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Lukács 4,14-30 
Jézus most a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a 
zsinagógákban, és mindenki magasztalta. Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása 
szerint bement a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki oda. 
Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: 

 „Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. 
Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, 
hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” 

Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. S elkezdte 
beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.” Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a 
fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. „De hát nem József fia?” - kérdezgették. Így szólt hát 
hozzájuk: „Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, magadat gyógyítsd! A nagy tetteket, 
amelyeket - mint hallottuk - Kafarnaumban végbevittél, vidd végbe itt, a hazádban is!” Majd így folytatta: 
„Bizony mondom nektek, hogy egy prófétát sem látnak szívesen a saját hazájában. S igazán mondom 
nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy 
nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni 
Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s 
egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán.” Ezt hallva mind haragra gerjedtek a zsinagógában. 
Felpattantak, kiűzték a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék 
szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt köztük és eltávozott. 
 
1) Milyen vezércikkre számíthatunk a fent leírt események után a Nazaret-Digest következő számában? 

a) A nagy visszatérés 
b) Hamis próféta 
c) Erőszak a zsinagógában 
d) A prédikátor egér utat nyert 
e) ........................................... 

2) Miért nem fogadták el a názáretiek Jézust? 
a) Féltékenyek voltak 
b) Lelkileg vakok voltak 
c) Mert csak egy ácsfiú volt 
d) Mert a pogányokhoz húzott Izrael kárára. 
e) Nem tartották alkalmasnak a feladatra, amiről Izajásnál olvasott. 
f) ........................................................... 

3) Előfordult-e, hogy az emberek alábecsültek származásod miatt? 
a) .............................................................................. 

4) Mit érezhetett Jézus miután sikerült elmenekülnie? 
a) Mindenre föl völt készülve, úgyhogy nem vette szívére a dolgot. 
b) Fölhúzódott, de nem mutatta ki. 
c) Mivel ő is ember volt, fájt neki az elutasítás. 
d) Mivel Isten volt, a sérelem nem ért föl hozzá. 
e) ......................................................................... 

5) Jézus itt meghirdetett küldetéséből melyik a legfontosabb számomra? 
a) Örömhírt vinni a szegényeknek 
b) Szabadulást a foglyoknak 
c) Látást a vakoknak 
d) Meghirdetni az Úr kegyelmi esztendejét 

6) Az előző kérdésben foglaltakból melyiket teljesíti az egyház és melyiket nem? 
a) ...................................................................... 
b) ...................................................................... 

7) Mikor utasítottak vissza utoljára? 
a) ............................................. 
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8) Hogyan dolgozod fel a visszautasítást? 
a) Gyorsan lelépek 
b) Visszavágok 
c) Elszomorodok 
d) Megbeszélem valakivel 
e) Átimádkozom 
f) .......................................... 

9) Jelenleg legnagyobb problémám 
a) A kapcsolataimmal van 
b) Az érzelmeimmel van 
c) A pénz beosztásával van 
d) Az egészségemmel kapcsolatos 
e) Az iskolával kapcsolatos 
f) ................................................ 

 

 
 


