.  

 
17Et tradi tus est illi liber prophetae Isaiae; et ut revolvit librum, invenit locum, ubi 

scriptum erat: 
17Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a 

helyen, ahol ez volt írva:  
17Odaadták neki Izajás próféta könyvét. Amikor szétnyitotta a tekercset, arra a helyre 

talált, ahol ez van írva: 
17Izajás könyvét adták neki. Kinyitotta a könyvet és éppen arra a helyre talált, ahol ez 

van írva:  
17És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, a 

hol ez vala írva:  
17Izajás próféta könyvét adták neki. Szétnyitotta a tekercset, s rátalált arra a helyre, 

ahol ez áll: 

 
18“ Spiritus Domini super me; propter quod unxit me evangelizare pauperibus, misit 

me praedicare captivis remissionem et caecis visum, 

dimittere confractos in remissione, 
18„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,  
18»Az Úr Lelke van rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a 

szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és látást a 

vakoknak, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, 
18„Az Úr lelke rajtam: ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, ő 

küldött engem, hogy (meggyógyítsam a megtört szívűeket), szabadulást hirdessek a 

raboknak, és a vakoknak megvilágosodást, hogy felszabadítsam az elnyomottakat,  
18Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az 

evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, 

hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy 

szabadon bocsássam a lesujtottakat,  
18Az Úr Lelke rajtam, mert felkent engem, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek. Azért 

küldött, hogy a foglyoknak szabadulást, a vakoknak szemük megnyílását hirdessem; hogy a 

meggyötörteket szabadon bocsássam,  

 
19praedicare annum Domini acceptum ”. 
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19és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.”  

19és hirdessem az Úr kedves esztendejét«. (Iz 61,1-2; 29,18; 58,6)  

19hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, (és bosszújának napját).”  
19Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.  
19és hirdessem az Úrtól jövő kedvező idő elérkeztét. 

 
20Et cum plicuisset librum, reddidit ministro et sedit; et omnium in synagoga oculi 

erant intendentes in eum.  
20Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rá 

szegeződött.  
20Aztán összehajtotta a könyvet, visszaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában 

minden szem rászegeződött.  
20Azután összetekerte az Írást, visszaadta a szolgának és leült. A zsinagógában 

minden szem rászegeződött.  
20És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek 

szemei ő reá valának függesztve.  
20Összegöngyölítette a könyvtekercset, odaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában 

minden szem rászegeződött.  

 
21Coepit autem dicere ad illos: “ Hodie impleta est haec Scriptura in auribus vestris ”. 
21S elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.” 
21Ő pedig elkezdett hozzájuk beszélni: »Ma teljesedett be ez az Írás a ti fületek 

hallatára.«  
21Akkor megszólalt: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.” 
21Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.  
21Ekkor így kezdte beszédét: 

– Ma fületek hallatára teljesedett be ez az írás. 

 

 

1.1.3. Behatárolás 

 

A szentírási szakasz két részletből áll. Az első négy vers bevezetésül szolgál a 

Lukács- evangéliumhoz, amelyben az evangélista megnevezi írói tevékenységének 

szándékát és célját (Lk 1,1-4). A második részlet pedig Jézus nyilvános működésének 

programját tárja fel, amit az Úr egy szombaton a názáreti zsinagógában mondott el 

(Lk 4,14-21).  
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1.1.4. Szószerinti üzenet 

Az epizódban az evangélista Jézus kapcsán hangsúlyozza: 

 Jézus a Szentlélek erejében cselekszik (Lk 3,22; Lk 4,1; Lk 4,14). 

 Jézus, a korabeli zsidó szokásoknak megfelelően, minden szombaton elment a 

zsinagógába. Rendszeresen olvasta az Írásokat, ismerte azokat. 

 Jézus nem másra hivatkozva, hanem saját tekintélyével magyarázza a 

felolvasott szentírási szakaszt. Az ószövetségi jövendölések őbenne 

beteljesültek.  

 Az ő küldetése, amit az Atyától kapott, és a Szentlélektől felkenve, 

megerősítve végez: 1. Az örömhír meghirdetése elsősorban a szegényeknek, a 

gyengéknek. 2. Felszabadítás a gonosztól, és annak minden formájától, és 

következményeitől (gyógyítások, ördögűzések, a bűnök megbocsátása), ahogy 

az ’a;fesij’ (áfeszisz) („szabadítás, szabadulás”) szó megismétlése is jelzi (Lk 

4,18). 3. Az Úr kegyelmi évének, áldásának a meghirdetése. 

 Jézus a Felkent, vagyis a Messiás, a Krisztus, akiben beteljesülnek az 

ószövetségi várakozások és ígéretek. Ő a Szabadító, aki szabaddá teszi a teljes 

embert. 

    

 

1.1.5. Kulcsszavak rövid elemzése 

avnagnw/naiĹ (ánágnónáj): ’felolvasni’ (Lk 4,16) 

Ez a kifejezés Lukács-evangéliumában mind a háromszor szorosan kapcsolódik 

Jézushoz: ő az, aki felolvas Izajás prófétától (Lk 4,16), illetve kérdezi, hogy 

megszólított hallgatói olvasták-e az Írásokat (Lk 6,3; Lk 10,26). Jézus felolvasásáról 

csak itt beszél kifejezetten az evangélista, habár utal arra, hogy ezt rendszeresen tette 

(Lk 4,16). A Mester tehát gyakran olvasta az ószövetségi Írásokat, ismerte azokat (vö. 

Lk 6,3; Lk 10,26). Ő az első, akiről megemlíti így Lukács, hogy felolvas, s ezzel Jézus 

nyitja meg azoknak a sorát, akik a későbbiekben olvassák a Szentírást (ApCsel 
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8,28.30.32; ApCsel 13,27; ApCsel 15,21), illetve az Egyház vigasztaló tanítását 

(ApCsel 15,31). Továbbá az Úr az olvasó hívő ember, és a tanító mester mintájává is 

válik, ahogy a felolvasást követően magyarázza a prófétai sorokat rámutatva arra, 

hogy ma ezek a szavak beteljesedtek az ő személyében (Lk 4,16-21).  

Fülöp kérdése az Izajást olvasó etióp férfihez, miszerint érti-e, amit olvas (ApCsel 

8,30), az Egyház kérdése minden kor minden embere felé. Hiszen Jézus első sorban 

az Egyházban, és az Egyház által, akit Fülöp képvisel ebben az epizódban (ApCsel 

8,26-40), továbbra is felolvassa, tanítja, és magyarázza a Szentírást, amely Jézus 

Krisztus személyében teljesül be. 

   

avpe,stalke,n (ápesztálken): ’elküldeni ’ (Lk 4,18) 

A kifejezés először is arra mutat rá Lukácsnál, hogy Isten küldte el Jézust, hogy 

hirdesse a szabadulást a foglyoknak és a megtörteknek, az újra látást a vakoknak, 

illetve, hogy meghirdesse az Úr kedves esztendejét (Lk 4,18-19). Jézust azért küldte 

az Atya, hogy hirdesse Isten Országának az örömhírét (Lk 4,43). Aki pedig befogad 

egy gyermeket, az Jézust fogadja be, és azt, aki őt küldte (Lk 9,48). Aki pedig megveti 

a tanítványokat, az Jézust veti meg, és azt, aki küldte őt (Lk 10,16). Vagyis szoros 

kapcsolat van az Atya és a Fiú között, az Atya küldte el a Fiát az emberekhez. 

Másodszor pedig ez a szó utal arra is a Lukács-evangéliumban, hogy Jézus, akit az 

Atya küldött, küldi a tanítványokat, hogy hirdessék az Isten Országát, és 

gyógyítsanak (Lk 9,2; Lk 10,1.3), illetve, hogy követei legyenek előtte (Lk 9,52). 

Elküldi két tanítványát, hogy egy szamarat hozzanak neki a jeruzsálemi 

bevonuláshoz (Lk 19,29), majd Pétert és Jánost, hogy készítsék elő a húsvéti vacsorát 

(Lk 22,8). Végül pedig a feltámadt Úr megígéri az apostoloknak, hogy elküldi nekik 

az Atya ígéretét: a Szentlelket, hogy tanúságot tudjanak tenni róla (Lk 24,49). Tehát 

az a Jézus, aki mély, bensőséges kapcsolatban van az Atyával, aki elküldte őt az 
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emberekhez, szoros kapcsolatba lépve tanítványaival, most ő maga küldi őket, hogy 

folytassák a küldetését. 

 

  

1.2. Kontextuális – kánoni párhuzamok 

Párhuzamok Lukács evangéliumán belül 

2,39 “Miután így eleget tettek az Úr törvényének, lementek galileai városukba, 

Názáretbe.” 

2,51 “Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja 

mind megőrizte szívében.” 

4,44 “És hirdette Júdea zsinagógáiban.” 

5,17 “Egy napon, amikor tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek ott, akik Galilea 

és Júdea különféle falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje gyógyításra 

ösztönözte.” 

 

Szinoptikus és jánosi párhuzamok 

Mt 2,23 “Odaérve Názáret városában telepedett le. Így teljesedett a próféták 

jövendölése: „Názáretinek fogják hívni.” 

Mt 3,16 “Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az 

ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett.” 

Mt 4,12-17 “Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult 

Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun 

és Naftali vidékére. Így beteljesedett Izajás próféta szava: „Zebulun és Naftali földje, 

a tenger menti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája, a nép, mely sötétségben ült, 

nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és 

árnyékában ültek.” Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. „Tartsatok bűnbánatot – 

hirdette –, mert közel van a mennyek országa!” 

Mt 4,23 “Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa 

evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt.” 



13 
 

Mt 5,17 “Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. 

Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.” 

Mt 9,26 “A dolognak híre járt az egész vidéken.” 

Mt 13,53-58 “Amikor ezeket a példabeszédeket elmondta, Jézus eltávozott onnan. 

Visszament városába, és az ottaniakat tanította a zsinagógákban. Azok csodálkozva 

kérdezgették: „Honnan van ennek a bölcsessége és a csodatevő ereje? Nem az ácsnak 

a fia? Nem Mária az anyja, nem Jakab, József, Simon és Júdás a testvérei? S nővérei 

nem mind itt élnek köztünk? Honnét vette hát mindezeket?” És megbotránkoztak 

rajta. Jézus erre megjegyezte: „A prófétának csak a saját hazájában és házában nincs 

becsülete.” Hitetlenségük miatt ott több csodát nem is tett.” 

Mk 1,14-15 “János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten 

evangéliumát és mondta: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. 

Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” 

Mk 1,39 “S bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, és ördögöket űzött ki.” 

Mk 6,1-6 “Innen eltávozva saját városába ment. Tanítványai elkísérték. A következő 

szombaton tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva 

mondogatták: „Honnét vette ezt? Hol tett szert erre a bölcsességre? És a csodák, 

amiket kezével végbevisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon 

testvére? S ugye, nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak rajta. Jézus 

erre megjegyezte: „A prófétának csak hazájában, rokonai körében, a saját házában 

nincs becsülete.” S nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, 

kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.” 

Mk 10,1 “Innét útra kelve Júdea határába ment, a Jordán túlsó partjára. Ott ismét 

tömeg vette körül, ő pedig szokása szerint tanította őket.” 

Jn 4,1-3,43-46a “Amikor Jézus megtudta, hogy a farizeusok úgy értesültek, hogy ő 

több tanítványt szerez és keresztel, mint János – noha Jézus maga nem keresztelt, 

csak a tanítványai –, elhagyta Júdeát és visszatért Galileába” “A két nap elteltével 

folytatta útját Galilea felé. Jézus maga állapította meg, hogy saját hazájában nincs a 

prófétának becsülete. Mégis, amikor Galileába ért, a galileaiak szívesen fogadták, 

mert mind látták, amit az ünnep alkalmával Jeruzsálemben tett, hisz ott voltak az 

ünnepen. Így újra a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta” 

Jn 15,27 “Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok.” 
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Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben) 

Lev 25,10 “Legyen ez jubileum számotokra: mindenki kapja vissza birtokát, 

mindenki térjen vissza családjához.” 

Iz 58,6 “Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: 

Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az 

elnyomottakat, törj össze minden igát!” 

Iz 61,1-2 “Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy 

örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy 

szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy 

hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszújának napját. Hogy 

megvigasztaljam mind a gyászolókat” 

Szof 2,3 “keressétek az Urat ti, szegényei a földnek, akik teljesítitek parancsait. 

Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot, talán menedéket találtok az Úr 

haragjának napján.” 

ApCsel 1,1 “Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított 

Jézus” 

ApCsel 1,8 “De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek 

Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” 

ApCsel 6,15 “A főtanács tagjai mind őt figyelték, és olyannak találták arcát, mintha 

angyalé volna.” 

ApCsel 13,15.27 “A törvény és a próféták felolvasása után a zsinagóga elöljárói 

odaküldtek hozzájuk ezzel a kéréssel: „Testvérek, férfiak! Ha volna néhány buzdító 

szavatok a néphez, csak beszéljetek!” “De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték 

el, hanem ítéletükkel beteljesítették a próféták szavát, amelyet szombatonként 

mindig felolvasnak.” 

ApCsel 17,2 “Pál szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton beszélt 

nekik az Írásokról.” 

ApCsel 22,3 “Zsidó vagyok, a kilikiai Tarzuszban születtem, de ebben a városban 

nevelkedtem, s Gamáliel lábánál az atyai törvény szigorú megtartására tanítottak. Az 

Isten szolgálatában éppúgy buzgólkodtam, mint most ti mindannyian.” 
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2Kor 6,2 “Azt mondja ugyanis: A kellő időben meghallgatlak, s az üdvösség napján 

segítek rajtad. Nos, most van a kellő idő, most van az üdvösség napja!” 

2Kor 8,18 “Vele küldjük azt a testvért is, akit az evangélium hirdetéséért minden 

egyházban dicsérnek.” 

Ef 3,7 “Ennek lettem szolgája Isten kegyelmi adományából, amelyet hathatós erejével 

juttatott nekem.” 

Kol 4,14 “Köszönt benneteket Lukács, a kedves orvos és Démász.” 

2Tessz 4,11 “Csak Lukács van mellettem. Márkot is vedd magad mellé, és hozd el, jó 

szolgálatot tenne nekem.” 

Zsid 2,3 “hogyan menekülhetnénk meg mi, ha semmibe vesszük azt a mérhetetlen 

üdvösséget, amelyet először az Úr hirdetett, azután a fültanúk megszilárdítottak 

köztetek” 
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2. Meditáció – elmélkedés 

2.1. Tanítóhivatali vonal 

2.1.1. Katolikus Egyház Katekizmusa 

A Messiás és a Lélek várása az Ószövetségben 

713. A Messiás vonásai főként a Szolga énekeiben nyernek kinyilatkoztatást (vö. Iz 

42,1-9; Mt 12,18-21; Jn 1,32-34; Iz 49,16; Mt 3,17; Lk 2,32; Iz 50,4-10; 52,13-15; 53,12). 

Ezek az énekek hirdetik Jézus szenvedésének értelmét és megjelölik a módot, 

ahogyan ő ki fogja árasztani a Szent Lelket, hogy életet adjon a sokaságnak: nem 

kívülről, hanem „a mi szolgai alakunkat magára öltve” (Fil 2,7). Magára véve a mi 

halálunkat, tudja közölni velünk az ő Lelkét, aki az életé. 

714. Ezért kezdi Krisztus a Jó Hír hirdetését Izajás ezen sorainak magáévá tételével 

(Lk 4,18-19 vö. Iz 61,1-2): 

„Az Úr Lelke rajtam;  

mert fölkent engem,  

hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,  

elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak az elbocsátást,  

és a vakoknak a látást,  

hogy elküldjem a megtörteket az elbocsátásban,  

és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” 

III. Az új Törvény vagy evangéliumi Törvény 

1965. Az új Törvény, más nevén az evangéliumi Törvény a földön a természetes és 

kinyilatkoztatott isteni Törvény tökéletes formája. Krisztus műve, és elsősorban a 

Hegyi Beszédben fejeződik ki. A Szentléleknek is műve és általa a szeretet belső 

törvényévé válik: „Izrael házával új szövetséget kötök. (...) Elméjükbe helyezem és 

szívükbe vésem törvényeimet; én az ő Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek” 

(Zsid 8,8.10 vö. Jer 31,31-34). 

1966. Az új Törvény a Szentlélek kegyelme, mely a Krisztusba vetett hit által 

ajándékba adatik a híveknek. A szeretet által tevékeny, és az Úr beszédét használja 
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föl arra, hogy tanítsa, mit kell tennünk, és a szentségeket, hogy közölje a teendőhöz 

szükséges kegyelmet: 

„Ha valaki jámboran és józanul megfontolja a beszédet, amit a mi Urunk Jézus 

Krisztus a hegyen mondott el, miként azt a Máté szerinti evangéliumban olvassuk, 

úgy gondolom, megtalálja benne mindazt, ami a jó erkölcsökhöz tartozik, a 

keresztény élet tökéletes módját (...). Ezt azért mondtam, hogy világossá váljék: e 

beszéd a keresztény életet formáló összes törvény tökéletessége.” (Szent Ágoston: De 

sermone Domini in monte 1, 1, 1: CCL 35, 1-2 /PL 34, 1229-1231/) 

1967. Az evangéliumi Törvény a régi Törvényt beteljesíti (vö. Mt 5,17-19), bevégzi, 

fölülmúlja és tökéletesíti. A boldogságokban beteljesíti az isteni ígéreteket azáltal, 

hogy fölemeli és „a mennyek országára” irányítja azokat. A szegényekhez, az 

alázatosakhoz, a megtörtekhez, a tisztaszívűekhez, a Krisztus miatt üldözöttekhez 

fordul, akik készségesek hittel fogadni ezt az új reményt, és így mutatja meg az 

Ország előre nem látott útjait. 

1968. Az evangéliumi Törvény beteljesíti a Törvény parancsolatait. Az Úr beszéde 

nem oldja föl és nem fokozza le a régi Törvény erkölcsi előírásait, hanem előhozza 

rejtett erőiket és új igényeket fakaszt belőlük: kinyilatkoztatja teljes isteni és emberi 

igazságukat. Nem ad hozzá új, külső parancsolatokat, hanem a cselekedetek 

gyökerét újítja meg, a szívet, ahol az ember választ tiszta és tisztátalan között (vö. Mt 

15,18-19), ahol a hit, a remény, a szeretet és velük a többi erény formálódik. Így az 

evangélium a mennyei Atya tökéletességének követésével tökéletesíti a Törvényt (vö. 

Mt 5,48), isteni nagylelkűséggel megbocsátva az ellenségeknek és imádkozva az 

üldözőkért (vö. Mt 5,44). 

1969. De az új Törvény gyakorolja a vallásosság cselekedeteit: az alamizsnát, az 

imádságot, a böjtöt az Atya kedvért, „aki a rejtekben is lát”, másként, mint akik azt 

kívánják, hogy „lássák őket az emberek” (vö. Mt 6,1-6; 16-18). Imádsága a Miatyánk 

(vö. Mt 6,9-13). 

1970. Az Evangéliumi törvény magában foglalja a határozott választást „a két út” 

között (vö. Mt 7,13-14) és az Úr szavainak megvalósítását (vö. Mt 7,21-27). 

Összefoglalása az aranyszabály: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti 

is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták.” (Mt 7,12 vö. Lk 6,31) 

Az egész evangéliumi törvény benne foglaltatik Jézus új parancsában (vö. Jn 

13,34), hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeretett minket (vö. Jn 15,12). 
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1971. Az Úr beszédéhez hozzá kell kapcsolni az apostoli tanítások erkölcsi 

katekézisét, mint például Róm 12-15; 1Kor 12-13; Kol 3-4; Ef 4-6 stb. Ez az oktatás az 

Úr tanítását az apostolok tekintélyével közvetíti, főként azoknak az erényeknek a 

bemutatásával, melyek a Krisztusba vetett hitből fakadnak és életüket a Szentlélek 

legfőbb adományából, a szeretetből kapják. „Szeressetek tettetés nélkül (...). A 

testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz (...), a reményben legyetek 

derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. Segítsetek a 

szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet.” (Róm 12,9-13) 

Ez a katekézis arra is tanít, hogy a konkrét lelkiismereti eseteket a Krisztussal és az 

Egyházzal való kapcsolatunk fényében vizsgáljuk (vö. Róm 14; 1Kor 5-10). 

1972. Az új Törvény a szeretet törvénye, mert inkább a Szentlélek által belénk 

árasztott szeretet, mint a félelem késztet cselekvésre bennünket; a kegyelem 

törvénye, mert a hit és a szentségek révén adja a kegyelem erejét a cselekvéshez; a 

szabadság törvénye (vö. Jak 1,25; 2,12), mert megszabadít a régi Törvény rituális és 

jogi előírásaitól; megtanít arra, hogy a szeretet hatására önként cselekedjünk, s végül 

a szolgai állapotból, melyben „a szolga nem tudja, mit tesz az ura”, Krisztus 

barátjává emel, „mert mindent tudtul adtam nektek, amit az én Atyámtól hallottam” 

(Jn 15,15); sőt az öröklő fiú állapotába helyez (vö. Gal 4,1-7.21-31; Róm 8,15-17). 

1973. A parancsolatok mellett az új Törvény felöleli az evangéliumi tanácsokat is. A 

hagyományos megkülönböztetés Isten parancsai és az evangéliumi tanácsok között a 

szeretethez, a keresztény élet tökéletességéhez való viszonyukon alapszik. A 

parancsok célja, hogy kizárjanak mindent, ami összeegyeztethetetlen a szeretettel. A 

tanácsok célja, hogy távol tartsák mindazt, ami nem ellentétes ugyan a szeretettel, de 

akadályozhatja fejlődését (vö. Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae II-II, 183, 3). 

1974. Az evangéliumi tanácsok az ajándékozással soha meg nem elégedő szeretet élő 

teljességét fejezik ki. Ennek indító erejéről tanúskodnak és lelki serénységünket 

serkentik. Az új Törvény tökéletessége lényegében az Isten és felebarát iránti szeretet 

parancsában áll. A tanácsok megmutatják a rövidebb utakat, a hatékonyabb 

eszközöket, és mindenkinek saját hivatásának megfelelően kell gyakorolnia őket: 

„(Isten) nem akarja, hogy mindenki minden tanácsot betartson, hanem csak azokat, 

melyek a személyeknek, az időknek, az alkalmaknak és az erőknek megfelelőek, 

amint a szeretet megköveteli; mert a szeretet mint minden erény, minden parancs, 

minden tanács, egyszóval valamennyi keresztény törvény és cselekedet királynője 
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szabja meg mindenkinek a maga helyét, rendjét, idejét és értékét.” (Szalézi Szent 

Ferenc: Traité de l’amour de Dieu 8, 6: Oeuvres 5. köt. /Annecy, 1894/, 75.) 

Isten sugalmazza az Írások íróit és olvasóit 

106. Isten sugalmazta a Szent Könyvek szerzőit. „A Szent Könyvek megírására Isten 

embereket választott ki, akiket erejük és képességeik birtokában úgy használt föl, 

hogy miközben bennük és általuk ő maga cselekedett, mint valódi szerzők mindazt, 

de csak azt foglalják írásba, amit ő akar.” (DV 11.)  

107. A sugalmazott könyvek az igazságot tanítják. „Mindazt tehát, amit a 

sugalmazott szerzők, vagyis a szent írók állítanak, a Szentlélek állításának kell 

tartani, ezért hinnünk kell, hogy amit Isten a mi üdvösségünkre le akart íratni a szent 

iratokban, azt a Szentírás könyvei biztosan, hűségesen és tévedés nélkül tanítják.” 

(DV 11.) 

108. A keresztény hit mégsem „könyvvallás”. A kereszténység Isten „Igéjének” a 

vallása: egy olyan Igéé, amely nem írott és néma szó, hanem „megtestesült és élő 

Ige” (Clairvaux-i Szent Bernát: Homilia super „Missus est” 4,11: Opera. Róma, 1966, 

4. köt. 57). Szükségünk van tehát arra, hogy Krisztus, az élő Isten örök Igéje a 

Szentlélek által megnyissa értelmünket, hogy megértsük az Írásokat (vö. Lk 24,45), 

nehogy olyanok maradjanak, mint a holt betű. 

515. Az evangéliumokat olyan emberek írták, akik az első hívők közé tartoztak (vö. 

Mk 1,1; Jn 21,24) és akik közölni akarták a hitet másokkal. Mivel a hitben tudták, 

hogy kicsoda Jézus, ezért egész földi életében szemlélni és másokkal is láttatni tudták 

misztériumának nyomait. Jézus életében minden - pólyájától, amibe születésekor 

betakarták (vö. Lk 2,7), az eceten át, amivel a kereszten itatták (vö. Mt 27,48), egészen 

az arcát takaró kendőig, amit a föltámadás után a sírban hagyott (vö. Jn 20,7)  - az ő 

legbensőbb misztériumának a jele. Cselekedetei, csodái, szavai által vált 

nyilvánvalóvá, hogy „benne lakik testileg az istenség teljessége” (Kol 2,9). Embersége 

„szentségként”, azaz istenségének és az általa hozott üdvösségnek jele és 

eszközeként jelenik meg: ami az ő földi életében látható volt, az istenfiúságának és 

megváltói küldetésének láthatatlan misztériumára utalt. 

 

2.1.2. Pápai gondolatok 

Szent VI. Pál pápa: Evangelii nuntiandi 
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VI. Pál pápa: az Evangélium hirdetése - kezdetű apostoli buzdítása a katolikus 

egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez az evangelizációról a mai világban 

 

Lk 4,18  

 

Jézus tanúségtétele és küldetése 

6. A tanúság, melyet Krisztus Urunk tesz önmagáról, és amelyről Szent Lukács 

számol be evangéliumában – „hirdetnem kell az Isten Országa evangéliumát”1 – 

kétségkívül nagy jelentőségű, mert Jézus egész küldetését, feladatát magában 

foglalja: „Evégre jöttem”2. E szavak teljes értelmét akkor látjuk, ha egybevetjük 

Krisztus Urunknak azzal a kijelentésével, amelyben magára alkalmazza Izaiás 

próféta szavait: „Az Úr Lelke rajtam, azért kent fel engem. Ő küldött, hogy a 

szegényeknek hirdessem az evangéliumot”3. 

Jézus maga mondja, hogy az Atya azért küldte: hirdesse az örömhírt városról-

városra; főleg a szegényeknek, mert a szegények gyakran készségesebb lélekkel 

fogadják. Hirdetnie kell, hogy beteljesültek az ígéretek, amelyeket a szövetségben 

Isten tett. Az evangélium hirdetését szolgálta Jézus egész működése: már maga a 

megtestesülés is, majd csodái, tanítása, a tanítványok meghívása, a tizenkét 

apostolnak adott megbízás, a kereszt, a feltámadás és állandó jelenléte övéi körében. 

 

Lk 4,14; Lk 4,18.21  

 

Hallgassunk a Szentlélek szavára! 

75. Nem képzelhető el evangelizáció a Szentlélek működése nélkül. A názáreti 

Jézusra keresztsége pillanatában leszáll a Szentlélek, miközben az Atya szava 

hallatszik: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik”4. Ezek a szavak magukba 

foglalják Jézus kiválasztását és küldetését. „A Szentlélek vezette” a pusztába, ahol 

megvívja döntő harcát és kiállja a legnagyobb próbát, mielőtt megkezdi működését5. 

„A Szentlélek erejével”6 tér vissza Galileába, és Názáretben kezdi el igehirdetését, 

önmagára alkalmazva Izajás sorait: „Az Úr lelke rajtam.” Majd így szól: „Ma 

beteljesült az Írás”7. A tanítványoknak, mielőtt elküldi őket, ezt mondja: „Vegyétek a 

                                                           
1 Lk 4,43 
2 Uo. 
3 Lk 4,18; vö. Iz 61,1 
4 Mt 3,17 
5 Mt 4,1 
6 Lk 4,14 
7 Lk 4,18.21; vö. Iz 61,1 
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Szentlelket”8. 

Ténylegesen csak a Szentlélek eljövetele után, a Pünkösd napján kezdik meg az 

apostolok evangelizáló munkájukat az egész világon. Péter Joel próféciájának 

teljesülésével magyarázza az eseményt: „Kiárasztom Lelkemet”9. Pétert eltölti a 

Szentlélek, amikor a népnek Jézusról, Isten Fiáról beszél10. Pál is eltelik 

Szentlélekkel11, mielőtt az apostoli munkának szenteli magát. Istvánt is Szentlélekkel 

telve választották meg a diakónusi szolgálatra és később ez képesíti a vértanúságra12. 

A Szentlélek, aki szavakat adott Péter, Pál és a többi apostolok ajkára, leszállt „azokra 

is, akik meghallgatták a beszédet”13. 

Az egyház a Szentlélek vigasztalásával telve növekszik14. A Szentlélek az egyház 

Lelke. Ő érteti meg a hívekkel Jézus tanításának, igazságainak mélyebb értelmét. 

Mint az egyház kezdetén, ma is ő munkálkodik mindazokban, akik az evangéliumot 

továbbadják: ha hagyják, hogy a Szentlélek birtokba vegye és vezesse őket. A 

Szentlélek ad ajkukra oly szavakat, amelyek nem tőlük maguktól valók – és 

ugyanakkor a Szentlélek készíti fel a hallgatók lelkét is, hogy megnyíljanak a Jó Hír 

és az Isten Országának hirdetése előtt. 

Az evangelizáció jó módszerei fontosak, de soha, a legkiválóbb módszerek sem 

pótolhatják a Szentlélek csendes munkáját. Bármekkora legyen is a hithirdető tudása, 

mindez semmi, ha a Szentlélek nem kíséri. Őnélküle a leghatásosabb érvelés sem ér 

semmit. A legcsodálatosabb szociológiai vagy pszichológiai rendszerek is 

értéktelenek a Szentlélek segítsége nélkül. 

Napjainkban –mondhatni – újból a Szentlélek kivételes korának társai vagyunk. 

Újból föl akarják őt fedezni, úgy, ahogyan a Szentírás elénk tárja. Boldogságot ad, ha 

valaki az ő irányításának engedi át magát. Sokan csak őrá akarnak figyelni, őtőle 

akarják magukat vezettetni. A Szentléleknek az egész egyház életében döntő szerepe 

van, de elsősorban az evangelizációs küldetésben nyilatkozik meg. Nem ok nélkül 

kezdődik az evangelizáció a Szentlélek sugallatára Pünkösd hajnalán. 

Úgy mondhatni: a Szentlélek az evangelizáció fő munkálója. Ő indít az evangélium 

hirdetésére, és ő készíti fel bensőleg a szíveket, hogy befogadják az üdvösség 

szavát15. De azt is mondhatjuk, hogy ő az evangelizáció célja és beteljesülése: ő 

alkotja meg az „új teremtményt”, az új embert. Ennek az új embernek kialakítása az 

                                                           
8 Jn 20,22 
9 ApCsel 2,17 
10 vö. ApCsel 4,8 
11 vö. ApCsel 9,17 
12 vö. ApCsel 6,5.10; 7,55 
13 vö. ApCsel 10,14 
14 vö. ApCsel 9,31 
15

 AG 4 
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evangelizáció célja, a sokféleség egységében az egyházi közösségen belül. A 

Szentlélek segítségével hatol be az evangélium a világ szívébe, mert a Szentlélek segít 

felismerni az „idők jeleit”, az Isten jeleit, amelyeket az evangelizáció fölfedez és az 

emberek életében megvilágít. 

Az 1974-es püspöki szinódus nagyon hangsúlyozta a Szentlélek szerepét az 

evangelizációban. Kifejezte óhaját, hogy a püspökök és teológusok jobban 

tanulmányozzák a Szentlélek működését és annak módjait a mai evangelizációban. 

Mi ehhez csak annyit fűzünk hozzá, hogy ez a hívekre is vonatkozik, mert a 

keresztségben ők is a Szentlélek pecsétjét vették. Csatlakozunk tehát a püspöki 

szinódus óhajához, és kérünk mindenkit, aki az evangélium követségében jár: 

imádkozzunk hittel és buzgón a Szentlélekhez, és engedjük, hogy ő vezessen, ő 

lelkesítsen minden tervünkben, minden kezdeményezésünkben, minden 

evangelizációs munkánkban. 

 

Szent II. János Pál pápa: Dives in misericordia 

II. János Pál pápa enciklikája az Isteni irgalmasságról 

 

Lk 4,18  

 

Kinyiltakoztatását elsősorba a „szegények” értik 

11. Názáret városában a földijei előtt Krisztus Izaiás prófétára hivatkozott: „Az Úr 

lelke rajtam; azért kent föl engem, hogy hirdessem az örömhírt a szegényeknek. 

Elküldött, hogy prédikáljam a foglyoknak a szabadulást és a vakoknak a látást, hogy 

szabadon bocsássam az elnyomottakat, és prédikáljam az Úrkedves esztendejét.”16 

Lukács szerint ez Krisztus első messiási megnyilatkozása, melyet majd az 

evangéliumból ismert tettek és kijelentések követnek. E tettek és szavak által jeleníti 

meg Krisztus az Atyát az emberek között. Arra azonban nagyon föl kell figyelnünk, 

hogy ezek az emberek elsősorban a szegények: akik nélkülözik az élet fenntartásához 

szükséges javakat, meg vannak fosztva szabadságuktól, vakok lévén nem 

szemlélhetik a teremtett dolgok szépségét, lelki fájdalmaktól szenvednek, társadalmi 

igazságtalanságok áldozatai vagy éppen bűnösök. Leginkább tehát számukra lesz a 

Messiás könnyen fölismerhető jele Istennek, aki a szeretet. Magának az Atyának 

válik jelévé. Ebben a látható jelben szemlélhetik az Atyát korunk emberei éppúgy, 

mint akik a régebbi korokban éltek. 

 

vö. Lk 4,18-21 

                                                           
16

 Lk 4,18 
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A végső beteljesedés alapja letétetett a húsvéti misztériumban  

49. A kereszt tehát az a legmélyebb pont, ameddig az Istenség lehajolt az emberhez, 

és mindahhoz, amit az ember – főleg a nehezebb és sanyarúbb időkben – a maga 

szerencsétlenségének nevez. A kereszt azt jelenti, hogy az örök szeretet ápolni kezdte 

azokat a sebeket, melyek az embernek földi élete folyamán a leginkább fájnak, s hogy 

beteljesedett a messiási ígéret, melyet egykor a názáreti zsinagógában mondott ki 

Krisztus,17 majd Keresztelő János küldöttei előtt megismételt.18 A mondottak szerint, 

melyek már Izaiás jövendölésében is benne foglaltattak,19 ez az ígéret a szegények, a 

meggyötörtek, a foglyok, a vakok, a szenvedők és a bűnösök iránt irgalmas szeretet 

kinyilatkoztatása által vált valóra. A húsvéti misztérium azonban túlhaladja annak a 

sokféle rossznak a határait, melynek az ember földi életében részese lehet. Krisztus 

keresztje ugyanis megláttatja velünk a rossznak a bűnbe és a halálba nyúló gyökereit, 

s így a kereszt eszkatologikus jellé válik: csupán az eszkatologikus beteljesedésben és 

a mindenség végső megújításában győzi le majd a szeretet a rossz belső gyökereit az 

összes választottakban, amikor a szeretet – egészen érett gyümölcsként – megtermi 

majd a dicsőséges halhatatlanság, a szentség és az élet országát. Ennek az 

eszkatologikus beteljesedésnek alapja azonban Krisztus keresztjében és halálában 

már készen van. És hogy Krisztus „harmadnapra föltámadott” a halálból,20 ez 

messiási küldetésének végső jele; ez foglalja össze a rossz hatalma alatt álló világban 

jelenlevő irgalmas szeretet kinyilatkoztatását. 

 

vö. Lk 4,18  

 

Tapasztalta és „kiérdemelte” az irgalmat 

57. Az idézett megszólítások, melyekkel Isten Anyjához fordulunk, elsősorban mégis 

úgy beszélnek róla, mint a Megfeszített és Föltámadott Anyjáról, aki az irgalmat 

egész földi életében, s főleg Fiának keresztje alatt ugyanolyan rendkívüli módon 

érdemelte ki, mint amilyen rendkívüli módon tapasztalta. S mivel Fiának messiási 

küldetésével olyan rejtett és senki máshoz nem hasonlítható kapcsolatban volt, arra 

rendeltetett, hogy elhozza az emberekhez a szeretetet, melynek kinyilatkoztatására 

jött az ő Fia; azt a szeretetet, mely leginkább a szomorkodók és a szegények, a 

szabadságuktól megfosztottak és a vakok, az elnyomottak és a bűnösök felé 

                                                           
17 vö. Lk 4,18-21 
18 vö. Lk 7,20-23 
19 vö. Iz 35,5; 61,1 
20 1Kor 15,4 
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mutatkozott meg, úgy, ahogy Izaiás jövendölését idézve előbb a názáreti 

zsinagógában21, majd Keresztelő János küldötteinek mondta Krisztus.22 

 

 

 

Szent II. János Pál pápa: Dominum et vivificantem 

II. János Pál pápa enciklikája a Szentlélekről az Egyház és a világ életében 

 

vö. Lk, 4,14; vö. Lk 4,16-21 

15. Beteljesedett tehát a Messiás küldetése, aki megkapta a Szentlélek teljességét a 

választott nép és az egész emberiség számára. A Messiás szó szerint Krisztust, azaz 

„Felkentet” jelent, az üdvtörténetben pedig azt, „aki Szentlélekkel van felkenve”. Ez 

volt az Ószövetség prófétai hagyománya. Ezt követte Simon Péter, amikor 

Kornéliusz házában így szólt: „Ti tudjátok, mik történtek a Jánostól hirdetett 

keresztség után... egész Júdeában. Miképp kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel 

és hatalommal.”23 

Péter szavai és sok más hasonló kijelentés24 után vissza kell térnünk Izaiás 

jövendöléséhez, amelyet olykor „ötödik evangéliumnak” vagy „az Ószövetség 

evangéliumának” szoktak nevezni. Amikor Izaiás egy titokzatos személy 

eljöveteléről szól, aki az újszövetségi kinyilatkoztatás szerint maga Jézus, 

összekapcsolja ezt a személyt és küldetését a Szentléleknek, az Úr Lelkének 

különleges cselekvésével. Így szól a próféta: 

 „És vessző kél majd Jessze törzsökéből, 

És virág nő ki gyökeréből. 

És rajta lesz majd az Úr lelke: 

a bölcsesség és az értelem lelke, 

a tanács és az erősség lelke, 

a tudás és a jámborság lelke, 

és eltölti őt az Úr félelmének lelke, 

és az Úr félelmében telik öröme”.25  

                                                           
21 vö. Lk 4,18 
22 vö. Lk 7,22 
23 ApCsel 10,37 
24 vö. Lk 4,16-21; 3,16; 4,14; Mk 1,10 
25 Iz 11,1-3 
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Ez a szöveg jelentős az Ószövetségnek a „Lélekről” szóló egész tanítását tekintve, 

mert mintegy híd a régi szentírási „Lélek” fogalom –  amelyet „karizmatikus 

lehelet”-nek értelmeztek –  és a „Lélek” között, aki személy és ajándék a személy számára. 

A Messiás Dávid családjából (Jessze törzsökéből) maga is személy, akin rajta van az 

Úr lelke. Bizonyára nem beszélhetünk erről a szentírási helyről mint a Szentlélek 

kinyilatkoztatásáról, de –  ezeket az eljövendő Messiásra alkalmazva –  megnyílik az 

út, amely az Újszövetségben előkészíti a Szentlélek teljes kinyilatkoztatását a 

Szentháromság misztériumának egységében. 

vö. Lk 4,16-21 

18. Jézus messiási tevékenységének kezdetén hivatkozni fog ezekre az Izaiásban található 

ígéretekre. Mindez Názáretben fog történni, ahol életének harminc esztendejét 

Józsefnek, az ácsnak házában töltötte, édesanyjával Szűz Máriával. Amint alkalma 

nyílott, hogy a zsinagógában szóhoz jusson, kinyitotta Izaiás könyvét és arra a helyre 

talált, hol ez állt: „Az Úr lelke rajtam; ezért kent fel engem.” Miután felolvasta Izaiás 

könyvéből a 61,1-2 szövegét, a körülállókhoz fordult: „Ma beteljesedett az Írás, amit az 

imént hallottatok.”26 Ilyen módon jelentette ki és hirdette: ő az, akit az Atya „felkent”, 

ő a Messiás, azaz Krisztus, ő az, akin a Szentlélek nyugodott, mint magának az 

Istennek ajándéka, ő az, kit teljesen eltöltött a Szentlélek, akiben megnyilvánult Isten 

ajándékának „új kezdete”, melyet Isten az emberi nemnek ad a Szentlélekben. 

Szent II. János Pál pápa: Redemptoris mater 

II. János Pál pápa enciklikája a Boldogságos Szűz Máriáról a zarándok Egyház 

életében 

 

vö. Lk 4,18 

21. Ékesen szól erről János evangéliuma azon a helyen, ahol bemutatja Máriát a kánai 

menyegzőn. Mária itt mint Jézus anyja szerepel, fia nyilvános működésének 

kezdetén. „Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt, 

Jézust is meghívták a menyegzőre tanítványaival együtt”.27 A szövegből az derül ki, 

hogy Jézus és tanítványai Máriával együtt kaptak meghívást, legyenek jelen az 

ünnepen; úgy tűnik, a fiút az anyja miatt hívták meg. Ismeretes a következmény, 

amely ehhez a meghíváshoz kapcsolódik, Jézus „csodajeleinek kezdete” – a víz borrá 

                                                           
26 vö. Lk 4,16-21; Iz 61,1 
27 Jn 2,1-2 
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változtatása –, amelyről az evangélista ezt mondja: Jézus „kinyilatkoztatta dicsőségét, 

s tanítványai hittek benne”.28 

Mária Jézus anyjaként van jelen a galileai Kánában, és meghatározó módon járul 

hozzá a fiának messiási erejét kinyilatkoztató „csodajelek kezdetéhez”. Íme: „Amikor 

fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: 'Nincs több boruk'. Jézus azt felelte: 'Mit 

akarsz tőlem asszony! még nem jött el az én órám'”.29 János evangéliumában ez az 

„óra” jelenti az Atyától kijelölt időpontot, amelyben a Fiú betölti művét, hogy 

megdicsőüljön.30 Bár Jézus anyjának adott válasza látszólag elutasítóan hangzik 

(különösen, ha erre a határozott megállapításra figyelünk: „Még nem jött el az én 

órám”), Mária mégis a szolgákhoz fordul, és azt mondja nekik: „Tegyetek meg 

mindent, amit csak mond!”.31 Ezt követően parancsolta meg Jézus a szolgáknak, hogy 

töltsék meg a korsókat vízzel. És a vízből bor lett, jobb, mint az előző, melyet a 

menyegzői lakomán a vendégeknek felszolgáltak. 

Milyen mély egyetértés volt Jézus és anyja között! Hogyan fürkészhető ki az ő 

bensőséges lelki kapcsolatuk misztériuma? A történés önmagáért beszél. Bizonyos, 

hogy ebben az eseményben már egészen világosan kirajzolódott az új dimenzió, 

Mária anyaságának új értelme. Amit jelez, azt Jézus minden szava és cselekedete – 

melyekről a szinoptikusok tudósítanak – megerősíti.32 Ezekben a szövegekben Jézus 

szembe akarja állítani a szülésből eredő anyaságot (mint a testvériséget is) azzal az 

anyasággal, amely Isten országának dimenziójában az Isten Atyaságának üdvözítő 

szeretetéből fakad. A János-féle szövegből kirajzolódik a kánai események ábrázolása 

során, hogy mit jelent az új anyaság lelki síkon, és nem csupán a test szerint, 

nevezetesen, hogy mit jelent Mária gondoskodása az emberekről, teljes feléjük 

fordulása szükségük és gondjaik egész területén. A galileai Kánában csak egy 

meghatározott emberi szükséget látunk, amely látszólag kicsiny és csekély 

jelentőségű („Nincs boruk”). De ennek szimbolikus jelentése van: az emberek 

segítségére sietni bajaikban ugyanaz, mint bevonni őket a messiási küldetés keretébe, 

és elvezetni Krisztus megváltói hatalmához. Tehát itt közvetítésről van szó: Mária 

odaáll fia és az emberek közé, azok valódi nélkülözése, nyomora és fájdalma esetén. 

Ő közéjük áll, de nemidegenként, hanem anyai mivoltában, mivel tudatában van 

annak, hogy mint ilyen, fia elé tárhatja – mert joga van hozzá – az emberek gondjait. 

                                                           
28 Jn 2,11 
29 Jn 2,3-4 
30 vö. Jn 7,30; 8,20; 12,23.27; 13,1; 17,1; 19,27 
31 Jn 2,5 
32 Lk 8,19-21; 11,27-28; Mt 12,46-50; Mk 3,31-35 
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Az ő közvetítése tehát közbenjárás jellegű: Mária „közbenjár” az emberekért. Ennél 

azonban többet is tesz: mint anya arra is törekszik, hogy kinyilvánítsa fia messiási 

hatalmát, vagyis megváltó erejét. Ez a megváltó erő a szükségben lévő emberek 

segítségére siet, hogy megvédje őket a gonosztól, mely különböző formákban és 

mértékben terheli életüket. Teljesen úgy, amint azt Izaiás próféta híres szövege 

mondja a Messiásról, amire Jézus honfitársai előtt Názáretben hivatkozott is: „hogy 

örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a 

vakoknak meg a látást...”.33  

Mária anyai feladatának másik lényeges eleme kifejezést nyer a szolgákhoz intézett 

szavaiban: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” Krisztus anyja az emberek 

előtt hirdeti fia akaratát, megmutatja milyen feltételek szükségesek a Messiás 

hatalmának érvényesüléséhez. Mária közbenjárása és a szolgák engedelmessége 

hozta el Kánában Jézus számára „az ő óráját”. Kánában Mária megmutatta Jézusba 

vetett hitét. Az ő hite vezetett az első „csodajelhez”, és ez hozzájárult a tanítványok 

hitének ébresztéséhez is. 

Lk 4,18 

37. Az Egyház, amely földi útját kezdettől fogva Mária útjához kapcsolta, az ő 

nyomában járva egyre ismételgeti a Magnificat szavait. A Szent Szűznek – az angyali 

üdvözletkor és Erzsébet látogatásakor megnyilvánult – hitéből meríti a Szövetség 

Istenének azt az igazságát, hogy Ő mindenható, „nagyot cselekedett” az emberrel, és 

hogy „szent az Ő neve”. Felismeri, hogy gyökeresen legyőzetett a bűn, amelyet a 

földi történelem hajnalán a férfi és a nő követett el hitetlenségével és 

„kishitűségével”. A „gyanú” ellen, amelyet „a hazugság atyja” az első nő szívében 

kicsíráztatott, Mária, akit a hagyomány „új Évának”34 vagy „az élők anyjának”,35 

nevez, erőteljesen hirdeti a soha el nem homályosítható igazságot Istenről, aki szent 

és mindenható, aki kezdettől fogva minden jó adomány forrása, aki „nagy dolgot 

cselekedett”. A teremtő Isten adott létet minden dolognak. Amikor embert teremtett, 

az összes teremtményekkel szemben megajándékozta őt saját képmásának és 

hasonlóságának méltóságával. És az ember bűne ellenére sem változtatta meg 

ajándékozó szándékát, hanem önmagát ajándékozta nekünk Fiában, mert „úgy 

                                                           
33 vö. Lk 4,18 
34 vö. Otto, J. C. de: Corpus Apol. II:358. (Szent Jusztinosz: Dialogus cum Tryphone Judaeo 100); SCh 

211:439. (Szent Ireneusz: Adversus haereses, III, 22,4); CCL II:904. (Tertullianus: De carne Christi, 17,4-

6) 
35 vö. PG 42, 727-730. (Epiphaniosz: Panarion III,2; Haer. 78,18); CSEL 32/4:90. (Szent Ambrus: 

Expositio Evang. Lucae II,86) 
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szerette... a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda”.36 Mária ennek a csodálatos 

igazságnak az első tanúja. Ez az igazság kezdett teljesedni abban, amit Fia „tett és 

tanított”37 és ami végérvényesen az ő kereszthalálában és föltámadásában valósult 

meg. 

Az Egyház, amely „megpróbáltatásokban és szorongattatásokban” is szüntelenül 

ismételgeti Máriával a Magnificatot, erőt merít ebből a rendkívüli és egyszeri 

igazságból, Istennek eme igazságával akarván megvilágítani az ember földi életének 

nehéz és bonyolult utait. Az Egyház útja tehát, amikor a második keresztény évezred 

végéhez közeledik, magával hozza küldetése teljesítésének új feladatát. Az Egyház, 

amely azt követi, aki önmagáról mondotta: „(Isten) elküldött, hogy örömhírt vigyek a 

szegényeknek”,38 nemzedékek során át arra törekedett és most is arra törekszik, hogy 

ezt a küldetést megvalósítsa. 

Az Egyház szeretetét, amely elsősorban a szegényeknek szól, csodálatosan 

fogalmazza meg Mária Magnificatja. A szövetség Istene, akiről a názáreti Szűz 

szívének ösztönzésére oly csodálatosan énekelt, ugyanaz, aki „letaszította trónjukról 

a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte”, aki „az éhezőket jóllakatta, de a 

gazdagokat üres kézzel küldte el”, aki „szétszórta a szívükben gőgösöket” és akinek 

irgalma „az istenfélőkkel marad”. Máriát mélyen áthatja „Jahve szegényeinek” 

lelkülete, akik a zsoltáros szerint minden reményüket Istenbe helyezve Tőle várják 

üdvösségüket.39 Ő valójában a megváltás misztériumát hirdeti, a „szegények 

Messiásának” eljövetelét.40 Mária szívéből és hitének mélységéből, amely a 

Magnificatban jut kifejezésre, az Egyház egyre jobban megújítja önmagában azt a 

felismerést, hogy a megváltó Istenről szóló igazság elválaszthatatlan attól az Istentől, 

aki minden gazdagság forrása, akinek szeretete elsősorban a szegényekre és 

alázatosakra irányul, amelyet a Magnificat megénekel, majd Jézus szavaiban és 

cselekedeteiben meg is valósít. 

Az Egyház tudatában van annak – és korunk különös módon megszilárdítja ebben –, 

hogy a Magnificat e két elemét nemcsak hogy nem lehet szétválasztani, hanem 

gondosan meg kell védeni, hangsúlyozván az élő Isten ama szavainak fontosságát, 

amelyek a „szegényekről” és a „szegények védelméről” szólnak. Itt olyan témákról 

és problémákról van szó, amelyek szoros összefüggésben vannak a szabadság és a 

                                                           
36 Jn 3,16 
37 vö. ApCsel 1,1 
38 Lk 4,18 
39 vö. Zsolt 25; 31; 35; 55 
40 vö. Iz 11,4; 61,1 
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felszabadítás keresztény értelmezésével. „Mária teljes alázatossággal Istenhez 

kapcsolódva, hitének minden lendületével feléje fordulva, Fiával együtt a 

legtökéletesebb példaképe az emberiség és az egész világmindenség szabadságának 

és felszabadulásának. Az Egyháznak Máriára, anyjára és példaképére kell néznie, 

hogy küldetését annak teljes terjedelmében megérthesse.”.41 

Szent II. János Pál pápa: Sollicitudo rei socialis 

II. János Pál pápa enciklikája a püspökökhöz és papokhoz, a szerzetesi 

közösségekhez, az Egyház minden fiához és leányához és minden jóakaratú 

emberhez a Populorum progressio kezdetű enciklika huszadik évfordulójára 

 

Lk 4,18-19 

 

A fejlődés reménye 

47. Az utóbbi évek keserű tapasztalatai és a jelenlegi, túlnyomóan elítélendő helyzet láttán 

az Egyháznak erőteljesen hangsúlyoznia kell, hogy teljes bizonyossággal le lehet 

küzdeni azokat az akadályokat, amelyek akár túlzásaikkal, akár hiányosságaikkal a 

fejlődés útjában állnak és aláássák a valódi felszabadítás reményét. Ez a remény és 

bizonyosság él az Egyházban ama isteni ígéret alapján, amely biztosítja, hogy a 

jelenlegi történelem nem marad önmagában zárt, hanem nyitva áll Isten országa 

számára. 

De az Egyház az emberben is bízik, bár ismeri a gonoszságot is, amelyre képes, mert jól 

tudja, hogy az emberi személyben – noha viseli az eredeti bűn sebét, ami könnyen 

érzékelhető a „bűn struktúráiban” –, van elegendő képesség és erő, vagy alapvető 

„jó” (vö. Ter 1,31), mert a Teremtő képmása Krisztus megváltói tevékenységének 

befolyása alatt áll, aki minden emberrel valamiképpen egységben van”,42 és mert a 

Szentlélek hatékony működése „betölti az egész Földet” (Bölcs 1,7). 

Ezért nem helyeselhető sem az elkeseredés, sem a reménytelenség vagy a közöny. Ha 

keserű szájízzel is, de azt kell mondanunk, hogy vétkezni lehet túlhajtott önzéssel, 

nyereség- és hatalomvággyal; de ugyanígy vétkezhetünk – az elmaradottságban élő 

emberek sokaságával és nyomasztó nyomorával szemben – félelemmel, 

határozatlansággal, végül pedig tunyasággal. Mindnyájunk hivatása, sőt kötelezettsége, 

hogy szembeszálljunk a második évezred utolsó évtizedének félelmetes kihívásával, 

                                                           
41 Hittani Kongregáció: Instrukció a keresztény szabadságról és felszabadításról 97. 1986. márc. 22 
42 vö. Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció. Az Egyházról a mai világban, 22; II. János Pál pp 

Redemptor Hominis enciklika (1979. márc. 4.), 8: AAS 71 (1979), 272 
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már csak azért is, mert a jelentkező veszélyek (a gazdasági világválság, a határokhoz 

nem kötött háború, amelynek nincs győztese vagy legyőzöttje) mindenkit 

fenyegetnek. Az említett fenyegetettség láttán aligha bír jelentőséggel a gazdagok és 

gazdag régiók valamint a szegények és a szegény régiók közötti megkülönböztetés, 

mégis nagyobb a felelőssége annak, akinek többje van és aki többre képes. 

Ezek a megfontolások nem egyedüliek és nem is a legfontosabbak. Sokkal inkább az 

emberi személy méltóságáról van szó, amelynek védelmét és támogatását maga a Teremtő 

bízta ránk, és akinek felelős adósai a férfiak és a nők, hivatásuknak megfelelően, a 

történelem minden korszakában. A mai világ képe a legkevésbé sem felel meg ennek 

a követelménynek, ahogyan azt már sokan felismerik többé-kevésbé világosan. 

Mindenkinek szól a felhívás: vegyen részt ebben a békés küzdelemben, békés eszközökkel, 

hogy a fejlődés békében haladjon, hogy magát a természetet és a környező világot 

épségben megőrizzük. Az Egyház jól tudja, hogy – küldetéséből eredően is – neki is 

részt kell venni ebben a küzdelemben, melynek bízik végső kimenetelében. 

Ezért VI. Pál pápa Populorum progressio43 kezdetű enciklikájától ösztönözve szerényen 

és alázatos lélekkel kivétel nélkül mindenkihez,férfiakhoz és nőkhöz, szeretnék 

fordulni azzal, hogy a jelenlegi helyzet súlyos voltának és lelkiismereti 

felelősségének tudatában ismerje fel, mit kíván tőle a szolidaritás és a szeretet, főleg a 

szükséget szenvedők iránt. Tegye ezt személyes és családi életmódjával s mint 

állampolgár a javak felhasználásával. A maga részéről gondoskodásával és 

törekvéseivel járuljon hozzá a gazdasági és politikai döntésekhez mind nemzeti, 

mind nemzetközi síkon. Szem előtt tartva a jelen helyzet követelményeit, és 

mindenekelőtt az emberi személy méltóságát, aki mindnyájunkban egyformán a 

teremtő Isten eltörölhetetlen képmása. 

Ebben a békés küzdelemben az Egyház fiai tűnjenek ki példájukkal, járjanak elöl 

Jézusnak a názáreti zsinagógában meghirdetett programja szerint: „örömhírt vinni a 

szegényeknek – hirdetni a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, 

felszabadítani az elnyomottakat és hirdetni az Úr esztendejét” (Lk 4,18-19). Előtérbe 

kell állítani a világiak, férfiak és nők, fontos szerepét, ahogyan a nemrég befejeződött 

püspöki szinódus ezt ismételten hangsúlyozta. Az ő feladatuk, hogy keresztény 

                                                           
43 Populorum Progressio enciklika 5: id. h. 259. old.: „Nincs kétségünk, hogy elgondolásunk 

megvalósításában készségesen együttműködik velünk minden gyermekünk a katolikus Egyházban, s 

a többi keresztény testvéreink is, sőt minden jóakaratú ember”; vö. még 81-83, 87f id. h. 296-298. old.; 

299. old. 
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elkötelezettséggel hassák át a földi dolgokat, és bennük legyenek a béke és az igazság 

tanúi. 

Különösen azokhoz szeretnék fordulni, akik a keresztség szentsége és az azonos – bár 

nem egyformán értelmezett – hitvallás révén valódi, bár még nem tökéletes 

közösségben vannak velünk. Biztos vagyok abban, hogy sem az e levélből kitűnő 

aggodalom, sem a kifejtést ösztönző szempontok, sem a tárgyalás módja nem idegen 

tőlük, hiszen Krisztus Evangéliumából származnak. Közösen tegyünk tanúságot közös 

meggyőződésünkről: az ember méltóságáról, akit Isten teremtett, Krisztus 

megváltott, a Szentlélek megszentelt és ebben a világban arra hívta meg, hogy ennek 

a méltóságnak megfelelő életet éljen. 

Hasonlóképpen szólítom azokat, akik osztoznak velünk Ábrahámnak, a „hit 

atyjának”44 örökségében és az ószövetségi hagyományban, akik hozzánk hasonlóan 

hisznek az igazságos és irgalmas Istenben, vagyis a zsidókat és a muszlimokat. 

Kérésünket a világ minden nagy vallásának követőihez intézzük. 

A múlt esztendő október 27-én Assisiben, Szent Ferenc városában tartott találkozónk 

arra szolgált, hogy imádkozzunk és elkötelezzük magunkat – ki-ki saját vallásához 

híven – a béke és annak szolgálata mellett; ez mindenkinek megmutatta, mennyire 

vallási kérdés a béke és annak szükséges feltételeként a fejlődés „az egész emberért és 

minden emberért”. És hogy mindkettő teljes megvalósulása tőlünk, hívő férfiaktól és 

nőktől, a hivatásunkhoz való hűségünktől, de mindenekfölött Istentől függ. 

Szent II. János Pál pápa: Christifideles laici 

II. János Pál pápa szinódus utáni apostoli buzdítása a világi hívőknek az 

Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről 

 

Lk 4,18-19 

 

A Szentlélek élő templomai 

13. Péter apostol egy másik hasonlat, az épület képének segítségével a 

megkeresztelteket úgy határozza meg, mint „élő köveket”, melyek Krisztusra, a 

„szegletkőre” épülnek, és az ő feladatuk a „lelki ház fölépítése” (1Pét 2,5). Ez a kép a 

keresztség újdonságának másik szempontjához vezet el bennünket, melyet a II. 

                                                           
44 vö. II. Vaticanum, Nostra Aetate, Nyilatkozat az Egyház és a nemkeresztény vallások viszonyáról, 4; 

vö. Rom 4, 11 és köv. 
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Vatikáni Zsinat a következőképpen tanít: „A megkereszteltek ugyanis az újjászületés 

és a Szentlélek kenete által lelki házzá ... szenteltetnek.”45  

A Szentlélek „fölkeni” a megkeresztelt embert, eltörölhetetlen pecsétjével jelöli meg 

(vö. 2Kor  1,21-22) és lelki templommá teszi, vagyis a keresztény embert a Jézus 

Krisztussal való egység és a hozzá történő hasonulás miatt Isten szent jelenléte tölti 

be. 

A keresztény hívő ettől a lelki „fölkenéstől” bizonyos módon megismételheti Jézus 

szavait: „Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt 

vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, 

hogy fölszabadítsam az elnyomottakat, és hirdessem: „elérkezett az Úr esztendeje” 

(Lk 4,18-19; vö. Iz 61,1-2). Így a megkeresztelt ember a keresztség kiáradása révén 

magának Jézus Krisztusnak, az Üdvözítő Messiásnak küldetésében részesül. 

Szent II. János Pál pápa: Redemptoris missio 

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

 

vö. Lk 4,18; vö. Lk 4,14-21 

 

Krisztus visszaállította az Országot 

13. A Názáreti Jézus beteljesítette Isten tervét. Miután a Jordánban János megfürdette 

és látható alakban leszállt rá a Szentlélek, kinyilvánította messiási küldetését: bejárta 

Galileát, „hirdette Isten országának evangéliumát: 'Betelt az idő, elérkezett az Isten 

országa, tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!'” (Mk 1,14-15; vö. Mt 

4,17; Lk 4,43). Isten országának hirdetése és visszaállítása az Ő küldetése: „Ez a 

küldetésem” (Lk 4,43). De itt többről van szó: maga Jézus a „jó hír”, amint azt 

küldetésének kezdetén, a názáreti zsinagógában hangsúlyozta, amikor önmagára 

vonatkoztatta Izaiás szavait a Fölkentről, kit Isten küldött (vö. Lk 4,14-21). Mert Ő a 

„jó hír”, Krisztusban egy az üzenet, amit hirdetnek és aki hirdet; benne azonos a 

hirdetés, a cselekvés és a megvalósulás. Ereje, cselekvése hatásának titka abban a 

teljes azonosságban rejlik, ami közte és a hirdetése között fönnáll: az új hírt hozta 

nem csupán azzal, amit mondott vagy cselekedett, hanem azzal, ami Ő maga. 

Jézus tevékenységét leírták azokkal az utakkal kapcsolatban, amelyeket hazájában 

tett. Küldetésének színtere húsvét előtt Izraelre korlátozódik. Jézus mégis döntően 

újat hozott. Az eszkatologikus valóság nem tevődik a világ végére, hanem már közel 

                                                           
45 II. Vatikáni zsinat, Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúció az Egyházról, 10 
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van, és megkezdődött megvalósulása. Isten országa közel van (vö. Mk 1,15), kérnünk 

kell, hogy jöjjön el (vö. Mt 6,10). Hatékony jelei a hit szemével felismerhetők, ilyenek 

a csodák (vö. Mt 11,4), a démonok kiűzése (vö. Mt 12,25-28), a Tizenkettő 

kiválasztása (vö. Mk 3,13-19), a szegényeknek hirdetett evangélium (vö Lk. 4,18). 

Jézusnak a pogányokkal való találkozásából kitűnik, hogy az Országba való bejutás a 

hit és a megtérés útján, és nem egyszerűen egy néphez való tartozással lehetséges. 

Az ország, amely Jézussal kezdődik, Isten Országa. Jézus maga nyilvánította ki, hogy 

ki az az Isten, akit Ő bizalmasan „Abbá”-nak, Atyának szólított (vö. Mk 14,36). Isten, 

különösen ahogyan a hasonlatokban megjelenik (vö. Lk 15,3-32; Mt 20,1-6), minden 

ember gondja-baja iránt nyitott: Ő szerető Atya, telve szeretettel és irgalommal, aki 

megbocsát, és ingyen adja a kért kegyelmet. 

Szent János írja, hogy Isten a szeretet (vö. 1Jn 4,8-16). Minden ember arra kapott 

meghívást, hogy nyíljék meg az előtt az irgalmas szeretet előtt, amellyel Isten szereti 

őt. Az Ország olyan mértékben fog növekedni, ahogyan minden ember felismeri, 

hogy bizalommal fordulhat imában Istenhez, mint Atyához (vö. Lk 11,2; Mt 23,9), 

amennyiben azon fáradozik, hogy teljesítse az ő akaratát (vö. Mt 7,21).  

vö. Lk 4,18 

14. Jézus az Ország tulajdonságait és követelményeit fokozatosan nyilatkoztatta ki 

szóval, cselekedeteivel és saját személyében. 

Isten Országa minden ember előtt nyitva áll, mert mindenkinek szól a meghívás, 

hogy részesüljön benne. Ennek érzékeltetésére Jézus különösen azokhoz fordul, akik 

a társadalom peremére szorultak. Az evangélium jóhírének hirdetésében őket 

részesítette előnyben. Munkájának kezdetekor kijelentette: arra kapott küldetést, 

hogy jó hírt hozzon a szegényeknek (vö Lk 4,18). Mindazoknak, akiket lenéztek és 

megvetettek, Jézus kijelentette: „Boldogok a szegények” (Lk 6,20). Az elhagyottaknak 

megadta, hogy megtapasztalják a szabadulást, hozzájuk fordult, velük evett (vö. Lk 

5,30;15,2), úgy bánt velük, mint egyenrangúakkal és barátokkal (vö. Lk 7,37); 

emlékeztette őket Isten szeretetére, és ilyen módon nyilatkoztatta ki mérhetetlen 

jóakaratát a nyomorultak és a bűnösök iránt (vö. Lk 15,1-32).  

Felszabadulás és üdvösség Isten Országában az ember személyéhez tartoznak testi és 

lelki értelemben. Jézus tevékenységére két dolog jellemző: a gyógyítás és a 

megbocsátás. A sok gyógyítás mutatja az emberi nyomorúsággal való együttérzését; 

de azt is hirdeti, hogy az Országban sem betegség, sem fájdalom nem lesz; küldetése 
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kezdettől fogva arra irányult, hogy az embereket ezektől megszabadítsa. Jézus 

szemléletében a gyógyulások a lelki gyógyulásnak, a bűntől való szabadulásnak is 

jelei. Gyógyításaival Jézus a hitre, a megtérésre, a bocsánatkérésre sarkall (vö. Lk 

5,24). Ha befogadják a hitet, a gyógyulás további lépések megtételére ösztönöz, az 

üdvösségre vezet (vö. Lk 18,42-43). A megszállottság, a gonoszság, a bűn az Istentől 

való elfordulás jele, az ettől való szabadulás annak jele, hogy „elérkezett hozzátok az 

Isten Országa” (Mt 12,28).  

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 

 

Lk 4,18-19; Lk 4,20; Lk 4,21  

 

A papság a figyelem középpontjában 

11.„Mindazok szeme, akik a zsinagógában voltak, figyelemmel tekintett rá” (Lk 4,20). 

Amit Lukács azokról mond, akik azon a szombaton ott voltak a názáreti 

zsinagógában és hallották Jézus magyarázatát az általa fölolvasott Izaiás-részlethez, 

minden keresztényre is alkalmazható, mert nekik is el kell ismerniük, hogy a 

Názáreti Jézusban végleg beteljesedett a prófétai szó: „Ma beteljesedett az Írás, amit 

imént hallottatok” (4,21). Az Írás pedig ez volt: „Az Úr Lelke van rajtam; mert fölkent 

engem; elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a 

szabadulást, a vakoknak a látást, hogy felszabadítsam az elnyomottakat, és 

hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje” (4,18-19; vö. Iz 61,1-2).46 Jézus tehát úgy 

mutatkozik be, mint akit eltöltött a Szentlélek, akit fölkenés szentelt föl, aki arra 

küldetett, hogy hirdesse a szegényeknek az Evangéliumot: Ő a Messiás, a pap, 

próféta és király Messiás. 

A keresztényeknek hívő és szerető tekintettel állandóan e Krisztus-arcot kell 

szemlélniük. Ebből a kontemplációból kiindulva és erre hivatkozva beszéltek a 

Szinódusi Atyák a papképzésről a jelen körülmények között. E problémának csak 

akkor van megoldása, ha előbb meggondoljuk a célt, ahová a papképzésnek el kell 

jutnia: a cél a szolgálati papság, pontosabban a szolgálati papság mint a Jézus 

Krisztus papságában való részesedés az Egyházban. A szolgálati papság 

                                                           
46 A Neovulgatában: „Az Úr Lelke rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a 

szegényeknek; elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy 

elbocsássam a megtörteket elengedésben, és hirdessem az Úr kedves esztendejét” (4,18-19; vö. Iz 61,1-

2). (A ford. megj.) 



35 
 

küldetésének és természetének ismerete az evangéliumi fölismerés elengedhetetlen 

föltétele, ugyanakkor a legbiztosabb iránytű és a leghatékonyabb ösztöke a hivatások 

gondozásához és a papságra hivatottak neveléséhez. 

 

A szolgálati papság küldetésének és természetének igaz és elmélyült ismerete út, 

melyen járnunk kell, és a Szinódus Atyái erre léptek rá, hogy kijussunk a papi 

identitás válságából. „Ez a válság – mondtam a Szinódus záróbeszédében – 

közvetlenül a II. Vatikáni Zsinat utáni években alakult ki, s a zsinati tanítás téves, 

olykor szándékos elferdítésén alapult. Kétségtelenül ez egyik oka azoknak a nagy 

veszteségeknek, amiket az Egyház elszenvedett; azon veszteségeknek, amelyek 

súlyosan érintették a lelkipásztori szolgálatot és a papi, különösen a missziós 

hivatásokat. Mintha a papi identitás mélységének az 1990. évi Szinódus sok 

fölszólalásában megmutatkozó új felfedezése reményt öntene belénk a sok veszteség 

után. E fölszólalások kifejezték annak tudatát, hogy a papot sajátos ontológiai 

kapcsolat köti Krisztushoz, a Főpaphoz és Jó Pásztorhoz. Ez az identitás kihat a 

képzésre is, melynek mindig a papra tekintve kell kezdődnie és egész életén végig 

kell kísérnie a papot. Éppen ez volt ennek a Szinódusnak a célja.”47 

 

Ezért a Szinódus szükségesnek látta, hogy összefoglalóan és alapvetően 

megfogalmazza a szolgálati papság természetét és küldetését úgy, ahogy azt az 

Egyház hite a századok folyamán vallotta és a II. Vatikáni Zsinat újra korunk embere 

elé állította.48 

 

Lk 4,18-19 

 

16. A papnak alapvető kapcsolata van Jézus Krisztussal, a Fővel és Pásztorral: 

sajátosan és fokozottan részesedik Krisztus „fölszenteltségében–fölkentségében” és 

„küldetésében” (Lk 4,18-19). De ebben a kapcsolatban benne foglaltatik az Egyházzal 

való kapcsolat is, s e kettő nem egyszerűen összetartozik, hanem bensőségesen egyek 

és átszövik egymást. Az Egyházhoz tartozás bele van írva a pap Krisztushoz 

tartozásába, mert az Egyház Krisztus „szentségi megjelenítése”, mely megalapozza 

és fönntartja a pap Egyházhoz tartozását. 

Ezért írták a Szinódus Atyái: „Amennyiben a pap megjeleníti Krisztust, az Egyház 

Fejét, Pásztorát és Jegyesét, nem csupán az Egyházban, hanem az Egyházzal is 

                                                           
47 L'Osservatore Romano 1990. X. 28. (A pápa X. 27-i beszéde) 4.; vö. L'Osservatore Romano 1991. III. 

15. (A pápa nagycsütörtöki levele a papokhoz) 
48 vö. LG, PO, OT, Ratio fundamentalis, az 197I. évi Rendes Püspöki Szinódus 
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kapcsolatban áll. A papság Isten igéjével és a szentségi jelekkel együtt, melyeket 

szolgál, az Egyház alkotóelemei közé tartozik. A pap szolgálata teljesen az Egyházért 

és annak előmozdításáért van, hogy Isten egész népe gyakorolja általános papságát, 

és nem csupán egy részegyházra, hanem az egyetemes Egyházra is vonatkozik (vö. 

PO 10.), közösségben a püspökkel, együtt Péterrel és alárendelve Péternek. A püspök 

(az ordo 3. fokán álló) papsága által kapcsolódik be a pap (az ordo 2. fokán álló) 

papsága az Egyház apostoli szervezetébe. Ezért a pap, miként az apostolok, Krisztus 

küldötte (vö. 2kor 5,20). Ezen alapszik minden pap missziós lelkülete.”49 

 

A fölszentelt szolgálat az Egyházzal egyidős, és a püspökökben – és a velük 

kapcsolatban/közösségben lévő papokban – különlegesen összefügg az apostolok 

szolgálatával, vele „jogfolytonos”, bár a megváltozott körülményeknek megfelelően 

más formákat ölt. 

A fölszentelt papságot tehát nem szabad az Egyháznál idősebbnek tartani, arra 

hivatkozva, hogy teljesen az Egyház szolgálatára született; de nem is fiatalabb az 

egyházi közösségnél, mely létrejötte után kapta volna ajándékba a papságot.  

 

A pap kapcsolata Jézus Krisztushoz és benne az Ő Egyházához létében, amit a 

szentségi fölszentelés–fölkenés erejéből kapott, és cselekvésében, azaz a küldetésben és 

a szolgálatban áll. Nevezetesen „a szolgáló pap az Egyház misztériumában– 

közösségében–küldetésében jelenlévő Krisztus szolgája. Mivel Krisztus 'fölkenésében' és 

'küldetésében' részesedik, képes megörökíteni az Egyházban az Ő imádságait, 

szavait, áldozatát, üdvözítő tevékenységét. Az Egyház misztériumának szolgája, mert 

szentségi és egyházi jelekkel meg tudja jeleníteni a föltámadt Krisztust. Az Egyház 

közösségének szolgája is, mert az egész papsággal együtt kötődik a püspökhöz, az 

egyházi közösség építője a különböző hivatások, karizmák és szolgálatok 

harmonikus egészében. Végül az Egyház küldetésének szolgája, ki tevékenységével az 

egész közösséget az Evangélium hirdetőjévé és tanújává teszi.”50 

 

Így tehát a pap szentségi jellege (karaktere) és küldetése folytán úgy jelenik meg az 

Egyház szervezetében, mint a föltámadt Krisztus Egyházának adott kegyelem 

abszolút elsőbbségének és ingyenességének jele. Az Egyház pedig a szolgálati 

papság által szerzi meg a hitben önismeretét, tudniillik hogy nem önmagából ered, 

hanem Krisztus kegyelméből a Szentlélekben. Az apostolok és utódaik pedig – mivel 

                                                           
49 vö. 7. javaslat 
50 A rendes püspöki szinódus általános ülésének „A mai papképzésről” szóló fogalmazványa. 16. p. 

Vö. 7. javaslat 
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hatalmukat nem önmaguknak, hanem Krisztusnak, a Főnek és Pásztornak 

köszönhetik – szolgálatuk által úgy kapcsolódnak az Egyházhoz, mint magának 

Krisztusnak szentségi és látható jele és folytatása, aki az Egyház és a világ számára az 

üdvösség egyetlen szerzője és forrása; tudniillik az örök és mindig új üdvösségé, 

mivel Ő maga a test üdvözítője (Ef 5,23). 

 

 Lk 4,18; Lk 4,21 

 

18. A Zsinat hangsúlyozza: „Az a lelki adomány, amelyben a papok a szenteléskor 

részesülnek, nemcsak valamilyen korlátozott és helyhez kötött küldetésre készíti föl 

őket, hanem az üdvösség mindent átfogó egyetemes küldetésére egészen a föld 

határáig, mert minden papi szolgálat részesedik annak a küldetésnek az 

egyetemességében, amelyet Krisztus apostolainak adott.”51 

A szolgálat természetéből következően a papokat mély missziós lelkületnek kell 

áthatnia: „Olyan valóban katolikus lelkületnek, mely fölül tud emelkedni a saját 

egyházmegye, nemzet vagy szertartás határain, és érzékelve az egész Egyház 

szükségleteit, kész arra, hogy bárhol hirdesse az Evangéliumot.”52 

 

Ezenkívül a papnak, mivel arra hivatott, hogy az Egyház életében a közösség építője 

legyen, arra kell törekednie, hogy elsősorban Ő legyen a misszió és a dialógus 

előmozdítója; valamint – mélyebben gyökerezve a keresztény igazságban és 

szeretetben, és égve a vágytól, hogy mindenki üdvösségét hirdesse – a testvéri 

kapcsolatok és szolgálatok, az igazság előmozdítója, az igazságosság és a béke 

szerzője az összes emberek között: főként a többi egyházak vagy keresztény 

felekezetek testvérei között, nem zárva ki egyéb vallások híveit sem; röviden, minden 

jóakaratú ember s egész különösen a gyengék és betegek között, sőt még azok között 

is, akik teljesen tudatlanul szomjazzák az igazságot és Krisztus üdvösségét, Jézus 

szava szerint: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az 

igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket a bűnbánatra” (Mk 2,17). 

 

Ma különösen is sürgető az új evangelizáció feladata, mely Isten egész népét arra 

készteti, hogy új buzgalommal új módszereket és új nyelvet találjon az Evangélium 

hirdetésére, melyhez papokra van szükség, akik teljesen elmerülve Krisztus 

misztériumában képesek arra, hogy egy új lelkipásztori életstílust valósítsanak meg; 

akik mélységes közösségben a pápával és a püspökökkel termékenyen tudnak 

                                                           
51 PO 10 
52 OT 20 
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együttműködni a krisztushívő laikusokkal, tisztelvén és támogatván az egyházi 

közösségben a különböző feladatokat, karizmákat vagy szolgálatokat.53 

 

  „Ma beteljesedett az Írás a fületekben” (Lk 4,21). Hallgassuk csak újra Jézus e szavait 

a szolgálati papság szempontjából, különösen missziós természetének 

figyelembevételével. Jézus ajkán a „ma” az idők teljességét jelzi, a teljes és végső 

üdvösség elnyerésének idejét, azaz az Egyház idejét! Krisztus fölszentelése és 

küldetése tehát – „Az Úr Lelke... fölkent engem, hogy örömhírt vigyek a 

szegényeknek, elküldött prédikálni... az Úr kedves esztendejét” (Lk 4,18) – azok az 

élő gyökerek, melyekből az Egyház fölszenteltsége és küldetése sarjad, mert az 

Egyház Krisztus „teljessége” (vö. Ef 1,23): a keresztség fürdője által ugyanis az Úr 

Lelke kiárad minden hívőre, és arra szenteli őket, hogy szent papság által lelki házzá 

legyenek, s arra küldi őket, hogy tanúi legyenek az Úr csodatetteinek, aki a 

sötétségből átviszi őket csodálatos világosságába (vö. 1Pt 2,4-10). A pap Krisztus 

fölszenteltségében és küldetésében sajátosan és fokozottabban részesedik az ordo 

szentsége által, melynek erejéből hasonlóvá válik a Fő és Pásztor Krisztushoz, és 

küldetést kap, hogy Krisztus nevében és személyében „hirdesse a szegényeknek ... az 

Úr kedves esztendejét”.  

A Szinódusi Atyák Isten népéhez intézett üzenetükben röviden, de nagyon 

tartalmasan összefoglalták a szolgálati papság „igazságát”, helyesebben 

„misztériumát” vagy „ajándékát”, amikor ezt írták: „Identitásunk végső forrása az 

Atya szeretete. A szolgálati papságban a Szentlélek működése által kerülünk 

szentségi kapcsolatba a Fiúval, a Főpappal és Jó Pásztorral, akit az Atya küldött. A 

pap élete és tevékenysége Krisztus életének és tevékenységének folytatása: ez a mi 

identitásunk, igazi méltóságunk, örömforrásunk és biztonságunk.”54 

 

Lk 4,18 

 

19. „Az Úr Lelke rajtam” (Lk 4,18). A Lélek nem egyszerűen „fölötte van”, hanem 

„betölti” a Messiást, áthatja, kíséri létében és tevékenységében. A Lélek ugyanis a 

Messiás „fölszenteltségének” és „küldetésének”  elve: „fölkent engem, ... és elküldött, 

... hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét” (Lk 4,18). Krisztus tehát a Lélek miatt 

teljesen és kizárólag Istenhez tartozik, részese Isten végtelen szentségének, aki Őt 

meghívta, kiválasztotta és elküldte. Így tehát az Úr Lelke úgy nyilatkoztatja ki magát, 

mint az életszentség forrását és meghívást az életszentségre. 

                                                           
53 12. javaslat 
54 L'Osservatore Romano 1990. X. 29-30. (A Szinódus Atyáinak üzenete Isten népéhez) 1,1 
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Az Úrnak ugyanez a Lelke Isten egész népe „fölött” is ott van, s ezt a népet Isten arra 

„szenteli” és arra „küldi, hogy hirdesse az üdvösség Evangéliumát. Ugyanez a Lélek 

Isten népének minden tagját „megrészegíti”, „megpecsételi” (vö. 1kor 12-13; 2kor 1,21; 

Ef 1,13; 4,30), és az életszentségre hívja őket. 

A Lélek nyilatkoztatja ki és közli azt az alapvető hivatást, melyet az Atya öröktől 

fogva mindenkinek szánt: arra hív tudniillik, hogy „szentek és szeplőtelenek legyünk 

az Ő színe előtt a szeretetben, akaratának tetszése szerint, mellyel fogadott fiaivá 

rendelt minket Jézus Krisztus által Őbenne” (Ef 1,4-5). A Lélek nemcsak 

kinyilatkoztatja és közli ezt a hivatást, hanem erőt és akaratot ad teljesítéséhez: Ő, a 

Fiú Lelke (vö. Gal 4,6) hasonlóvá tesz Krisztushoz és részesít az Ő fiúi életében, azaz 

az Atya és a testvéreink iránti szeretetben: „Ha a Lélek szerint élünk, cselekedjünk is 

a Léleknek megfelelően” (Gal 5,25). E szavakkal Pál apostol arra emlékeztet, hogy a 

keresztény lét „lelki élet”, azaz a Lélek élteti és vezeti az életszentség vagy a szeretet 

tökéletessége felé.  

A Zsinatnak azt a megállapítását, hogy „minden rendű és rangú krisztushívő 

meghívást kapott a keresztény élet teljességére és a szeretet tökéletességére”,55 

leginkább a papokra kell alkalmazni: ők ugyanis nemcsak azért meghívottak, mert 

meg vannak keresztelve, hanem azért is, mert papok, azaz az ordo szentségéből 

fakadó különleges jogcím alapján. 

 

vö. Lk 4,18 

 

24. Az Úr Lelke fölszentelte Krisztust és elküldte az Evangélium hirdetésére (vö. Lk 

4,18). A küldetés tehát nem valami idegen elem, ami csak úgy hozzáfűzhető a 

fölszenteltséghez, hanem annak belső és eleven értelme: a fölszenteltség ugyanis a 

küldetésre van rendelve. Ebből következik, hogy nem csupán a fölszenteltség, hanem a 

küldetés is a Lélek uralma, azaz megszentelő hatása alá tartozik.  

 

Ez történt magával Jézussal, s ez volt az apostolok és utódaik sorsa is. Ugyanezt 

tapasztalja tehát az Egyház és minden papja: a Lélek ajándékát úgy kell fogadniuk, 

mint meghívást a megszentelődésre és segítséget a küldetés végrehajtásához.56 

 

Benső kapcsolat van tehát a pap lelki élete és szolgálatának végzése között,57 amit a 

                                                           
55 LG 40 
56 AAS 68: 64. (VI. Pál: Evangelii nuntiandi ap. buzdítás, 75. p.) 
57 8. javaslat 
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Zsinat így ír le: „Így tehát (a papok) a Lélek és az igazság szolgálatát végezve – 

föltéve, hogy nyitottak Krisztus Lelke felé, aki élteti és vezeti őket – megerősödnek a 

lelki életben. Mindennapos szent cselekményeik és egész szolgálatuk által, melyet a 

Püspökkel és a többi pappal közösségben végeznek, a tökéletes élet felé tartanak. A 

papok életszentsége pedig nagyon segít abban, hogy szolgálatuk gyümölcsöző 

legyen.”58 

 

  „Tudd, hogy mit teszel, és kövesd amivel bánsz!” – az Egyház ezzel az intelemmel 

és felhívással fordul a szentelés szertartásában a szentelendőhöz, amikor átadja neki 

a kenyeret és a bort, a szent nép adományait a szent áldozathoz. A „misztérium”, 

melynek a pap „sáfára” (vö. 1Kor 4,1), végső soron maga Krisztus, aki a Lélekben az 

életszentség forrása és meghívás a megszentelődésre. A „misztériumot” tehát be kell 

vonni a papi életbe; mekkora figyelmet és éberséget követel ez! Ezért a szentelés 

szertartásában még ezt is hozzáteszik: „Ügyelj rá, hogy amit olvasol, hidd; tanítsd, 

amit hiszel, és kövesd, amit tanítottál!”  Méltán figyelmeztette Pál apostol Timóteus 

püspököt: „Ne hanyagold el magadban a kegyelmet” (1Tim 4,14; vö. 2Tim 1,6). 

 

További magyarázatot nyer a pap lelki élete és szolgálata közötti kapcsolat, ha 

szemügyre vesszük az ordo szentségében ajándékba kapott pásztori szeretetet. Mivel 

a papi szolgálat Krisztusnak, a Főnek és Pásztornak üdvözítő szolgálatában való 

részesedés, lehetetlen, hogy ne fejezze ki az Ő pásztori szeretetét, mely egyszerre 

forrása és éltető lelke az ilyen szolgálatnak és önátadásnak. Szent Ágoston szava 

szerint ugyanis a papi szolgálat, ha tárgyi valóságát nézzük, a „szeretet kötelezettsége”; 

e tárgyi valóságból fakad az az „éthosz”, mely a szeretet élete, ahogy helyesen jegyzi 

meg ugyanő: „A szeretet kötelezettsége legyen az Úr nyájának gondozása”.59 Ez az 

„éthosz”  és maga a lelki élet nem más, mint a papi szolgálat „igazságának”, a szeretet 

kötelezettségének szabad és tudatos elfogadása szívvel-lélekkel, vágyakban és 

tettekben. 

 

Lk 4,18 

 

27. „Az Úr Lelke rajtam” (Lk 4,18). Az ordo szentsége által kiáradó Szentlélek az 

életszentség forrása és felhívás az életszentségre, nemcsak azért, mert a papot 

Krisztushoz, a Főhöz és Pásztorhoz teszi hasonlóvá és prófétai, papi és királyi 

küldetéssel ruházza föl, melyet Krisztus nevében és személyében kell teljesítenie; 

                                                           
58 PO 12 
59 Szent Ágoston: In Ioannis Evangelium Tractatus, 123,5) 
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hanem azért is mert mindennapi életét olyan ajándékokkal, erényekkel, elvárásokkal 

és indításokkal eleveníti és lelkesíti, melyeknek összefoglalása a pásztori szeretet. E 

pásztori szeretet egységesítő erő, mely egybefogja az evangéliumi értékeket és 

erényeket, ugyanakkor előrelendít a keresztény tökéletesség felé vezető úton.60 

 

Az evangéliumi radikalizmus kivétel nélkül minden keresztény felé alapvető igény, 

és senki sem hagyhatja figyelmen kívül, mert Attól származik, aki fölszólított a maga 

követésére egy olyan közelebbi kapcsolatban, melyet a Szentlélek hoz létre (vö. Mt 

8,18; 10,37; Mk 8,34-38; 10,17-21; Lk 9,57). Ez az igény a papokra is vonatkozik, s 

nemcsak azért, mert ők is az Egyházban vannak, hanem mert elöljárók az Egyházban, 

hiszen Krisztushoz a Főhöz és Pásztorhoz hasonlók, s az ordo szentsége révén 

küldetésük van a szolgálatra és megkapták a pásztori szeretetet. Ebben az 

evangéliumi radikalizmusban a pap pásztori szolgálatához és lelki életéhez 

szükséges erények és etikai elvárások sokasága foglaltatik benne, például a hit, az 

alázat Isten misztériuma iránt, megbocsátás, okosság. Fokozottan hozzátartoznak 

azok az evangéliumi tanácsok,melyeket Jézus a Hegyi Beszédben mondott (vö. Mt 

5,1-12), s közülük is kiemelkedik három, egymással összefüggő tanács: a szegénység, a 

tisztaság és az engedelmesség.61 A pap arra hivatott, hogy mindezeket gyakorolja oly 

módon, olyan eredetiséggel és céllal, ami papi mivoltából következik és azt kifejezi. 

 

vö. Lk 4,18 

 

30. Röviden, de mélyértelműen szóltak a Szinódus Atyái az evangéliumi szegénységről, 

amikor úgy mutatták meg, mint „az összes javak alárendelését Istennek, a Legfőbb 

Jónak és az Ő Országának”.62 Valóban, a szegénységet csak az érti meg és csak az 

tudja követni, aki Isten misztériumát úgy szemléli és éli meg, mint az egyetlen és 

legfőbb Jót, mint az igazi és végső gazdagságot. A szegénység ugyanis nem az anyagi 

javak egyszerű megvetése és elutasítása, hanem hálás és jóakaratú használatuk a 

legnagyobb belső szabadsággal és nagylelkű lemondási készséggel, ahogy azt Isten 

és az Ő tervei megkívánják. 

A pap szegénysége – mivel szentségileg hasonló Krisztushoz, a Főhöz és Pásztorhoz 

– szintén „pásztori” jelleget ölt, amiről a Szinódus Atyái a zsinati tanítást kifejtve 

hosszabban szóltak.63 Többek között ezeket mondták: „A papoknak – Krisztus 

példája szerint, aki jóllehet gazdag volt, szegény lett, mert szeretett minket (vö. 2Kor 

                                                           
60 vö. LG 42 
61 9. javaslat 
62 8. javaslat 
63 vö. PO 17. p 
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8,9) – a szegényeket és gyengéket úgy kell tekinteniük, mint akik különösen is a 

gondjaikra vannak bízva; továbbá képesnek kell lenniük arra, hogy egyszerű és 

kemény életükkel tanúskodjanak a szegénység mellett azáltal, hogy a felesleges 

dolgoktól nagylelkűen tartózkodnak.” (OT 9; CIC 282.k.).64 

 

Igaz, hogy „méltó a munkás a maga bérére”, s hogy „az Úr úgy rendelte, hogy aki az 

Evangéliumot hirdeti, az Evangéliumból éljen”  (1Kor 9,1-14), de az is igaz, hogy ezt a 

jogot nem szabad összetéveszteni a követelőzéssel, mely az Evangélium és az Egyház 

szolgálatát haszon és nyereség szerzésére akarja fordítani. Egyedül a szegénység 

képes megőrizni a pap igazi készségét, hogy személyes áldozatok árán is elfogadja: 

oda küldik, ahol nagyobb szükség van rá vagy eredményesebben tud dolgozni. A 

papság föltétele és szinte természettörvénye, hogy a Lélek iránt „tanulékony” apostol 

mindig kész zúgolódás és vonakodás nélkül „oda menni”, ahová az Úr akarata hívja 

(vö. Lk 9,57-62; Mk 10,17-22). 

Valahányszor egy pap közösségé lesz, felelős annak anyagi javaiért, s köteles a 

közösség vagyonát teljes becsületességgel kezelni; azaz ne úgy tekintse, mintha saját 

örökségéről volna szó, hanem olyannak, amiről Istennek és a testvéreknek, főként a 

szegények tartozik számadással. Mivel a többi papokkal egy presbitériumhoz 

tartozik, tartsa lelkiismeretbeli kötelességének, hogy mindent megtegyen a közös 

javak méltányos elosztásért azok között, akik arra hivatottak, hogy „mindenük közös 

legyen” (vö. ApCsel 2,42-47). A belső szabadság pedig, amit az evangéliumi 

szegénység őriz és táplál, képessé teszi a papot arra, hogy közelebb kerüljön a 

szegényebbekhez és szolidáris legyen igazságosabb elosztást kereső törekvéseikkel; 

hogy felelősségteljes megértéssel tudja megismerni és megítélni a szociális és 

gazdasági problémák mindenütt tapasztalható jelenségeit; s végül, hogy előnyben 

tudja részesíteni a kisebbeket. Ez azt jelenti, hogy Krisztus példája szerint, senkit ki 

nem zárva az üdvösség hirdetéséből, prófétai és papi szolgálata közben hajoljon 

közelebb a szegényekhez, a bűnösökhöz, azoknak a sokaságához, akik bármilyen 

formában „a társadalom peremére sodródtak” (vö. Lk 4,18). 

Nem szabad megfeledkezni a papi szegénység prófétai tartalmáról, mely különösen 

fontos a mi gazdag és fogyasztói társadalmainkban: „Az igazán szegény pap az 

elkülönülés, az alá nem vetettség és a lemondás jele a mai világ zsarnokságával 

szemben, mely minden reményét a pénzbe és az anyagi biztonságba helyezi.”65 

 

Jézus Krisztus, aki a kereszten mindenétől megfosztottan tette tökéletessé pásztori 

                                                           
64 10. javaslat 
65 Uo. 
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szeretetét, példája és forrása minden erénynek, főként az engedelmességnek, a 

tisztaságnak és a szegénységnek, melyekre a papoknak a testvéreik iránti pásztori 

szeretetük jeleként törekedniük kell, s melyet meg kell szerezniük. A 

papoknak,miként Pál a filippieknek írta, „ugyanazt az érzületet kell hordozniuk, ami 

Krisztus Jézusban is volt”, aki kifosztotta önmagát, hogy engedelmes, tiszta és 

szegény szeretete által megnyissa az Isten és a testvérek egysége felé vezető utat (vö. 

Fil 2,5). 

 

Lk 4,18-19 

 

„Áraszd ki rájuk megszentelő Lelkedet” 

33. „Az Úr Lelke rajtam, azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek; 

elküldött, hogy hirdessem... az Úr kedves esztendejét” (Lk 4,18-19). Jézus szavainak, 

melyek a názáreti zsinagógában hangzottak el, a mi szívünkben is visszhangzaniuk 

kell. Hitünk ugyanis feltárja nekünk, hogy Krisztus Lelke tevékenyen van jelen 

konkrét létünkben, életünkben és cselekedeteinkben, miként ezt az ordo szentsége 

jelezte és létrehozta bennünk. 

Kétségtelen, hogy az Úr Lelke mindent megelőzően szerzője lelki életünknek. Ő teremti az 

„új szívet”, éltet, vezérel, főként a szeretet „új parancsa”, tudniillik a pásztori szeretet 

törvénye által. 

 

A lelki élet kibontakozása során rendkívül fontos a bizonyosság – amiről a pap soha 

meg ne feledkezzen – a Szentlélek kegyelmében, mely egyrészt teljesen ingyenes 

ajándék, másrészt a személyes felelősséget megszólító feladat. Ennek az ajándéknak 

a tudata szilárd bizalmat önt a papba, és megőrzi benne még a nehézségek, 

kísértések és gyöngeségek idején is, melyektől semmiféle lelki élet nem mentes.  

 

Ezért szívesen ismétlem meg most az összes papnak azt, amit egy csoportnak más 

alkalommal mondtam: „A papi hivatás természete szerint az életszentségre szóló 

meghívás is, mely az ordo szentségéből fakad. Az életszentség Istennel való 

bensőséges kapcsolat; a szegény, tiszta és alázatos Krisztus követése; színlelés nélküli 

szeretet a lelkek iránt és önkéntes odaadás értük; szeretet az Egyház iránt, mely szent 

és szentként akar látni minket, mert szent a küldetés, melyet Krisztustól kapott. 

Tehát mindegyikteknek szentté kell válnotok és segítenetek kell testvéreiteket, hogy 

az életszentségre szóló meghívásnak szívesen tegyenek eleget. 

 

Fölfigyelünk-e arra a lényeges szerepre, amit a Szentlélek tölt be a papi szolgálattal 
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járó sajátos, életszentségre szólító meghívásban? Emlékeztetünk azokra a szavakra, 

melyek a papszentelés szertartásában a szentségi formában hangzanak el: „Add meg 

szolgáidnak, kérünk, mindenható Atyánk, az áldozópapi méltóságot, és újítsd meg 

szívük mélyén a szentség Lelkét, hogy tőled, Istentől kapják meg a papságnak ezt a 

második rendjét, életük pedig az erények példája legyen.” 

 

Az ordinációval tehát, Kedveseim, Krisztus Lelkét kaptátok, aki Őhozzá tesz 

benneteket hasonlóvá, hogy az Ő nevében tudjatok cselekedni, s az Ő érzületével 

tudjatok élni. Ez a Krisztus Lelkével való bensőséges közösség, miközben 

hatékonnyá teszi a Krisztus nevében végzett szentségi cselekményeiteket, 

megköveteli, hogy érvényre juttassátok mind a buzgó imádságban, mind a 

következetes életben, mind a szolgálat pásztori szeretetében, melyet testvéreitek 

javára fáradhatatlanul kell végeznetek. Egyszóval, személyes megszentelődésteket 

várja tőletek.”66 

 

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 

 

vö. Lk 4,18 

47. Jézus küldetése a sok-sok gyógyítással mutatja, hogy Isten mennyire szívén viseli az 

ember testi életét. Jézust, „a test és lélek orvosát”67 az Atya azért küldte, hogy hirdesse 

az evangéliumot a szegényeknek és gyógyítsa a megtört szívűeket.68 Amikor 

tanítványait elküldte a világba, olyan küldetést bízott rájuk, amelyben a betegek 

gyógyítása kapcsolódik az Evangélium hirdetéséhez: „Elmenvén hirdessétek, hogy 

közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, 

tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ördögöket.”69  

Kétségtelen, a testi élet a maga földi állapotában a hívő számára nem abszolút érték, annyira 

nem, hogy elvárható tőle, hogy egy nagyobb jóért föláldozza; miként Jézus mondja: 

„aki meg akarja menteni az életét, elveszíti; aki pedig elveszíti az életét értem és az 

                                                           
66 Insegnamenti VII, 2: 839. (A pápa homíliája 5000 paphoz 1984. X. 9-én) 
67 Antiochiai Szent Ignác: Az efezusiakhoz írt levél 7,2 
68 vö. Lk 4,18; Iz 61,1 
69 Mt 10,7–8; vö. Mk 6,13; 16,18 
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Evangéliumért, megmenti azt”.70 Erre több példát is látunk az Újszövetségben. Jézus 

nem vonakodott föláldozni magát, szabadon ajánlotta föl életét az Atyának 

áldozatul71 övéiért. Az Előfutárnak, Keresztelő Jánosnak a halála is tanúsítja, hogy a 

földi élet nem abszolút érték: többet ér nála az Úr szavához való hűség, akkor is, ha 

az élet kerül miatta veszedelembe.72 István, miközben elveszik földi életét, mert 

hűséges tanúja az Úr föltámadásának, követi Mestere nyomdokait és a megbocsátás 

szavával áll megkövezői előtt,73 s megnyitja a vértanúk megszámlálhatatlan sorát, 

akiket az Egyház kezdettől fogva annyira tisztel. 

De önkényesen senki sem választhat az élet és a halál között; ennek a döntésnek 

egyedül a Teremtő feltétlen ura, Ő, akiben „élünk, mozgunk és vagyunk”.74  

Lk 4,18 

78. Az Egyház úgy kapta az Evangéliumot, mint az öröm és az üdvösség hírét és 

forrását. Jézus ajándékaként kapta, akit az Atya küldött, „hogy örömhírt vigyen a 

szegényeknek”.75 Az apostolok által kapta, akiket Jézus az egész világra elküldött az 

Evangélium hirdetésére.76 Ebből az evangelizáló tevékenységből születve az Egyház 

érzi, hogy minden nap újra hangzik benne az Apostol intő szava: „Jaj nekem, ha nem 

hirdetem az evangéliumot”.77 „Evangelizálni ugyanis – miként VI. Pál írta – az Egyház 

sajátos kegyelme és hivatása, legmélyebb lényege. Az evangelizálásért létezik.”78  

Az evangelizáció átfogó és dinamikus tevékenység, mely áthatja az Úr Jézus prófétai, 

papi és királyi küldetésében részesedő Egyházat. Ezért elválaszthatatlanul 

hozzátartozik a szeretet hirdetése, ünneplése és szolgálata. Mélységesen egyházi cselekmény, 

mely az Evangélium összes munkását, mindegyiket a maga karizmái és sajátos 

szolgálata szerint mozgósítja.  

Így van ez akkor is, amikor az élet Evangéliumának hirdetéséről van szó, mely 

integrális része az Evangéliumnak, aki Jézus Krisztus. Ennek az Evangéliumnak 

vagyunk szolgái annak tudatában, hogy ajándékba kaptuk, s arra küldettünk, hogy 

                                                           
70 Mk 8,35 
71 vö. Jn 10,17 
72 vö. Mk 6,17–29 
73 vö. ApCsel 7,59–60 
74 ApCsel 17,28 
75 Lk 4,18 
76 vö. Mk 16,15; Mt 28,19–20 
77 1Kor 9,16 
78 Evangelii nuntiandi apostoli buzdítás, 14 
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az egész emberiségnek hirdessük „egészen a föld szélső határáig”.79 Tápláljuk 

magunkban ezért alázatosan és hálával azt a tudatot, hogy az élet népe és az életet 

szolgáló nép vagyunk, és így kell megjelennünk mindenki előtt.  

Szent II. János Pál pápa: Vita consecrata 

II. János Pál pápa szinodus utáni apostoli buzdítása a püspökökhöz és papokhoz a 

szerzetesrendekhez és szerzetesi kongregációkhoz, az apostoli élet társaságaihoz, a 

világi intézményekhez és minden hívőhöz az Istennek szentelt életről és annak 

küldetéséről az Egyházban és a világban 

 

vö. Lk 4,16-19 

 

A szegények előnyben részesítése és az igazságosság támogatása 

82. Nyilvános működése kezdetén mondta Jézus a názáreti zsinagógában, hogy a 

Lélek kente fel őt, hogy örömhírt mondjon a szegényeknek, szabadulást hirdessen a 

foglyoknak, visszaadja a vakoknak a látást, a megtörteknek a szabadságot és 

kihirdesse az Úr kegyelmének esztendejét (vö. Lk 4,16--19). Az Egyház, magáévá téve 

az Úr küldetését, minden férfinak és minden nőnek hirdeti az evangéliumot, s ezáltal 

viseli teljes üdvösségük gondját. De különös figyelemmel, sőt előszeretettel fordul 

azok felé, akik rosszabb helyzetben vannak, s ezért nyomasztóbb gondok terhelik őket. 

A szegénység sokféle értelmében „szegények”  az elnyomottak, a kirekesztettek, az 

öregek, a betegek, a kicsinyek s mindazok, akiket egy társadalomban 

„utolsónak”  tekintenek és ennek megfelelően bánnak velük. 

A szegények iránti szeretet a Krisztus példája szerint megélt szeretet természetéhez 

tartozik, ezért Krisztus minden tanítványára nézve kötelező; azoknak azonban, akik 

közelebbről akarják követni az Urat, egész különleges kötelezettséget kell érezniük 

ezzel kapcsolatban. A Krisztus szeretetére adott válasz komolysága készteti őket 

arra, hogy szegényen éljenek és magukra vállalják a szegények ügyét. Ebből 

következik, hogy minden intézmény a maga sajátos karizmájának megfelelően 

egyszerű és szigorú stílusban éljen mind személyes, mind közösségi értelemben. E 

tanúságtételtől megerősödve az Istennek szentelt személyek – az életútjukkal 

összhangban álló utakon és a politikai ideológiáktól függetlenül – rámutathatnak az 

Isten oly sok gyermeke ellen folyamatosan elkövetett igazságtalanságokra, és 

szociális téren beavatkozhatnak az igazságosság érvényesítéséért.80 Ily módon 

megújul az alapítók és alapítónők sajátos odaadása a jelen helyzetben az Istennek 
                                                           
79 ApCsel 1,8 
80 vö. 18. javaslat 
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szentelt személyek által, akik életüket arra áldozzák, hogy a szegényekben jelenlévő 

Úrnak szolgáljanak. Ugyanis „Krisztust a földön az ő szegényeiben lehet megtalálni... 

Ő mint Isten gazdag, mint ember szegény. A már gazdag ember fölment a mennybe 

és ott ül az Atya jobbján, de itt lenn még szenved a szegényekben, éhezőkben, 

szomjazókban és ruhátlanokban.”81 

Az evangélium a szeretet által tevékeny, amely szeretet az Egyház dicsősége és Ura 

iránti hűségének jele. Ezt bizonyítja az Istennek szentelt élet egész történelme, melyet 

Jézus „amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek” (Mt 25,40) szavai 

élő magyarázatának tekinthetünk. Főleg az újkorban nagyon sok intézmény alakult, 

hogy a szegények egy meghatározott szükségletén enyhítsen. De még ha nem is volt 

ilyen határozott cél a szükséget szenvedőkkel való törődés – imádság, befogadás és 

vendégszeretet – mindig egészen természetes volt az Istennek szentelt élet minden, 

még szemlélődő formájában is. Lehetett volna-e másként, hiszen Krisztus, akihez a 

szemlélődés során eljutottak, ugyanaz, mint aki a szegényekben él és szenved! Az 

Istennek szentelt élet története tele van ennek ragyogó példáival. Nolai Szent 

Paulinus, aki szétosztotta vagyonát a szegények között és egészen Istennek szentelte 

életét, kolostora celláit egy a szegényeket befogadó menedékház felső szintjére 

építette. És öröm töltötte el, amikor erre a különös „ajándékcserére” gondolt: a 

szegények, akiken segített, imádságaikkal szilárdították a teljesen az Úr dicsőítésére 

szolgáló házának „alapjait”.82 Páli Szent Vince szívesen mondogatta övéinek, amikor 

meg kellett szakítania imádságát, hogy segítsen egy szegényen, hogy ez valójában 

nem töri meg az imádságot, mert „Istent Istenért hagyja el.”83  

A szegények szolgálata az evangelizálás cselekedete, ugyanakkor az Istennek 

szentelt élet evangéliumi jellegének pecsétje, és állandó megtérésre késztet, mert – 

miként Nagy Szent Gergely mondja – „a magasságok felé indul a szeretet, amikor 

irgalommal lehajol a felebarátok mélységes nyomorúságához; és amikor jóságosan 

leszáll a mélybe, nagy gyorsasággal emelkedik a magasba”.84  

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 

 

                                                           
81 PL 38:685. (Szent Ágoston: Sermo, 123,3-4.) 
82 PL 61:587. (Poema XXI,386-394.) 
83 Correspondance, Entretiens, Documents (Conférence „Sur les Régies”). Párizs, 1923. IX:319 
84 PL 77:33. (Regula pastoralis 2,5) 
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vö. Lk 4,16–19  

 

A püspöki szolgálat missziós jellege és egysége 

9. Szent Lukács evangéliuma elmondja, hogy Jézus a Tizenkettőt apostoloknak 

nevezte, ami szó szerint küldöttet, megbízottat jelent (vö. 6,13). Szent Márk 

evangéliumában azt is olvassuk, hogy Jézus azért is alkotta meg a Tizenkettőt, „hogy 

elküldje őket prédikálni” (3,14). Ez azt jelenti, hogy a Tizenkettő kiválasztásának és 

megalkotásának missziós célja volt. Első küldetésük (vö. Mt 10,5; Mk 6,7; Lk 9,1–2) 

akkor teljesedett be, amikor Jézus föltámadása után, a mennybemenetele percében 

küldetéssel bízta meg őket. A küldés szavai megőrzik teljes aktualitásukat: „Nekem 

adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek tehát és tegyétek 

tanítvánnyá mind a nemzeteket, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a 

Szentléleknek nevében, tanítván őket mindannak megtartására, amit parancsoltam 

nektek. Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20). Ez az 

apostoli küldetés a maga ünnepélyes megerősítését pünkösdkor, a Szentlélek 

kiáradásakor kapta meg. 

Szent Máté imént idézett részletében az egész lelkipásztori szolgálatot a tanítás, a 

megszentelés és a kormányzás hármas tagolásában láthatjuk, amiben Krisztus 

küldetésének és szolgálatának hármas természete tükröződik. Mi ugyanis mint 

keresztények papként minőségileg új módon részesedünk Mesterünk küldetésében, 

aki Próféta, Pap és Király, és arra kaptunk meghívást, hogy különleges tanúságot 

tegyünk róla az Egyházban a világ előtt. 

Ez a hármas feladat (triplex munus) és a belőle fakadó hatalom a cselekvés szintjén 

fejezi ki a lelkipásztori szolgálatot (munus pastorale), amit minden püspök megkap a 

püspökszentelésben. Maga a krisztusi szeretet, melyben a szentelés részesít, 

konkretizálódik a minden nemzetek reményét képező evangélium hirdetésében (vö. 

Lk 4,16–19), a szentségek kiszolgáltatásában és a szent nép örök élet felé vezetésében. 

Egymással szorosan összefüggő feladatokról van szó, amelyek kölcsönösen 

magyarázzák, föltételezik és megvilágosítják egymást.85 

Ezért tehát amikor a püspök tanít, egyúttal meg is szenteli és kormányozza is Isten 

népét; miközben megszenteli, tanítja és kormányozza is; s amikor kormányozza, 

tanítja és meg is szenteli. Szent Ágoston a püspöki szolgálat e teljességét amoris 

                                                           
85 vö. Lumen gentium 21, 27; II. János Pál pápa: Nagycsütörtöki levél az áldozópapoknak (1979. IV. 8.), 

3: AAS 71 (1979), 397 
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officiumnak, a szeretet hivatalának mondja.86 Ebből fakad a bizonyosság, hogy az 

Egyházból soha nem fog hiányozni Jézus Krisztus pásztori szeretete. 

vö. Lk 4,16-21  

 

A püspök az igazságosság és a béke szerzője 

67. A misszió témakörében a Szinódusi atyák a püspököt úgy mutatták be, mint az 

igazságosság prófétáját. Az erősek háborúja a gyengék ellen, ma még inkább, mint 

korábban, mély szakadékot vágott a gazdagok és a szegények közé. 

Megszámlálhatatlan a szegények serege! Egy igazságtalan, nagy szerkezeti 

különbségekkel működő gazdasági rendszerben a társadalom peremére sodródottak 

helyzete napról napra rosszabb. A világ nagyon sok helyén éhínség, másutt 

túltermelés van. Ennek a drámai hasadásnak elsősorban a szegények, a fiatalok, a 

menekültek az áldozatai. Sokfelé a nők személyi méltósága is sérül, mert a hedonista 

és materialista kultúra áldozataivá válnak. 

Ezen igazságtalan helyzetek láttán – sokszor olyan helyzetekben, melyek 

elkerülhetetlenül kaput tárnak a konfliktusok és a halál előtt – a püspök az Isten 

képére és hasonlatosságára teremtett ember jogainak a védelmezője. Hirdeti az 

Egyház erkölcsi tanítását az élet védelméről fogantatásától egészen természetes 

befejezéséig; hirdeti az Egyház evangéliumon alapuló szociális tanítását is, és szívén 

viseli a gyengék védelmét, hangja lesz azoknak, akiknek nincs szava jogaik 

érvényesítésére. Kétségtelen, hogy az Egyház szociális tanítása képes fölébreszteni a 

reményt a legnehezebb helyzetekben is, mert ha nincs reményük a szegényeknek, 

hamarosan senkinek, a gazdagoknak sem lesz reményük. 

A püspökök nagyon határozottan elítélték a terrorizmust és népirtást, s fölemelték 

szavukat azok mellett, akik sírnak az igazságtalanságok miatt, akiket üldöznek, akik 

munka nélkül vannak, valamint a súlyosan zaklatott gyermekek védelmében. Miként 

a szent Egyház az Istennel való benső egység és az egész emberi nem egységének 

szentsége a világban,87 úgy a püspök is a szegények védelmezője és atyja, az 

igazságosság és az emberi jogok szorgalmazója, a remény hordozója.88 

A Szinódusi atyák szava az én szavammal együtt világos és erős. „Nem vehettük 

hallatlanba a Szinódus folyamán sok más kollektív dráma visszhangját (...) Változás 

                                                           
86 vö. In Ioannis evangelium tractatus 123, 5: PL 35, 1967 
87 vö. Lumen gentium 1 
88 vö. Javaslatok 54-55 
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zajlik az erkölcsi rendben (...) Bizonyos helyi bajok, melyekkel sokáig nem 

foglalkoztak a kellő mértékben, egész népeket sodorhatnak kétségbeesésbe. 

Hallgathatunk-e az éhség és nyomor drámája láttán egy olyan korszakban, amikor az 

emberiségnek soha nem látott módon kezében vannak az eszközök az egyenlő 

elosztáshoz? Nem tehetjük meg, hogy ki ne fejezzük szolidaritásunkat a 

menekültekkel és emigránsokkal, akik háborúk, politikai elnyomás vagy gazdasági 

diszkrimináció következtében kénytelenek voltak elhagyni szülőföldjüket, hogy 

munkát és békességet találjanak. A malária pusztítása, az AIDS terjedése, az 

analfabétizmus, gyermekek és utcán tengődő fiatalok jövőnélkülisége, a nők 

kizsákmányolása, a pornográfia, a türelmetlenség, a vallás fölhasználása erőszakos 

célokra, a drog- és fegyverkereskedelem: és a fölsorolás még mindig nem teljes! És 

mégis, mindezen nehézségek közepette az alázatosak fölemelik a fejüket. Az Úr látja 

és megsegíti őket: „A nyomorultak elnyomására és a szegények jajszavára válaszul 

én fölkelek, mondja az Úr” (Zsolt 12[11],6).89 

Az imént vázolt drámai képhez nyilvánvalóan hozzátartozik a fölhívás a békére és a 

béke melletti elkötelezettség. Az elmúlt századból és évezredből örökölt háborús 

tűzfészkek továbbra is izzanak. Nem hiányoznak a helyi konfliktusok sem, súlyos 

súrlódásokkal kultúrák és nemzetiségek között. És hogyan hallgathatnánk el a vallási 

fundamentalizmust, ami mindig ellensége a dialógusnak és a békének? Sokfelé olyan 

a Föld, mint egy puskaporos hordó, amely bármelyik pillanatban fölrobbanhat és 

mérhetetlen fájdalmat okozhat az emberiség családjának. 

Az Egyház ebben a helyzetben is folytatja Krisztus békéjének hirdetését, aki a hegyi 

beszédben boldognak mondta a „békességszerzőket” (Mt 5,9). A békéért 

egyetemesen felelősek vagyunk, és e felelősség a mindennapok apró cselekedeteiben 

valósul meg. A béke várja a maga prófétáit és művészeit, akik nem hiányozhatnak az 

egyházi közösségből sem, amelynek a püspök a pásztora. A püspök Jézus példáját 

követve – aki azért jött, hogy szabadulást hirdessen a raboknak és meghirdesse az Úr 

kedves esztendejét (vö. Lk 4,16-21) – mindig kész arra, hogy megmutassa: a 

keresztény remény szorosan összefügg az ember és a társadalom integrális 

fejlődésével, ahogy ezt az Egyház szociális tanítása hirdeti. 

Az esetleges és sajnos nem ritka fegyveres összecsapások idején a püspöknek akkor 

is, amikor sürgeti népét jogainak érvényesítésére, mindig képviselnie kell azt, hogy 

egy kereszténynek minden esetben kerülnie kell a bosszút és nyitottnak kell lennie a 

                                                           
89 X. Rendes Püspöki Szinódus általános ülése: Üzenet (2001. X. 25.), 10-11: L'Osservatore Romano, 

2001. X.27 
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megbocsátásra és a szeretetre az ellenség iránt.90 Az igazságosság ugyanis lehetetlen 

megbocsátás nélkül. Bármilyen nehéz is elfogadni, minden értelmes ember számára 

nyilvánvaló: igazi béke csak a megbocsátás által válik lehetségessé.91 

XVI. Benedek pápa: Porta fidei 

XVI. Benedek pápa motu proprio kiadott apostoli levele, amellyel meghirdeti a Hit 

évét 

 

vö. Lk 4,18-19 

 

13. Ebben az évben döntő lesz felidéznünk hitünk történelmét, melyben 

megmutatkoznak az életszentség és a bűn közötti szakadék kifürkészhetetlen 

mélységei. Míg az életszentségben láthatóvá válnak azok a kincsek, amelyekkel 

férfiak és nők életük tanúságtételével hozzájárultak a közösség növekedéséhez és 

fejlődéséhez, a bűnnek folyamatos és őszinte megtérésre kell késztetnie mindenkit, 

hogy megtapasztalhassák a mindenkihez közeledő Mennyei Atya irgalmát. 

 

Ez idő alatt tekintetünket Jézus Krisztusra, „ a hit szerzőjére és beteljesítőjére “ 

szegezzük (Zsid 12,2): benne talál beteljesedést az emberi szív minden vágyakozása 

és szorongása. A szeretet öröme, a szenvedés és fájdalom drámájára adott válasz, a 

kapott bántásokkal szembeni megbocsátás hatalma és az élet győzelme a halál 

üressége felett: mindez az Ő megtestesülésének misztériumában találja meg 

beteljesülését; emberré válásában, abban, hogy osztozik emberi gyöngeségünkben, 

hogy átalakítsa azt föltámadásának erejével. Ő, aki meghalt és föltámadott a mi 

üdvösségünkért, világítja meg teljesen hitünk példáit (a szenteket), akik 

meghatározták üdvösségünk kétezer évét. 

Mária hittel fogadta az Angyal szavát és odaadó engedelmességgel hitt az üzenetnek, 

hogy Isten anyjává lesz (vö. Lk 1,38). Erzsébetet látogatva magasztaló énekkel 

dicsőítette a Magasságbelit csodáiért, amelyeket azokban művel, akik benne bíznak 

(vö. Lk 1,46-55). Szüzességét megőrizve örömmel és megindultsággal hozta világra 

egyetlen Fiát (vö. Lk 2,6-7). Jegyesében, Józsefben bízva menekült Jézussal 

Egyiptomba, hogy mentse Heródes üldözése elől (vö. Mt 2,13-15). Ugyanezzel a hittel 

követte az Urat, amikor az prédikált, s vele maradt a Golgotán is (vö. Jn 19,25-27). 

Mária hittel ízlelte Jézus feltámadásának gyümölcseit, s mindent megőrizve szívében 

                                                           
90 vö. Javaslat 55 
91 vö. II. János Pál pápa: Üzenet a béke világnapjára, 2002. I.1-re. (2001. XII. 8.), 8: AAS 94 (2002), 137 
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(vö. Lk 2,19.51) átadta a Tizenkettőnek, akik ott voltak vele együtt a Cönákulumban, 

hogy megkapják a Szentlelket (vö. ApCsel 1,14; 2,1-4). 

 

Az apostolok hittel hagytak el mindent, hogy kövessék a Mestert (vö. Mk 10,28). 

Hittek szavának, amellyel meghirdette Isten jelenlévő Országát és az Ő személyében 

való beteljesedését (vö.Lk 11,20). Életközösségben voltak Jézussal, aki tanította őket, 

és új életszabályt adott nekik, melyről halála után megismerhették, hogy kik az Ő 

tanítványai (vö. Jn 13,34-35). Hittel mentek el az egész világra, engedelmeskedve a 

parancsnak, hogy minden teremtménynek hirdessék az evangéliumot (vö. Mk 16,15) 

és mindeneknek félelem nélkül hirdették a feltámadás örömhírét, melynek hiteles 

tanúi voltak.  

A hitben képezték a tanítványok az Apostolok körül az első közösséget az apostoli 

tanításban, az imában, az Eucharisztia ünneplésében, és közösnek tekintve javaikat, 

enyhítették testvéreik ínségét (vö. ApCsel 2,42-47). 

 

A vértanúk hittel adták oda életüket, hogy tanúskodjanak az evangélium igaz 

voltáról, mely átalakította és képessé tette őket arra, hogy üldözőiknek is 

megbocsátva eljussanak a szeretet legnagyobb fokára.  

 

Férfiak és nők mindenüket elhagyva hittel szentelték életüket Krisztusnak, hogy 

egyszerűségben, evangéliumi engedelmességben, szegénységben és szűzi 

tisztaságban éljenek, és konkrét jelei legyenek az Úrra való várakozásnak, aki nem 

késlekedik eljövetelével. Számtalan keresztény a hit erejével tevékenykedett az 

igazságosságért, azért, hogy az Úr szavait érvényre juttassák, aki azt mondta, hogy 

azért jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, és meghirdesse az Úr kedves 

esztendejét mindenkinek (vö. Lk 4,18-19). 

 

Évszázadokon át, a legkülönbözőbb korú férfiak és nők – akiknek neve föl van írva 

az Élet Könyvébe (vö. Jel 7,9; 13,8) –, vallották az Úr Jézus követésének szépségét, 

bárhová is szólította őket, hogy tegyenek tanúságot kereszténységükről: családban, 

munkahelyen, közéletben, a karizmák és szolgálatok gyakorlásával, amelyekre 

meghívást kaptak. 

 

Mi is hitben élünk: a saját életünkben és történelmünkben jelenlévő Urunk, Jézus 

eleven megismerésében. 

 

Ferenc pápa: Evangelii gaudium 
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Ferenc pápa Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása a püspököknek, a 

papoknak és diakónusoknak, az istennek szentelt személyeknek és a világi 

híveknek az evangélium hirdetéséről a mai világban 

 

Lk 4,18 

 

197. Isten szívében kiváltságos helye van a szegényeknek, olyannyira, hogy ő maga 

„szegénnyé lett” (2Kor 8,9). Megváltásunk egész útját a szegények szegélyezik. Az 

üdvösség egy alázatos leány „igenje” által jött el hozzánk egy nagy birodalom szélén, 

egy félreeső kis faluban. Az Üdvözítő istállóban született, állatok között, ahogyan ez 

a legszegényebbek gyermekeivel történni szokott; egy pár gerlét felajánlva mutatták 

be a templomban, azok áldozatával, akik nem engedhették meg maguknak, hogy 

bárányt vegyenek (vö. Lk 2,24; Lev 5,7); egy egyszerű munkás házában nőtt fel, és két 

kezével kereste a kenyerét. Amikor hirdetni kezdte az országot, kitaszítottak 

sokasága követte, s így vált láthatóvá, amit ő maga mondott: „Az Úr Lelke van 

rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek” (Lk 4,18). A 

fájdalomtól gyötörteknek, a szegénység által nyomasztottaknak hirdette, hogy Isten a 

szíve közepében hordozza őket: „Boldogok vagytok ti, szegények, mert tiétek az 

Isten országa” (Lk 6,20), és így azonosult velük: „Éhes voltam és adtatok ennem”, 

tanítva ezzel, hogy az irántuk való irgalmasság a mennyország kulcsa (vö. Mt 

25,35köv.). 

 

Ferenc pápa: Üzenet a betegek 24. világnapjára 

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

amit csak mond”. 

 

Lk 4,18-19 

 

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 
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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, 

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. 

 

 

Ferenc pápa: Üzenet a 31. ifjúsági világnapra 

„Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak” (Mt 5,7)   

 

1. Az Irgalmasság Szentéve (jubileuma) 

Ezzel a témával a krakkói Ifjúsági Világnap (Világtalálkozó) illeszkedik az 

Irgalmasság Szentévébe és annak legfőbb ifjúsági programjává válik. Nem ez az első 

alkalom, hogy a fiatalok nemzetközi találkozója egy szentévre esik. Valóban: Szent II. 

János Pál éppen a Megváltás Szentévében (1983/84) hívta először egybe a fiatalokat 

az egész világról Virágvasárnapra. Azután a 2000. év Nagy Jubileumi Szentévében 

gyűlt egybe több mint kétmillió fiatal körülbelül 165 országból Rómában a XV. 

Ifjúsági Világnapra. Ahogyan az előző két alkalommal is történt, bizonyos vagyok 

benne, hogy a krakkói Ifjúsági Világtalálkozó is a mostani szentév egyik kiemelkedő 

eseménye lesz!  

 

Közületek néhányan talán felteszik a kérdést, mi is ez a szentév (jubileum), amit az 

Egyház ünnepel? A Leviták könyvének 25. fejezete segít megértenünk, mit jelentett a 

„jubileum” a zsidó nép számára. A zsidók minden ötvenedik évben megfújták a 
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kürtöt (jobel), amely felszólította őket (jobil), hogy tartsanak szentévet, a 

kiengesztelődés (jobal) időszakaként mindenki számára. Ebben az esztendőben 

helyre kellett állítaniuk jó kapcsolatukat Istennel, a felebarátaikkal és a teremtett 

világgal, az önzetlenségre alapozva mindezt. Ezért ilyenkor többek között elengedték 

az adósok tartozását, különleges segítséget nyújtottak a nyomorgó embereknek, 

igyekeztek javítani az emberek közötti kapcsolatokon és felszabadították a 

rabszolgákat.  

 

Jézus Krisztus azért jött, hogy meghirdesse és elhozza az Úr kegyelmének végleges 

időszakát, hogy elhozza a jó hírt a szegényeknek, a szabadulást a foglyoknak, a látást 

a vakoknak és a szabadságot az elnyomottaknak (vö. Lk 4,18-19). Benne, és 

különösen az ő húsvéti misztériumában teljesedik be a jubileum legmélyebb értelme. 

Amikor Jézus Krisztus nevében jubileumi szentévet hirdet az Egyház, mindnyájan 

arra kapunk meghívást, hogy átéljük a kegyelem rendkívüli időszakát. Az 

Egyháznak az a feladata, hogy bőven adja jelét Isten jelenlétének és közelségének és 

felébressze az emberek szívében a képességet, hogy a lényegre tekintsenek. Az 

Irgalom Szentéve különösen is „az az időszak az Egyház számára, amelyben újra fel 

kell fedeznie annak a küldetésnek a jelentését, amit rábízott az Úr Húsvét napján: 

hogy az Atya irgalmának eszköze legyen” (Homília az Isteni Irgalmasság 

vasárnapjának első vesperásán, 2015. április 11). 

 

 

Ferenc pápa: Üzenet a hivatások 54. világnapjára 

A Lélek indít bennünket küldetésünkre 

 

vö. Lk 4,16-30; Lk 4,18-19  

 

Kedves Testvérek! 

Az utóbbi években módunk volt elmélkedni a keresztény hivatás két vetületéről: 

egyrészt a felhívásról, hogy „lépjünk ki önmagunkból”, hogy meghalljuk az Úr 

hangját, másrészt az egyházi közösség fontosságáról, amely kiemelkedő helye az 

Istentől eredő hivatás születésének, táplálásának és kifejezésre juttatásának. 

 

Most, a hivatások 54. világnapján a keresztény hivatás missziós dimenziójáról 

szeretnék elmélkedni. Aki engedte, hogy magával ragadja őt Isten szava és Jézus 

nyomába szegődött, csakhamar felfedezi magában az elnyomhatatlan vágyat, hogy 

továbbadja a Jó Hírt testvéreinek az evangelizáció útján és a karitatív szolgálat révén. 
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Minden keresztény az Evangélium misszionáriusa! A tanítvány ugyanis nem azért 

kapja Isten szeretetének ajándékát, hogy őt egyszemélyben megvigasztalja, nem az a 

feladata, hogy csupán önmagát hordozza, vagy egy vállalat érdekeit képviselje, 

hanem egyszerűen megérinti és átalakítja annak öröme, hogy megérzi Isten szeretetét 

és nem képes ezt a tapasztalatot önmagában tartani: „Az evangélium öröme, mely 

betölti a tanítványok közösségének életét, missziós öröm” (Evangelii gaudium apostoli 

buzdítás, 21). 

 

A missziós elkötelezettség tehát nem olyasvalami, ami utólag járul hozzá a 

keresztény élethez, mint valami díszítmény, hanem éppen ellenkezőleg, a hit 

tapasztalatának középpontját jelenti: az Úrral való kapcsolatból következik 

küldetésünk, hogy mint az Ő szavának hírnökei és szeretetének tanúi legyünk jelen a 

világban. 

 

Noha nem kevés esendőséget tapasztalunk saját magunkban és olykor elveszítjük 

bátorságunkat, fel kell emelnünk fejünket Isten felé, nem szabad engednünk, hogy 

nyomasszon elégtelenségünk érzése vagy hogy engedjünk a pesszimizmusnak, mert 

akkor csak tétlen szemlélői leszünk a fáradt, megszokott életnek. Nincsen hely a 

félelemnek: „’...eltűnt gonoszságod és bocsánatot nyert a bűnöd.’ Aztán hallottam az 

Úr szavát, amint így szólt: ’Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?’ Így válaszoltam: ’Itt 

vagyok, engem küldj el!’” (Iz 6,6-8). 

 

Minden misszionárius tanítvány hallja Isten hangját a szívében, amely elküldi, hogy 

„járjon” az emberek között, mint Jézus, mindenkivel jót téve és mindenkit gyógyítva 

(vö. ApCsel 10,38). Volt már rá alkalmam máskor is, hogy emlékeztessek rá: a 

keresztsége okán minden keresztény „krisztushordozó”, vagyis „olyan ember, aki 

Krisztust elviszi” a testvérekhez (vö. 2016. január 30-án tartott katekézis). Ez 

különösen is igaz azokra, akik különleges, megszentelt életre kaptak meghívást és a 

papokra, akik nagylelkűen így válaszoltak e hívásra: „Itt vagyok, Uram, engem küldj 

el!” Arra kaptak meghívást, hogy megújult missziós lelkülettel lépjenek ki a templom 

megszentelt területéről, és engedjék, hogy Isten gyengéd szeretete túláradjon az 

emberek irányában (vö. szentbeszéd a krizma szentelési misén, 2016. március 24). Az 

Egyháznak ilyen papokra van szüksége, akik bizalommal teltek és derűsek, mivel 

igazi kincsre leltek, és égnek a vágytól, hogy megismertessék ezt az örömet 

mindenkivel! (vö. Mt 13,44). 

 

Természetesen nem kevés kérdés merül fel bennünk, amikor a keresztény misszióról 
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beszélünk: mit jelent az Evangélium misszionáriusainak lennünk? Ki ad nekünk erőt és 

bátorságot az igehirdetésre? Mi az Evangélium logikája, amelyből merítenünk kell? Ezekre a 

kérdésekre úgy tudunk választ adni, ha elmélkedünk három evangéliumi jeleneten: 

Jézus küldetésének kezdetén a názáreti zsinagógában (vö. Lk 4,16-30); azon az úton, 

amelyet a feltámadt Jézus tesz meg az emmauszi tanítványok társául szegődve (vö. 

Lk 24,13-35); végül a magról szóló példabeszéden (vö. Mk 4,26-27). 

 

Jézust felkeni és elküldi a Szentlélek. 

Misszionárius tanítványnak lenni azt jelenti, hogy tevékenyen részt vállalunk 

Krisztus küldetésében, amit maga Jézus ír le így a názáreti zsinagógában: „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). Ez a mi küldetésünk is: a Szentlélek kenetével elindulni testvéreink felé, 

hogy hirdessük az Igét, hogy az üdvösség eszközeivé váljunk az ő számukra. 

 

Ferenc pápa: Üzenet a hivatások 55. világnapjára 

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását 

 

vö. Lk 4,16-21; Lk 4,18-19; Lk 4,20 

 

Kedves Testvérek! 

 

2018. októberében zajlik majd a Püspöki Szinódus XV. rendes közgyűlése a 

fiatalokról, különös tekintettel a fiatalok, a hit és a hivatás kapcsolatára. Ez alkalmat 

ad majd nekünk, hogy elgondolkodjunk rajta: életünk középpontjában Isten örömre 

szóló meghívása áll, és hogy ez “Isten terve minden kor férfija és nője számára” 

(Püspöki Szinódus, XV. rendes közgyűlése, A fiatalok, a hit és a hivatástisztázás, Bevezetés). 

 

Ezt a jó hírt adja tudtunkra nagy erővel ismét a hivatásokért végzett ima 55. 

világnapja is: nem a vak sors sodor bennünket, nem vagyunk kitéve a rendezetlen 

események sorának, hanem éppen ellenkezőleg: életünk és jelenlétünk a világban egy 

isteni meghívás gyümölcse! 

 

Ezekben a mostani nyugtalan időkben is arra emlékeztet bennünket a megtestesülés 

misztériuma, hogy Isten mindig hozzánk lép és ő a velünk-levő-Isten, ott jár velünk 

életünk sokszor poros útjain, és válaszolva gyötrő szeretet- és boldogságvágyunkra 
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örömre hív meg bennünket. A személyes és egyházi hivatások sokféleségében és 

sajátosságaiban a lényeg ugyanaz: meghallani, megfontolni és megélni ezt az Igét, 

amely a magasból megszólít bennünket és amely, miközben lehetővé teszi, hogy 

tehetségünk gyümölcsöket hozzon, ugyanakkor a világ üdvösségének eszközeivé is 

tesz és boldogságunk teljességére vezet el bennünket. 

 

Ez a három aspektus – a meghallás, a megfontolás és a megélés – Jézus küldetésének 

elején is keretet adnak. Jézus, miután a pusztában imádkozott és átélte a kísértést, 

meglátogatja városa, Názáret zsinagógáját, s itt meghallgatja az Igét, megfontolja az 

Atya által rábízott küldetést és kijelenti, hogy azért jött, hogy a „mai napon” 

beteljesítse azt (vö. Lk 4,16-21). 

  

Meghallani 

Az Úr hívása – ezt azonnal le kell szögeznünk – nem olyan módon egyértelmű, mint 

számos dolog, amit hallhatunk, láthatunk, megérinthetünk hétköznapi 

tapasztalatunk során. Isten csendesen és tapintattal közelít hozzánk, nem kényszeríti 

rá magát szabadságunkra. Így előfordulhat az is, hogy hangját elnyomják a különféle 

aggályok és ingerek, amelyek értelmünket és szívünket foglalkoztatják. 

Ezért fel kell rá készülnünk, hogy elmélyülten tudjuk meghallani az ő Igéjét és az élet 

sugallatait, oda tudjunk figyelni hétköznapi életünk részleteire és a hit szemével 

tudjuk olvasni az eseményeket, nyitottnak maradva a Lélek okozta meglepetésekre. 

 

Nem tudjuk felfedezni Isten számunkra kigondolt különleges és személyes hívását, 

ha magunkba zárkózunk, szokásainkban maradunk, olyan közönyben élünk, mint 

aki saját énjének bűvköréből nem tud kilépni. Így elvesztjük annak lehetőségét, hogy 

nagyot álmodjunk és főszereplőjévé váljunk annak az egyedi és eredeti történetnek, 

amelyet Isten velünk együtt akar megírni. 

 

Jézus is kapott hívást és azután küldetést: ezért volt rá szüksége, hogy elmélyüljön 

csendben, ezért hallgatta és olvasta fel az Igét a zsinagógában és a Szentlélek 

világosságával és erejével így tudta kifejteni annak teljes értelmét, ami a saját 

személyére és Izrael népének történetére vonatkozott. 

Ez a magatartás napjainkban egyre nehezebb, mivel zajos, ingerekben és 

információkban bővelkedő társadalom vesz minket körül, ami betölti napjainkat. A 

külső zajnak, ami gyakran uralkodik városainkban és környezetünkben, belső 

szétesettség és zavarodottság a következménye, ami meggátolja, hogy megálljunk, 
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hogy megízleljük a szemlélődés ízét, derűsen átgondoljuk az életünk eseményeit és 

Isten gondoskodó tervében bízva mérlegeljük gyümölcsözően azokat. 

 

Ám amint tudjuk, Isten országa csendben jön el és anélkül, hogy felhívná magára a 

figyelmet (vö. Lk 17,21), és csak akkor vesszük észre csíráit, mint Illés próféta, amikor 

leszállunk lelkünk mélyére, s engedjük, hogy megnyíljon az isteni szellő alig érezhető 

fuvallata számára (vö. 1Kir 19,11-13). 

  

Megfontolás 

Amikor Jézus felolvassa a názáreti zsinagógában az Izajástól vett részt, Jézus 

mérlegre teszi annak a küldetésnek a tartalmát, amiért az Atya küldte és bemutatja 

azoknak, akik a Messiást várják: “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). 

 

Ugyanilyen módon fedezhetjük fel mi is mindnyájan hivatásunkat, a lelki 

megfontolás révén, “abban a folyamatban, amelynek a során az ember az Úrral 

folytatott párbeszédben és a Szentlélek szavára figyelve eljut az alapvető döntésekre, 

kezdve az életállapotára vonatkozó döntésen” (Püspöki Szinódus, XV. rendes 

közgyűlése, A fiatalok, a hit és a hivatástisztázás, II.2). 

 

Azt is felfedezzük, hogy egészen különleges módon a keresztény hivatásnak mindig 

van egy prófétai dimenziója. Ahogy erről a Szentírás tanúskodik, a prófétákat az Úr 

nagy anyagi megpróbáltatások, lelki és erkölcsi válságok idején küldte el, hogy Isten 

nevében szóljanak a néphez a megtérésre, a reményre buzdítva és vigasztalva őket. 

Ahogyan a szél felkavarja a lerakódott port, a próféta is megzavarja a hamis 

nyugalmat annak lelkiismeretében, aki megfeledkezett az Úr Igéjéről, és a történelem 

eseményeit Isten ígéretének fényében teszi mérlegre és segít a népnek felfedezni a 

hajnal első sugarait a történelem homályában. 

 

Ma is nagy szükségünk van a dolgok ilyen megfontolására és a próféciára, hogy 

meghaladjuk az ideológiák és a fatalizmus kísértéseit és felfedezzük az Úrral való 

kapcsolatban azokat a helyeket, eszközöket és helyzeteket, amelyeken keresztül Ő 

szólít bennünket. Minden kereszténynek ki kellene fejlesztenie magában a 

képességet, hogy az életet “belülről olvassa” és meg tudja ragadni, hol és mire hívja 

őt az Úr, hogy folytassa az Ő küldetését. 
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Megélni 

Végezetül, Jézus a jelen pillanat újdonságát hirdeti, amely sokak számára lelkesítő, 

de másokra bénító hatású: az idő betelt, és Ő az a Messiás, akiről Izajás próféta 

beszélt egykor, Ő az, akit azért kentek fel, hogy megszabadítsa a foglyokat, 

visszaadja a vakok látását és hirdesse Isten irgalmas szeretetét minden 

teremtménynek. Jézus kijelenti: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok” (Lk 

4,20). 

 

Az Evangélium öröme, amely megnyit bennünket az Istennel való találkozásra, nem 

tudja kivárni lassúságunkat és lustaságunkat. Meg sem érint bennünket, ha csak 

állunk az ablaknál azzal az ürüggyel, hogy ki akarjuk várni az alkalmas időt. Be sem 

teljesedik számunkra az idő, ha nem vállaljuk már ma a döntés kockázatát. A 

hivatásunk ma kezdődik! A keresztény küldetés a jelennek szól! És mindnyájan arra 

vagyunk meghívva – akár a világi életben, a házasságban, a papi élet felszentelt 

szolgálatában vagy a megszentelt élet formájában –, hogy az Úr tanúi legyünk itt és 

most. 

 

Ez a “ma”, amit Jézus kijelent, arról biztosít bennünket, hogy Isten folyamatosan 

“leszáll közénk”, hogy üdvözítse emberségünket és részt szánjon nekünk 

küldetéséből. Az Úr arra hív bennünket, hogy éljünk Ővele, kövessük Őt egy egészen 

közeli kapcsolatban, közvetlenül szolgálva Neki. És ha tudtunkra adja, hogy arra hív, 

szenteljük magunkat teljes mértékben az Ő országának, ettől sem szabad 

megijednünk! Ez szép, és nagy kegyelem, ha teljesen és örökre Istennek és 

testvéreink szolgálatára szentelhetjük magunkat. 

 

Az Úr ma is hív bennünket, hogy kövessük Őt. Nem szabad arra várunk, hogy 

elérjük a tökéletességet, hogy csak akkor mondjuk nagylelkűen: “itt vagyok”, nem 

szabad megriadnunk saját korlátainktól és bűneinktől, hanem nyitott szívvel kell 

fogadnunk az Úr hangját. Meg kell hallanunk, meg kell fontolnunk személyes 

küldetésünket az Egyházban és a világban és végül meg kell azt élnünk abban a mai 

napban, amelyet Isten ad számunkra. 

 

Szűz Mária, a külvárosi leányka, aki meghallotta, megfontolta és megélte Isten testté 

lett Igéjét, őrizzen meg bennünket és kísérjen mindig utunkon. 
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2.2. Liturgikus vonal 

Az evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise szertartásának egyéb szövegeivel 

A mai evangélium (Lk 1,1-4;4,14-21) Jézus küldetését állítja középpontba, s a 

megkeresztelkedését elbeszélő, két héttel korábban hallott szöveghez hasonlóan itt is 

hangsúlyos a Lélektől való felkentsége. Az olvasmány (Neh 8,2-4a. 5b. 8-10) azt 

mutatja be, mikor Ezdrás pap felolvas a Törvényből, s az egész nép újra elkötelezi 

magát ennek hűséges követésére. Ez a történet áll párhuzamban az evangéliumival, 

melyben azt láthatjuk, hogy Jézusban arcot és testet ölt Isten Igéje, benne 

megelevenedik mindaz, melyről a korábbi Írások szóltak. A válaszos zsoltár (Zsolt 

18,8.9.10.15) az Úr örök életet adó igéit dicséri, mely szintén kapcsolatba hozható 

Jézussal. A szentlecke (hosszabb forma: 1Kor 12,12-30; rövidebb forma: 1Kor 12,12-

14.27) inkább a szöveg pneumatológiai dimenzióját árnyalja – az apostol ugyanis így 

szól: „egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által”. Az alleluja vers (vö. Lk 

4,18) az azt követő evangélium legfőbb motívumát vételezi elő: „Az Úr elküldött 

engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, és a bűn rabjainak szabad életet 

hirdessek”. Az egyetemes könyörgések számos ponton kapcsolódnak az 

evangéliumhoz. Az első kettő az Úr tanításának terjedéséért, a Szentírás jobb 

megismeréséért fohászkodik. A harmadik és a negyedik egészen szorosan az 

evangéliumi szövegben  gyökerezik: „Add, hogy a Krisztusba vetett hit vigasztalást 

adjon a szomorúaknak, világosságot a tudatlanoknak, a bűnösöknek pedig a lelki 

megtisztulás kegyelmét!”; „Add, hogy a próféták jövendölései a boldog messiási 

időkről mindnyájunk életében valóra váljanak!”.  

 

2.3. Pedagógiai vonal 

2.3.1. Tantörténet 

„Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s 

hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az 

elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” (Lk 4,18-19) 

Az almafa 

Egy kis erdő közepén élt egy gyönyörű almafa, boldogságban és békességben. 

Minden évben bőségesen termett rajta száz meg száz piros alma. Ám egy nap féreg 

fúrta be magát a fa törzsébe hatalmas fájdalmat okozva ezzel a fának. Szegény nem 

tudta megvédeni magát, így a féreg napról napra egyre beljebb és beljebb jutott a fa 
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törzsében. Az almafa kínok kínját élte át, s a szenvedés annyira úrrá lett rajta, hogy 

lassan azt is elfelejtette, hogy ki is ő valójában. Kétségbeesetten próbált szabadulni a 

fájdalomtól, és egyre azon törte magát, hogy hogyan tudna véget vetni a 

szenvedéseinek. Akkor megpillantott egy rókát, amint az szabadon futott a fák 

között.: -Én is szabad akarok lenni és úgy akarok futni mint ő! Akkor majd 

semmilyen féreg nem érhet utol! -gondolta magában a fa, és ezzel minden erejét 

bevetve megpróbálta kitépkedni a gyökereit a földből. A keserves munka ellenére 

csak nagyon lassan tudta mozgatni a gyökereit, de nem adta fel a küzdelmet. Minden 

erejét szabadulásába vetette, s ahogyan gyengült, egyre kevesebb és silányabb 

termést hozott. Ám egy nap egy kis alma megérezte, hogy valami nincs rendben a 

fával. -Miért-e szenvedés? Miért-e fájdalom? Miért-e hiábavaló küzdelem? Almák 

ébredjetek, a fánk szenved! Hát nem érzitek? Azzá akar válni, ami sohasem lehet, s 

ezáltal megöli önmagát, s vele együtt minket! -összefogtak az almák, és próbálták 

szólongatni a fát, de az rendíthetetlenül fojtatta keserves küzdelmét. Nem tudták mit 

tegyenek szegény almák, utolsó reményük volt az imádság. A hatalmas égtől kérték, 

hogy küldjön egy angyalt, ki majd segít. Minden nap imádkoztak, és reménykedve 

várták a megváltást, ám a remény egyre csak fogyott. Míg végül egy szép napon apró 

pici szárnyakon repült feléjük egy kis fakopáncs. Leszállt a fa törzsére, és hegyes 

csőrével kopogtatni kezdte azt. Kis idő múlva a féreg már ott tekergett a kismadár 

csőrében. Ujjongtak az almák, a fakopáncs jóllakottan szállt vissza az égbe, és az 

almafa végre újra boldogságban és békességben élt tovább. 

Forrás: https://onmegvalositas.hu/topik/spiritualis_tanmese  

 

2.3.2. Evangélium témáját feldolgozó versek 

Bihari Réka - Szabadulás 

Sötétségben éltem, és annak is a legmélyén.  

Aztán jött egy kéz, megragadott, és elindult velem felfelé.  

Egyre csak húzott, nem értettem miért.  

 

Mikor már haloványan világosságot láttam,  

elengedtem kezét.  

A sötétség az én világom, nem érdemlem meg a fényt.  

 

A kéz ott maradt, nem ment el.  

Elindult bennem egy gondolat:  

Talán mégiscsak mehetek?  

https://onmegvalositas.hu/topik/spiritualis_tanmese
https://www.poet.hu/szerzo/Bihari_Reka
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A kéz nem válaszolt, csendben maradt.  

 

Vágytam a fényre nagyon,  

de a sötétség szorosan körémfonódott.  

Éreztem, nem akar elengedni.  

Fülembe súgta: "Mi együtt vagyunk, összetartozunk."  

Féltem őt ott hagyni.  

 

A kéz még mindig ott volt felettem, reményt adott, így hát eldöntöttem, NEM 

maradok.  

Társam a sötétség, de nem jó nekem vele.  

Elkaptam hát a segítséget,  

majd hirtelen megrántott, és azonnal fenn lettem a fényben.  

 

Egy sötét szál, mint egy fekete fonál  

még lábam köré fonja magát.  

Húzna vissza de nem engedem,  

ennyi év sötétség után  

nem megyek többé vissza sohasem! 

Forrás: https://www.poet.hu/vers/58765 

 

  

https://www.poet.hu/vers/58765
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2.3.3. Evangéliumhoz kapcsolódó festmény 

 

 

Carl Bloch: Krisztus meggyógyítja a bethesdai beteget 

 

 

 

2.4. Kérdések az evangéliumhoz 

 Elhiszem-e, hogy Jézus az, akit az Atya hozzánk elküldött? 

 Olvasom-e rendszeresen a Szentírást? Odafigyelek-e a szentmisére, a 

prédikációra? 

 

3. Oratio – imádság 
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A szentmise első könyörgése 

Mindenható, örök Isten,  

irányítsd tetteinket tetszésed szerint,  

hogy szent Fiad nevében minél több jót tegyünk.  

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,  

Isten mindörökkön-örökké.  

 

Evangéliumhoz kapcsolódó fohász 

Mennyei Atyám, Jézus nevében kérlek, küldd el Szentlelkedet, hogy Fiad 

felszabadító örömhírét őszintén befogadva, én is tovább tudjam azt bátran és 

hitelesen adni a szegényeknek, és az elesetteknek! Ámen. 
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4. Contemplatio – szemlélődés 

Fotók az evangéliumi szakaszhoz 

 

 

William Patino: Megszabadulás (Break free) 

Forrás: https://williampatino.com/gallery/seascapes/break-free/ 
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Kenneth L. Dixon: Lehulló láncok (Breaking Chains) 

Forrás: http://www.kennethldixonphotography.com/merch/breaking-chains-amalfi-print 

  



68 
 

5. Condivisio – megosztás 

Örömhír megfogalmazása: Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy… 

 Jézusban az Isten minden nekünk adott ígérete beteljesült és Isten 

visszavonhatatlanul igen-t mondott ránk, rám, minden emberre. 

 Jézus engem is felszabadít, nekem is örömhírt hirdet! 

 

6. Actio, operatio – tettekre váltás 

Tanúságtétel megfogalmazása: Az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy… 

 Isten rám kimondott IGEN-jére én is IGEN-nel akarok felelni. 

 Jézust keressem a Szentírást olvasva! Úgy olvassam a Bibliát, hogy az abban 

olvasott mondatokat, az Úr ma nekem mondja a Szentlélek által! 

 

 

 

 

 


