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VELETEK VAGYOK!  
 

Marton Zsolt családreferens püspök videósorozata a családoknak  

 

VII. rész – 2021. december 29. 

 

~ Szent József, az árnyékként kísérő apa ~ 

 

(Szerkesztett írás.) 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

 

Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik nézik ezt a videót most így a karácsony időszakában. 

Karácsony fő ünnepe nyolcadában, karácsony fő napja és Szent Család ünnepe között. 

Szentatyánk, Ferenc pápa bő egy éve 2020. december 8-án jelentette be, hogy Szent József 

évet hirdet és kiadta a Patris corde, Apai szívvel kezdetű apostoli buzdítását. És ebben az 

évben végig elmélkedtük ezt az apostoli buzdítást, sorra vettük Szent József tulajdonságait. A 

Szentatya hét ilyen tulajdonságot sorol fel: Szent József a szeretett apa, a gyöngéd apa, az 

engedelmes apa, az elfogadó apa, a teremtő bátorságú apa, a dolgozó apa és az árnyékként 

kísérő apa – utolsóként a Szentatya ezt fogalmazza meg. Most erről szeretnénk elmélkedni. 

Szent József személye különösen is aktuális ebben a szép időszakban. A Szentatya, Ferenc 

pápa egy lengyel írónak a regényéből indul ki; Jan Dobraczyński: Az Atya árnyéka című 

regényében azt próbálja érzékeltetni, hogy a mennyei Atyának mintegy árnyéka, mintegy 

képviselője, megbízottja Szent József. A mennyei Atyának a földi árnyéka. A lengyel író ezt a 

képet, ezt a kifejezést használja, ami azt jelenti, hogy az árnyék velünk van a tűző 

napsütésben, mintha kísérne bennünket. Szent József ilyen módon kíséri Jézust, a gyermeket. 

A Szentatya az Ószövetségből a második törvénykönyv egy részletét idézi. Mózes ötödik 

könyvéből idéz, amikor Mózes Isten szavát közvetíti: „A pusztában […] láttad, hogyan vitt 

téged az Úr, a te Istened az egész úton: ahogy az ember a saját fiát viszi” (MTörv 1,31). Ez a 

“saját fiát viszi”, ez a gondoskodó, hordozó szeretet, az árnyékként kísérő apa az, amit a 

Szentatya ki akar hangsúlyozni. Az árnyék kifejezés nekünk elsőre talán mást juttat eszünkbe, 

de itt a Szentatya pozitív értelemben használja, a mennyei Atya szeretetteljes képviselőjeként 

mutatja be Józsefet. A pápa azt mondja, hogy: “Apává nem születik, apává válik az ember. És 

nemcsak azért válik azzá, mert gyermeke születik, hanem azért, mert felelősséggel törődik 

vele. Valahányszor valaki felelősséget vállal valaki másnak az életéért, bizonyos értelemben 

apaságot gyakorol irányában.” (PC 7.) Eddig az idézet.  

 

Apává válik az ember, mint ahogy anyává is válik, ahogy pappá is válik az ember. Minden 

élethivatás ilyen és hogy mennyire fontos az apaság… A Szentatya azt mondja, hogy: 

“Valahányszor valaki felelősséget vállal valaki másnak az életéért, bizonyos értelemben 

apaságot gyakorol irányában.” Azért bátorkodtam én is beszélni Szent József tulajdonságairól, 

mert a pap, a püspök lelkiatya. Úgy is szokták mondani, hogy lelki értelemben vett apa, aki 

felelősséggel apaságot, törődést, gondoskodást gyakorol mások irányában. Ehhez kérjük 
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Szent Józsefnek a segítségét mi is papok, püspökök. A Szentatya azt mondja, hogy a világnak 

szüksége van apákra, atyákra. Kiemelt módon szükség van fizikai értelemben vett apákra, de 

olyan apákra, akik valóban törődnek, kísérik, vezetik a gyermekeiket. Szükség van lelki 

apákra, lelki atyákra, lelkipásztorokra is. Ferenc pápa idézi Szent Pált az első korintusi 

levélből, aki ezt mondja: “Az evangélium hirdetése által én adtam nektek életet Krisztus 

Jézusban” (1Kor 4,15). Hát igen, ez a lelkipásztornak, a papnak, a püspöknek az apasága, az 

atyasága. Szent Pál ezt is mondja a galata levélben: „Gyermekeim, a szülés fájdalmait 

szenvedem újra értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek” (Gal 4,19.)  

Milyen szép ez a lelki értelemben vett szülőség, ahogy Szent Pál bemutatja.  

 

Ferenc pápa azt mondja, hogy apának lenni azt jelenti, hogy a gyermeket bevezetjük a 

tapasztalásnak, az élet megtapasztalásának a világába. Apának lenni azt jelenti, ami Szent 

Józsefnek egy tulajdonsága: tisztaságos apa. Mit jelent a tisztaságos szó? – teszi fel a kérdést 

a pápa. Ez a birtoklásnak az ellentéte, vagyis, hogy az apa nem magának tartja meg a 

gyermekét, hanem szabadságra neveli őt. És csak akkor tudja boldoggá tenni, hogy ha erre az 

Istentől kapott szabadságra neveli az ő gyermekét, akkor valódi, akkor tiszta a gyermeke iránti 

szeretete. A birtokló szeretet mindig megfojt, hanem ez az önátadó szeretet az, ami 

kibontakoztatja a másikat. A pápa azt mondja, hogy Szent József logikája mindig a szabadság 

logikája, az ő szeretet logikája mindig a szabadságról szól. Úgy tudott élni, hogy ebben a 

logikában, ebben a szeretet szabadságban kísérte, segítette Máriát és nevelte a gyermek 

Jézust. Ők voltak élete középpontjában és nem önmaga. Ferenc pápa azt mondja, hogy Szent 

József boldogsága nem az önfeláldozás logikája, hanem az önajándékozásnak a logikája. A 

világban nagy szükség van az apákra! A Szentatya újból aláhúzza ezt, és hozzáteszi, hogy 

minden igazi hivatás, – a fizikai apaság és a lelki atyaság egyaránt – önajándékozást, 

odaajándékozást jelent. Nem elég áldozattá lenni, hanem teljes valónkat kell odaajándékozni. 

Akkor válunk éretté ebben a hivatásban: az apaságban, a lelki atyaságban, a házasságban, a 

papi cölibátusban, a szüzességben egyaránt. A Szentatya azt mondja – idézem – “Ahol egy 

hivatás, legyen az házas, cölebsz vagy szűzi hivatás, nem éri el az önajándékozás érettségét, 

hanem megáll a pusztán áldozati logikánál, akkor ahelyett, hogy a szeretet szépségének és 

örömének a jele lenne, félő, hogy a boldogtalanság, a szomorúság és a csalódottság 

kifejezésévé válik.” Eddig az idézet.  

 

A szülő számára minden gyermek misztérium, méghozzá új valóság, újdonságot hoz magával. 

Az apa tiszteletben tartva a gyermeke szabadságát kell, hogy kísérje, segítse, nevelje az ő 

gyermekét. És hogy valahányszor az apaságot gyakoroljuk – mondja a pápa – az sohasem 

birtoklást mond nekünk, hanem jel, méghozzá a magasabb rendű apaságra utal, a 

legmagasabb rendű apaság, a mennyei Atya gondoskodó szeretete, a mennyei Atyának az 

apasága, mert mindnyájan, akik apák vagyunk – akár fizikailag akár lelkileg – a mennyei 

Atya gondoskodó szeretetének az árnyékai vagyunk és ebben a legfőbb példaképünk, 

segítőtársunk Szent József.  

 

A Szentatya egy szép fohásszal zárja ezt az apostoli buzdítást, ami ideillő karácsonyi 

időszakára, idézi az egyik vatikáni zsinatot, a Lumen gentium-ot, amelyik azt mondja a 

szentekről, hogy a szentek minden hívőt segítenek az állapotának megfelelő életszentség és 
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tökéletesség elérésében. A pápa azt mondja, kérjük most Szent Józsefet az igazi apák 

apaságának a kiformálódásában, a lelki apák és a fizikai apák igazi atyaságának a mennyei 

Atya árnyékaként való, szerető, gondoskodó hivatásának a kiteljesedésében. Ehhez kérjük 

Szent József közbenjárását.  

 

Üdvözlégy, Megváltó őrzője, 

Szűz Mária férje! 

Isten rád bízta Fiát; 

Mária beléd vetette bizalmát; 

Krisztus veled lett emberré. 

 

Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, 

és vezess bennünket az élet útján! 

Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, 

és védj meg minden bajtól! 

Ámen. 

 

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=bG5aOr82Ae0 

https://www.youtube.com/watch?v=bG5aOr82Ae0

