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+ EVANGÉLIUM Szent Luk{cs könyvéből  

Simeon megl{tta a Szabadítót, a Messi{st. 

Amikor‖Mózes‖ törvénye‖ szerint‖ elteltek‖M{ria‖ tisztul{s{nak‖napjai,‖ fölvitték‖ Jézust‖

Jeruzs{lembe,‖ hogy‖ bemutass{k‖ az‖ Úrnak,‖ amint‖ az‖ Úr‖ törvénye‖ előírja:‖ „Minden‖

elsőszülött‖ fiú‖ az‖ Úr‖ szent‖ tulajdona.‛‖ Ekkor‖ kellett‖ M{ri{nak,‖ ugyancsak‖ az‖ Úr‖

törvénye‖ szerint,‖ „egy‖ p{r‖ gerlét‖ vagy‖ két‖ galambfiók{t‛‖ tisztul{si‖ {ldozatul‖

bemutatnia. 

És‖íme,‖volt‖Jeruzs{lemben‖egy‖Simeon‖nevű‖férfiú,‖egy‖igaz‖és‖istenfélő‖ember,‖aki‖

Izrael‖vigasz{ra‖v{rt,‖és‖a‖Szentlélek‖lakott‖benne.‖A‖Szentlélek kinyilatkoztatta neki, 

hogy‖nem‖l{t‖hal{lt‖addig,‖míg‖meg‖nem‖l{tja‖az‖Úr‖Fölkentjét.‖A‖Lélek‖arra‖indította,‖

hogy‖menjen‖a‖templomba,‖amikor‖a‖gyermek‖Jézust‖odavitték‖szülei,‖hogy‖a‖törvény‖

előír{sai‖ szerint‖ cselekedjenek‖ vele.‖ Simeon‖ a‖ karj{ra‖ vette‖ őt,‖ és‖ így‖ magasztalta‖

Istent: 

Most‖ m{r‖ elbocs{thatod‖ szolg{dat,‖ Uram,‖ szavaid‖ szerint‖ békességben,‖ mert‖

szemeim‖megl{tt{k‖Szabadít{sodat,‖melyet‖minden‖nemzet‖sz{m{ra‖készítettél,‖hogy‖

vil{goss{g‖legyen:‖kinyilatkoztat{s‖a‖pog{nyoknak,‖és‖dicsőség‖népednek, Izraelnek.  

Jézus‖atyja‖és‖anyja‖{mulva‖hallgatt{k‖mindazt,‖amit‖Simeon‖mondott.‖Simeon‖pedig‖

meg{ldotta‖őket,‖és‖így‖szólt‖M{ri{hoz,‖Jézus‖anyj{hoz:‖„L{m,‖e‖gyermek‖{ltal‖sokan‖

elbuknak, és‖ sokan‖ felt{madnak‖ Izraelben!‖Az‖ ellentmond{s‖ jele‖ lesz‖ ő‖ – még‖ a te 

lelkedet‖ is‖ tőr‖ j{rja‖ {t‖ –,‖hogy‖napfényre‖kerüljenek‖ sok‖ szívnek‖ titkos‖gondolatai!‛‖

Ott‖ volt‖ Anna‖ prófétanő‖ is,‖ F{nuel‖ le{nya‖ Áser‖ törzséből.‖ Idős‖ volt‖ m{r,‖ napjai‖

előrehaladtak.‖ Le{nykora‖ ut{n‖ hét‖ évig‖ élt‖ férjével,‖ majd‖ özvegyen‖ érte‖ meg‖ a‖

nyolcvannegyedik‖ évét.‖ Nem‖ hagyta‖ el‖ a‖ templomot‖ soha,‖ böjtölve‖ és‖ im{dkozva‖

szolg{lta‖ Istent‖ éjjel‖ és‖ nappal.‖ Abban‖ az‖ ór{ban‖ is‖ odament,‖ dicsőítette‖ Istent,‖ és‖

beszélt‖ a‖ gyermekről‖ mindazoknak,‖ akik‖ Jeruzs{lem‖ megv{lt{s{ra‖ v{rtak. 

Miut{n‖az‖Úr‖törvénye‖szerint‖elvégeztek‖mindent,‖visszatértek‖v{rosukba,‖a‖galileai‖

N{z{retbe.‖A‖ gyermek‖pedig‖ növekedett‖ és‖ erősödött,‖ eltelt‖ bölcsességgel,‖ és‖ Isten‖

kedvét‖lelte‖benne. 
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1. Lectio – olvas{s  

1.1.‖Biblikus‖nézőpont 

1.1.1.‖Görög‖szöveg‖szó‖szerinti‖fordít{sa 

22 Καὶ ὅτε‖ἐπλήσθησαν‖αἱ ἡμέραι‖τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν‖κατὰ τὸν‖νόμον‖

Μωϋσέως,‖ἀνήγαγον‖αὐτὸν‖εἰς‖Ἱεροσόλυμα‖παραστῆσαι‖τῷ κυρίῳ, 

Amikor pedig elteltek megtisztul{suknak Mózes törvénye szerinti napjai, elvitték 

őt Jeruzs{lambe felaj{nlani az Úrnak   

23 καθὼς‖γέγραπται‖ἐν‖νόμῳ κυρίου‖ὅτι‖Πᾶν‖ἄρσεν‖διανοῖγον‖μήτραν‖ἅγιον‖τῷ 

κυρίῳ κληθήσεται, 

– amint az Úr törvényében írva van: minden anyaméhet megnyitó férfi szentnek 

lesz neveztetve az Úr részére –, 

24 καὶ τοῦ δοῦναι‖θυσίαν‖κατὰ τὸ εἰρημένον‖ἐν‖⸀τῷ νόμῳ κυρίου,‖ζεῦγος 

τρυγόνων‖ἢ δύο‖νοσσοὺς‖περιστερῶν. 

és {ldozatot bemutatni, ahogy az az Úr törvényében kimondva van: “egy p{r 

gerlicét vagy két fiatal galambot”.  

25 Καὶ ἰδοὺ ⸀ἄνθρωπος‖ἦν⸀ ἐν‖Ἰερουσαλὴμ‖ᾧ ὄνομα‖Συμεών,‖καὶ ὁ ἄνθρωπος‖

οὗτος‖δίκαιος‖καὶ εὐλαβής,‖προσδεχόμενος‖παράκλησιν‖τοῦ Ἰσραήλ,‖καὶ πνεῦμα‖

ἦν‖ἅγιον‖ἐπʼ αὐτόν· 

Íme, volt Jeruzs{lemben egy Simeon nevű ember, aki igaz és mélyen vall{sos 

ember volt, meggyőződéssel v{rta Izrael vígasz{t, és a Szentlélek volt rajta. 

26 καὶ ἦν‖αὐτῷ κεχρηματισμένον‖ὑπὸ τοῦ πνεύματος‖τοῦ ἁγίου‖μὴ ἰδεῖν‖θάνατον‖

πρὶν‖⸀ἢ ἂν⸀ ἴδῃ τὸν‖χριστὸν‖κυρίου. 

A Szentlélek {ltal pedig kinyilatkoztattatott sz{m{ra, hogy nem l{tja meg a hal{lt, 

míg előbb meg nem l{tja az Úr Fölkentjét. 

27 καὶ ἦλθεν‖ἐν‖τῷ πνεύματι‖εἰς‖τὸ ἱερόν·‖καὶ ἐν‖τῷ εἰσαγαγεῖν‖τοὺς‖γονεῖς‖τὸ 

παιδίον‖Ἰησοῦν‖τοῦ ποιῆσαι‖αὐτοὺς‖κατὰ τὸ εἰθισμένον‖τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ 

Ő azt{n a Lélek befoly{sa alatt bement a templomba, és midőn a gyermek Jézust 

szülei odahozt{k a törvényben r{ vonatkozóan elhangzottakat megteendő 

28 καὶ αὐτὸς‖ἐδέξατο αὐτὸ εἰς‖τὰς‖⸀ἀγκάλας‖καὶ εὐλόγησεν‖τὸν‖θεὸν‖καὶ εἶπεν· 

ő /Simeon/ {tvette őt karj{ba és dicsérte az Urat mondv{n: 

29 Νῦν‖ἀπολύεις‖τὸν‖δοῦλόν‖σου,‖δέσποτα,‖κατὰ τὸ ῥῆμά‖σου‖ἐν‖εἰρήνῃ· 
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Bocs{sd el most szolg{d, fennséges Úr, szavad szerint békében 

30 ὅτι‖εἶδον‖οἱ ὀφθαλμοί‖μου‖τὸ σωτήριόν‖σου  

mert szemeim megl{tt{k megmentődet 

31 ὃ ἡτοίμασας‖κατὰ πρόσωπον‖πάντων‖τῶν‖λαῶν, 

akit minden nép jelenlétében előkészítettél 

32 φῶς εἰς‖ἀποκάλυψιν‖ἐθνῶν‖καὶ δόξαν‖λαοῦ σου‖Ἰσραήλ. 

vil{goss{g kinyilatkoztat{sa népek előtt és népednek, Izraelnek dicsősége. 

33 καὶ ἦν‖⸀ὁ πατὴρ‖αὐτοῦ⸀ καὶ ἡ ⸀μήτηρ‖θαυμάζοντες‖ἐπὶ τοῖς‖λαλουμένοις‖περὶ 

αὐτοῦ. 

Apja és anyja elcsod{lkoztak a róla mondottakon. 

34 καὶ εὐλόγησεν‖αὐτοὺς‖Συμεὼν‖καὶ εἶπεν‖πρὸς‖Μαριὰμ‖τὴν‖μητέρα‖αὐτοῦ·‖Ἰδοὺ 

οὗτος‖κεῖται‖εἰς‖πτῶσιν‖καὶ ἀνάστασιν‖πολλῶν‖ἐν‖τῷ Ἰσραὴλ‖καὶ εἰς‖σημεῖον‖

ἀντιλεγόμενον, 

Majd Simeon meg{ldottaőket és így szólt anyj{hoz: L{m, sokak buk{s{ra és sokak 

felemelkedésére lesz Izraelben, ellentmond{s jelévé v{lik, 

35 καὶ σοῦ ⸀δὲ αὐτῆς‖τὴν‖ψυχὴν‖διελεύσεται‖ῥομφαία,‖ὅπως‖ἂν‖ἀποκαλυφθῶσιν‖

ἐκ‖πολλῶν‖καρδιῶν‖διαλογισμοί. 

a te lelkedet pedig tőr j{rja {t, míg sokak szívének sz{ndéka kinyilv{nít{sra kerül. 

36 Καὶ ἦν‖Ἅννα‖προφῆτις,‖θυγάτηρ‖Φανουήλ,‖ἐκ‖φυλῆς‖Ἀσήρ‖(αὕτη‖προβεβηκυῖα‖

ἐν‖ἡμέραις‖πολλαῖς,‖ζήσασα‖⸀μετὰ ἀνδρὸς‖ἔτη⸀ ἑπτὰ ἀπὸ τῆς‖παρθενίας‖αὐτῆς, 

Volt ott egy prófétaasszony is, Anna, F{nuel l{nya, Áser törzséből (előrehaladott 

korban volt, szüzességét követően hét évig él férjével, 

37 καὶ αὐτὴ χήρα‖⸀ἕως‖ἐτῶν‖ὀγδοήκοντα‖τεσσάρων,)‖ἣ οὐκ‖⸀ἀφίστατο‖τοῦ ἱεροῦ 

νηστείαις‖καὶ δεήσεσιν‖λατρεύουσα‖νύκτα‖καὶ ἡμέραν. 

özvegy volt 84 éves kor{ig), nem hagyta el a templomot, könyörögve böjtölt és 

im{dkozott éjjel-nappal. 

38 ⸀καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα‖ἀνθωμολογεῖτο‖τῷ ⸀θεῷ καὶ ἐλάλει‖περὶ αὐτοῦ 

πᾶσιν‖τοῖς‖προσδεχομένοις‖⸀λύτρωσιν‖Ἰερουσαλήμ. 

Pont abban az ór{ban h{l{t adott Istennek, és azokhoz beszélt őróla, akik 

elsz{ntan v{rt{k Jeruzs{lem megv{lt{s{t. 
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39 Καὶ ὡς‖ἐτέλεσαν‖⸀πάντα‖τὰ κατὰ τὸν‖νόμον κυρίου,‖⸀ἐπέστρεψαν‖εἰς‖τὴν‖

Γαλιλαίαν‖⸀εἰς‖πόλιν‖ἑαυτῶν‖Ναζαρέθ. 

Amint eleget tettek az Úr minden törvényének, visszatértek Galile{ba, saj{t 

v{rosukba, N{z{retbe. 

40 Τὸ δὲ παιδίον‖ηὔξανεν‖καὶ ἐκραταιοῦτο‖⸀πληρούμενον‖σοφίᾳ⸀,‖καὶ χάρις‖θεοῦ 

ἦν‖ἐπʼ αὐτό. 

A gyermek pedig növekedett és megerősödött, telve bölcsességgel. Az Isten  

kegyelme pedig rajta volt. 

 

 

 

1.1.2.‖Legfontosabb‖magyar‖fordít{sok 

Nova Vulgata 

Szent Istv{n T{rsulati Biblia Jeromos fordít{s 

Békés-Dalos Újszövetségi Szentír{s K{roli G{sp{r revide{lt fordít{sa 

Simon Tam{s L{szló O.S.B. Újszövetség-fordít{sa 

 

22Et postquam impleti sunt dies purgationis eorum secundum legem Moysis, 

tulerunt illum in Hierosolymam, ut sisterent Domino, 
22Amikor elteltek a tisztul{snak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték 
Jeruzs{lembe, 

hogy bemutass{k az Úrnak, 
22Mikor pedig elteltek tisztul{suk napjai, Mózes törvénye szerint felvitték őt 

Jeruzs{lembe, hogy bemutass{k az‖Úrnak, 
22Amikor  elteltek  a  mózesi  törvényben  megszabott  tisztul{s  napjai,  Jeruzs{lembe  
vitték,  hogy bemutass{k az‖Úrnak. 
22Mikor  pedig  betöltek  M{ria  tisztul{s{nak  napjai  a  Mózes  törvénye‖ szerint,  

felvivék‖ őt Jeruzs{lembe, hogy bemutass{k az‖Úrnak. 
22Amikor leteltek a tisztul{suknak Mózes Törvényében megszabott napjai, felvitték 
Jeruzs{lembe,‖hogy bemutass{k az Úrnak – 

 

23sicut scriptum est in lege Domini: ― Omne masculinum adaperiens vulvam 

sanctum Domino vocabitur ‖, 
23ahogy az Úr törvényében elő volt írva: az anyaméhet megnyitó minden 
elsőszülött fiú az Úr‖szentjének hívatik; 
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23amint az Úr törvényében írva van: »Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak 

legyen szentelve« 

, (Kiv 13,2.12) 

23Így parancsolja az Úr törvénye: „Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen 

szentelve.‖ 23(A mint megiratott az‖Úr‖törvényében, hogy: Minden elsőszülött‖fiú az 

Úrnak‖szenteltessék), 23amint meg van írva‖az Úr Törvényében: minden elsőszülött fiú 

az Úrnak legyen szentelve –, 

 

24et ut darent hostiam secundum quod dictum est in lege Domini: par turturum 

aut duos pullos columbarum. 
24s az {ldozatot is be akart{k mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta: egy p{r 
gerlicét vagy két‖galambfiók{t. 
24és hogy {ldozatot mutassanak be, amint az Úr törvénye mondja: »Egy p{r 

gerlicét vagy két galambfiók{t«. (Lev 12,8)
 

Be  akart{k  mutatni  az  Úr‖ törvényében‖ rendelt  {ldozatot‖ is:  24„Egy  p{r‖ 

gerlicét‖ vagy  két galambfiók{t. 
24És hogy {ldozatot adjanak, a szerint a mint megmondatott az Úr törvényében: Egy 
p{r gerliczét,‖vagy két galambfiat. 
24és hogy {ldozatot mutassanak be az Úr Törvényének előír{sa szerint: egy p{r 

gerlicét vagy két fiatal galambot. 

 

25Et ecce homo erat in Ierusalem, cui nomen Simeon, et homo iste iustus et 

timoratus, exspectans consolationem Israel, et Spiritus Sanctus erat super eum; 
25Íme, volt Jeruzs{lemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. V{rta Izrael 
vigasz{t, és a Szentlélek volt rajta. 
25Élt pedig Jeruzs{lemben egy ember, Simeon volt a neve, igaz és istenfélő férfiú, 

aki v{rta Izrael vigasztal{s{t, és‖a‖Szentlélek volt rajta. 
25Volt Jeruzs{lemben egy Simeon nevű, igaz és istenfélő ember. V{rta Izrael vigasz{t 
és a Szentlélek‖lakott benne. 
25És ímé vala Jeruzs{lemben egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az ember 

igaz és istenfélő vala, a ki v{rta az Izr{el‖vigasztal{s{t, és a Szent Lélek vala‖ő‖rajta. 
25Íme, élt egy ember Jeruzs{lemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és istenfélő 
ember volt, v{rta‖Izrael vigasztal{s{t, és Szentlélek volt rajta. 

 

26et responsum acceperat ab Spiritu Sancto non visurum se mortem nisi prius 

videret Christum Domini. 
26Kinyilatkoztat{st kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg 
nem l{tja az Úr‖Fölkentjét. 
26A Szentlélek‖kijelentette neki, hogy hal{lt nem l{t, amíg‖meg‖nem l{tja az Úr‖
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Felkentjét.  
26Kinyilatkoztat{st‖kapott a Szentlélektől, hogy nem hal meg, amíg meg nem l{tja az 

Úr‖Fölkentjét.  
26És kijelentetett néki a Szent Lélek {ltal, hogy addig hal{lt nem l{t, a míg meg nem 

l{tja az Úrnak Krisztus{t. 
26Azt a kinyilatkoztat{st kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg 

nem l{tja az Úr Fölkentjét. 

 

27Et venit in Spiritu in templum. Et cum inducerent puerum Iesum parentes eius, 

ut facerent secundum consuetudinem legis pro eo, 
27A Lélek indít{s{ra a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, 
hogy a törvény‖előír{s{nak eleget tegyenek, 
27Ekkor a Lélek ösztönzésére a templomba ment. Amikor szülei bevitték a gyermek 

Jézust, hogy a törvény szok{sa szerint cselekedjenek vele, 
27A Lélek ösztönzésére a templomba ment. Mikor a gyermek Jézust bevitték szülei, 
hogy a törvény‖rendelése szerint tegyenek vele, 
27És ő a Lélek indít{s{ból a templomba méne, és mikor a gyermek Jézust bevivék 

szülői, hogy ő érette‖a törvény szok{sa szerint cselekedjenek, 
27A Lélek indít{s{ra a Templomba ment, és amikor a gyermek Jézust bevitték 
szülei, hogy eleget tegyenek a Törvény előír{sainak, 

 

28et ipse accepit eum in ulnas suas et benedixit Deum et dixit: 28karj{ba vette és {ldotta 

az Istent ezekkel a szavakkal: 28karjaiba vette őt,‖és Istent magasztalva így szólt: 
28karj{ba vette és e szavakkal {ldotta‖az Istent: 
28Akkor ő‖karjaiba‖vevé‖őt, és {ld{‖az Istent, és monda: 
28karj{ba vette, és így {ldotta Istent: 

 

29― Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace, 
29„Most bocs{sd‖el,‖Uram,‖szolg{dat,‖szavaid szerint békében, 29»Most‖bocs{tod el, 

Uram,‖szolg{dat a te igéd szerint békességben, 29„Bocs{sd‖el most szolg{dat, Uram, 

szavaid szerint békességben, 
29Mostan‖bocs{tod el,‖Uram,‖a‖te‖szolg{dat, a te beszéded szerint, békességben: 
29Most‖elbocs{tod, Uram, szolg{dat szavad szerint‖békességben, 

 

30quia viderunt oculi mei salutare tuum, 
30mert l{tta szemem‖üdvösségedet, 
30mert l{tt{k‖szemeim üdvösségedet,‖(Iz 40,5) 30hiszen m{r‖l{tt{k szemeim az üdvösséget, 
30Mert l{tt{k‖az‖én‖szemeim a te üdvösségedet, 30mert megl{tta szemem‖üdvösséged, 
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31quod parasti ante faciem omnium populorum, 31melyet minden nép‖színe előtt 

készítettél, 31melyet minden nép‖színe előtt készítettél, (Iz 52,10)  

31amit minden nép‖sz{m{ra rendeltél: 
31A melyet készítettél minden népeknek‖szeme l{tt{ra; 
31amit minden nép‖szeme l{tt{ra megvalósított{l: 

 

32lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel ‖. 
32vil{goss{gul a pog{nyok megvil{gosít{s{ra, és dicsőségül népednek, Izraelnek.‖ 
32vil{goss{gul a nemzetek megvil{gosít{s{ra‖és dicsőségére népednek,‖Izraelnek«.(Iz 

42,6; 49,6;Iz 46,13)  

32vil{goss{gul a pog{nyok megvil{gít{s{ra és dicsőségére népednek, Izraelnek.‖ 
32Vil{goss{gul‖a‖pog{nyok megvil{gosít{s{ra, és‖a‖te népednek, az Izr{elnek 

dicsőségére. 
32a fényt,‖ami‖a‖pog{nyoknak kinyilatkoztat{s, és népednek, Izraelnek dicsőség. 

 

33Et erat pater eius et mater mirantes super his, quae dicebantur de illo. 
33Apja és anyja csod{lkoztak azon, amit fiukról mondott.  
33Apja és anyja csod{lkoztak mindazon, amit róla mondtak.  
33Atyja és anyja csod{lkozva hallgatt{k,‖amit mondott. 
33József‖pedig‖és az‖ő‖anyja csod{lkoz{nak azokon, a miket ő‖felőle mondottak. 
33Apja és anyja csod{lkoztak azon, amit róla mondott, 

 

34Et benedixit illis Simeon et dixit ad Mariam matrem eius: ― Ecce positus est hic 

in ruinam et resurrectionem multorum in Israel et in signum, cui contradicetur 
34Simeon meg{ldotta őket, és így szólt anyj{hoz, M{ri{hoz: „Íme, ő sokak 
roml{s{ra és sokak‖felt{mad{s{ra lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak 
– 
34Simeon  meg{ldotta  őket,  anyj{nak,  M{ri{nak  pedig  ezt  mondta:  »Íme,  sokak  

roml{s{ra  és felt{mad{s{ra lesz ő‖Izraelben; jel lesz, melynek ellene mondanak 
34Simeon {ldotta őket és így szólt anyj{hoz, M{ri{hoz: „Sokak roml{s{ra és 
fölt{mad{s{ra lesz ő‖Izraelben: jel, amelynek‖ellenszegülnek – 
34És‖meg{ld{ őket Simeon, és monda M{ri{nak, az ő anyj{nak: Ímé ez vettetett 

sokaknak elestére és felt{mad{s{ra az Izr{elben; és jegyül, a kinek sokan ellene 

mondanak; 
34Simeon pedig meg{ldotta őket, és ezt mondta anyj{nak, M{ri{nak: „Íme, ő sokak 
buk{s{ra vagy felemelkedésére rendeltetett Izraelben: jelül, amelynek ellene 
mondanak. 
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35— et tuam ipsius animam pertransiet gladius — ut revelentur ex multis cordibus 

cogitationes. 
35a te lelkedet is tőr j{rja {t –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.‖ 
35– és‖a‖te‖lelkedet‖tőr‖j{rja {t –, hogy nyilv{noss{gra‖jussanak sok szív gondolatai.« 
35s a te lelkedet is tőr j{rja {t – hogy így megnyilv{nuljon sok szív érzése.‖ 
35Sőt‖a te lelkedet is {ltalhatja az éles tőr; hogy sok szív gondolatai nyilv{nvalókk{ 

legyenek. 
35A te lelkedet is kard j{rja majd {t. Így lesz nyilv{nvalóv{ sok szív sz{ndéka.‖ 

 

36Et erat Anna prophetissa, filia Phanuel, de tribu Aser. Haec processerat in diebus 

multis et vixerat cum viro annis septem a virginitate sua; 
36Volt egy Áser törzséből való, Anna nevű prófétaasszony, F{nuel le{nya, aki m{r 
igen öreg volt. Hét‖évig‖élt‖férjével l{nys{ga ut{n, 
36Volt egy Anna nevű prófétaasszony is, F{nuel le{nya, Áser törzséből. Nagyon 

előre haladt m{r napjaiban, miut{n férjével hét‖esztendeig élt szüzessége ut{n; 
36Volt ott egy Anna nevű prófétaasszony is, F{nuel le{nya, Áser törzséből. M{r igen 
éltes korú volt.‖Szüzessége ut{n‖hét évig‖élt férjével, majd özvegy lett. 
36És‖vala egy prófétaasszony, Anna, a F{nuel le{nya, az Áser nemzetségéből (ez sok 

időt élt, miut{n az‖ő‖szűzességétől fogva hét esztendeig élt‖férjével, 
36Volt egy prófétanő is, Anna, F{nuel le{nya, Áser törzséből. Nagyon idős volt. Hét 
évig élt férjével‖hajadonkora‖ut{n, 

 

37et haec vidua usque ad annos octoginta quattuor, quae non discedebat de 

templo, ieiuniis et obsecrationibus serviens nocte ac die. 
37azt{n özvegyen maradt. M{r nyolcvannégy esztendős volt. Nem hagyta el a 
templomot soha, éjjel-nappal‖böjtben‖és‖im{ds{gban szolg{lt. 
37nyolcvannégy éves özvegy volt, és nem v{lt meg a templomtól, böjtöléssel és 

im{ds{ggal szolg{lt ott éjjel‖és nappal. 
37M{r nyolcvannégy éves volt. Nem v{lt meg a templomtól: éjjel-nappal böjttel 
és im{ds{ggal‖szolg{lt Istennek. 
37És ez mintegy nyolczvannégy esztendős özvegy vala), a ki nem t{vozék el a 

templomból, hanem bőjtölésekkel és im{dkoz{sokkal szolg{l‖vala éjjel és nappal. 
37és m{r nyolcvannégy éve özvegy volt. Nem hagyta el a Templomot. Böjttel és 
im{val teljesített‖szolg{latot éjjel-nappal. 

 

38Et haec ipsa hora superveniens confitebatur Deo et loquebatur de illo omnibus, qui 

exspectabant redemptionem Ierusalem. 
38Ebben az ór{ban is odajött, dicsőítette az Istent, és beszélt róla mindenkinek, 
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aki csak v{rta‖Jeruzs{lem megv{lt{s{t. 
38Ő is odajött ugyanabban az ór{ban, dicsérte Istent, és beszélt róla 

mindazoknak, akik v{rt{k Jeruzs{lem megv{lt{s{t. 
38Ő is odajött abban az ór{ban, magasztalta Istent és beszélt róla mindazoknak, 
akik Jeruzs{lem‖megv{lt{s{ra‖v{rtak. 
 

38Ez is ugyanazon ór{ban oda {llv{n, h{l{t adott az Úrnak, és szóla ő felőle 

mindeneknek, a kik Jeruzs{lemben a v{lts{got v{rt{k. 
38Abban az ór{ban ő is odajött, h{l{t adott Istennek, és beszélt a gyermekről 
mindazoknak, akik‖v{rt{k Jeruzs{lem szabadul{s{t. 

 

39Et ut perfecerunt omnia secundum legem Domini, reversi sunt in Galilaeam in 

civitatem suam Nazareth. 
39Miut{n‖így‖eleget‖tettek az Úr‖törvényének, lementek galileai v{rosukba, N{z{retbe. 
39Miut{n  mindent  elvégeztek  az  Úr‖ törvénye  szerint,  visszatértek  Galile{ba,  

a  v{rosukba, N{z{retbe. 
39Elvégeztek‖mindent az Úr‖törvénye szerint, azt{n visszatértek v{rosukba,‖a galileai 
N{z{retbe. 
39És mikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatérének Galile{ba, az 

ő v{rosukba, N{z{retbe. 
39Miut{n‖mindent elvégeztek az‖Úr‖Törvénye szerint, visszatértek v{rosukba,‖a 
galileai N{z{retbe. 

 

40Puer autem crescebat et confortabatur plenus sapientia; et gratia Dei erat super illum. 
40A gyermek‖pedig‖nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte‖be,‖és az Isten kegyelme volt 

rajta. 
40A gyermek pedig növekedett‖és erősödött, telve bölcsességgel, és az Isten kegyelme 

volt rajta. 
40A gyermek ott növekedett és‖erősödött. Bölcsesség töltötte el‖és Istennek kedve telt 

benne. 
40A kis gyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; 

és az Istennek kegyelme vala ő‖rajta. 
40A gyermek pedig növekedett és erősödött.‖Bölcsesség töltötte‖el, és Isten kegyelme 
volt rajta. 
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1.1.3.‖Behat{rol{s 

Szakaszunk‖ a‖ Jézus–Keresztelő‖ Szent‖ J{nos‖ p{rhuzam‖ folytat{sa,‖ és‖ ebben‖ az‖

értelemben‖ a‖ Lk‖ 1,59-80-ra‖ v{laszol.‖ Jézus‖ körülmetélése‖ és‖ névad{sa‖ (Lk‖ 2,21;‖ b{r‖

szerencsésebb‖ lenne‖ tal{n‖Lk‖ 2,22-24-et‖ is‖ ink{bb‖ a‖mostani‖ szakaszhoz‖ tartozóként‖

értelmezni‖ /vö‖ Lk‖ 1,59-66/),‖ tal{lkoz{s‖ Simeonnal‖ és‖ Anna‖ prófétaasszonnyal,‖

valamint‖ az‖ ő‖ jövendülésük‖ (2,25-38‖ v{laszol‖ Zakari{s‖ Benedictus-{ra‖ /1,67-79/), 

illetve‖ Jézus‖ felnevelkedésének‖összefoglalója‖ (2,39-40‖vö.:‖ 1,80)‖ tal{lható‖ itt.‖Mind‖a‖

szakaszkezdés‖ (1,9-23)‖ mind‖ a‖ befejezés‖ (2,22-38, 41-51)‖ a‖ t{gabb‖ szövegkörnyezet‖

nyit{s{t‖ és‖ z{r{s{t‖ (1,5-2,52)‖ a‖ templomba‖helyezi,‖ ez{ltal‖ egységes‖ keretbe‖ foglalva‖

azt.‖S{muel‖könyvének‖(1Sam‖1,24-28;‖‖2,20.21.26)‖hat{sa‖erre‖a‖szakaszra‖szinte‖vit{n‖

felül‖{ll. 

 

 

 

1.1.4. Szószerinti‖üzenet 

Luk{cs evangélista M{tétól‖ teljesen‖ eltérő‖ szemszögből‖ t{rgyalja‖ Jézus‖

gyermekségtörténetét,‖m{s‖eseményeket‖tart‖fontosnak‖említeni,‖mintegy‖kiegészítve‖

ezzel‖a‖M{té‖evang{lium{ban‖olvasható‖részleteket.‖Saj{t‖teológiai‖megközelítésének‖

két‖hangsúlyos‖tém{j{t‖fedezhetjük‖fel szakaszunkban.  

Az egyik téma‖ az‖ evangélium‖ olvasói‖ sz{m{ra‖ megszívlelendő‖ magatart{sminta, 

aminek‖középpontj{ban‖az‖Úr‖törvénye‖{ll.‖Luk{cs‖több‖ilyen‖modellt‖is‖bemutat‖az‖

aktu{lis‖perikóp{ban.‖Mindenekelőtt‖Józsefet‖és‖M{ri{t‖{llítja‖elénk,‖akik‖mindenben 

al{vetik‖magukat‖ és‖ gyermeküket‖ az‖ Úr‖ törvényének,‖ a‖megelőző‖ szakaszban‖ (Lk‖

2,21)‖ t{rgyalt‖körülmetéléstől‖kezdve‖a‖ritu{lis‖megtisztul{s‖ szertart{s{n‖{t‖egészen‖

az‖első‖fiúgyermek‖kiv{lt{s{ig‖(2,22-24).‖Luk{cs‖valah{nyszor‖kiemeli,‖hogy‖mindez‖

az‖Ír{s‖követelményeinek‖eleget‖téve‖történik.‖Egész‖pontosan‖mindent (vö.‖Luk‖2,39)‖

megtesznek,‖ amit‖ az‖ Ír{s‖ megkövetel,‖ és‖ scak‖ ezut{n‖ térnek‖ vissza‖ a‖ galileai‖

N{z{retbe.‖ Azut{n‖ megjelenik‖ Simeon,‖ aki‖ Zakari{shoz‖ és‖ Erzsébethez‖ hasonlóan‖

igaz‖ volt‖ és‖ mélyen‖ vall{sos‖ (vö.‖ fentebb‖ Luk‖ 1,6).‖ Anna‖ prófétaasszony‖

hasonlóképpen‖ az‖ ószövetségi‖ vall{sgyakorl{s‖ mintaképe:‖ folyamatosan‖ a‖

templomban‖ tartózkodik,‖ böjtöl,‖ im{dkozik‖ és‖ h{l{t‖ ad.‖ Luk{cs‖ négyszeri‖ explicit‖

hivatkoz{sa‖ (Luk‖ 2,22.23.24.27)‖ a‖ törvényre‖ azt‖ húzza‖ al{,‖ hogy‖ az‖ Ószövetség‖

vall{sos‖ viselkedése‖ nem‖ különbözik‖ az‖ Újszövetségétől:‖ Ábrah{m‖ Istene‖ Jézus‖

Krisztusnak‖is‖Istene,‖Péternek‖és‖P{lnak‖is‖Istene. 

A‖m{sik‖ kiemelt‖ téma‖M{ria‖ gyermeke‖Erzsébetével‖ összevetve.‖Ahogy‖Keresztelő‖

Szent‖J{nos‖körülmetélését‖és‖névad{s{t‖küldetésének‖kinyilatkoztat{sa‖követi‖(Luk‖
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1-76-79),‖úgy‖Jézus‖esetében‖is‖körülmetélését,‖névad{s{t‖és‖felaj{nl{s{t‖követi‖annak‖

kinyilatkoztat{sa,‖mi‖lesz‖az‖ő‖küldetése,‖ami‖egyértelműen‖felülmúlja‖J{nosét.‖M{ria‖

gyermeke,‖a‖régóta‖v{rt‖Fölkent‖(Luk‖2,26),‖aki‖beteljesíti‖Izrael‖legféltettebb‖{lmait,‖a‖

megvígasztalja,‖üdvözíti,‖a‖dicsőséget‖szerez‖neki‖és‖megv{ltja. 

 

1.1.5.‖Kulcsszavak‖rövid‖elemzése 

νόμος (nómosz): a törvény‖ szó‖ szakaszunkban‖négyszer‖ is‖ előfordul,‖ valah{nyszor‖

az‖ Úr‖ törvényéről‖ van‖ szó,‖ ami‖ nyomatékosítja‖ ennek‖ a‖ fogalomnak‖ központi‖

jelentőségét‖ a‖ leírt‖ események‖ értelmezésében.‖ Jézus‖ földi‖ életében‖ minden‖

összhangban‖ van‖ a‖ törvénnyel‖ (nem‖ eltörölni,‖ hanem‖ belteljesíteni‖ jött‖ azt‖ /vö:‖Mt‖

5,17/). 

δεσπότης (deszpótesz): teljhatalmú‖uralkodó,‖tulajdonos.‖Simeon‖itt‖nagy‖tisztelettel‖

alkalmazza‖a‖szót,‖mely‖a‖vele‖összefüggésben‖haszn{lt‖‘szolga’‖(δοῦλος)‖fogalm{val‖

azt‖ fejezi‖ ki,‖ hogy‖ nem‖ csup{n‖ ur{ról‖ (az‖ esetek‖ zömében,‖ így‖ a‖ szakaszunkban‖

többször‖ felmerülő‖ ‘törvény’‖ szó birtokosaként‖ is‖ megjelölt‖ κυρίος‖ /Úr/‖ szóval‖

jellemzett‖ felsőbbségről)‖ van‖ szó,‖ hanem‖ teljes‖ al{vetettségről,‖ Simeon‖ az‖ Úr‖

tulajdonaként‖tekint‖mag{ra.‖Élete‖végéhez‖közeledő‖prófét{tól‖ez‖az‖értelmezés‖igen‖

jelentős‖hangsúlyú. 

φῶς (fósz):‖a‖fény‖Jézusra vonatkoztatva‖egészen‖különös,‖kiemelt‖jelentést‖kap‖J{nos‖

evang{lium{ban‖/ld.‖fentebb‖a‖K{noni elemzésben/.‖A‖vil{goss{g,‖a‖fény,‖amint‖kigyúl,‖

egyszeriben‖ megv{ltoztat‖ mindent.‖ M{s‖ ‘színben’‖ l{tjuk‖ az‖ addig‖ szürke,‖ seszínű‖

dolgokat.‖ A‖ népeket‖ megvil{gító‖ vil{goss{g‖ félreérthetetlenné‖ teszi‖ az‖ Igazs{got.‖

Akkor‖is‖így‖van‖ez,‖ha‖sokan‖megbotlanak‖benne. 

 

  

1.2. Kontextu{lis‖– k{noni‖p{rhuzamok 

 

 

 

P{rhuzamok Luk{cs evangélium{n belül 

 

1,35 ‚Az‖ angyal‖ ezt‖ v{laszolta‖ és‖ mondta‖ neki:‖ „A‖ Szentlélek‖ sz{ll‖ r{d,‖ s a 

Magass{gbeli‖ereje‖borít‖be‖{rnyék{val.‖Ezért‖a‖születendő‖Szentet‖is‖az‖Isten‖Fi{nak‖

fogj{k‖hívni.‛ 
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1,80 ‚‖ gyermek‖ nőtt,‖ erősödött‖ lélekben,‖ és‖mindaddig‖ a‖ puszt{ban‖ élt,‖míg‖ Izrael‖

előtt‖föl‖nem‖lépett.‛ 

2,20 ‚A‖p{sztorok‖hazatértek,‖dicsőítették‖és‖magasztalt{k‖az‖Istent‖mindenért,‖amit‖

csak‖hallottak,‖és‖úgy‖l{ttak,‖ahogy‖tudtul‖adt{k‖nekik.‛ 

3,6 ‚és‖minden‖test‖megl{tja‖az‖Isten‖üdvösségét.‛ 

9,20 ‚Mert‖ – mondta – az‖Emberfi{nak‖ sokat‖ kell‖ szenvednie,‖ a‖ vének,‖ főpapok‖ és‖

ír{studók‖nem‖ismerik‖el,‖megölik,‖de‖harmadnap‖felt{mad.‛ 

12,51-53 ‚Azt‖hiszitek,‖azért‖ jöttem,‖hogy‖békét‖hozzak‖a‖földre?‖Nem‖azt,‖hanem‖– 

mondom nektek – meghasonl{st.‖Ezentúl‖ha‖öten‖lesznek‖egy‖h{zban,‖megoszlanak‖

egym{s‖közt:‖h{rom‖kettő‖ellen,‖és‖kettő‖h{rom‖ellen.‖Meghasonlik az‖apa‖a‖fi{val‖és‖

a‖fiú‖az‖apj{val,‖az‖anya‖a‖l{ny{val‖és‖a‖l{ny‖az‖anyj{val,‖az‖anyós‖a‖menyével‖és‖a‖

meny‖az‖anyós{val.‛ 

24,21 ‚Azt‖reméltük‖pedig,‖hogy‖ő‖meg‖fogja‖v{ltani‖Izraelt.‛ 

 

Szinoptikus és j{nosi p{rhuzamok 

 

Mt 2,22-23 ‚De‖ amikor‖ meghallotta, hogy‖ Archelausz‖ uralkodik‖ Júde{ban‖ apja,‖

Heródes‖ ut{n,‖ félt‖ odamenni,‖ ezért‖ egy‖ {lm{ban‖ kapott‖ utasít{sra‖ Galilea‖

tartom{nyba‖ költözött.‖ Odaérve‖ N{z{ret‖ v{ros{ban‖ telepedett‖ le.‖ Így‖ teljesedett‖ a‖

prófét{k‖jövendölése:‖„N{z{retinek‖fogj{k‖hívni.‛ 

Jn 3,19 ‚Ez‖ az‖ ítélet:‖ a‖ vil{goss{g‖ a‖ vil{gba‖ jött,‖ de‖ az‖ emberek‖ jobban‖ szerették‖ a‖

sötétséget,‖mint‖a‖vil{goss{got,‖mert‖tetteik‖gonoszak‖voltak.‛ 

Jn 8,12 ‚Egy‖m{sik‖ alkalommal‖ így‖ beszélt‖ Jézus:‖ „Én‖ vagyok‖ a‖ vil{g‖ vil{goss{ga.‖

Aki‖követ,‖nem‖j{r‖többé‖sötétségben,‖hanem‖övé‖lesz‖az‖élet‖vil{goss{ga.‛ 

Jn 8,51 ‚Bizony,‖ bizony,‖mondom‖ nektek:‖ aki‖megtartja‖ tanít{somat,‖ az‖ nem‖ ízleli‖

meg‖a‖hal{lt‖örökre.‛ 

Jn 9,39 ‚Jézus‖pedig‖azt‖mondta:‖„Azért‖jöttem‖a‖vil{gba,‖hogy‖ítéletet‖tartsak,‖hogy‖

akik‖nem‖l{tnak,‖azok‖l{ssanak,‖és‖akik‖l{tnak,‖azok‖vakok‖legyenek.‛ 

 

K{noni elemzés (p{rhuzamok a Szentír{s m{s könyveiben) 

 

Ter 15,15 ‚Jézus‖ pedig‖ azt‖ mondta:‖ „Azért‖ jöttem‖ a‖ vil{gba,‖ hogy‖ ítéletet‖ tartsak,‖

hogy‖akik‖nem‖l{tnak,‖azok‖l{ssanak,‖és‖akik‖l{tnak,‖azok‖vakok‖legyenek.‛ 

Ter 46,30 ‚Azt{n‖Izrael‖ezt‖mondta‖Józsefnek:‖„Most‖m{r‖szívesen‖halok‖meg,‖mert‖

l{ttam‖arcodat‖és‖tudom,‖hogy‖még‖élsz.‛ 
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Kiv 13,1-2 ‚Az‖Úr‖ így‖ szólt‖Mózeshez:‖ „Szentelj‖ nekem‖minden‖ elsőszülöttet.‖Ami‖

Izraelben‖anyja‖méhét‖megnyitja‖– ak{r‖ember,‖ak{r‖{llat –,‖az‖mind‖az‖enyém.‛ 

Kiv 13,11-12 ‚Ha‖majd‖az‖Úr‖bevezet‖a‖k{na{niak‖földjére,‖és‖neked‖adja‖azt,‖amelyet‖

esküvel‖megígért‖neked‖és‖aty{idnak,‖akkor‖majd‖szenteld‖mindazt‖az‖Úrnak,‖ami‖az‖

anyja‖méhét‖megnyitja.‛ 

Kiv 13,15 ‚Mert‖amikor‖a‖f{raó‖makacsul‖ellen{llt,‖és‖nem‖bocs{tott‖el‖bennünket,‖az‖

Úr‖megölt‖minden‖elsőszülöttet‖Egyiptomban,‖az‖emberekét‖is,‖az‖{llatokét‖is.‖Azért‖

szentelem‖az‖Úrnak‖mind,‖ami‖anyja‖méhét‖megnyitja,‖ha‖az‖hímnemű.‖Ezért‖v{ltom‖

meg‖fiaim‖közül‖is‖az‖elsőszülöttet.‛ 

Lev 5,7 ‚Ha‖nem‖{ll‖módj{ban‖ juhot,‖kecskét‖venni,‖vigyen‖az‖Úrnak‖az‖elkövetett‖

bűnért‖ jóv{tételi‖ {ldozatul‖ két‖ gerlét‖ vagy‖ két‖ galambot.‖ Az‖ egyiket‖ bűnért‖ való‖

{ldozatul,‖a‖m{sikat‖égő{ldozatul.‛ 

Lev 12,2-4 ‚Hirdesd‖ki‖ Izrael‖ fiainak.‖Ha‖az‖asszony‖szül,‖és‖a‖gyermeke‖ fiú,‖akkor‖

hét‖ napig‖ tiszt{talannak‖ sz{mít,‖ mint‖ ahogy‖ tiszt{talan‖ havivérzése‖ idején.‖ A‖

nyolcadik‖napon‖metéljék‖körül‖a‖gyermek‖előbőrét.‖De‖ő‖még‖harminch{rom‖napig‖

maradjon‖otthon,‖hogy‖megtisztuljon‖vérétől.‖Ne‖érintsen‖ semmit,‖ ami‖ szent,‖ és‖ne 

közeledjen‖a‖szentélyhez,‖amíg‖le‖nem‖telt‖tisztul{s{nak‖ideje.‛ 

Lev 12,8 ‚Ha‖nincs‖annyi‖pénze,‖hogy‖egy‖b{r{nyt‖vegyen,‖akkor‖hozzon‖két‖gerlét‖

vagy‖két‖galambot:‖egyet‖égő{ldozatnak,‖egyet‖pedig‖bűnért‖való‖{ldozatnak.‖A‖pap‖

végezze‖el‖fölötte‖az‖engesztelés‖szertart{s{t,‖s‖akkor‖megtisztul.‛ 

MTörv 16,16 ‚Minden‖férfi‖h{romszor‖évente‖ jelenjen‖meg‖az‖Úr,‖a‖te‖Istened‖színe‖

előtt‖azon‖a‖helyen,‖amelyet‖az‖Úr‖kiv{laszt,‖a‖hetek‖ünnepén‖és‖a‖s{toros‖ünnepen.‖

De‖senkinek‖sem‖szabad‖üres‖kézzel‖megjelennie‖az‖Úr‖színe‖előtt‛ 

Tób 11,9 ‚Az‖ anyja‖ odafutott,‖ a‖ fia‖ nyak{ba‖ borult,‖ és‖ így‖ szólt‖ hozz{:‖ „Csakhogy‖

újra‖l{thatlak!‖Most‖m{r‖ak{r‖meg‖is‖halhatok.‛ 

Jud 8,4-6 ‚Judit‖ özvegyen‖ élt‖ h{z{ban‖ h{rom‖ éve‖ és‖ négy‖ hónapja.‖ 5H{za‖ tetején‖

szob{t‖rendezett‖be‖mag{nak. Csípője‖körül‖szőrzs{kot‖viselt‖és‖özvegyi‖ruh{t‖öltött‖

mag{ra.‖ 6Özvegysége‖ óta‖ mindennap‖ böjtölt,‖ kivéve‖ a‖ szombat‖ előestéjét,‖ a‖

szombatot,‖ az‖ újhold‖ előestéjét,‖ az‖ újhold‖ napj{t,‖ valamint‖ Izrael‖ h{z{nak‖

örömünnepeit.‛ 

Jób 19,27 ‚L{tni‖ fogom,‖ s‖ ő‖ a‖ p{rtomon‖ lesz,‖ kit‖ szemem‖ l{t,‖ az‖ nem‖ lesz‖ majd‖

idegen,‖v{gyód{s‖tölti‖el‖veséimet.‛ 

Jób 42,5 ‚Azelőtt‖ csak‖ hírből‖ hallottam‖ felőled,‖ most‖ azonban‖ saj{t‖ szememmel‖

l{ttalak.‛ 

Zsolt 67,3 ‚hogy‖megismerjük‖útj{t‖a‖földön,‖és‖minden‖nép‖körében‖üdvösségét!‛ 

Zsolt 89,49 ‚Hol‖ van‖ egy‖ élő‖ is,‖ aki‖ nem‖ l{t‖ hal{lt,‖ aki‖ az‖ alvil{g‖ mark{tól‖

megmenthetné‖lelkét?‛ 
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Zsolt 98,2 ‚Kinyilv{nította‖ az‖ Úr‖ üdvösségét,‖ igazs{goss{g{t‖ felt{rta‖ a‖ pog{nyok‖

előtt.‛ 

Iz 8,14 ‚Ő‖a‖ szentély,‖ a‖ botl{s‖ köve‖ és‖ a‖ botr{nkoz{s‖ szikl{ja,‖ Izrael‖mindkét‖ h{za‖

sz{m{ra,‖tőr‖és‖h{ló‖Jeruzs{lem‖lakóinak.‛ 

Iz 40,1 ‚Vigasztalj{tok‖meg‖népemet,‖vigasztalj{tok‖meg!‛‖– ezt‖mondja‖Istenetek.‛ 

Iz 40,5 ‚Akkor‖megnyilv{nul‖ majd‖ az‖ Úr‖ dicsősége,‖ és‖minden‖ ember‖ l{tni‖ fogja.‖

Igen,‖az‖Úr‖sz{ja‖mondta‖ezt‖így.‛ 

Iz 42,1 ‚Nézzétek,‖a‖szolg{m,‖akit‖ t{mogatok,‖a‖v{lasztottam,‖akiben‖kedvem‖telik.‖

Ki{rasztom‖r{‖lelkemet,‖hogy‖igazs{got‖vigyen‖a‖nemzeteknek.‛ 

Iz 42,6 ‚Én,‖ az‖ Úr,‖ hívtalak‖ meg‖ az‖ igazs{gban,‖ én‖ fogtam‖ meg‖ a‖ kezed,‖ és‖ én‖

form{ltalak.‖Megtettelek‖a‖népnek‖szövetségül,‖és‖a‖nemzeteknek‖vil{goss{gul‛ 

Iz 46,13 ‚Közel‖ hozom‖ győzelmemet,‖ m{r‖ nincs‖ is‖ messze,‖ és‖ nem‖ késik‖

szabadít{som.‖Szabadul{st‖szerzek‖Sionnak,‖és‖dicsőséget‖adok‖Izraelnek.‛ 

Iz 49,6 ‚Kevés‖az,‖hogy‖szolg{m‖légy,‖s‖fölemeld‖J{kob‖törzseit,‖és‖visszatérítsd‖Izrael‖

maradék{t.‖Nézd,‖ a‖ nemzetek‖ vil{goss{g{v{‖ tettelek,‖ hogy‖ üdvösségem‖ eljusson‖ a‖

föld‖hat{r{ig.‛ 

Iz 49,13 ‚Zengjetek‖ dicséretet,‖ egek,‖ és‖ ujjongj,‖ te‖ föld!‖ Hegyek,‖ daloljatok‖

örömötökben!‖Mert‖az‖Úr‖megvigasztalja‖népét,‖és‖megkönyörül‖szegényein.‛ 

Iz 52,9-10 ‚Ujjongva‖ énekeljetek‖ mindny{jan,‖ Jeruzs{lem‖ romjai,‖ mert‖ az‖ Úr‖

megvigasztalja‖népét,‖és‖megv{ltja‖Jeruzs{lemet.‖Az‖Úr‖felfedte‖szent‖karj{t‖minden‖

nemzet‖ szeme‖ l{tt{ra.‖ És‖ megl{tja‖ a‖ föld‖ minden‖ hat{ra,‖ hogy‖ szabadul{st‖ szerez‖

Istenünk.‛ 

Jer 15,10 ‚Jaj‖ nekem,‖ any{m,‖miért‖ is‖ szültél?‖ Hogy‖ a‖ perlekedés‖ és‖ ellentmond{s‖

embere‖ legyek‖ az‖ egész‖ orsz{g‖ sz{m{ra?‖ Nem‖ vagyok‖ hitelező,‖ nekem‖ sem‖

kölcsönzött‖senki,‖mégis‖mindenki‖{tkoz.‖11H{t‖nem‖tettem‖meg‖mindent,‖Uram,‖a‖

szolg{latodban?‖És‖nem‖ j{rtam‖közben‖n{lad‖még‖ellenségeimért‖ is,‖ szorongat{suk‖

és‖nyomorús{guk‖idején?‛ 

Jer 17,7 ‚Áldott‖az‖az‖ember,‖aki‖az‖Úrban‖bízik,‖akinek‖az‖Úrban‖van‖a‖reménye.‛ 

D{n 11,41 ‚Amikor‖bevonul‖a‖dicsőséges‖orsz{gba,‖tízezrek‖esnek‖el.‖Kezéből‖csak‖a‖

következők‖menekülnek‖meg:‖Edom,‖Mo{b‖és‖Ammon‖fiainak‖maradéka.‛ 

ApCsel 2,5 ‚Ez‖ idő‖ t{jt‖ vall{sos‖ férfiak‖ tartózkodtak‖ Jeruzs{lemben,‖ az‖ ég‖ alatt‖

minden‖népből.‛ 

ApCsel 4,24 ‚Ennek‖hallat{ra‖egy‖szívvel-lélekkel‖Istenhez‖emelték‖szavukat:‖„Uram,‖

te‖alkottad‖az‖eget,‖a‖földet,‖a‖tengert‖és‖mindent,‖ami‖bennük‖van.‛ 

ApCsel 26,7 ‚Ám‖ ennek‖ teljesedését‖ tizenkét‖ törzsünk‖ is‖ reméli,‖ ha‖ hűségesen‖

szolg{l‖az‖Istennek,‖éjjel-nappal.‖Emiatt‖a‖remény‖miatt‖v{dolnak‖a‖zsidók,‖kir{ly!‛ 
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ApCsel 28,22 ‚Tőled‖ szeretnénk‖ hallani,‖ hogy‖ milyen‖ felfog{st‖ vallasz.‖ Csak‖ azt‖

tudjuk‖erről a‖felekezetről,‖hogy‖mindenütt‖ellenzésre‖tal{l.‛ 

Róm 12,1 ‚Testvérek,‖Isten‖irgalm{ra‖kérlek‖benneteket:‖Adj{tok‖testeteket‖élő,‖szent,‖

Istennek‖tetsző‖{ldozatul.‖Ez‖legyen‖szellemi‖hódolatotok.‛ 

1Tim 5,5 ‚Aki‖ azonban‖ valóban‖ özvegy,‖ és‖ mag{ra‖ maradt,‖ bízzék‖ az‖ Istenben,‖

im{dkozzék‖kitartóan‖és‖könyörögjön‖éjjel-nappal.‛ 

Zsid 11,5 ‚A‖ hitéért‖ ragadtatott‖ el‖ Hénoch,‖ hogy‖ ne‖ ízlelje‖ meg‖ a‖ hal{lt:‖ „Nem‖

tal{lt{k‖ többé,‖ mert‖ az‖ Úr‖ elragadta.‛‖Még‖ eltűnése‖ előtt‖ bizonys{got‖ nyert,‖ hogy‖

kedves‖az‖Isten‖előtt.‛ 
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2. Medit{ció – elmélkedés 

2.1. Tanítóhivatali‖nézőpont 

2.1.1.‖Katolikus‖Egyh{z‖Katekizmusa 

A Jeruzs{lemi templom 

 

2580 A‖ jeruzs{lemi‖ Templom,‖ az‖ im{ds{g‖ h{za,‖ melyet‖ D{vid‖ akart‖ megépíteni,‖

fi{nak,‖Salamonnak‖a‖műve‖lesz.‖A‖templomszentelés‖im{ds{ga Isten ígéretére‖és‖az‖

Ő‖ Szövetségére,‖ neve‖ tevékeny‖ jelenlétére‖ népe‖ körében‖ és‖ a‖ Kivonul{s‖ nagy‖

tetteinek‖emlékezetére‖t{maszkodik.‖A‖kir{ly‖akkor‖égre‖emeli‖a‖karjait‖és‖könyörög‖

az‖ Úrhoz‖ önmag{ért,‖ az‖ egész‖ népért,‖ az‖ eljövendő‖ nemzedékekért,‖ bűneik‖

bocs{nat{ért‖és‖mindennapos‖szükségleteikért,‖hogy‖az‖összes‖nemzetek‖megtudj{k:‖

egyedül‖Ő‖az‖Isten,‖és‖népének‖szíve‖egészen‖az‖Övé. 

 

Jézus, az Isten Fölkentje 

 

438 Jézus‖messi{si‖fölszentelése‖isteni‖küldetését‖nyilv{nítja‖ki.‖"Miként‖maga‖a‖név‖

mutatja: Krisztus nevében‖ott‖hangzik‖az,‖aki‖fölkente,‖az‖is,‖akit‖fölkentek,‖és‖maga‖a‖

kenet‖ is,‖amellyel‖ fölkenték;‖az‖Atya‖kente‖ föl,‖a‖Fiú‖ lett‖ fölkenve‖a‖Lélekben,‖aki‖a‖

Kenet."‖ Őrök‖ messi{si‖ fölszentelése‖ földi‖ élete‖ sor{n‖ t{rult‖ föl,‖ amikor‖ J{nos‖

megkeresztelte, amikor‖ "fölkente‖ Őt‖ Isten‖ Szentlélekkel‖ és‖ erővel"‖ (ApCsel‖ 10,38),‖

"hogy‖kinyilv{níttassék‖Izraelnek"‖(Jn‖1,31)‖mint‖Messi{sa.‖Cselekedetei‖és‖szavai‖úgy‖

ismertetik‖meg,‖mint‖az‖"Isten‖szentjét". 

 

690 Jézus‖ "Krisztus",‖ "fölkent",‖ mert‖ az‖ Ő‖ kenete‖ a‖ Lélek,‖ és mindaz, ami a 

Megtestesülés‖ óta‖ történt,‖ ebből‖ a‖ teljességből‖ következett.‖ Miut{n‖ pedig‖ Krisztus‖

megdicsőült‖ az‖ Aty{n{l,‖ a‖ maga‖ részéről‖ küldheti‖ a‖ Lelket‖ azoknak,‖ akik‖ hisznek‖

benne:‖ Ő‖ maga‖ közli‖ velük‖ dicsőségét,‖ azaz a Szentlelket,‖ aki‖ megdicsőíti‖ Őt.‖ Az 

összefüggő‖ küldetés‖ ezek‖ ut{n‖ kiterjed‖ azokra,‖ akiket‖ az‖ Atya‖ Fi{nak‖ Testében‖

gyermekeivé‖ fogadott:‖ a‖ fogadott‖ fiús{g‖ Lelkének‖ küldetése‖ lesz,‖ hogy‖ Krisztussal‖

összekösse‖és‖Őbenne‖éltesse‖őket. 
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A‖ kenet‖ (...)‖ jelentése‖ az,‖ hogy‖ ne‖ gondoljunk‖ semmiféle‖ t{vol{ll{st‖ a‖ Fiú‖ és‖ a‖

Szentlélek‖ között;‖mert‖miként‖ a‖ test‖ bőre‖ és‖ az‖ olaj‖ kenete‖ között‖ sem‖az‖ értelem,‖

sem‖az‖ érzékek‖ semmiféle‖köztes‖dolgot‖nem‖ ismernek,‖ így‖ elv{laszthatatlan‖a‖Fiú‖

kapcsolata‖ a‖ Szentlélekkel,‖ annyira,‖ hogy‖ annak,‖ aki‖ Krisztust‖ hittel meg akarja 

érinteni,‖előbb‖a‖kenettel‖kell‖kapcsolatba‖kerülnie:‖nincs‖ugyanis‖olyan‖tag,‖amit‖ne‖

borítana‖a‖Szentlélek.‖Ezért‖a‖Fiú‖uralm{nak‖megvall{sa‖azokban‖születik‖meg,‖akik‖a‖

Szentlélekben‖fogadj{k‖be‖Őt,‖akikkel‖-- amikor‖a‖hit‖{ltal‖közelednek‖-- mindenfelől‖

szembesiet‖a‖Szentlélek.  

 

Jézus valóban az ellentmond{s jelévé lett 

575 Jézus‖ egyes‖ cselekedetei‖ és‖ szavai‖ teh{t‖ az‖ "ellentmond{s‖ jelévé" v{ltak‖ a‖

jeruzs{lemi‖vall{si‖hatós{gok‖sz{m{ra‖-- melyeket‖Szent‖J{nos‖evangéliuma‖gyakran‖

"zsidóknak"‖nevez --,‖ sokkal‖ ink{bb,‖mint‖ Isten‖egyszerű‖népe‖sz{m{ra. Igaz, hogy 

Jézus‖kapcsolata‖a‖farizeusokkal‖nemcsak‖polémia‖volt.‖Így‖péld{ul‖farizeusok‖voltak‖

azok,‖ akik‖ figyelmeztették‖ a‖ r{‖ leselkedő‖ veszélyre.‖ Jézus‖ néh{nyat‖ megdicsér‖

közülük,‖mint‖péld{ul‖a Mk 12,34-ben‖szereplő‖ír{studót,‖és‖ ismételten‖vendég‖volt‖

farizeusokn{l.‖Jézus‖megerősít‖tanít{sokat,‖melyeket‖Isten‖népének‖ezen‖vall{si‖elitje‖

képviselt:‖a‖halottak‖fölt{mad{s{t,‖j{mbors{gi‖form{kat‖(alamizsna,‖im{ds{g‖és‖böjt), 

a‖ szok{st,‖ hogy‖ Istenhez‖ mint‖ Aty{hoz‖ fordulnak,‖ valamint‖ Isten‖ és‖ a‖ felebar{t‖

szeretete‖parancs{nak‖központi‖jellegét. 

 

 

2.1.2.‖P{pai‖gondolatok 

II. Szent J{nos P{l p{pa: Dominum et vivificantem 

 

vö. Lk 2,25-35; vö. Lk 2,19.51 

 

16. Ez‖az‖út‖maga‖a‖Messi{s.‖Az‖Ószövetségben‖a‖felkenés‖a‖Lélek‖adom{ny{nak‖

külső‖szimbóluma‖volt.‖A‖Messi{s‖–  sokkal‖ink{bb,‖mint‖b{rmely‖ószövetségi‖felkent‖

személy‖–  az‖egyedüli‖nagy‖„Fölkent‛,‖kit maga az Isten kent fel.‖Fölkent‖abban‖az‖

értelemben,‖hogy‖Isten‖Lelkének‖teljességét‖birtokolja.‖Ő‖lesz‖a‖közvetítő‖is,‖aki‖ezt‖a‖

Lelket‖az‖egész‖népnek‖szétosztja‖(aj{ndékozza).‖Erről‖szólnak‖a‖próféta‖tov{bbi‖

szavai: 
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„Az‖Úr‖lelke‖van‖rajtam, 

mert felkent engem az Úr, 

elküldött‖engem,‖hogy‖örömhírt‖vigyek‖a‖szegényeknek, 

meggyógyítsam‖a‖megtört‖szívűeket, 

szabadul{st‖hirdessek‖a‖foglyoknak, 

szabads{got‖a‖bez{rtaknak, 

hogy‖hirdessem‖az‖Úr‖megszentelődésének‖esztendejét.‛1  

A‖Fölkent „az Úr lelkével” együtt kapott küldetést:‖„Most‖maga‖Isten,‖az‖Úr‖küld‖a‖lelke‖

{ltal‛.2 Izai{s‖könyve‖szerint‖a‖Fölkent‖és‖az‖Úr‖lelkével‖együttesen‖küldött‖Isten 

kiv{lasztott Szolg{ja, akin Isten lelke nyugszik: 

„Íme a szolg{m, akit t{mogatok, 

a v{lasztottam, akiben kedvem telik. 

Ki{rasztom‖r{‖lelkemet.‛‖3 

Köztudottan‖Izai{s‖könyve‖az‖Úr‖Szolg{j{t‖úgy‖nyilatkoztatja‖ki,‖mint‖a‖F{jdalmak‖

férfi{t:‖mint‖a Messi{st, aki szenvedett a‖vil{g‖bűneiért.4 És‖egyúttal‖ő‖az,‖kinek‖

küldetése‖elhozza az egész emberiség sz{m{ra az üdvösség gyümölcsét. 

„Igazs{got‖visz‖majd‖ő‖a‖nemzeteknek...‛5 azért‖„...tettelek‖a‖nép‖szövetségévé,‖a‖

nemzetek‖vil{goss{g{v{...‛6 „...hogy‖üdvösségem‖eljusson‖a‖föld‖hat{r{ig‛.7 

Mert:‖„A‖lelkem,‖amely‖rajtad‖nyugszik, 

és‖szavaim,‖amelyeket‖ajkadra‖adtam, 

nem‖hagyj{k‖el‖ajkadat, 

sem‖gyermekeid‖ajk{t, 

sem‖gyermekeid‖gyermekeinek‖ajk{t, 

mostantól‖mindörökre‖–  mondja‖az‖Úr.‛‖8  

Az‖itt‖idézett‖prófétai‖szövegeket‖az‖evangéliumok fényében kell olvasnunk, mint 

ahogyan‖az‖Újszövetség‖is‖az‖Ószövetség‖eme‖csod{latos‖szövegeiben‖különös‖

megvil{gít{st‖nyer.‖A‖próféta‖a‖Messi{st‖úgy‖{br{zolja,‖mint‖aki‖a‖Szentlélek erejében 

jön, aki mag{ban hordja ennek a Léleknek a teljességét m{sok részére is, Izraelnek, minden 

népnek,‖az‖egész‖emberi‖nem‖sz{m{ra.‖A‖Szentlélek‖teljességét‖sokfajta‖aj{ndék‖

követi,‖az‖üdvösség‖adom{nyai,‖amelyek‖különösen‖a‖szegényeknek‖és‖a‖

szenvedőknek‖szólnak,‖és‖mindenkinek,‖aki‖szívét‖ezeknek‖az‖adom{nyoknak‖kit{rja‖

                                                           
1
 Iz 61,1 

2
 Iz 48,16 

3
 Iz 42,1 

4
 vö. Iz 53,5-6.8 

5
 Iz 42,1 

6
 Iz 42,6 

7
 Iz 49,6 

8
 Iz 59,21 
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–  gyakran‖életük‖f{jdalma‖tapasztalat{val;‖de‖mindenekelőtt‖azzal‖a‖belső‖

készséggel,‖amely‖a‖hitből‖ered.‖Az‖agg‖Simeon,‖„igaz‖és‖istenfélő‖ember‛,‖akit‖a‖

„Szentlélek‖töltött‖el‛,‖amikor‖Jézust‖a‖templomban‖bemutatt{k,‖megpillantotta‖

benne‖„az üdvösséget,‖amely‖minden‖nép‖sz{m{ra‖készült‛,‖de‖azt‖a‖szenvedést‖is‖–

  a keresztet – ,‖melyet‖édesanyj{val‖együtt‖el‖kell‖viselnie.9 Még‖mélyebben‖

megértette‖ezt‖Szűz‖M{ria‖–  aki‖„a‖Szentlélektől‖foganta‖őt‛‖10 – ,‖amikor‖szívében‖

gyakran elgondolkozott a‖Messi{s‖misztérium{ról,‖amelynek‖ő‖is‖részese‖lett.11 

 

Lk 2,27.34 

55. Sajn{latos,‖hogy‖Isten‖közeledése‖és‖jelenléte‖az‖emberben‖és‖a‖vil{gban,‖a‖Lélek‖

csod{latos‖ jós{ga‖ –  amint‖ az‖ kitűnik‖ az‖ üdvtörténetből‖ –  a‖ mi‖ emberségünkben‖

ellen{ll{sba és elutasít{sba ütközik.‖Milyen‖jellemzőek‖ilyen‖szempontból‖az‖agg‖Simeon‖

prófétai‖szavai,‖ki‖Jeruzs{lemben‖„a‖lélektől‖indíttatva‖a‖templomba‖ment‛,‖hogy‖az‖

újszülött‖ betlehemi‖ gyermek‖ előtt‖ kijelentse:‖ „Ez‖ sokak‖ roml{s{ra‖ és‖ sokak‖

felt{mad{s{ra‖lesz‖Izraelben,‖jel lesz, amelynek ellene mondanak‛.12 

Isten‖l{thatatlan‖és‖szellemi‖valós{g.‖Elutasít{sa‖m{r‖bizonyos‖mértékben‖abból‖ered,‖

hogy‖ a‖ vil{g‖ alapj{ban‖ véve‖ abban‖ különbözik‖ tőle,‖ hogy‖ „l{tható‛‖ és‖ „anyagi‖

természetű‛,‖ ő‖ pedig‖ „l{thatatlan‛‖ és‖ „tiszta‖ szellem‛.‖ A vil{g‖ lényegénél‖ fogva‖

szükségszerűen‖tökéletlen‖ahhoz‖viszonyítva,‖aki‖maga‖a‖legtökéletesebb‖„lét‛.‖De‖az‖

ellentét‖összeütközéshez‖vezet,‖ l{zad{ss{‖v{lik‖etikai‖területen‖az ember szívét betöltő 

bűn miatt,‖melyben‖„a‖test‖a‖lélek‖ellen‖tusakodik,‖a‖lélek‖meg‖a‖test‖ellen‛.13 Erről‖a‖

bűnről‖kell‖a‖Szentléleknek‖„meggyőznie‖a‖vil{got‛.‖(S{m‖16,8) 

Szent‖ P{l‖ erről‖ az‖ emberi‖ szívben‖meglevő‖ feszültségről‖ és‖ a‖ küzdelemről‖ különös‖

erővel‖ír‖a‖galat{khoz‖szóló‖levélben:‖„Kérlek benneteket, hogy a lélek szerint éljetek, akkor 

majd nem teljesítitek a test kív{ns{gait. A‖ test‖ugyanis‖ a‖ lélek‖ ellen‖ tusakodik,‖ a‖ lélek‖

meg‖ a‖ test‖ ellen.‖ Ellentétben‖ {llnak‖ egym{ssal,‖ s‖ így‖ nem‖ azt‖ teszitek,‖ amit‖

szeretnétek.‛14 Az‖ emberben,‖ mint‖ testből‖ és‖ lélekből‖ összetett lényben‖ van‖ egy 

bizonyos‖feszültség,‖egy‖bizonyos‖küzdelem‖a‖„lélek‛‖és‖a‖„test‛‖között.‖Ez‖valój{ban‖

a‖bűn‖öröksége,‖következménye‖és‖bizonys{ga,‖s‖mindennapi‖tapasztalat.‖Mert‖így‖ír‖

az‖apostol:‖„A‖test cselekedetei nyilv{nvalók:‖kicsapong{s,‖tiszt{talans{g,‖fajtalans{g...‖

                                                           
9
 vö. Lk 2,25-35 

10
 vö. Lk 1,35 

11
 vö. Lk 2,19.51 

12
 Lk 2,27.34 

13
 Gal 5,17 

14
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részegeskedés,‖tobzód{s‖és‖ezekhez‖hasonlóak.‛‖Ezeket‖testi‖bűnöknek‖nevezzük.‖De‖

az‖ apostol‖ m{sokat‖ is‖ fűz‖ hozz{:‖ „ellenségeskedés,‖ visz{lykod{s,‖ vetélkedés...‖

szakad{s,‖p{rtoskod{s,‖irigykedés‛.15 Ezek‖mind‖„a‖test‖művei‛. 

Ezekkel a cselekedetekkel –  melyek‖kétségtelenül‖rosszak‖–  Szent‖P{l‖szembe{llítja‖

„a‖Lélek‖gyümölcseit‛,‖amelyek:‖„szeretet,‖öröm,‖békesség,‖türelem,kedvesség,‖jós{g,‖

hűség,‖ szelídség,‖ önmegtartóztat{s‛.16 Az‖ összefüggésből‖ nyilv{n‖ kitűnik,‖ hogy‖ az‖

apostol nem akarja a testet sem‖diszkrimin{lni‖(h{tr{nyosan‖megítélni),‖sem‖elítélni,‖

mert‖a‖ test‖a‖ szellemi‖ lélekkel‖együtt‖alkotja‖az‖emberi‖ természetet,‖ és‖ez‖adja‖meg‖

egyéni‖ személyiségét;‖ ő‖ a‖ cselekedetekről szól,‖ helyesebben‖ mondva‖ a‖ szok{sos‖

magatart{sról‖ –  erényekről‖ és‖viciumokról‖ – ,‖ amelyek‖ erkölcsileg‖ jók vagy rosszak, 

mint az engedelmesség gyümölcsei (az‖első‖esetben),‖vagy mint szembeszegülés a Szentlélek 

üdvözítő tevékenységével (a‖ m{sodikban).‖ Ezért‖ írja‖ az‖ apostol:‖ „Ha‖ a‖ Lélek‖ szerint‖

élünk,‖ viselkedjünk‖ is‖ a‖ Léleknek‖ megfelelően‛.17 És‖ m{s‖ helyen:‖ „A‖ testi‖ ember‖

bizony‖ testiekre‖v{gyik,‖a‖ lelki‖ ember‖ellenben‖a‖ lelkiekre‖ törekszik‛.‖„De‖ ti...‖ lélek‖

szerint‖éltek,‖ha‖valóban‖Isten‖Lelke‖lakik‖bennetek.‛18 Az‖ellentét,‖melyet‖Szent‖P{l‖

„a‖Lélek‖szerinti‛‖élet‖és‖a‖„test‖szerinti‛‖élet‖között‖hangsúlyoz,‖egy‖m{sik‖ellentétet‖

is‖felt{r:‖az élet és a hal{l közöttit.‖„A‖test‖kív{ns{ga‖a‖hal{lba‖vezet,‖a‖lélek‖v{gyód{sa‖

ellenben:‖ élet‖ és‖ béke‛;‖ ezért‖ a‖ figyelmeztetés:‖ „...ha‖ test‖ szerint‖ éltek,‖ biztosan‖

meghaltok,‖de‖ha‖lélekkel elfojtj{tok‖a‖test‖szerinti‖tetteket,‖élni‖fogtok‛.19 

Ha‖ jól‖ megfontoljuk,‖ ez buzdít{s arra, hogy igazs{gban, azaz a helyes lelkiismeret 

parancsa szerint éljünk,‖ami‖egyúttal‖az‖igazs{g‖Lelkébe‖vetett‖hit‖megvall{sa,‖amely‖

éltet‖ minket.‖ A‖ test‖ ugyanis‖ „halott‖ a‖ bűn‖ miatt,‖ de‖ a‖ lélek‖ a‖ megigazul{s‖

következtében‖él‛.20 Mi‖sokkal‖ink{bb‖Krisztusnak‖vagyunk‖lekötelezve,‖aki‖a‖húsvéti‖

misztériumban‖megszerezte‖megigazul{sunkat,‖és‖kieszközölte‖nekünk‖a‖Szentlelket:‖

„Nagy‖volt‖a‖ti‖v{lts{gdíjatok‛.21  

Szent‖P{l‖szövegeiben‖rétegződik‖és‖összefonódik‖ontológiai (test‖és‖lélek),‖az‖erkölcsi 

(jó‖ és‖ rossz)‖ és‖ a pneumatológiai (a‖ Szentlélek‖munk{ja‖ az‖ üdvrendben)‖megfontol{s. 

Szavaiból‖ (különösen‖ a‖ rómaiakhoz‖ és‖ a‖ galat{khoz‖ írt‖ levélben)‖ megérthetjük‖ és‖

{télhetjük‖azt‖a hatalmas‖küzdelmet‖és‖erőfeszítést,‖amely‖az‖emberben‖ lej{tszódik.‖

Az‖ emberben,‖ aki‖ lehet‖ nyitott‖ a‖ Szentlélek‖ sz{m{ra,‖ de‖ ellen{llva‖ szembe‖ is‖
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 vö. Gal 5,19-21 
16

 Gal 5,22 
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 Gal 5,25 
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 vö. Róm 8,5.9 
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 Róm 8,6.13 
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 Róm 8,10 
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 vö. 1Kor 6,20 
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szegülhet‖és‖elutasíthatja‖üdvözítő‖aj{ndék{t.‖A‖szemben‖{lló‖ellentétes‖pólusok:‖az‖

ember‖részéről‖a‖véges‖volt{ból‖sz{rmazó‖kedvezőtlen‖helyzete‖és‖akarat{nak‖bűnre‖

való‖hajlandós{ga,‖ ezek‖ lélektani‖ és‖ erkölcstani‖ természetének‖ terhei‖ (pszichológiai‖

és‖ etikai‖ terhek);‖ Isten‖ részéről‖ viszont‖ az aj{ndékoz{s misztériuma, amely a 

Szentlélekben‖ az‖ isteni‖ élet‖ aj{ndék{t‖ foglalja‖ mag{ba.‖ Ki‖ fog‖ győzni?‖ Az,‖ aki‖ az‖

aj{ndékot‖elfogadja. 

Szent II. J{nos P{l p{pa: Redemptoris mater 

Lk 2,21; Lk 2,22; vö. Lk 2,25-32; Lk 2,30-32; Lk 2,34; Lk 2,34-35;  

16. A‖„hit‖engedelmességének‛‖útj{n‖M{ria‖később‖m{s‖szavakat‖is‖hallott,‖melyek a 

jeruzs{lemi‖ templomban‖ hangzottak‖ el‖ Simeon‖ ajk{ról.‖ Krisztus‖ születése‖ ut{n‖ a‖

negyvenedik‖ napon,‖ amikor‖ M{ria‖ és‖ József‖ a‖ mózesi‖ törvény‖ előír{sa‖ szerint‖ a‖

gyermeket‖„felvitték‖ Jeruzs{lembe,‖hogy‖bemutass{k‛‖az‖Úrnak.22 Jézus‖ születése‖a‖

legnagyobb szegénységben‖ történt.‖ Luk{cs‖ elbeszéléséből‖ tudjuk,‖ hogy‖ amikor‖ a‖

római‖hatalom‖elrendelte‖az‖egész‖ földkerekség‖összeír{s{t,‖M{ria‖ Józseffel‖ felment‖

Betlehembe,‖ és‖ mert‖ „nem‖ volt‖ hely‖ a‖ sz{ll{son‛,‖ ist{llóban‖ szülte‖ meg‖ fi{t,‖ és‖

„j{szolba‖fektette‛.23  

Az az‖ igaz‖ és‖ istenfélő‖ férfiú,‖ akit‖ Simeonnak‖ hívtak,‖ M{ria‖ „hitbeli‖

zar{ndokútj{nak‛‖ kezdeténél‖ jelent‖meg.‖ Az‖ ő‖ szavai,‖ a‖ Szentlélektől‖ sugalmazva,‖

megerősítették‖ a‖ hírülad{s‖ igazs{g{t.24 Azt‖ olvassuk,‖ hogy‖ „karjaiba‖ vette‛‖ a‖

gyermeket,‖kinek‖„a‖Jézus‖nevet‖adt{k‛,25 az‖angyal‖parancsa‖szerint.‖Simeon‖beszéde‖

megfelelt‖ e‖ név‖ jelentésének,‖ ami‖ ugyanazt‖ jelenti,‖ mint‖ Megv{ltó:‖ „Isten‖ az‖

üdvösség‛.‖Simeon‖Istenhez‖fordulva‖így‖szólt:‖„l{tta‖szemem‖üdvösségedet,‖melyet‖

minden‖ nép‖ színe‖ előtt‖ készítettél,‖ vil{goss{gul‖ a‖ pog{nyok‖ megvil{gít{s{ra‖ és‖

dicsőségül‖ népednek,‖ Izraelnek‛.26 Egyúttal‖ M{ri{hoz‖ is‖ szólt‖ Simeon‖ ezekkel‖ a‖

szavakkal:‖ „Ez‖ sokak‖ roml{s{ra‖ és‖ sokak‖ fölt{mad{s{ra‖ lesz‖ Izraelben,‖ jel lesz, 

amelynek ellene mondanak‛;‖és‖hozz{tette:‖„a‖te‖lelkedet‖is‖tőr‖j{rja‖{t‖– hogy sokaknak 

kiderüljenek‖ a‖ titkos‖ gondolatai‛.27 Simeon‖ szavai‖ új‖ megvil{gít{sba‖ helyezik‖ a‖

hírad{st,‖ melyet‖M{ria‖ az‖ angyaltól‖ hallott:‖ Jézus‖ a‖megv{ltó,‖ ő‖ lesz‖ a‖ vil{goss{g,‖

mely‖az‖embereket‖megvil{gosítja.‖Ez‖– bizonyos‖értelemben‖– nem ugyanaz, amit a 
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 Lk 2,22 
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 vö. Lk 2,25-32 
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kar{csonyi‖ éjszaka‖ kinyilatkoztatott,‖ amikor‖ a‖ p{sztorok‖ az‖ ist{llóba‖ jöttek?28 Nem 

ugyanezt‖ jelenti‖még‖hangsúlyosabban‖a‖napkeleti‖bölcsek‖tanús{ga?29 De‖M{ria‖fia‖

m{r‖ életének‖ kezdetén‖ – és‖ véle‖ együtt‖ anyja‖ is‖ – megtapasztalja‖ Simeon‖ m{sik‖

kijelentésének‖ igazs{g{t:‖ „jel‖ lesz,‖ amelynek‖ ellene‖ mondanak‛.30 Simeonnak ezen 

szavai‖úgy‖tűnnek‖fel,‖mint‖egy‖m{sodik hírad{s M{ria részére:‖megmutatj{k‖a‖konkrét‖

történelmi‖ keretet,‖ amelyben‖ fi{nak,‖ értetlenségben‖ és‖ f{jdalomban,‖ teljesítenie‖ kell‖

küldetését.‖ Ez‖ a‖ hírad{s‖ egyrészt‖ megerősíti‖ M{ria‖ hitét‖ az‖ isteni‖ ígéretek‖

teljesülésében,‖m{srészt‖ kinyilatkoztatja‖ azt‖ is,‖ hogy‖ hitének‖ engedelmességében‖ a‖

szenvedő‖ Megv{ltó‖ mellett‖ szenvedésben‖ tölti‖ majd‖ életét‖ és‖ anyas{ga‖ komor‖ és‖

f{jdalmas‖ lesz.‖ És‖ valóban,‖ m{r‖ a‖ bölcsek‖ l{togat{sa‖ ut{n,‖ az‖ ő‖ hódolatuk‖ ut{n‖

(„térdre‖ borulva‖ hódoltak‖ neki‛),‖ miut{n‖ {tadt{k‖ aj{ndékaikat,31 M{ri{nak‖ fi{val‖

együtt,‖ József‖ gondoskodó‖ oltalma‖ alatt,‖ Egyiptomba‖ kellett‖ menekülnie,‖ „mert‖

Heródes‖ keresi‖ a‖ gyermeket,‖meg‖ akarja‖ ölni‛.32 És‖Heródes‖ hal{l{ig‖ Egyiptomban‖

kellett maradniok.33  

Lk 2,35 

18. Ez‖ az‖ {ld{s‖ akkor‖ kapta‖ meg‖ teljes‖ jelentését,‖ amikor‖ M{ria‖ fia‖ keresztje‖ alatt‖

{llott.34 A‖zsinat‖ hangsúlyozza,‖ „ez‖ nem‖ történt‖ isteni‖ akarat‖ nélkül‛:‖ „Meggyötört‖

szíve‖ eggyéforrt‖ a‖ szenvedésben‖ Egyszülöttjével,‖ akinek‖ {ldozat{hoz‖ anyai‖

érzelmeivel‖ csatlakozott,‖ szeretetből‖ beleegyezve‖ a‖ tőle‖ született‖ {ldozati‖ b{r{ny‖

leölésébe‛;‖ezzel‖M{ria‖a‖„Fi{val‖való‖egybetartoz{s{t‖hűségesen‖v{llalta‖egészen‖a‖

keresztf{ig‛:35 az‖ egybetartoz{st,‖ a‖ hit‖ {ltal,‖ azzal‖ a‖ hittel,‖ amellyel‖ képes‖ volt‖ a‖

hírad{s‖pillanat{ban‖az‖angyal‖kinyilatkoztat{s{t‖elfogadni.‖Ő‖akkor‖megértette,‖amit‖

mondtak‖neki:‖„Fiad‖nagy‖lesz...‖Az‖Úr‖Isten‖neki‖adja‖atyj{nak,‖D{vidnak‖trónj{t‖és‖

uralkodni‖fog‖J{kob‖h{z{n‖örökké,‖s‖orsz{g{nak‖nem‖lesz‖vége‛.36  

És‖ íme,‖ a‖ kereszt‖ alatt‖ {llva‖ – emberi szemmel‖ nézve‖ – M{ria‖maga‖ a‖ tanúja‖ ezen‖

szavak‖ teljes‖ meghiúsul{s{nak.‖ Az‖ ő‖ fia‖ meghal‖ ezen‖ a‖ f{n,‖ mint‖ egy‖ bűnös.‖

„Megvetett‖ volt,‖ utolsó‖ az‖ emberek‖ között,‖ a‖ f{jdalmak‖ férfia...:‖ megvetett,‖ akit‖

bizony‖nem‖becsültünk‖sokra...,‖akire‖lesújtott‖az‖Isten‛.37 Milyen‖nagy,‖milyen‖hősies‖
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így‖ a‖ „hit‖ engedelmessége‛,‖melyet‖M{ria‖ tanúsított‖ „Isten‖ felfoghatatlan‖ akarata‛‖

előtt.‖ Hogyan‖ adta‖ {t‖ mag{t‖ minden‖ fenntart{s‖ nélkül,‖ miközben‖ „értelmével‖ és‖

akarat{val‖ teljesen‖ meghódolt‛38 annak,‖ akinek‖ „útjai‖ kifürkészhetetlenek‛!39 És‖

milyen‖ hatalmas‖ ugyanakkor‖ a‖ kegyelem‖ műve‖ az‖ ő‖ lelkében,‖ milyen‖ {tható‖ a‖

Szentlélek‖vil{goss{ga‖és‖ereje‖őbenne. 

E‖ hit‖ {ltal‖ fonódott‖ össze‖M{ria‖Krisztussal‖ a‖ „kiüresítésben‛.‖Mert‖ Jézus‖Krisztus‖

„mint‖ Isten‖ az‖ Istennel‖ való‖ egyenlőséget‖ nem tartotta olyan dolognak, amelyhez 

föltétlenül‖ ragaszkodnia‖ kell,‖ hanem‖ szolgai‖ alakot‖ öltött,‖ kiüresítette‖ mag{t,‖ és‖

hasonló‖ lett‖ az‖ emberekhez‛;‖ pontosan‖ itt,‖ a‖ K{lv{ri{n‖ „megal{zta‖ mag{t‖ és‖

engedelmeskedett‖mindhal{lig,‖mégpedig‖ a‖ kereszthal{l{ig‛.40 És a‖ kereszt‖ l{b{n{l‖

lett‖ részesévé‖ M{ria,‖ a‖ hit‖ {ltal,‖ a‖ kiüresítés‖ eme‖ misztérium{nak.‖ Ez‖ tal{n‖ az‖

emberiség‖ történetében‖a‖hit‖ legmélyebb‖„kenószisza‛‖ (kiüresítése):‖M{ria‖ a‖hit‖ {ltal‖

részesedik‖ fia‖ hal{l{ban‖ – a‖megv{ltó‖ hal{lban.‖Az‖ elmenekült‖ tanítv{nyok‖ hitével‖

szemben‖ ez‖ megvil{gosított‖ hit volt.‖ A‖ Golgot{n,‖ a‖ kereszten‖ Jézus‖ egyszer‖ s‖

mindenkorra‖ igazolta,‖ hogy‖ „az‖ ellentmond{s‖ jele‛‖ lesz,‖ ahogyan‖ Simeon‖ ezt‖m{r‖

előre‖megjövendölte.‖Ekkor‖teljesedett‖be‖az‖is,‖amit‖M{ri{nak‖mondott:‖„a‖te‖lelkedet‖

is‖tőr‖j{rja‖{t‛!41 

vö. Lk 2,19.51 

20. Luk{cs‖ evangéliuma‖ elmondja‖ azt‖ az‖ esetet,‖ amikor‖ „egy‖ asszony‖ a‖ tömegből‖

odaki{ltott‛‖ Jézusnak,‖ mondv{n:‖ „boldog‖ a‖ méh,‖ amely‖ kihordott,‖ és‖ az‖ emlő,‖

amelyet‖szopt{l‛.42 Ez‖a‖dicséret‖nyilv{n‖M{ri{nak,‖ Jézus‖ test‖ szerinti‖édesanyj{nak‖

szól.‖ Jézus‖ anyj{t‖ ez‖ az‖ asszony‖ tal{n‖ nem‖ is‖ ismerte‖ személyesen.‖ Amikor‖ Jézus‖

megkezdte‖messi{si‖művét,‖M{ria‖nem‖követte‖őt,‖hanem‖otthon‖maradt‖N{z{retben.‖

Mondhatjuk,‖hogy‖ennek‖az‖ismeretlen‖asszonynak‖a‖szavai‖emelték‖ki‖M{ri{t‖addigi‖

rejtettségéből. 

Ezek‖ a‖ szavak,‖ legal{bb‖ egy‖ pillanatra,‖ felvillantott{k‖ a‖ tömeg‖ előtt‖ Jézus‖

gyermekségének‖evangélium{t.‖Ez‖az‖az‖evangélium,‖amelyben‖M{ria‖mint‖anya‖van‖

jelen,‖mint‖aki‖Jézust‖méhében‖hordta,‖a‖vil{gra‖hozta‖és‖anyai‖szeretettel‖gondozta:‖a‖

t{pl{ló‖ anya‖ teh{t,‖ akire‖ ez‖ az‖ asszony‖ a‖ tömegből‖ felhívja‖ a‖ figyelmet.‖Ez {ltal az 

                                                           
38

 DV 5 
39

 Róm 11,33 
40

 vö. Fil 2,6-8 
41

 Lk 2,35. Mária „együttszenvedéséről” vö. Szent Bernát: Opera V (1968):273. (In Dominica infra octavam 
Assumptionis Sermo 14) 
42

 Lk 11,27 
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anyas{g {ltal Jézus – a‖Magass{gbeli‖Fia43 – valóban‖az ember fia.‖„Test‛,‖mint‖minden‖

ember:‖„Ige,‖aki‖testté‖lett‛.44 Test‖és‖vér‖M{ri{ból!45 

Az‖asszony‖{ld{s{ra,‖mely‖test‖szerinti‖édesanyj{nak‖szólt,‖Jézus‖saj{tosan‖v{laszolt:‖

„H{t‖ még‖ azok‖ milyen‖ boldogok,‖ akik‖ hallgatj{k‖ az‖ Isten‖ szav{t,‖ és‖ hűségesek‖ is‖

maradnak‖hozz{‛.46 A‖testi‖anyas{g‖helyett‖arra‖a‖titokzatos‖ lelki‖kötődésre‖akar‖ itt‖

r{mutatni‖Jézus,‖amely‖Isten‖szav{nak‖hall{s{ból‖és‖követéséből‖ered. 

Ugyanez‖ az‖ utal{s‖ a‖ lelki‖ javak‖ területére‖még‖ jobban‖ kitűnik‖ Jézusnak‖ egy‖m{sik‖

v{lasz{ból,‖melyet‖a‖szinoptikusok‖ jegyeztek‖fel.‖Amikor‖Jézusnak‖ jelentették,‖hogy‖

„kinn‖{llnak‖any{d‖és‖rokonaid,‖és‖l{tni‖szeretnének‛,‖ő‖ezt‖v{laszolta:‖„Az‖én‖any{m‖

és‖ az‖ én‖ testvéreim‖ azok,‖ akik‖ hallgatj{k‖ és‖ megtartj{k‖ Isten‖ igéjét‛.47 Ezt akkor 

mondta,‖amikor‖„végighordozta‖tekintetét‖a‖körülötte‖ülőkön‛‖– olvassuk‖M{rkn{l,48 

M{tén{l‖pedig‖amikor‖„kit{rta‖tanítv{nyai‖felé‖karj{t‛.49 

Ezek‖ a‖ kijelentések‖ összefüggnek‖ azzal‖ a‖ v{lasszal,‖ amelyet‖ a‖ tizenkét‖ éves‖ Jézus‖

adott‖ M{ri{nak‖ és‖ Józsefnek,‖ miut{n‖ harmadnapra‖ r{tal{ltak‖ a‖ jeruzs{lemi‖

templomban. 

Amikor‖ Jézus‖ elhagyta‖ N{z{retet,‖ és‖ nyilv{nos‖ működését‖ megkezdte‖ egész‖

Palesztin{ban,‖ csakis‖ és‖ kiz{rólag‖ azzal‖ foglalkozott,‖ „ami az‖Aty{é‛.50 Hirdette az 

orsz{got,‖az‖„Isten‖orsz{g{t‛‖és‖„az‖Atya‖dolgait‛.‖Ezek‖új‖perspektív{t‖és‖értelmet‖

adnak‖ mindennek,‖ ami‖ emberi,‖ így‖ az‖ emberi‖ célokra‖ és‖ feladatokra‖ vonatkozó‖

kapcsolatoknak‖is.‖Ebben‖az‖új‖dimenzióban‖a‖testvériség‖is‖m{s‖jelentést‖kap,‖mint‖a‖

vér‖ szerinti‖ testvériség,‖ mely‖ azonos‖ szülőktől‖ való‖ lesz{rmaz{st‖ jelent.‖ Sőt Isten 

orsz{g{nak keretében, Isten atyas{g{nak fényében még az „anyas{g” is m{s jelentést kap. A 

Luk{csn{l‖tal{lható‖szavakkal‖Jézus‖az‖anyas{gnak‖ezt‖az‖új‖jelentését‖tanítja. 

Elt{volodik‖ ezzel‖ attól,‖ aki‖ az‖ anyja,‖ a‖ test‖ szerinti‖ anyja?‖ Ott‖ akarja‖ hagyni‖ őt‖ a‖

rejtettség‖ {rnyék{ban,‖ melyet‖ M{ria‖ maga‖ v{lasztott?‖ Még‖ ha‖ a‖ szavak‖ hangz{sa‖

szerint‖ így‖ is‖ tűnne,‖ hangsúlyoznunk‖ kell,‖ hogy‖ az‖ az‖ új‖ és‖ m{sfajta‖ anyas{g,‖

amelyről‖ Jézus‖ tanítv{nyainak‖ beszél,‖ különös‖ módon‖ éppen‖ M{ri{ra‖ vonatkozik.‖
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 vö. Lk 1,32 
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 Jn 1,14 
45

 „Krisztus igazság, Krisztus test: Krisztus igazság Mária lelkében, Krisztus test Mária méhében.” PL 46:938. 
(Szent Ágoston: Sermo 25,7) 
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 Lk 11,28 
47

 vö. Lk 8,20-21 
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 3,32-34 
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 12,47-49 
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 vö. Lk 2,49 
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Nemde‖M{ria‖az első azok között, akik „Isten szav{t hallgatj{k és megtartj{k”?‖És‖nem‖r{‖

vonatkozik‖ mindenekelőtt‖ Jézusnak‖ az‖ a‖ v{lasza,‖ amelyet‖ a‖ tömegből‖ felki{ltó‖

asszony‖ {ld{sként‖ mondott‖ szavaira‖ adott?‖ Kétségtelen,‖ hogy‖M{ria‖ a‖ legméltóbb‖

ezekre‖ az‖ {ldó‖ szavakra‖ m{r‖ csak‖ azért‖ is,‖ mert‖ test‖ szerint‖ Jézus‖ édesanyja‖ lett‖

(boldog‖a‖méh,‖amely‖kihordott,‖és‖az‖emlő,‖amelyet‖szopt{l),‖de‖főként‖azért,‖mert‖a‖

hírad{s‖ első‖ pillanat{ban‖ elfogadta‖ az‖ Úr‖ szav{t,‖ mert‖ hitt‖ neki,‖ mert‖ Isten ir{nt 

engedelmes volt,‖mert‖ a‖ szavakat‖ „megőrizte‛‖ és‖ „szívében‖ gyakran‖ elgondolkodott‖

rajtuk‛,51 és‖ egész‖ életével‖meg‖ is‖ valósította‖ azokat.‖ Ezért‖mondhatjuk:‖ a‖ Jézustól‖

hallott‖dicséret‖egy{ltal{n‖nincs‖ellentétben‖– a‖l{tszat‖ellenére‖sem‖– azzal, amit az 

ismeretlen‖asszony‖fejezett‖ki,‖hanem‖a‖kettő‖pontosan‖Szűz‖M{ri{ban‖tal{lkozik,‖aki‖

egyedül‖nevezte‖mag{t‖az‖„Úr‖szolg{lój{nak‛.52 Ha‖igaz,‖hogy‖„boldognak‖hirdeti‖őt‖

minden‖ nemzedék‛,53 elmondhatjuk,‖ hogy‖ az‖ az‖ ismeretlen‖ „asszony‖ a‖ tömegből‛‖

volt‖az‖első,‖aki,‖b{r‖nem‖tudatosan,‖de‖elsőként‖erősítette‖meg‖a‖Magnificat‖prófétai‖

sor{t,‖elindítv{n‖ez{ltal‖a‖Magnificat‖énekét‖minden‖sz{zadokra. 

Ha‖M{ria‖hite révén az‖örök‖Fiú‖testi‖anyja‖lett,‖akit‖a‖Szentlélek‖erejében‖az‖Aty{tól‖

kapott‖ szüzességének‖ sértetlenségében,‖ akkor‖ ugyanabban‖ a‖ hitben‖ felfedezte‖ és‖

elfogadta‖az‖anyas{gnak‖azt‖a‖m{sik‖dimenziój{t‖is,‖melyet‖Jézus‖messi{si‖küldetése‖

sor{n‖ kinyilatkoztatott.‖ Elmondhatjuk,‖ hogy‖ az‖ anyas{gnak‖ ez‖ a fogalma‖ m{r‖

kezdettől,‖ azaz‖ fi{nak‖ fogantat{sa‖ és‖ születése‖ pillanat{tól‖M{ria‖ saj{tja‖ volt.‖ Ettől‖

fogva‖ volt‖ az,‖ „aki‖ hitt‛.‖ De‖ amikor‖ szemei‖ előtt‖ és‖ lelkében‖ felt{rult‖ fia‖ messi{si‖

küldetése,‖önmag{tól‖v{lt‖egyre‖nyitottabb{‖arra‖az‖„új‛‖anyas{gra,‖amely‖az‖ő,‖ fia‖

melletti‖ szerepét‖ felt{rta.‖Nemde‖m{r‖kezdetben,‖azaz‖a‖hírülad{s‖ idején‖kimondta:‖

„Íme‖az‖Úr‖szolg{ló‖le{nya;‖legyen‖nekem‖a‖te‖igéd‖szerint‛?54 M{ria‖egyre‖jobban‖és‖

{tfogóbban‖hallotta‖azt‖az‖igét,‖egyre‖vil{gosabb{‖v{lt‖előtte‖– oly‖mértékben,‖„mely‖

meghalad‖minden‖értelmet‛55 – az‖élő‖ Isten‖kit{rulkoz{sa.‖Bizonyos‖értelemben‖ így‖

v{lt‖fi{nak‖első‖„tanítv{ny{v{‛‖az‖anya,‖M{ria,‖akinek‖először‖szólt:‖Kövess‖engem‛,‖

előbb,‖mint‖az‖apostoloknak‖vagy‖b{rki‖m{snak.56 
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 vö. Lk 1,38.45; 2,19.51 
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 Lk 1,38 
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 vö. Lk 1,48 
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 Lk 1,38 
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 vö. Ef 3,19 
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Szent II. J{nos P{l p{pa: Redemptoris custos 

 

vö. Lk 2,21 

 

A körülmetélés 

11. A‖fiúgyermek‖körülmetélése‖az‖apa‖első‖vall{si‖kötelezettsége‖(vö.‖Lk‖2,21),‖ezért‖

József‖ezzel‖a‖rítussal‖Jézus‖feletti‖jog{t‖és‖kötelességét‖gyakorolta. 

Az‖elv,‖amely‖szerint‖az‖Ószövetség‖valamennyi‖ritu{lis‖szok{sa‖a‖„valós{g‖{rnyéka‛‖

(vö.‖Zsid‖9,9‖köv.;‖ 10,1),‖megmagyar{zza,‖hogy‖ Jézus‖miért‖ fogadja‖el‖azokat.‖Mint‖

minden‖m{s‖ rítus,‖ a‖ körülmetélés‖ rítusa‖ is‖ Jézusban‖nyeri‖ el‖ „beteljesedését‛.‖ Isten‖

szövetsége‖Ábrah{mmal,‖amelynek‖jele‖a‖körülmetélés‖volt‖(vö.‖Ter‖17,13),‖Jézusban‖

nyeri‖ el‖ teljes‖ érvényességét‖ és‖ tökéletes‖ megvalósul{s{t,‖ mert‖ Jézusban‖ „Isten‖

valamennyi‖ígérete‖'Igenné'‖v{lt‛‖(vö.‖2Kor‖1,20).‖ 

 

Lk 2,22 köv; Lk 2,33; vö. Lk 2,30-34 

 

Jézus bemutat{sa a templomban 

13. Ez‖a‖szertart{s,‖amelyről‖Luk{cs‖tudósít‖(2,22‖köv.),‖mag{ban‖foglalja‖az‖

elsőszülött‖kiv{lt{s{t,‖és‖megvil{gítja‖a‖tizenkét‖éves‖Jézus‖jelenlétét‖a‖templomban. 

Az elsőszülött kiv{lt{sa az‖atya‖m{sik‖fontos‖kötelessége,‖amelyet‖József‖teljesít.‖Az‖

elsőszülött‖a‖Szövetség‖népét‖péld{zta,‖amely‖megszabadult‖a‖szolgas{gból,‖hogy‖

Istenhez‖tartozzon.‖Jézus,‖aki‖a‖megv{lt{s‖igazi‖„{ra‛‖(vö.‖1Kor‖6,20;‖7,23;‖1Pt‖1,19),‖itt‖

nemcsak‖„beteljesíti‛‖az‖ószövetségi‖előír{st,‖hanem‖egyúttal‖messze‖túlmegy‖azon,‖

hiszen‖ő‖nem‖egyszerűen‖egy‖a‖megv{ltandók‖közül,‖hanem‖maga‖a‖megv{lt{s‖igazi‖

szerzője. 

Amint‖az‖evangélista‖kiemeli,‖Jézus‖atyja‖és‖édesanyja‖csod{lkoztak‖azon,‖amit‖

Simeon‖fiukról‖mondott‖(Lk‖2,33),‖különösen‖{lmélkodtak‖szavain,‖amikor‖Istenhez‖

intézett‖himnusz{ban‖Jézus‖mint‖„üdvösség‛  szerepel,‖melyet‖„minden‖nép‖színe‖

előtt‖készítettél,‖vil{goss{gul‖a‖pog{nyok‖megvil{gít{s{ra,‖és‖dicsőségül‖népednek,‖

Izraelnek‛.‖Kissé‖később‖pedig‖elhangzik:‖„jel‖lesz,‖amelynek‖ellene‖mondanak‛‖(vö.‖

Lk 2,30-34).  

Lk 2,39-40 

 

Menekülés Egyiptomba 
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14. Miut{n‖ Jézust‖ bemutatt{k‖ a‖ templomban,‖ Luk{cs‖ evangélista‖ megjegyzi:‖

„Elvégeztek‖mindent‖ az‖Úr‖ törvénye‖ szerint,‖ azt{n‖ visszatértek v{rosukba,‖ a galileai 

N{z{retbe.‖ A‖ gyermek‖ pedig‖ növekedett‖ és‖ erősödött.‖ Bölcsesség‖ töltötte‖ el‖ és‖

Istennek kedve telt benne‛  (Lk 2,39-40).  

M{té‖szövege‖szerint‖a‖Galile{ba‖való‖visszatérés‖előtt‖történt‖még‖egy‖nagyon‖fontos‖

esemény,‖amelyre‖az‖ isteni‖Gondviselés‖újra‖ Józsefet‖haszn{lta‖ fel.‖Ezt‖olvashatjuk:‖

„Miut{n‖ a‖ bölcsek‖ elmentek,‖ megjelent‖ Józsefnek‖ {lm{ban‖ az‖ Úr‖ angyala, s ezt 

mondta neki: 'Kelj föl, fogd a gyermeket és anyj{t, menekülj Egyiptomba,‖ és‖maradj‖ott,‖

amíg‖ nem‖ szólok,‖ mert‖ Heródes‖ keresi‖ a‖ gyermeket,‖ hogy‖ megölje'‛‖ (Mt‖ 2,13).‖ A‖

napkeleti‖ bölcsek‖ érkezésekor‖ Heródes‖ is‖ hallott‖ a‖ „zsidók‖

kir{ly{nak‛  megszületéséről‖ (vö.‖ Mt‖ 2,2).‖ Amikor‖ a‖ bölcsek‖ elhagyt{k‖ v{ros{t,‖

„Betlehemben‖és‖környékén‖megöletett‖minden‖fiúgyermeket‖2‖éves‖korig‛‖(Mt‖2,16).‖

Azzal,‖ hogy‖ mindet‖ legyilkoltatta,‖ „a‖ zsidók‖ újszülött‖ kir{ly{t‛‖ akarta‖ megölni,‖

akinek‖ születéséről‖ a‖ bölcsek‖ n{la‖ tett‖ l{togat{sa‖ sor{n‖ szerzett‖ tudom{st.‖ Ezért‖

József,‖ miut{n‖ {lm{ban‖megkapta‖ a‖ figyelmeztetést,‖ „felkelt‖ éjszaka‖ és‖ Egyiptomba 

menekült a‖ gyermekkel‖ és‖ anyj{val.‖ Ott‖maradt‖Heródes hal{l{ig. Mert kellett, hogy 

beteljesedjen‖ az,‖ amit‖ az‖Úr‖mondott‖ prófét{ja‖ {ltal:‖ 'Egyiptomból‖ hívtam‖ fiamat'‛‖

(Mt 2,14-15;‖vö.‖Oz‖11,1).‖ 

Jézus‖ visszatérése‖ Betlehemből‖N{z{retbe‖ így‖ vezetett‖ teh{t‖ Egyiptomon‖ keresztül.‖

Amiként‖ Izrael‖ a‖ szolgas{g‖ h{z{ból‖ a‖ kivonul{s‖ és‖ visszatérés‖ útj{ra‖ lépett,‖ hogy‖

megkezdődjön‖ az‖ Ószövetség,‖ hasonlóképpen‖ Isten gondviselése misztérium{nak 

letéteményese és segítője,‖ József‖ szintén‖ sz{mkivetésben‖ virrasztott‖ afölött,‖ aki‖ majd‖

megvalósítja‖az‖Újszövetséget. 

Lk 2,40 

 

Jézus a templomban 

15. Az‖angyali‖üdvözlet‖óta‖M{ri{val‖együtt‖bizonyos‖módon‖József‖is‖részese‖annak‖

a‖Istennél‖öröktől fogva elrejtett titoknak,‖amely‖végül‖is‖testet‖öltött: 

„Az‖ Ige‖ testté‖ lett‖ és‖közöttünk‖élt‛‖ (Jn‖1,14).‖Emberek‖között‖ élt,‖ élettere‖ a n{z{reti 

Szent Csal{d volt,‖ egy‖a‖kis‖galileai‖v{roska‖sok‖csal{dja‖közül,‖ egy‖ Izrael‖ földjének‖

sz{mos‖ csal{dja‖ között.‖ A‖ gyermek‖ Jézus‖ ott‖ „növekedett‖ és‖ erősödött.‖ Bölcsesség‖

töltötte‖el‖és‖Istennek‖kedve‖telt‖benne‛‖(Lk‖2,40).‖Az‖evangéliumok‖néh{ny‖szóban‖

foglalj{k‖össze‖a „rejtett” élet hosszú időtartam{t,‖mely‖alatt‖Jézus messi{si‖küldetésére‖
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készült.‖Egyetlen‖pillanat‖kivétel‖e‖rejtettség‖alól,‖amelyet‖Luk{cs evangéliuma ír‖le:‖az a 

húsvét Jeruzs{lemben, amikor Jézus tizenkét éves volt. 

Jézus‖ ifjú‖ zar{ndokként‖ vett‖ részt‖ M{ri{val‖ és‖ Józseffel‖ ezen‖ az‖ ünnepen.‖ „Az‖

ünnepnapok‖ elteltével‖ hazafelé‖ indultak.‖A‖ gyermek‖ Jézus‖ azonban‖ Jeruzs{lemben‖

maradt,‖anélkül,‖hogy‖szülei‖tudt{k‖volna‛  (Lk‖2,43).‖Egy‖nap‖elteltével‖vették‖észre‖

eltűnését,‖és‖elkezdték‖keresni‖„a‖rokonok‖és‖ismerősök‖között‛.‖„H{rom‖nap‖múlva‖

megtal{lt{k‖ a‖ templomban,‖ ott‖ ült‖ a‖ tanítók‖ között,‖ hallgatta‖ és‖ kérdezgette‖ őket.‖

Akik‖ csak‖ hallgatt{k,‖ csod{lkoztak‖ okoss{g{n‖ és‖ feleletein‖ (Lk‖ 2,46-47).‖ M{ria‖

megkérdezte:‖ „Gyermekem,‖ miért‖ tetted‖ ezt‖ velünk?‖ Aty{d és én b{nkódva 

kerestünk‛  (Lk‖2,48).‖Jézus‖v{lasza‖azonban‖olyan‖volt,‖hogy‖egyikük‖sem‖értette,‖mit‖

is‖ akar‖ mondani‖ vele.‖ Ezt‖ mondta:‖ „Miért‖ kerestetek?‖ Nem‖ tudt{tok,‖ hogy‖ nekem 

Aty{m dolgaiban kell f{radoznom?‛‖(Lk‖2,49-50).  

Ezt‖ a‖ v{laszt‖ hallotta‖ József,‖ akit‖M{ria‖ éppen‖ az‖ előbb‖ „Jézus‖ atyj{nak‛‖ nevezett. 

Valóban‖mindenki‖így‖beszélt‖és‖így‖is‖gondolta:‖Jézust‖„József‖fi{nak‖tartott{k‛‖(Lk‖

3,23)‖az‖emberek.‖Mindazon{ltal‖Jézus‖templombeli‖v{lasza‖a‖„feltételezett‖ap{nak‛‖

bizony{ra‖ emlékezetébe‖ idézte,‖ amit‖ egy‖ éjszaka,‖ tizenkét‖ évvel‖ azelőtt‖ hallott:‖

„József,‖...‖ne‖félj‖magadhoz‖venni‖feleségül‖M{ri{t,‖mert‖a gyermek, akit méhében hord, 

a Szentlélektől van.‛‖ M{r‖ attól‖ fogva‖ tudta,‖ hogy‖ Isten‖ titk{nak‖ őrzője‖ és‖

letéteményese,‖ a‖ tizenkét‖ éves‖ Jézus‖ pedig‖ éppen‖ ezt a titkot idézte emlékezetébe: 

„Aty{m‖dolgaiban‖kell‖f{radoznom.‛ 

Szent II. J{nos P{l p{pa: Evangelium vitae 

Lk 2,34–35 

„Nagy jel tűnt föl az égen: egy napba öltözött asszony”: M{ria és az Egyh{z anyas{ga 

103.‖ Az‖ Egyh{z‖ és‖ M{ria‖ misztérium{nak‖ kölcsönös‖ összefüggése‖ vil{gosan‖

megmutatkozik‖a‖Jelenések‖könyvében‖leírt‖„nagy‖jelben‛:‖„Nagy‖jel‖tűnt‖föl‖az‖égen,‖

egy‖ napba‖ öltözött‖ asszony,‖ kinek‖ l{ba‖ alatt‖ a‖ hold,‖ fején‖ tizenkét‖ csillagból‖ a‖

korona‛.57 E‖jelben‖az‖Egyh{z‖saj{t‖misztérium{nak‖képét‖ismeri‖föl:‖a‖történelemben‖

élve‖tudja,‖hogy‖fölülmúlja‖a‖történelmet,‖mert‖itt‖a‖földön‖Isten‖orsz{g{nak‖„csír{ja‖

és‖ kezdete.‛58 Ezt‖ a‖ misztériumot‖ l{tja‖ az‖ Egyh{z‖ teljesen‖ és‖ példaszerűen‖

megvalósulva‖ M{ri{ban.‖ Ő‖ a‖ dicsőséges‖ asszony,‖ akiben‖ Isten‖ terve‖ a‖

legtökéletesebben‖megvalósulhatott.‖ 
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A‖„napba‖öltözött‖asszony‛‖– mondja‖a‖Jelenések‖könyve‖– „{ldott‖{llapotban‖volt‛.59 

Az‖ Egyh{z‖ tudja,‖ hogy‖ az‖Úr‖ Krisztust‖ a‖ vil{g‖Üdvözítőjét‖ hordozza,‖ s‖ hogy‖ arra‖

hivatott,‖ hogy‖ a‖vil{gnak‖ aj{ndékozza‖ őt‖ az{ltal,‖ hogy‖újj{szüli‖ az‖ embereket‖ Isten‖

életére.‖Nem‖ szabad‖ elfelejteni‖ azonban,‖ hogy‖ e‖ küldetés‖M{ria‖ anyas{ga‖ {ltal‖v{lt‖

lehetségessé,‖ aki‖ méhében‖ foganta‖ és‖ vil{gra‖ szülte‖ azt,‖ aki‖ „Isten‖ az‖ Istentől‛,‖

„valós{gos‖ Isten‖a‖valós{gos‖ Istentől‛.‖M{ria‖valóban‖ Isten‖Anyja,‖ Istenszülő, kinek 

anyas{g{ban‖ a‖ legmagasabbra‖ emeltetett‖ az‖ Istentől‖ minden‖ nőbe‖ írt‖ hivat{s‖ az‖

anyas{gra.‖ Így‖M{ria‖az‖Egyh{z‖mintaképe,‖ő‖az‖„új‖Éva‛,‖a‖hívők‖anyja,‖az‖„élők‛‖

anyja.60  

Az‖ Egyh{z‖ annak‖ is‖ tudat{ban‖ van,‖ hogy‖ lelki‖ anyas{ga‖ csak‖ gyötrelmek‖ és‖

„vajúd{sok‛61 közepette‖ valósul‖ meg,‖ azaz‖ örökös‖ küzdelemben‖ a‖ rossz‖ erőivel,‖

melyek‖végighúzódnak‖a‖vil{gon‖és‖prób{lj{k‖ lepecsételni‖az‖emberek‖szívét,‖hogy‖

ellen{llhassanak‖Krisztusnak:‖„Benne‖élet‖volt‖és‖az‖élet‖volt‖az‖emberek‖vil{goss{ga;‖

a‖vil{goss{g‖a‖sötétségben‖vil{gít,‖de‖a‖sötétség‖nem‖fogta‖föl.‛62  

Miként‖az‖Egyh{znak,‖M{ri{nak‖is‖a‖szenvedés‖jegyében‖kellett‖megélnie‖anyas{g{t:‖

„Jel‖lesz,‖melynek‖ellene‖mondanak,‖hogy‖kinyilv{nuljon‖sok‖szív‖gondolata...‖És‖a‖te‖

lelkedet‖is‖kard‖j{rja‖{t.‛63 Az‖Üdvözítő‖életének‖kezdetén‖Simeon‖M{ri{hoz‖intézett‖

szavaiban‖össze‖van‖foglalva‖az‖a‖Jézus‖és‖vele‖együtt‖M{ria‖ellen‖ir{nyuló‖elutasít{s,‖

mely‖csúcspontj{t‖a‖K{lv{ri{n‖éri‖el.‖„Jézus‖keresztje‖mellett‛64 M{ria‖részese‖annak‖

az‖aj{ndékoz{snak,‖mellyel‖a‖Fiú‖önmag{t‖adja:‖fölaj{nlja‖Jézust,‖odaadja‖Őt,‖végleg‖

megszüli‖sz{munkra.‖Az‖angyali‖üdvözlet‖napj{n‖kimondott‖„igen‛‖a‖kereszt‖napj{n‖

érett‖meg‖egészen,‖amikor‖M{ria‖sz{m{ra‖eljött‖az‖ idő,‖hogy‖elfogadjon,‖s‖mint‖ fi{t‖

vil{gra‖ szüljön‖ minden‖ tanítv{nny{‖ lett‖ embert,‖ feléje‖ fordítv{n‖ a‖ Fiú‖ megv{ltó‖

szeretetét:‖ „Amikor‖ Jézus‖ l{tta,‖ hogy‖ ott‖ {ll‖ Anyja,‖ s‖ mellette‖ a‖ tanítv{ny,‖ akit‖

szeretett,‖mondta‖Anyj{nak:‖'Asszony,‖íme‖a‖fiad!'‛65 
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Szent II. J{nos P{l p{pa: Ecclesia de Eucharistia 

Lk 2,22; vö. Lk 2,34-35 

56.‖M{ria‖egész‖Krisztus‖mellett‖eltöltött‖életével‖– és‖nemcsak‖a‖K{lv{ri{n‖– mag{év{‖

tette az Eucharisztia {ldozat-jellegét.‖ Amikor‖ fölvitte‖ a‖ kisded‖ Jézust‖ a‖ jeruzs{lemi‖

templomba‖ „hogy‖ fölaj{nlj{k‖ az‖ Úrnak‛‖ (Lk 2,22), hallotta, hogy az agg Simeon 

megjövendöli‖ erről‖ a‖gyermekről:‖ „jel‖ lesz,‖ amelynek‖ ellene‖mondanak‛,‖ és‖ „kard‛‖

fogja‖ {tj{rni‖ az‖ ő‖ lelkét‖ is‖ (vö. Lk 2,34-35).‖ Megjövendölték‖ a‖ megfeszített‖ Fiú‖

dr{m{j{t,‖ s‖ vele‖ együtt‖ a‖ Kereszt‖ l{b{n{l‖ {lló‖ M{ria‖ stabat Materét is.‖ M{ria,‖ aki‖

napról‖ napra‖ készült‖ a‖ K{lv{ri{ra‛,az‖ elővételezett‖ Eucharisztia‛‖ – úgy‖ is‖

mondhatjuk,‖hogy‖a‖v{gy‖és‖a‖fölaj{nl{s‖„lelki‖{ldoz{s{nak‛‖– {llapot{ban‖élt,‖ami‖a‖

Fi{val‖ való‖ együttszenvedésben‖ teljesedett‖ be;‖ a‖ húsvét‖ ut{ni‖ időben‖ pedig‖ az‖

apostolok‖{ltal‖vezetett‖és‖a‖szenvedés‖„emlékezeteként‛‖ünnepelt‖Euchariszti{n‖való‖

részvételben‖élt‖tov{bb. 

El tudjuk-e‖képzelni,‖mit‖érzett‖M{ria,‖amikor‖Péter,‖ J{nos,‖ Jakab‖és‖a‖többi‖apostol‖

sz{j{ból‖hallotta‖az‖Utolsó‖Vacsora‖szavait:‖„Ez‖az‖én‖testem,‖mely‖értetek‖adatik‛‖(Lk 

22,19)?‖ Az‖ {ldozatul‖ adott‖ és‖ a‖ szentségi‖ jelekben megjelenő‖ test‖ ugyanaz,‖ mint‖

amelyet‖ ő‖ fogant‖ a‖ méhében!‖ Az‖ Eucharisztia‖ vétele‖M{ria‖ sz{m{ra‖ azt‖ jelentette,‖

hogy‖újra‖mag{ba‖fogadja‖azt‖a‖szívet,‖mely‖együtt‖dobogott‖az‖övével,‖és‖újra‖{télte,‖

amit a Kereszt alatt tapasztalt. 

XVI. Benedek p{pa: Sacramentum caritatis 

 

vö. Lk 2,19.51 

 

Az Eucharisztia és Szűz M{ria  

33.‖ Az‖ Eucharisztia‖ és‖ az‖ egyes‖ szentségek‖ kapcsolat{ból‖ és‖ a‖ szent‖misztériumok‖

eszkatologikus‖ jelentéséből‖ kirajzolódik‖ a‖ keresztény‖ lét‖ teljes‖ arca,‖ mely‖ arra‖

hivatott, hogy minden pillanatban‖ lelki‖ kultusz,‖ önmag{ból‖ fölaj{nlott,‖ Istennek‖

kedves‖ {ldozat‖ legyen.‖ És‖ ha‖ igaz,‖ hogy‖ mi‖ valamennyien‖ még‖ úton‖ vagyunk‖

reményünk‖ teljes‖ beteljesedése‖ felé,‖ ez‖ nem‖ z{rja‖ ki‖ azt,‖ hogy‖ m{r‖ most‖ h{l{val‖

ismerjük‖el,‖hogy‖mindaz,‖amit‖Isten‖nekünk‖aj{ndékozott,‖teljesen‖megvalósult‖Szűz‖

M{ri{ban,‖ Isten‖ Anyj{ban‖ és‖ a‖ mi‖ any{nkban:‖ az‖ ő‖ testben‖ és‖ lélekben‖ történt‖

mennybevétele‖ sz{munkra‖ a‖ biztos‖ remény‖ jele,‖ mert‖ nekünk,‖ akik‖ az‖ időben‖

zar{ndokolunk,‖mutatja‖azt‖az‖eszkatologikus‖célt,‖melyet‖az‖Eucharisztia szentsége‖

m{r‖most‖megízleltet‖velünk. 
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A‖szentséges‖Szűzben‖l{tjuk‖tökéletesen‖megvalósulva‖azt‖a‖szentségi‖módozatot‖is,‖

mellyel‖Isten‖közeledik‖a‖maga‖üdvözítő‖kezdeményezésével‖az‖emberhez‖és‖{töleli‖

őt.‖Az‖angyali‖üdvözlettől‖pünkösdig‖a‖N{z{reti‖M{ria‖úgy‖jelenik‖meg,‖mint‖akinek‖

a‖ szabads{ga‖ teljesen‖ Isten‖ akarat{nak‖ rendelkezésére‖ {ll.‖ Az‖ ő‖ szeplőtelen‖

fogantat{sa‖ az‖ isteni‖ szó‖ ir{nti‖ feltétlen‖ tanulékonys{g{ban‖mutatkozik‖meg‖ egész‖

különlegesen.‖ Az‖ engedelmes‖ hit‖ hat{rozza‖meg‖ egész‖ életét‖minden‖ pillanat{ban‖

Isten‖tevékenysége‖előtt.‖A‖figyelmesen‖hallgató‖Szűz‖teljes‖összhangban‖él‖az‖isteni‖

akarattal;‖ őrzi‖ a‖ szívében‖az‖ Istentől‖ jött‖ szavakat,‖ s‖mozaikszemekként‖összerakva‖

azokat,‖ tanulja‖ egyre‖ mélyebben‖ megérteni‖ a‖ hallottakat‖ (vö.‖ Lk‖ 2,19.51);‖ M{ria‖ a‖

nagy‖ Hívő,‖ aki‖ teljes‖ bizalommal‖ Isten‖ kezébe‖ adja‖ mag{t‖ és‖ r{hagyatkozik‖ az‖ Ő‖

akarat{ra.66 Ez‖ a‖misztérium‖ egyre‖ intenzívebbé‖ v{lt,‖ egészen‖ addig,‖ hogy‖ teljesen‖

beleolvadt‖Krisztus‖megv{ltó‖küldetésébe.‖Miként‖a‖II.‖Vatik{ni‖Zsinat‖tanítja,‖„maga‖

a Boldogs{gos‖ Szűz‖ is‖ a‖ hit‖ zar{ndokútj{t‖ j{rta,‖ Fi{val‖ való‖ egybetartoz{s{t‖

hűségesen‖v{llalta‖egészen‖a‖keresztig,‖mely‖alatt‖az‖isteni‖terv‖szerint‖ott‖{llt‖(vö.‖Jn‖

19,25),‖ meggyötört‖ szíve‖ eggyé‖ forrt‖ a‖ szenvedésben‖ Egyszülöttjével,‖ akinek‖

{ldozat{hoz‖ anyai‖ lélekkel‖ csatlakozott,‖ szeretetből‖ beleegyezve‖ a‖ tőle‖ született‖

{ldozati‖ B{r{ny‖ föl{ldoz{s{ba;‖ végül‖ maga‖ Jézus‖ Krisztus‖ a‖ kereszten‖ haldokolva‖

any{ul‖adta‖őt‖a‖tanítv{nynak:‖>Asszony,‖íme‖a‖te‖fiad!<‖(vö.‖Jn‖19,26-27.)‛67 M{ria‖az‖

angyali‖üdvözlet‖pillanat{tól‖a‖keresztig‖hallgatta‖az‖Igét,‖aki‖benne‖testté‖lett,‖s‖végül‖

elnémult‖ a‖ hal{l‖ hallgat{s{ban.‖Végül‖ ő‖ az,‖ aki‖ karjaiba‖ vette‖ a‖ föl{ldozott,‖ imm{r‖

élettelen‖ testét‖ annak,‖ aki‖ valóban‖ szerette‖ övéit,‖ „mindvégig‛‖ (Jn‖ 13,1). 

Ezért‖ valah{nyszor‖ az‖ eucharisztikus‖ liturgi{ban‖ Krisztus‖ testéhez‖ és‖ véréhez‖

közeledünk,‖ őhozz{‖ is‖ közeledünk,‖ aki‖ teljesen‖ egyesülve‖ vele,‖ az‖ egész‖Egyh{zért‖

mag{ra‖v{llalta‖Krisztus‖{ldozat{t.‖A‖Szinódusi‖Aty{k‖joggal‖mondj{k,‖hogy‖„M{ria‖

indította‖el‖az‖Egyh{z‖ részesedését‖a‖Megv{ltó‖{ldozat{ban‛.68 Ő‖a‖szeplőtelen,‖aki‖

föltételek‖nélkül‖elfogadja‖Isten‖aj{ndék{t‖és‖így‖kapcsolódik‖az‖üdvözítés‖művéhez.‖

A‖N{z{reti‖M{ria,‖a‖születő‖Egyh{z‖ikonja,‖a‖modellje‖annak,‖hogy‖miként‖vagyunk‖

hivatva‖valamennyien‖befogadni‖ azt‖ az‖ aj{ndékot,‖ amit‖ Jézus‖ önmag{ból‖ készít‖ az‖

Euchariszti{ban. 
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XVI. Benedek p{pa: Spe salvi 

 

Lk 2,25; vö. Lk 2,35; Lk 2,38 

 

50.‖Ezért‖ki{ltunk‖hozz{:‖Szentséges‖Szűz‖M{ria,‖te‖azon‖al{zatos‖és‖nagy‖lelkek‖közé‖

tartozt{l‖Izraelben,‖akik‖– mint Simeon – „v{rt{k‖Izrael‖vigasztal{s{t‛‖(Lk 2,25), akik 

mint‖ Anna,‖ remélték‖ „Jeruzs{lem‖megv{lt{s{t‛‖ (Lk 2,38).‖ Te‖ Izrael‖ szent‖ Ír{sainak‖

lelkületét‖élted,‖melyek‖a‖reményről‖beszéltek‖– az‖ígéretről,‖amely‖Ábrah{mnak‖és‖

az‖ ő‖ utód{nak‖ adatott‖ (vö.‖ Lk 1,55).‖ Így‖ értjük‖ azt‖ a‖ szent‖ félelmet,‖ mely‖ elfogott,‖

amikor‖ Isten‖ angyala‖ belépett‖ a‖ kamr{dba,‖ és‖ azt‖ mondta,‖ hogy‖ neked‖ kell‖

megszülnöd‖ azt,‖ akiben‖ Izrael‖ remélt,‖ akire‖ a‖ vil{g‖ v{rt.‖ Általad,‖ a‖ te‖ igened‖ {ltal‖

kellett‖ évezredek‖ reményének‖ megvalósulnia,‖ belépnie‖ ebbe‖ a‖ vil{gba‖ és‖ a‖ vil{g‖

történelmébe.‖Meghajolt{l‖ e‖ feladat‖ nagys{ga‖ előtt,‖ és‖ igent‖ mondt{l:‖ „Íme,‖ az‖ Úr‖

szolg{lóle{nya,‖ legyen‖ nekem‖ a‖ te‖ igéd‖ szerint‛‖ (Lk 1,38).‖ Amikor‖ szent‖ örömben‖

Júdea‖ hegyein‖ {t‖ a‖ nagynénédhez,‖ Erzsébethez‖ siettél,‖ az‖ eljövendő‖ Egyh{z‖ képe‖

lettél,‖mely‖ a‖vil{g‖ reményét‖hordozza‖méhében‖a‖ történelem‖hegyein‖ j{rva.‖De‖az‖

öröm‖ mellett,‖ melyet‖ Magnificatoddal‖ beleénekeltél‖ az‖ évsz{zadokba,‖ tudt{l‖ a‖

prófét{k‖sötét‖ szavairól,‖melyeket‖ Isten‖Szolg{j{nak‖evil{gi‖ szenvedéséről‖mondtak‖

el.‖A‖betlehemi‖ ist{llóbeli‖ születés‖ fölött‖ott‖ragyogott‖az‖angyalok‖ fényessége,‖akik‖

örömhírt‖mondtak‖a‖p{sztoroknak,‖de‖nagyon‖tapasztalható‖volt‖Isten‖szegénysége‖is‖

ebben‖a‖vil{gban.‖Az‖agg‖Simeon‖a‖kardról‖beszélt,‖mely‖{t‖fogja‖j{rni‖a‖szívedet‖(vö.‖

Lk 2,35), az ellentmond{s‖ jeléről,‖ami‖a‖te‖Fiad‖lesz‖ebben‖a‖vil{gban.‖Amikor‖Jézus‖

megkezdte‖nyilv{nos‖működését,‖ vissza‖ kellett‖ húzódnod,‖ hogy‖növekedhessen‖ az‖

az‖új‖csal{d,‖melynek‖megalapít{s{ra‖ő‖jött,‖s‖amelynek‖azokból‖kellett‖kinőnie,‖akik‖

az‖ ő‖ szav{t‖ hallgatt{k‖ és‖ követték‖ (vö.‖ Lk 11,27).‖ Jézus‖ első‖ tetteinek‖ nagys{ga‖ és‖

öröme‖mellett‖a‖n{z{reti‖zsinagóg{ban‖tapasztalnod‖kellett‖az‖„ellentmond{s‖jeléről‛‖

szóló‖szavak‖igazs{g{t‖(vö.‖Lk 4,28).‖Átélted‖az‖ellenségeskedés‖és‖az‖elutasít{s‖egyre‖

növekvő‖ hatalm{t,‖ mely‖ Jézus‖ körül‖ egyre‖ szorosabbra‖ z{rult‖ egészen‖ a‖ kereszt‖

ór{j{ig,‖amikor‖l{tnod‖kellett,‖hogy‖a‖vil{g‖Üdvözítője,‖D{vid‖örököse,‖Isten‖Fia‖gúny‖

célt{bl{jaként,‖ gonosztevők‖ között‖ hal‖meg,‖mint‖ aki‖ kudarcot‖ vallott.‖ Hallottad‖ a‖

szót:‖ „Asszony,‖ íme‖ a‖ te‖ Fiad‛‖ (Jn 19,27).‖ A‖ keresztről‖ új‖ küldetést‖ kapt{l.‖ A‖

keresztnél‖ új‖ módon‖ lettél‖ anya:‖ mindazok‖ anyja,‖ akik‖ hisznek‖ a‖ te‖ Fiadnak‖ és‖

követni‖akarj{k‖őt.‖A‖f{jdalom‖kardja‖{tj{rta‖a‖szívedet.‖Meghalt‖a‖remény?‖A‖vil{g‖

végleg‖ fényesség‖ nélkül‖ maradt?‖ Céltalan‖ lett‖ az élet?‖ Abban‖ az‖ ór{ban‖ minden‖

bizonnyal‖újra‖hallottad‖bensődben‖az‖angyal‖szav{t,‖mellyel‖ő‖az‖ígéret‖pillanat{ban‖

félelmedre‖v{laszolt:‖„Ne‖félj,‖M{ria!‛‖(Lk 1,30)‖H{nyszor‖mondta‖az‖Úr,‖a‖te‖Fiad‖a‖

tanítv{nyainak:‖ „Ne‖ féljetek!‛‖A‖Golgota‖ éjszak{j{ban‖ a szívedben‖ újra‖ hallottad‖ a‖
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szót.‖ Tanítv{nyainak‖ az‖ {rul{s‖ ór{ja‖ előtt‖ mondta:‖ „Bízzatok,‖ én‖ legyőztem‖ a‖

vil{got!‛‖(Jn 16,33)‖„Ne‖nyugtalankodjék‖a‖szívetek‖és‖ne‖csüggedjen!‛‖(Jn 14,27)‖„Ne‖

félj,‖M{ria!‛‖A‖n{z{reti‖ór{ban‖az‖angyal‖ezt‖is‖mondta‖neked:‖„Orsz{g{nak‖nem‖lesz‖

vége‛‖ (Lk 1,33).‖ Vége‖ lett,‖ mielőtt‖ elkezdődött‖ volna?‖ Nem,‖ a‖ kereszt‖ alatt‖ Jézus‖

szav{ra‖ a‖ hívők‖ anyja‖ lettél.‖ Ebben‖ a‖ hitben,‖mely‖ a‖ nagypéntek‖ sötétségében‖ is‖ a‖

remény‖bizonys{ga‖volt,‖ébredtél‖a‖húsvét‖reggelére.‖A‖fölt{mad{s‖öröme‖betöltötte‖

a‖ szívedet,‖ és‖ újra‖ a‖ tanítv{nyok‖ közösségébe‖ vitt,‖ akikből‖ a‖ hit‖ {ltal‖ Jézus‖

csal{dj{nak‖ kellett‖ kialakulnia.‖ Így‖ volt{l‖ jelen‖ a‖ hívők‖ közösségében,‖ akik‖ a‖ Jézus‖

mennybemenetele‖ut{ni‖napokban‖egyetértően‖im{dkoztak‖a‖Szentlélek‖aj{ndékaiért‖

(vö. ApCsel 1,14),‖és‖pünkösd‖napj{n‖meg‖is‖kapt{k‖azokat.‖Jézus‖„orsz{ga‛‖m{s‖volt,‖

mint‖amilyennek‖az‖emberek‖elgondolhatt{k.‖Abban‖az‖ór{ban‖elkezdődött,‖és‖ennek‖

az‖ „orsz{gnak‛‖nem‖ lesz‖ vége.‖Úgy‖maradsz‖ a‖ tanítv{nyok‖körében,‖mint‖Anyjuk,‖

mint‖a‖remény‖Anyja.‖Szentséges‖Szűz‖M{ria,‖Isten‖anyja,‖mi‖Any{nk,‖taníts‖minket‖

veled‖együtt‖hinni,‖remélni‖és‖szeretni.‖Mutasd‖meg‖nekünk‖az‖Ő‖orsz{g{ba‖vezető‖

utat.‖Tengernek‖csillaga,‖fényeskedjél‖nekünk‖és‖vezess‖minket‖az‖utunkon! 

 

XVI. Benedek p{pa: Verbum Domini 

 

vö. Lk 2,19-51 

 

Isten Szava és az Istennek szentelt élet 

83.‖Az‖Istennek‖szentelt‖élettel‖kapcsolatban‖a‖Szinódus‖elsősorban‖arra‖

emlékeztetett,‖hogy‖ez‖az‖életforma‖„Isten‖Szav{nak‖meghall{s{ból‖születik,‖és‖az‖

evangéliumot‖életszab{lyként‖fogadja‖el‛.69 A‖szűzi,‖szegény‖és‖engedelmes‖Krisztus‖

követésében‖élt‖élet‖ily‖módon‖„Isten‖Szav{nak‖élő‖»egzegézise«‛70 A‖Szentlélek,‖

kinek‖erejéből‖leírt{k‖a‖Bibli{t,‖ugyanaz,‖mint‖aki‖„Isten‖Szav{nak‖új‖fényével‖

vil{gosítja‖meg‖a‖rendalapítókat.‖Ebből‖az‖isteni‖Szóból‖fakad‖minden‖karizma‖és‖

minden‖regula‖ezt‖akarja‖kifejezni‛,71 és‖ez‖indítja‖el‖a‖keresztény‖életnek‖az‖

evangéliumi‖radikalizmus‖{ltal‖meghat{rozott‖saj{tos‖útjait. 

Szeretnék‖emlékeztetni‖arra,‖hogy‖a‖nagy‖monasztikus‖hagyom{nyban‖a‖saj{tos‖

lelkiségeknek‖mindig‖alkotóeleme‖volt‖a‖Szentír{sról‖való‖elmélkedés,‖különösen‖a‖

lectio‖divina‖form{j{ban. 

A‖szerzetesi‖élet‖régi‖és‖új‖form{i‖ma‖is‖arra‖hivatottak,‖hogy‖a‖lelki‖élet‖valódi‖iskol{i‖
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legyenek,‖melyekben‖a‖Szentír{st‖a‖Szentlélek‖szerint‖olvass{k‖az‖Egyh{zban,‖úgy,‖

hogy‖az‖Isten‖egész‖népe‖sz{m{ra‖hasznos‖legyen.‖Ezért‖a‖Szinódus‖aj{nlja,‖hogy‖a‖

szerzetesi‖közösségekben‖soha‖ne‖hi{nyozzék‖az‖alapos‖képzés‖a‖Biblia‖hívő‖

olvas{s{ra.72 

Szeretném‖közkinccsé‖tenni‖azt‖a‖figyelmet‖és‖h{l{t,‖melyet‖a‖Szinódus‖a‖

kontemplatív‖szerzetek‖ir{nt‖tanúsított,‖melyek‖tagjai‖saj{tos‖karizm{jukkal‖napjaik‖

nagy‖részét‖Isten‖Anyj{nak‖követésére‖szentelik,‖aki‖szüntelenül‖elmélkedve‖

hallgatta‖Fia‖szavait‖és‖szemlélte‖a‖tetteit‖(vö.‖Lk‖2,19-51),‖valamint‖a‖bet{niai‖M{ri{t,‖

aki az‖Úr‖l{b{n{l‖ülve‖hallgatta‖az‖Ő‖szavait‖(vö.‖Lk‖10,38).‖Különösen‖is‖gondolok‖a‖

klauzúr{s‖szerzetesekre‖és‖szerzetesnőkre,‖akik‖a‖vil{gtól‖elz{rkózva‖

bensőségesebben‖egyesülnek‖Krisztussal,‖a‖vil{g‖Szívével.‖Az‖Egyh{znak‖ma‖még‖

ink{bb‖szüksége‖van‖azok‖tanús{gtételére,‖akik‖elkötelezték‖magukat‖arra,‖hogy‖

„semmit‖nem‖helyeznek‖Krisztus‖szeretete‖elé‛,73 A‖mai‖vil{got‖gyakran‖eluralja‖a‖

külső‖tevékenység,‖s‖ez‖a‖szétszóród{s‖veszélyét‖hozza‖mag{val.‖A‖személődő‖

szerzetesek‖és‖szerzetesnők‖a‖maguk‖im{ds{gos‖életével,‖azzal,‖ahogyan‖hallgatj{k‖

Isten‖Szav{t‖és‖elmélkednek‖róla,‖emlékeztetnek‖r{,‖hogy‖nem‖csak‖kenyérrel‖él‖az‖

ember,‖hanem‖minden‖szóval,‖mely‖Isten‖sz{j{ból‖sz{rmazik‖(vö.‖Mt‖4,4).‖Éppen‖

ezért‖minden‖hívő‖jól‖gondolja‖meg,‖hogy‖ez‖az‖életforma‖„megmutatja a mai 

vil{gnak‖azt,‖ami‖fontosabb,‖s‖végülis‖az‖egyetlen‖döntő‖dolog:‖van‖egy‖végső‖cél,‖

melyért‖érdemes‖élni,‖azaz‖Isten‖és‖az‖Ő‖kifürkészhetetlen‖szeretete‛.74 

 

XVI. Benedek p{pa: Porta fidei 

 

vö. Lk 2,19.51 

13.‖Ebben‖az‖évben‖döntő‖lesz‖felidéznünk‖hitünk‖történelmét,‖melyben‖

megmutatkoznak‖az‖életszentség‖és‖a‖bűn‖közötti‖szakadék‖kifürkészhetetlen‖

mélységei.‖Míg‖az‖életszentségben‖l{thatóv{‖v{lnak‖azok‖a‖kincsek,‖amelyekkel‖

férfiak‖és‖nők‖életük‖tanús{gtételével‖hozz{j{rultak‖a‖közösség‖növekedéséhez‖és‖

fejlődéséhez,‖a‖bűnnek‖folyamatos‖és‖őszinte‖megtérésre‖kell‖késztetnie‖mindenkit,‖

hogy‖megtapasztalhass{k‖a‖mindenkihez‖közeledő‖Mennyei‖Atya‖irgalm{t. 

 

Ez‖idő‖alatt‖tekintetünket‖Jézus‖Krisztusra,‖„‖a‖hit‖szerzőjére‖és‖beteljesítőjére‖‚‖

szegezzük‖(Zsid‖12,2):‖benne‖tal{l‖beteljesedést‖az‖emberi‖szív‖minden‖v{gyakoz{sa‖

és‖szorong{sa.‖A‖szeretet‖öröme,‖a‖szenvedés‖és‖f{jdalom‖dr{m{j{ra‖adott‖v{lasz,‖a‖
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kapott‖b{nt{sokkal‖szembeni‖megbocs{t{s‖hatalma‖és‖az‖élet‖győzelme‖a‖hal{l‖

üressége‖felett:‖mindez‖az‖Ő‖megtestesülésének‖misztérium{ban‖tal{lja‖meg‖

beteljesülését;‖emberré‖v{l{s{ban,‖abban,‖hogy‖osztozik‖emberi‖gyöngeségünkben,‖

hogy‖{talakítsa‖azt‖fölt{mad{s{nak‖erejével.‖Ő,‖aki‖meghalt‖és‖fölt{madott‖a‖mi‖

üdvösségünkért,‖vil{gítja‖meg‖teljesen‖hitünk‖péld{it‖(a‖szenteket),‖akik‖

meghat{rozt{k‖üdvösségünk‖kétezer‖évét.‖ 

 

M{ria‖hittel‖fogadta‖az‖Angyal‖szav{t‖és‖odaadó‖engedelmességgel‖hitt‖az‖üzenetnek,‖

hogy‖Isten‖anyj{v{‖lesz‖(vö.‖Lk‖1,38).‖Erzsébetet‖l{togatva‖magasztaló‖énekkel‖

dicsőítette‖a‖Magass{gbelit‖csod{iért,‖amelyeket‖azokban‖művel,‖akik‖benne‖bíznak‖

(vö.‖Lk‖1,46-55).‖Szüzességét‖megőrizve‖örömmel‖és‖megindults{ggal‖hozta‖vil{gra‖

egyetlen‖Fi{t‖(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‖prédik{lt,‖s‖vele‖maradt‖a‖Golgot{n‖is‖(vö.‖Jn‖19,25-27). 

M{ria‖hittel‖ízlelte‖Jézus‖felt{mad{s{nak‖gyümölcseit,‖s‖mindent‖megőrizve‖szívében‖

(vö.‖Lk‖2,19.51)‖{tadta‖a‖Tizenkettőnek,‖akik‖ott‖voltak‖vele‖együtt‖a‖Cön{kulumban,‖

hogy‖megkapj{k‖a‖Szentlelket‖(vö.‖ApCsel‖1,14;‖2,1-4). 

 

Az‖apostolok‖hittel‖hagytak‖el‖mindent,‖hogy‖kövessék‖a‖Mestert‖(vö.‖Mk‖10,28).‖

Hittek‖szav{nak,‖amellyel‖meghirdette‖Isten‖jelenlévő‖Orsz{g{t‖és‖az‖Ő‖személyében‖

való‖beteljesedését‖(vö.Lk‖11,20).‖Életközösségben‖voltak‖Jézussal,‖aki‖tanította‖őket,‖

és‖új‖életszab{lyt‖adott‖nekik,‖melyről‖hal{la‖ut{n‖megismerhették,‖hogy‖kik‖az‖Ő‖

tanítv{nyai‖(vö.‖Jn‖13,34-35).‖Hittel‖mentek‖el‖az‖egész‖vil{gra,‖engedelmeskedve a 

parancsnak,‖hogy‖minden‖teremtménynek‖hirdessék‖az‖evangéliumot‖(vö.‖Mk‖16,15)‖

és‖mindeneknek‖félelem‖nélkül‖hirdették‖a‖felt{mad{s‖örömhírét,‖melynek‖hiteles‖

tanúi‖voltak.‖ 

 

A‖hitben‖képezték‖a‖tanítv{nyok‖az‖Apostolok‖körül‖az‖első‖közösséget‖az‖apostoli 

tanít{sban,‖az‖im{ban,‖az‖Eucharisztia‖ünneplésében,‖és‖közösnek‖tekintve‖javaikat,‖

enyhítették‖testvéreik‖ínségét‖(vö.‖ApCsel‖2,42-47). 

 

A‖vértanúk‖hittel‖adt{k‖oda‖életüket,‖hogy‖tanúskodjanak‖az‖evangélium‖igaz‖

volt{ról,‖mely‖{talakította‖és‖képessé‖tette‖őket‖arra,‖hogy‖üldözőiknek‖is‖

megbocs{tva‖eljussanak‖a‖szeretet‖legnagyobb‖fok{ra.‖ 

 

Férfiak‖és‖nők‖mindenüket‖elhagyva‖hittel‖szentelték‖életüket‖Krisztusnak,‖hogy‖

egyszerűségben,‖evangéliumi‖engedelmességben,‖szegénységben‖és‖szűzi‖
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tisztas{gban éljenek,‖és‖konkrét‖jelei‖legyenek‖az‖Úrra‖való‖v{rakoz{snak,‖aki‖nem‖

késlekedik‖eljövetelével.‖Sz{mtalan‖keresztény‖a‖hit‖erejével‖tevékenykedett‖az‖

igazs{goss{gért,‖azért,‖hogy‖az‖Úr‖szavait‖érvényre‖juttass{k,‖aki‖azt‖mondta,‖hogy‖

azért‖jött,‖hogy‖szabadul{st‖hirdessen‖a‖foglyoknak,‖és‖meghirdesse‖az‖Úr‖kedves‖

esztendejét‖mindenkinek‖(vö.‖Lk‖4,18-19). 

 

Évsz{zadokon‖{t,‖a‖legkülönbözőbb‖korú‖férfiak‖és‖nők‖– akiknek‖neve‖föl‖van‖írva‖

az‖Élet‖Könyvébe‖(vö.‖Jel‖7,9;‖13,8)‖–,‖vallott{k‖az‖Úr‖Jézus‖követésének‖szépségét,‖

b{rhov{‖is‖szólította‖őket,‖hogy‖tegyenek‖tanús{got‖kereszténységükről:‖csal{dban,‖

munkahelyen,‖közéletben,‖a‖karizm{k‖és‖szolg{latok‖gyakorl{s{val,‖amelyekre‖

meghív{st‖kaptak. 

 

Mi‖is‖hitben‖élünk:‖a‖saj{t‖életünkben‖és‖történelmünkben‖jelenlévő‖Urunk,‖Jézus‖

eleven‖megismerésében. 

Ferenc p{pa: Evangelii gaudium 

 

vö. Lk 2,24 

 

197.‖Isten‖szívében‖kiv{lts{gos‖helye‖van‖a‖szegényeknek,‖olyannyira,‖hogy‖ő‖maga‖

„szegénnyé‖ lett‛‖ (2Kor‖ 8,9).‖Megv{lt{sunk‖ egész‖útj{t‖ a‖ szegények‖ szegélyezik.‖Az‖

üdvösség‖egy‖al{zatos‖le{ny‖„igenje‛‖{ltal‖jött‖el‖hozz{nk‖egy‖nagy‖birodalom‖szélén,‖

egy‖félreeső‖kis‖faluban.‖Az‖Üdvözítő‖ist{llóban‖született,‖{llatok‖között,‖ahogyan‖ez‖

a‖legszegényebbek‖gyermekeivel‖történni‖szokott;‖egy‖p{r‖gerlét‖felaj{nlva‖mutatt{k‖

be a templomban,‖ azok‖ {ldozat{val,‖ akik‖ nem‖ engedhették‖ meg‖maguknak,‖ hogy‖

b{r{nyt‖vegyenek‖(vö.‖Lk‖2,24;‖Lev‖5,7);‖egy‖egyszerű‖munk{s‖h{z{ban‖nőtt‖fel,‖és‖két‖

kezével‖ kereste‖ a‖ kenyerét.‖ Amikor‖ hirdetni‖ kezdte‖ az‖ orsz{got,‖ kitaszítottak‖

sokas{ga‖ követte,‖ s‖ így v{lt‖ l{thatóv{,‖ amit‖ ő‖ maga‖ mondott:‖ „Az‖ Úr‖ Lelke‖ van‖

rajtam,‖ azért‖ kent‖ fel‖ engem,‖ hogy‖ örömhírt‖ vigyek‖ a‖ szegényeknek‛‖ (Lk‖ 4,18).‖ A‖

f{jdalomtól‖gyötörteknek,‖a‖szegénység‖{ltal‖nyomasztottaknak‖hirdette,‖hogy‖Isten‖a‖

szíve‖ közepében‖ hordozza‖ őket:‖ „Boldogok‖ vagytok‖ ti,‖ szegények,‖ mert‖ tiétek‖ az‖

Isten‖ orsz{ga‛‖ (Lk‖ 6,20),‖ és‖ így‖ azonosult‖ velük:‖ „Éhes‖ voltam‖ és‖ adtatok‖ ennem‛,‖

tanítva‖ ezzel,‖ hogy‖ az‖ ir{ntuk‖ való‖ irgalmass{g‖ a‖ mennyorsz{g‖ kulcsa‖ (vö.‖ Mt‖

25,35köv.). 
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Ferenc p{pa: Laudato si’ 

vö. Lk 2,19.51 

241.‖M{ria,‖az‖anya,‖aki‖Jézust‖gondozta,‖most‖anyai‖szeretettel‖és‖f{jdalommal‖ennek‖

a‖sérült‖vil{gnak‖viseli‖gondj{t.‖Ahogyan‖egykor‖{tszúrt‖szívvel‖siratta‖Jézus‖hal{l{t,‖

most‖ együtt‖ érez‖ a‖ megfeszített‖ szegényeknek‖ és‖ e‖ vil{g‖ emberi‖ hatalom‖ {ltal‖

elpusztított‖teremtményeinek‖szenvedésével.‖Ő‖teljesen‖{talakulva‖együtt‖él‖Jézussal,‖

és‖minden‖teremtmény‖az‖ő‖szépségéről‖énekel.‖Ő‖a‖„napba‖öltözött‛‖asszony,‖„l{ba‖

alatt‖ a‖holddal,‖ fején‖pedig‖ tizenkét‖ csillagból‖ {lló‖koszorúval‛‖ (Jel‖ 12,1).‖ Felvéve‖a‖

mennybe‖ az‖ egész‖ teremtett‖ vil{g‖ Anyja‖ és‖ Kir{lynéja.‖ Megdicsőült‖ testében,‖ a‖

felt{madt‖Krisztussal‖ együtt,‖ a‖ teremtés‖ egy‖ része‖ elérte‖ szépségének‖ teljességét.‖Ő‖

nemcsak‖ szívébe‖ rejtette‖ Jézus‖ egész‖ életét,‖ melyet‖ gondosan‖ „megőrzött‛‖ (vö.‖ Lk‖

2,19.51), hanem most‖m{r‖megérti‖minden‖dolog‖értelmét‖ is.‖Ezért‖kérhetjük,‖hogy‖

segítsen‖ezt‖a‖vil{got‖bölcsebb‖szemmel‖néznünk. 

 

Ferenc p{pa: Üzenet a betegek 26. vil{gnapj{ra 

vö. Lk 2,35 

 

Kedves‖Testvérek! 

Az‖Egyh{znak‖mindig‖megújuló‖erővel‖folytatnia‖kell‖a‖betegek‖és‖a‖róluk‖

gondoskodók‖szolg{lat{t,‖hűségesen‖az‖Úr‖megbíz{s{hoz‖(vö. Lk 9,2-6; Mt 10,1-

8; Mk 6,7-13)‖és‖követve‖Alapítója‖és‖Mestere‖ékesszóló‖péld{j{t. 

Ebben‖az‖évben‖a‖Betegek‖Vil{gnapj{nak‖tém{j{t‖a‖keresztre‖felfeszített‖Jézus‖szavai‖

adj{k,‖amelyekkel édesanyj{hoz,‖M{ri{hoz‖és‖J{noshoz‖fordul:‖„’Asszony,‖nézd,‖a‖

fiad!’...‖‘Nézd,‖az‖any{d!’.‖Attól‖az‖ór{tól‖fogva‖h{z{ba‖fogadta‖a‖tanítv{ny...‛‖(Jn 19, 

26-27). 

 

1.‖Az‖Úrnak‖ezek‖a‖szavai‖r{vil{gítanak‖a‖kereszt‖misztérium{nak‖lényegére.‖A‖

kereszt‖nem‖reménytelen‖tragédia,‖hanem‖az‖a‖hely,‖ahol‖Jézus‖megmutatja‖

dicsőségét‖és‖r{nk‖hagyom{nyozza‖szerető‖végakarat{t,‖amely‖a‖keresztény‖közösség‖

és‖minden‖tanítv{ny‖életének‖alapszab{ly{v{‖v{lik. 

 

Jézus‖szavai‖elsősorban Szűz M{ria édesanyai hivat{s{nak eredetét jelentik az egész 

emberiség felé. Ő‖különösen‖is‖Fia‖tanítv{nyainak‖lesz‖az‖édesanyja‖ekkor,‖és‖

gondoskodik‖róluk‖és‖kíséri‖útjukat.‖És‖jól‖tudjuk,‖hogy‖az‖anyai‖gondoskod{s‖a‖

gyermekei‖felé‖mag{ban‖foglalja‖nevelésük‖anyagi‖és‖lelki‖oldal{t‖is. 

 

A kereszt‖kimondhatatlan‖f{jdalma‖keresztüldöfi‖M{ria‖lelkét‖(vö. Lk 2,35), de nem 
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teszi‖bénultt{.‖Éppen‖ellenkezőleg,‖mint‖az‖Úr‖édesanyja‖az‖odaad{s‖új‖útj{ra‖lép.‖A‖

kereszten‖Jézus‖gondoskodik‖Egyh{z{ról‖és‖az‖egész‖emberiségről.‖M{ria‖arra‖

hivatott, hogy vegye ki‖részét‖ebből‖a‖gondoskod{sból.‖Az‖Apostolok‖Cselekedetei,‖

amikor‖besz{mol‖a‖Szentlélek‖pünkösdi‖nagy‖ki{rad{s{ról,‖megmutatja‖azt‖is,‖hogy‖

M{ria‖hozz{l{tott‖e‖feladat{nak‖teljesítéséhez‖az‖Egyh{z‖első‖közösségében.‖S‖ennek‖

a‖feladatnak‖soha‖nincs‖vége. 

 

 

 

Ferenc p{pa: Üzenet a 32. ifjús{gi vil{gnapra 

vö. Lk 2,19.51 

Maradjunk kapcsolatban, M{ria péld{j{t követve 

 

Azt‖mondja‖M{ri{ról‖az‖evangélium,‖hogy‖megőrizte‖mindezeket,‖és‖el-

elgondolkodott‖róluk‖szívében‖(vö.‖Lk‖2,19.51).‖Ez‖az‖egyszerű‖n{z{reti‖l{ny 

péld{j{val‖megtanítja‖nekünk‖megőrizni‖emlékezetünkben‖az‖élet‖eseményeit,‖de‖azt‖

is,‖hogy‖összerakjuk‖azokat,‖hogy‖a‖töredékeket‖egym{shoz‖illesszük,‖hiszen‖

együttesen‖mozaikot‖alkothatnak.‖Hogyan‖gyakorolhatjuk‖ezt‖konkrétan?‖Adok‖egy-

két‖tan{csot. 

 

Minden‖nap‖végén‖meg{llhatunk‖néh{ny‖percre,‖hogy‖visszaemlékezzünk‖a‖nap‖

szép‖perceire,‖a‖kihív{sokra,‖arra,‖ami‖jól‖és‖arra,‖ami‖rosszul‖ment.‖Így‖– Isten‖előtt‖

és‖önmagunk‖előtt‖– kinyilv{níthatjuk‖érzelmeinket:‖a‖h{la,‖a‖bűnb{nat,‖az‖Istenre‖

hagyatkoz{s‖érzelmeit,‖és‖ha‖akarj{tok,‖fel‖is‖jegyezhetitek‖ezeket‖egy‖füzetbe,‖

egyfajta‖lelki‖naplóba.‖Ezt‖jelenti‖az‖im{dkoz{s‖az‖életben,‖az‖élettel‖és‖az‖életről,‖és‖

biztosan‖segít‖majd‖nektek‖jobban‖felismerni‖azokat‖a‖nagy‖dolgokat,‖amelyeket‖az‖

Úr‖tesz‖valamennyitekért.‖Ahogyan‖Szent‖Ágoston‖mondta:‖Istent‖emlékezetünk‖

széles‖mezején‖tal{lhatjuk‖meg‖(vö.‖Vallom{sok,‖X.‖könyv,‖8,‖12). 

 

Ha‖olvassuk‖a‖Magnificatot,‖észrevehetjük,‖mennyire‖ismerte‖M{ria‖Isten‖szav{t.‖Az‖

ének‖minden‖versének‖megvan‖a‖p{rhuzama‖az‖Ószövetségben.‖Jézus‖fiatal‖

édesanyja‖jól‖ismerte‖népének‖im{ds{gait.‖Biztos,‖hogy‖szülei,‖nagyszülei‖tanított{k‖

meg‖neki.‖Mennyire‖fontos,‖hogy‖az‖egyik‖nemzedék‖{tadja‖a‖hitet‖a‖m{siknak!‖Kincs‖

rejtőzik‖az‖elődeink‖{ltal‖tanított‖im{kban,‖abban‖az‖egyszerűek‖kultúr{j{ban‖megélt‖

lelkiségben,‖amelyet‖népi‖vall{soss{gnak‖hívunk.‖M{ria‖egybegyűjti‖népe‖hitének‖

örökségét,‖egészen‖saj{t‖énekévé‖form{lja‖azt,‖amely‖az‖egész‖Egyh{z‖éneke‖is.‖Az‖

egész‖Egyh{z‖vele‖együtt‖énekli.‖Hogy‖ti,‖fiatalok‖is‖olyan‖Magnificatot tudjatok 
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énekelni,‖amely‖egészen‖a‖tiétek,‖és‖hogy‖életeteket‖aj{ndékul‖tudj{tok‖adni‖az‖egész‖

emberiségnek,‖döntő‖fontoss{gú,‖hogy‖hozz{kapcsolódjatok‖a‖történelmi‖

hagyom{nyhoz‖és‖az‖előttetek‖j{rók‖im{j{hoz.‖Ebből‖is‖l{tszik,‖mennyire‖fontos,‖hogy‖

jól‖ismerjétek‖a‖Bibli{t,‖Isten‖szav{t,‖hogy‖mindennap‖olvass{tok‖és‖összevessétek‖

életetekkel,‖hogy‖a‖mindennapi‖eseményeket‖annak‖fényében‖értelmezzétek,‖amit‖az‖

Úr‖mond‖nektek‖a‖Szentír{sban.‖Az‖im{ds{gban‖és‖a‖Biblia‖im{ds{gos‖olvas{s{ban‖

(az‖úgynevezett‖lectio‖divin{ban)‖Jézus‖felmelegíti‖majd‖a‖szíveteket,‖megvil{gítja‖

lépteiteket,‖életetek‖sötét‖időszakaiban‖is‖(vö.‖Lk‖24,13–35). 

 

M{ria‖arra‖is‖megtanít‖minket,‖hogy‖eucharisztikus‖magatart{ssal‖éljünk,‖vagyis‖

hogy‖h{l{t‖adjunk,‖dicsőítsük‖Istent,‖és‖ne‖csak‖a‖nehézségekre‖figyeljünk.‖Az‖életnek‖

olyan‖a‖dinamik{ja,‖hogy‖a‖mai‖kérések‖a‖holnapi‖h{laad{sok‖okaiv{‖v{lnak.‖Így‖a‖

szentmisén‖való‖részvételetek‖és‖a‖kiengesztelődés‖szentségéhez‖való‖j{rul{sotok‖

egyszerre‖lesz‖végpont‖és‖kiindulópont:‖életetek‖mindennap‖megújul‖a‖bocs{natban,‖

és‖a‖Mindenhatóhoz‖sz{lló‖örök‖dicsőítő‖énekké‖v{lik.‖„Bízzatok‖Isten‖

emlékezetében:‖*<+‖az‖ő‖memóri{ja‖az‖ő‖együttérző,‖gyengéd‖szíve,‖amely‖örül‖

annak,‖hogy‖véglegesen‖kitörölheti‖bennünk‖a‖rossz‖minden‖nyom{t‛‖(Homília‖az‖

ifjús{gi‖vil{gnap‖szentmiséjén,‖Krakkó,‖2016.‖július‖31.). 

 

L{ttuk,‖hogy‖a‖Magnificat‖akkor‖fakad‖M{ria‖szívéből,‖amikor‖tal{lkozik‖idős‖

unokanővérével,‖Erzsébettel,‖aki‖a‖maga‖hitével,‖élesl{t{s{val‖és‖szavaival‖segíti‖a‖

Szüzet,‖hogy‖jobban‖megértse‖Isten‖benne‖való‖működésének,‖valamint‖a‖r{bízott‖

küldetésnek‖a‖nagys{g{t.‖És‖bennetek‖tudatosodott-e‖m{r,‖micsoda‖rendkívüli‖

gazdags{g‖forr{sa‖a‖fiatalok‖és‖az‖idősek‖tal{lkoz{sa?‖Mennyire‖becsülitek‖meg‖az‖

időseket,‖a‖nagyszüleiteket?‖Teljesen‖jogosan‖v{gytok‖arra,‖hogy‖„kirepüljetek‛,‖nagy‖

{lmokat‖dédelgettek‖szívetekben,‖de‖szükségetek‖van‖az‖idősek‖bölcsességére‖és‖

l{t{smódj{ra.‖Miközben‖odat{rj{tok‖sz{rnyaitokat‖a‖szélnek,‖fontos,‖hogy‖

felfedezzétek‖gyökereiteket,‖és‖meghallgass{tok‖az‖előttetek‖j{rók‖tanús{gtételét.‖

Értelemmel‖rendelkező‖jövő‖építéséhez‖ismernetek‖kell‖a‖múlt‖eseményeit,‖és‖azokat‖

illetően‖{ll{st‖is‖kell‖foglalnotok‖(vö.‖Amoris‖laetitia‖apostoli‖buzdít{s,‖191.,‖193.).‖

Nektek,‖fiataloknak,‖megvan‖az‖erőtök,‖az‖időseknek‖pedig‖megvan‖az‖emlékezetük‖

és‖a‖bölcsességük.‖Ahogyan‖M{ria‖Erzsébethez:‖fordíts{tok‖tekinteteket‖az‖idősek,‖a‖

nagyszülők‖felé.‖Olyan‖dolgokat‖mondanak‖majd‖nektek,‖amelyek‖fellelkesítik‖

elméteket‖és‖megérintik‖szíveteket. 
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2.2. Liturgikus‖nézőpont 

Az evangéliumi szakasz kapcsolód{si pontjai a szentmise szertart{s{nak egyéb szövegeivel 

A mai ünnep a Szent Csal{dot {llítja példaként elénk. Az evangéliumi szövegek 

azonban keveset beszélnek a Jézust körülvevő csal{d mindennapi életről – ez nem 

jelenti, hogy lényegtelen lenne erről beszélni, csup{n azt, hogy az evangéliumi 

szerzők szemében természetesen  nem  ez  jelenti  a  központi  üzenetet.  Az 

Egyh{z azonban fontosnak tartja‖hangsúlyozni a csal{dok szerepét, a csal{di szeretet 

és béke célkitűzését, s ebben t{mogat{st és péld{t a Szent Csal{dtól – Jézustól, Szűz 

M{ri{tól és Szent Józseftől‖kér. 

A példakép mivolt jelenik meg m{r a kezdő könyörgésben: „Istenünk, te ragyogó 

példaképnek {llítod elénk a Szent Csal{dot. Segíts, hogy nyomukban j{rjunk: 

gyakoroljuk a csal{di élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és 

így atyai h{zadban örvendezzünk örök jutalmadnak‛. A mai evangélium 

(hosszabb forma: Lk 2,22-40; rövidebb forma: 2, 22. 39-40) középpontj{ban azonban 

szintén nem a csal{di erények {llnak, hanem Krisztus üdvösséghozó, vil{goss{got 

és szabadít{st‖ aj{ndékozó földi‖megjelenését hirdeti. A csal{di‖ történésekről annyit 

t{jékozódhatunk, amennyit az evangélium rövidebb form{j{ban hallhatunk: 

„Amikor Mózes törvénye szerint elteltek M{ria tisztul{s{nak napjai, fölvitték 

Jézust Jeruzs{lembe, hogy bemutass{k az Úrnak. Miut{n az Úr törvénye szerint 

elvégeztek mindent, visszatértek v{rosukba, a galileai N{z{retbe. A gyermek pedig 

növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és az Isten kedvét lelte benne‛. A 

hangsúly még itt is Jézuson, az ő növekedésén van – ez nem mellesleg lényeges 

t{mpont lehet Jézus emberségének értelmezéséhez: ő maga is egy valóban emberi 

utat j{rt be, melynek része volt a növekedés, fejlődés. A m{r említett kezdő könyörgés 

abban kapcsolódik az evangéliumhoz, hogy az atyai h{zról beszél: Jézus pedig a 

templomi bemutat{skor Atyja h{z{ba érkezik, ahogyan erről a misekönyv 

értelmező szövege is szól: „az evangélista m{r ink{bb azt mutatja be, hogy Jézus 

mint az Isten Fia a saj{tj{ba jön, s a nép j{mbor maradéka (Simeon, Anna) hódol 

előtte. Mivel ő a Fiú, neki az Atya tervét kell megvalósítania. Feladata össze lesz 

kötve‖{ldozattal, s azt majd M{ria is {téli lelkében‛. 

Az első v{lasztható olvasm{ny a csal{di életről szóló intelmeket, tanít{sokat tartalmaz 

(Sir 3, 3-7. 14-17a). B{r m{s kontextusban, de itt is megjelenik a bűnöktől való 

szabadul{s gondolata (Sir 3,3), ahogyan az evangélium pedig m{r egyetemes 

dimenzióban szól a szabadít{sról (Lk 2,30 – m{s fordít{sokban üdvösségről
75

), 

melyet Isten minden nemzetnek aj{ndékoz. 
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A m{sodik v{lasztható v{laszos zsolt{r (104, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9) több gondolat  mentén 

hozható összefüggésbe az evangéliummal. A zsolt{rban halljuk: „Ő az Úr, a mi 

Istenünk, örökké emlékezik szövetségére‛; illetve „Adjatok h{l{t az Úrnak, és 

hívj{tok segítségül nevét, hirdessétek nagy tetteit a nemzetek között‛. E gondolatok 

megjelennek Simeon szavaiban is: a karjaiban tartott gyermek vil{goss{g lesz, 

kinyilatkoztat{s a pog{nyoknak és dicsőség Izraelnek (Lk 2,31-32). Míg a zsolt{ros 

még csak {tvitt, képi értelemben mondhatta, „Keressétek az Urat és hatalmas erejét, 

keressétek arc{t szüntelen‛, Jézusban m{r valóban Isten arca jelent meg az 

emberek között, s ő {ltala vitte végbe az Úr a legnagyobb csodatetteit, melyekről m{r 

a zsolt{rban is hallhatunk. Az is elhangzik tov{bb{ a zsolt{rban, hogy az Úr 

„Örökké emlékezik szövetségére, ezernyi nemzedéknek adott igéjére‛. Isten 

emberré lett igéjét pedig éppen a mai evangélium {ltal‖ megörökített napon 

mutatj{k be szülei‖a templomban. 

Az evangéliumban Simeon így szól: „Most m{r elbocs{thatod szolg{dat, Uram, 

szavaid szerint békességben‛ (Lk 2,29). Ehhez hasonlóan az első v{lasztható alleluja 

versben (Kol 3, 15a és 16a) szintén megjelenik a béke gondolata: „Szívetekben 

uralkodjék Krisztus békéje, Krisztus tanít{sa töltsön el titeket gazdagon‛. A béke 

kérése a felaj{nló könyörgésben is visszaköszön: 

„Könyörögve kérünk, hogy Isten Szűz Anyj{nak és Szent Józsefnek 

közbenj{r{s{ra erősítsd meg csal{djainkat kegyelmedben és békédben‛. 

A m{sodik v{lasztható‖ alleluja is egészen szorosan kapcsolódik az evangéliumhoz – 

megjelenik benne a prófétai megnyilatkoz{s, mint amilyen Simeoné és Ann{é is 

volt, valamint az, hogy a legfőbb kinyilatkoztat{s Isten Fia {ltal érkezik: „Azelőtt 

Isten a prófét{k útj{n több alkalommal és többféle módon szólt őseinkhez. Ebben a 

végső korszakban a Fia {ltal beszélt mihozz{nk‛ (Zsid 1, 1-2). 
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2.3.‖Pedagógiai‖nézőpont 

2.3.1. Tantörténet 

Böjte Csaba – A Szent Csal{d a példaképem 

Gondjaimban, nehézségeimben kimondhatatlanul sokszor merítettem vigaszt, 

erőt, útmutat{st a n{z{reti Szent Csal{d életéből. A szegény, egyszerű élet 

elfogad{s{ban sz{momra a betlehemi csendes barlang öröme, fénye ad erőt! Ha 

soha nem fogadnak el és b{ntanak, akkor én azért nem l{zadok, mert az 

Egyiptomba menekülő, al{zatos Szent Csal{d a példaképem.‖A szülőföldemhez 

való ragaszkod{somban is az Egyiptomból hazatérő Szent Csal{d az útmutatóm. És 

sorolhatn{m tov{bb, hisz életem valamennyi döntésében ott tal{lom M{ri{t, aki 

sz{momra hajnalcsillag és ir{nytű, és a legtiszt{bb örömben az erőforr{s. 

Gyengeségemben is a Szent Csal{dhoz megyek vigaszért! 

M{ria, Szent József nem oldotta meg minden feladat{t tízesre, hiszen, b{r 

akart{k, mégsem kaptak tisztességes sz{ll{st Betlehemben, a legjobbat akart{k 

gyermeküknek, és mégis csak egy egyszerű ist{llóban tal{ltak otthonra, és l{m-

l{m, a tizenkét éves gyermeket  is elveszítették! 

Tökéletlen eszközök között is fel tud ragyogni a tökéletes szeretet és a jós{g, és 

sz{momra ez is nagy nyugalmat adó szép tanít{s. Egész keresztény hitem, 

vil{gnézetem, gyermekvédelmi munk{m, mind-mind e szép mennyei csal{dhoz 

való tartoz{s élményére épül! 

Én nem tökéletes, híres ember és nem is megvil{gosodott szent akarok lenni, én 

ehhez a dr{ga csal{dhoz szeretnék tartozni, én az örök életben velük szeretnék 

együtt lenni, és minderre nagyon is méltatlan bűnös, nem szűnök meg ezért életem 

utolsó leheletéig dolgozni, im{dkozni. A gyermekeink nevelésében is a n{z{reti 

Szent Csal{d mindennapjai a példaképem. 

Milyen csod{latos lehetett a hosszú, f{rasztó munkanap ut{n, ahogyan a Szent 

Csal{d a saj{t kezükkel épített kis h{zban körbeülte az asztalt, és a Mennyei 

Aty{nak megköszönve a mindennapit, elköltötték a pisl{koló mécses fénye mellett 

az estebédjüket. 

Nincs ott se televízió, se internet, se villanyvil{gít{s, csak ők vannak, és tal{n egy 

egyszerű lencsefőzelék, és mégis azt gondolom, hogy e kis csal{d végtelenül boldog, 

békességes, és ez a lényeg, a többi mind csak selyempapír, díszes csomagol{s! 

Szeretem magam elé képzelni, ahogyan a vacsora ut{n kiülnek a h{z előtti 

kispadra, fölöttük ragyognak szépen a csillagok, a kis Jézus f{zósan odabújik 

édesanyj{hoz, és József elkezd énekelni egy szép ószövetségi zsolt{rt. 
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Milyen egyszerű és tiszta kép, hosszú évek szépen begyakorolt kerek 

mozdulatai, semmi nem zavarja a békét, a boldogs{got, míg az éjszaka csendjében 

békésen nyugovóra nem térnek. Ebbe a dr{ga, zavartalan, egyszerű közösségbe 

hívott meg bennünket az Isten! 

Mindezért szívem minden melegével b{torítlak, hogy bizalommal, élő hittel, 

gyermeki szeretettel  siessünk  M{ri{hoz,  és  hagyjuk,  hogy  azok  a  karok,  melyek  

Jézust  is  ringatt{k, {töleljenek,  sebeinket  gyógyíts{k,  bekötözzék,  s  kezünket  

megfogva,  még‖ ha  méltatlanok voln{nk is, a Szenth{roms{ghoz vezessenek! 

 

Forrás: http://imalanc.ro/w/bojte-csaba-a-szent-csalad-a-peldakepem/ 

 

 

 

2.3.2. Evangélium‖tém{j{t‖feldolgozó‖versek 

Weöres S{ndor 

A boldogs{gról 

  

A‖kis‖jércét‖nem‖irígylem‖én, 

amikor kapar az udvar szemetén. 

Irígylem‖a‖kotlóst:‖l{zban,‖egyedül 

az‖{thevülő‖toj{sokon‖ül 

s‖a‖v{ltoz{s‖titka‖körülkerengi. 

A‖boldogs{g‖útszéli‖szemét, 

szedhet‖eleget,‖ki‖lenyújtja‖kezét, 

az‖érlelő‖kínt‖kell‖megérdemelni. 

  

A‖gondolat‖itt,‖ott,‖mindenütt 

élő‖szövetet‖bont‖és‖sebet‖üt. 

Ha sokallod mennyi rajta a seb, 

fuss,‖mint‖a‖h{roml{bú‖eb, 

fuss‖vissza,‖míg‖nem‖késő‖visszamenni. 

A‖boldogs{g‖útszéli‖szemét, 

szedhet‖eleget,‖ki‖lenyújtja‖kezét, 

az‖érlelő‖kínt‖kell‖megérdemelni. 

 

http://imalanc.ro/w/bojte-csaba-a-szent-csalad-a-peldakepem/
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Weöres S{ndor 

Kereszt-{rnykép 

A‖kereszt‖felső 

{ga égre‖mutat, 

nagy‖örömhírt‖tudat: 

„itt‖van‖a‖te‖utad‛ 

  

a‖kereszt‖két‖karja‖a‖légbe‖szétszalad, 

rajta‖sov{ny‖kezek‖tört‖vért‖vir{gzanak: 

„vigy{zz:‖őr‖a‖lélek,‖de‖a‖test‖megszakad, 

kétfelé‖visz‖ösvény‖s‖te‖szabad‖vagy,‖szabad‛ 

  

a‖keresztnek‖alsó 

{ga‖földre mutat: 

„vesződj:‖itt‖{ss‖kutat, 

l{sd‖benne‖arcodat.‛ 

  

Balla Zsófi 

DAL 

  

Hol felvillan hol keskenyebb 

hol‖sötétebb‖hol‖fényesebb 

hol‖nedvesebb‖hol‖kényesebb 

a szemed 

hol‖kiderül‖hol‖nincs‖veled 

hol‖fogyatkozik‖feketül 

hol‖ny{ri‖éjszak{n‖lebeg 

a szemed 

hol megbúvó‖apró‖gyerek 

hol‖gömbölyül‖hol‖szétpereg 

milyen ha nem vagyok veled 
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2.4. Kérdések‖az‖evangéliumhoz 

 Hogyan‖viselem‖az‖olyan‖időszakokat,‖mikor‖úgy‖érzem,‖nem‖hallom‖Istent?  

 

 

3. Oratio – im{ds{g 

A szentmise első könyörgése 

Urunk,‖ Istenünk,‖ engedd,‖ hogy‖ téged‖ egész‖ lelkünkkel‖ im{djunk,‖ embert{rsainkat‖

pedig‖őszinte‖szívből‖szeressük.‖A‖mi‖Urunk,‖Jézus‖Krisztus,‖a‖te‖Fiad‖{ltal,‖aki‖veled‖

él‖és‖uralkodik‖a‖Szentlélekkel‖egységben,‖Isten‖mindörökkön‖örökké. 

 

Evangéliumhoz kapcsolódó foh{sz 

Mennyei Aty{m,‖ Jézus‖ nevében‖ kérlek,‖ küldd‖ el‖ Szentlelkedet,‖ hogy‖ életemet‖

bizalommal‖teljesen‖{t‖tudjam‖adni‖Neked!‖Amen. 
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4. Contemplatio – szemlélődés 

Fotó‖az‖evangéliumi‖szakaszhoz 

 

Simeon‖kézbe‖fogja‖a‖gyermek‖Jézust‖ 

Forr{s:‖https://pixabay.com/photos/stained-glass-window-church-jesus-4472141/ 

 

https://pixabay.com/photos/stained-glass-window-church-jesus-4472141/
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5. Condivisio – megoszt{s 

Örömhír‖megfogalmaz{sa: Nekem ebben a szakaszban‖az‖az‖örömhírem,‖hogy< 

 Isten‖ megtartja‖ nekem‖ tett‖ ígéretét,‖ mindenkor‖ bízhatok‖ az‖ Ő‖ felém‖ való‖

szeretetében. 

 

 

6. Actio – tettekre v{lt{s 

Tanús{gtétel‖megfogalmaz{sa:‖Az‖evangéliumi‖szakasz‖arra‖ösztönöz,‖hogy< 

 Hűséggel‖ és‖ {llhatatoss{ggal‖megmaradni‖ az‖ im{ban,‖ s‖ készülni‖ az‖ Istennel‖

való‖tal{lkoz{sra. 

 

 

 

 

 

 

 


