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Rizmayer Péter 

Szent Józsefről 

Szent Józsefről az Újszövetségben meglehetősen 
kevés szó esik, a két gyermekségtörténetben (Mt 1--2 
és Lk 1--2; 3,23) olvashatunk róla13. Tekintettel arra, 
hogy nem játszott szerepet Jézus nyilvános 
működésében, arra következtethetünk, hogy még 

mielőtt Jézus tanítani kezdett, már meghalt. Az evangéliumokból az 
derül ki, hogy Dávid házából való, illetve rendkívül érzékeny Isten 
embere, aki meghallja Isten szavát, nem torzítja el, nem magyarázza, 
hanem kérdés nélkül – azonnal – megteszi azt. Ez rendkívüli alázatáról 
is tanúskodik, egy nagyon tiszta, egyszerű, nemes lélekről, aki Máriához 
hasonlóan ugyanúgy – természetesen nem testi formában – magába 
fogadja Istent. Maga az „ács” mesterség is ezt sugallja, tiszta, világos 
cselekedetek sorozatát, áttételesen, aki védelmet épít, nyújt ebben a 
világban Isten Fiának, aki nem bocsátja el Máriát, hanem magához veszi, 
védelmet nyújt, otthont teremt. Ahogy elgondolom Józsefet, úgy 
számomra leginkább a megbízhatóságot és a csendet jeleníti meg. Ahogy 
a Bibliában kevés szó esik róla, ugyanúgy Ő maga is keveset beszélt, 
                                       
13 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0319.html 
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leginkább hallgatott. Vagy inkább úgy képzelem el, hogy örökké a csend 
vette körül, Isten csendje. Ebben a csendben élt. Egyetlen fölösleges 
mozdulatot sem tett ebben a világban, kizárólag azt, ami szükséges. 
Mindenre „igen”-t mondott vagy „nem”-et. Valószínűleg Ő a katolikus 
egyház egyik leghallgatagabb szentje, a visszafogott, halk, megbízható 
Szent József, akire Isten a saját Fiát bízta rá. 
Lehet, hogy a hallgatagság „mögött” csak a nagy lelkek képesek 
meglátni az igazi valóját. Jézus azt mondta Simonnak, hogy „Evezz a 
mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra!” (Lk 5,4). Szent Józsefnek nem 
kellett a mélyre „eveznie”, Ő a mélyben élt. A „mélységben” élni annyit 
tesz, mint egyszerre Istennel és Isten közelében élni, és törekedni arra, 
hogy azt a kis részt, amelyet magadból még nem adtál át Istennek, átadd 
Neki (Isten magán a mélységen is túl van). A mélység az 
összeszedettséget jelenti, és azt is, hogy a világtól már leváltál, de az 
Istenbe való teljes átköltözés még nem történt meg. A mélység 
tisztánlátás, az Istenre figyelés, a világra Isten szemével történő rálátás. 
A mélység egy már nagyrészt megtisztult, de még folytón tisztuló 
tudatállapotot is jelent. Ebben a megtisztult tudatállapotban már alig 
pislákol az „én”. Ezt a tudatállapotot áthatja Isten fénye. Persze mindez 

a szabad akarattól függ. A 
mélység az az erő, hogy 
tudod, hogy Isten ereje már 
benned van és képes vagy – 
Isten beleegyezésével – a 
külső tényezőket 
befolyásolni.(A kép forrása 

M.Kurir) Tudod, hogy hol a 
világ vége. Az ördög ide 
már nem merészkedik, az ő 
területe a „felszín”, a zavar, 
a fecsegés. Az ember csak jó 
és igaz tanító hatására képes 
eljutni ide. Ez a földi élet 
célja ez, hogy az ember 
eljusson a mélységbe, minél 
mélyebbre (a mélyben is 
rengeteg réteg van attól 
függően, hogy milyen 
mértékben adta át már 

magát valaki Istennek), hogy utána el tudjon jutni Istenbe.  
Józsefet úgy gondolom el, mint egy olyan „lényt”, aki a fent leírtak 
szerinti mélységben élt, és lehet, hogy pont ez a szolgálat (Jézus nevelő 
apja a földi világban) kellett ahhoz, hogy végleg hazatérjen. Könnyen 
lehet, hogy Jézus földi életében rengeteg mindenre megtanította Szent 
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Józsefet, akár tudatosan, akár tudat alatt. Bizonyára ebben az apa-fiú 
kapcsolatban a kölcsönös szereteten túl még rengeteg réteg volt. Szent 
József kétségtelenül rendkívül kivételes helyzetben élt a Földön.  
 
Szent József hallgatagságát azonban nem szabad összekeverni a 
passzivitással. Ahogy életében tevékeny ember volt, úgy halála után is 
aktív.  De valószínűleg egészen másképp „működik”, mint például Szűz 
Anya, akinek sok jelenését ismerjük. Avilai Szent Teréz Őt választotta 
patrónusának, a Vele való kapcsolatról többek között következőket 
olvashatjuk az Önéletrajzában14: „Pártfogómul és uramul a dicsőséges Szent 
Józsefet választottam, s nagyon melegen a kegyeibe ajánlottam magamat. Volt 
is alkalmam tapasztalni, hogy nemcsak ebből a bajból, hanem sok más, ennél 
nagyobb, becsületemet és lelkem üdvét fenyegető veszedelemből jobban 
kimentett ez az én atyám és uram, mint ahogy kérni tudtam. Nem emlékszem, 
hogy valaha kértem volna tőle valamit, amit ő meg ne tett volna. Igazán 
csodálatra méltó dolog, hogy mekkora kegyelmeket eszközölt ki számomra 
Istennél ez az áldott szent, és milyen testi és lelki veszedelmekből szabadított ki. 
A többi szenteknek, úgy látszik az Úr csak azt adta meg, hogy ebben vagy abban 
a szükségben tudjanak segíteni, erről a dicsőséges szentről azonban 
tapasztalatból tudom, hogy mindegyikben pártunkat fogja. Az Úr mintegy 
értésünkre akarja adni, hogy amiként engedelmes volt neki a földön - mert hiszen 
atyjának nevezték, s mint nevelőjének joga volt neki parancsolnia - éppúgy az 
égben is megteszi minden kívánságát. Tapasztalták ezt mások is, akik 
tanácsomra hozzá fordultak, és már újra sokan vannak, akik ezek alapján nagyon 
tisztelik őt. Ami engem illet, igyekeztem ünnepét a lehető legfényesebben 
megtartani; amiben azonban inkább a hiúság vezetett, mint a jó szellem; mert 
főleg arra volt gondom, hogy sok legyen a külső dísz és pompa, bár a szándékom 
azért nem volt rossz. Mert ez volt az én nagy hibám: ha az Úr meg is adta nekem 
a kegyelmet arra, hogy valami jó dolgot tegyek, a végrehajtás tele volt 
gyarlósággal és tökéletlenséggel. Míg ellenkezőleg, ha valami rosszról, 
fényűzésről, vagy hivalkodásról volt szó, - az Úristen bocsássa meg nekem - 
annak megtevésében csupa buzgalom és szorgosság voltam. Szeretnék 
mindenkit rábeszélni arra, hogy tisztelje ezt a dicső szentet, mert tudom, hogy 
mily sok jót tud számunkra Istennél kieszközölni. Nem ismertem még embert, 
aki ha igazán tisztelte őt és különösebben szolgált neki, ne haladt volna nagyon 
előre az erények útján; mert rendkívül jó hatással van azokra a lelkekre, akik neki 
ajánlják magukat. Azt hiszem, már jó néhány esztendeje, hogy az ő ünnepén 
mindig kérek tőle valami különöset és még mindig megkaptam. Ha olykor 
kérésemet talán kissé ügyetlenül adom elő, ő oly egyenesre igazítja, hogy még 
sokkal nagyobb hasznomra válik. Ha volna ahhoz fölhatalmazásom, hogy erről 
bővebben írjak, igen szívesen maradnék ennél a tárgynál, s részletesen 
mondanám el mindazokat a kegyelmeket, amelyeket ez a dicső szent nekem és 

                                       
14 JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZIA ÖSSZES MŰVEI Önéletrajz. 

Adalbertus Kuster Censor dioecesanus Num. 2.932/1927. 
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másoknak juttatott; mivel azonban nem akarok többet tenni annál, amivel 
megbíztak, sok dologban rövidebb leszek, mint szeretném, másokat meg 
hosszasabban mondok el, mintsem szükséges volna; mert hát mi mást lehetne 
várni tőlem, akinek oly kevés az esze mindenhez, ami jó. Én csak arra kérek 
mindenkit, az Isten szerelméért próbálja meg, ha nem hiszi, s tapasztalni fogja, 
mennyire jó dolog az, ha az ember ennek a dicső pátriárkának ajánlja magát és 
tiszteli őt. A belső ima embereinek azonban különösen kellene hozzá 
ragaszkodniuk. Mert ki volna képes az angyalok királynéjáról elmélkedni, s 
életének azon eseményeire gondolni, amelyek folyamán annyi veszedelmet élt át 
a kisded Jézussal, a nélkül, hogy hálás ne volna Szent Józsefnek azért, hogy ezen 
nehéz körülmények között gondjukat viselté. Ha valaki nem talál olyan lelki 
vezetőt, aki belső imára tudná őt oktatni, fogadja tanítójául ezt a dicső szentet, 
s nem fogja eltéveszteni az utat. Adja az Úr, hogy ne legyen eltévesztett dolog 
részemről, hogy őróla mertem beszélni, mert bár nyilvánosan tisztelőjének 
vallom magamat, az ő szolgálatában s példájának követésében mindig hibás 
voltam. Mert ő megtette a magáét, amennyiben föl tudtam kelni, képes voltam 
újra járni, s nem voltam többé nyomorék; én pedig abban tettem meg a magamét, 
hogy visszaéltem ezzel a kegyelemmel.”15 Fentiek közül is látható, hogy 
Szent Teréz Szent Józsefet a szentek közül is kiemeli, a szenteknél 
teljesebb, mindenre kiterjedő hatáskört tulajdonít Neki. És amit még 
fontos hangsúlyozni, az, hogy az egyház talán legnagyobb misztikusa, 
Szent Teréz azt tanácsolja, hogy a belső ima embereinek különösen 
ragaszkodni kell Hozzá, és ha valaki a belső imában nem talál lelki 
vezetőt, akkor fogadja tanítójának Szent Józsefet. Ami látszik a 
fentiekből, hogy Szent Teréz rendkívüli módon támaszkodott Rá egész 
életében. Isten már az első sarutlan kármelita kolostor megalapítása előtt 
lelkére kötötte, hogy azt Szent Józsefről nevezze majd el: >Egy szép 
napon, szentáldozásom után, Ő Szent Felsége nagyon a lelkemre kötötte, hogy 
legyek rajta minden erőmmel, s nagy ígéreteket tett arra nézve, hogy a zárda 
tényleg létre fog jönni, s hogy Őneki nagy dicsőségére fog szolgálni. A neve 
legyen „Szent József”, mert az egyik kapuját majd ez a szent fogja őrizni, a 
másikat pedig a Boldogságos Szűzanya; Krisztus Urunk pedig közöttünk fog 
lakni. Hogy elsőrangú csillag lesz belőle, amely fényesen fog ragyogni.<16  
Összességében – a fenti írás zárásaként röviden – úgy jellemezném Szent 
Józsefet, mint aki az Isten felé való útjában mindenkit megsegít, aki 
Hozzá fordul, azonban a szentek közül is kiemelkedik, a legmagasabb 
rangban van, olyan mélységeket ismer és tud vezetni, amelyre más szent 
nem képes. Ezért választotta Őt Szent Teréz, és ezért javasolta 
mindenkinek a tiszteletét.  
 
 
  

                                       
15 JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZIA: i. m. 56-58. o. 
16 JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZIA: i. m. 352. o. 
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