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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből  

Isten országában napkelettől napnyugatig mindenkinek helye van.  

 

Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és 

falvakban, melyeken áthaladt. 

Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” 

Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan 

próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. 

A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: 

»Uram, nyiss nekünk ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.« 

Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.« 

De ő megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti 

gonosztevők!« 

Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és 

mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. 

Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten 

országában. 

Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!”  

  



1. Lectio – olvasás  

1.1. Biblikus vonal  

1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása 

22 Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς 

Ἱεροσόλυμα. 

 

És áthaladt városok és falvak mentén tanítva, és útban Jeruzsálem felé. 

 
23 Εἶπεν δέ τις αὐτῷ· κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι; ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς·  

 

Mondta pedig valaki neki: „Uram, kevesen vannak az üdvözültek?” Ő pedig mondta 

nekik:  

 
24 ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας, ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν 

εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν.  

 

„Törekedjetek bejutni a szűk kapun keresztül, mert – mondom nektek- sokan fognak 

igyekezni bejutni, és nem lesz erejük rá (nem lesznek képesek rá). 

 
25 ἀφ᾿ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν καὶ ἄρξησθε ἔξω 

ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες· κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν, καὶ ἀποκριθεὶς 

ἐρεῖ ὑμῖν· οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. 

 

Attól fogva, hogy felkel a ház ura, és bezárja a kaput, és elkezdtek kint állni, és 

kopogtatni a kaput mondva: „Uram, nyisd ki nekünk!” És felelve fogom mondani 

nektek: „nem ismerlek titeket, hogy honnét vagytok.” 

 

  
26 τότε ἄρξεσθε λέγειν· ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν καὶ ἐν ταῖς πλατείαις 

ἡμῶν ἐδίδαξας·  

 

Akkor el fogjátok kezdeni mondani: „Ettünk előtted, és ittunk, és a széles utainkon 

tanítottál.” 

 
27 καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν· οὐκ οἶδα [ὑμᾶς] πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες 

ἐργάται ἀδικίας.  

 



És fogja mondani mondva nektek: „nem ismerlek titeket, hogy honnét vagytok: 

távozzatok el tőlem mind, hamisság cselekvői!” 

 
28 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ καὶ 

Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ 

ἐκβαλλομένους ἔξω.  

 

Ott lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, és Izsákot, és Jákobot, és 

minden prófétát az Isten királyságában, magatokat pedig kivetve kívülre. 

 
29 καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου καὶ 

ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.  

 

És jönni fognak napkeletről, és napnyugatról, és északról, és délről, és asztalhoz 

fognak telepedni az Isten királyságában. 

 
30 καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι. 

 

És, íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.” 

 

1.1.2. Legfontosabb magyar fordítások 

Nova Vulgata 

Szent István Társulati Biblia 

Jeromos fordítás 

Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás 

Károli Gáspár revideált fordítása 

Simon Tamás László O.S.B. Újszövetség-fordítása 

 
22Et ibat per civitates et castella docens et iter faciens in Hierosolymam.  
22A városokban és falvakban, amelyeken áthaladt, mindenütt tanított, így tette meg 

az utat egészen Jeruzsálemig.  
22Ezután bejárta a városokat és falvakat, és tanított, Jeruzsálem felé haladva.  
22Útban Jeruzsálem felé tanított a városokban és a falvakban, ahol csak 

keresztülment.  
22És városokon és falvakon megy vala által, tanítva, és Jeruzsálembe menve.  
22Jeruzsálembe tartva városról városra, faluról falura mindenütt tanított. 



 

23Ait autem illi quidam: “ Domine, pauci sunt, qui salvantur? ”. Ipse autem dixit ad 

illos:  
23Valaki megkérdezte tőle: „Uram, ugye kevesen üdvözülnek?” Ezt válaszolta neki: 
23Közben valaki megkérdezte tőle: »Uram! Kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?« Ő 

ezt felelte nekik:  
23Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Ő így felelt:  
23Monda pedig néki valaki: Uram, avagy kevesen vannak-é a kik idvezülnek? Ő 

pedig monda nékik:  
23Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: 

– Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? – Erre ő így felelt nekik: 

 
24“ Contendite intrare per angustam portam, quia multi, dico vobis, quaerent intrare 

et non poterunt.  
24„Igyekezzetek a szűk kapun bejutni, mert mondom nektek, sokan akarnak majd 

bemenni rajta, de nem fognak tudni.  
24»Igyekezzetek a szűk kapun bemenni, mert mondom nektek: sokan akarnak majd 

bemenni, de nem tudnak.  
24„Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd 

bemenni, de nem tudnak.  
24Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek 

bemenni és nem mehetnek.  

– 24Igyekezzetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd 

bemenni, de nem tudnak. 

 
25Cum autem surrexerit pater familias et clauserit ostium, et incipietis foris stare et 

pulsare ostium dicentes: “Domine, aperi nobis”; et respondens dicet vobis: “Nescio 

vos unde sitis”.  
25A ház ura feláll és bezárja az ajtót, ti meg kint maradtok és zörgetni kezdtek az 

ajtón: Uram, nyisd ki nekünk! Akkor azt fogja nektek mondani: Nem tudom, honnan 

valók vagytok.  
25Amikor a családapa már felkel és bezárja az ajtót, ti kívül állva zörgetni kezdtek az 

ajtón, és azt mondjátok: ‘Uram! Nyisd ki nekünk!’ Ő ezt feleli majd nektek: ‘Nem 

tudom, honnan valók vagytok.’  
25Mikor fölkel a családatya és bezárja az ajtót, ti akkor kinnmaradtok és zörgetni 

kezditek az ajtót: Uram, nyisd ki! Erre ő azt feleli: nem tudom, honnan vagytok.  



25Mikor már a gazda felkél és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani és az ajtót 

zörgetni, mondván: Uram! Uram! nyisd meg nékünk; és ő felelvén, ezt mondja 

néktek: Nem tudom honnét valók vagytok ti;  
25Amikor felkel a ház ura, és bezárja az ajtót, megálltok majd kívül, és zörgetni 

kezdtek az ajtón, és így szóltok: „Uram, nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszol majd 

nektek: „Nem tudom, honnét valók vagytok.”  

 
26Tunc incipietis dicere: “Manducavimus coram te et bibimus, et in plateis nostris 

docuisti”;  
26Ti bizonygatjátok: A szemed láttára ettünk és ittunk, a mi utcánkon tanítottál.  
26Akkor ti ezt kezditek majd mondogatni: ‘Előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon 

tanítottál.’  
26Mire ti bizonykodni kezdtek: hiszen előtted ettünk és ittunk! A mi utcánkon 

tanítottál!  
26Akkor kezditek mondani: Te előtted ettünk és ittunk, és a mi utczáinkon tanítottál;  
26Akkor kezditek majd mondani: „Veled ettünk, ittunk, s az utcáinkon tanítottál.”  

 
27et dicet loquens vobis: “Nescio vos unde sitis; discedite a me, omnes operarii 

iniquitatis”.  
27De ő megismétli: Nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok egy szálig, ti 

gonosztevők!  
27Ő erre azt feleli nektek: ‘Nem ismerlek titeket, hogy honnan valók vagytok! 

Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők!’ (Zsolt 6,9)  

27De ő megismétli: nem tudom, honnét vagytok! Távozzatok tőlem mind, ti 

gonosztevők!  
27De ezt mondja: Mondom néktek, nem tudom honnét valók vagytok ti; távozzatok el 

én tőlem mindnyájan, kik hamisságot cselekesztek!  
27Erre majd ezt mondja nektek: „Mondom nektek, nem tudom, honnét valók 

vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők!”  

 
28Ibi erit fletus et stridor dentium, cum videritis Abraham et Isaac et Iacob et omnes 

prophetas in regno Dei, vos autem expelli foras.  
28Lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat 

mind az Isten országában látjátok, magatokat meg kirekesztve.  
28Lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látni fogjátok Ábrahámot, Izsákot és 

Jákobot és az összes prófétát Isten országában, magatokat pedig kirekesztve.  



28Sírás lesz ott és fogak csikorgatása, amikor látjátok majd Ábrahámot, Izsákot, 

Jákobot és az összes prófétát Isten országában, magatokat pedig kitaszítva onnan.  
28Ott lesz sírás és fogak csikorgatása, mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot, és 

a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve.  
28Lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és 

valamennyi prófétát Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnét.  

 
29Et venient ab oriente et occidente et aquilone et austro et accumbent in regno Dei.  
29Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten 

országában.  
29Jönnek majd napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és letelepszenek az 

Isten országában.  
29Jönnek majd napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz 

telepednek Isten országában.  
29És jőnek napkeletről és napnyugatról, és északról és délről, és az Isten országában 

letelepednek.  
29Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek Isten 

országában.  

 
30Et ecce sunt novissimi, qui erunt primi, et sunt primi, qui erunt novissimi ”.  
30És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.” 
30Mert íme, vannak utolsók, akikből elsők lesznek, és vannak elsők, akikből utolsók 

lesznek.«  
30Vannak tehát utolsók, akik elsők lesznek, és elsők, akik utolsók lesznek.” 
30És ímé vannak utolsók, a kik elsők lesznek, és vannak elsők, a kik utolsók lesznek. 
30Íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek! 

 

 

1.1.3. Behatárolás 

  

         Az evangélista ezt a rövid epizódot Jézusnak a Jeruzsálembe vezető útja során 

elmondott tanításának egyik részeként írja le. Az epizódot a mustármagról és a 

kovászról szóló példázat (Lk 13,18-21), illetve az Úrnak Heródes Antipászról 

mondott szavai (Lk 13,31-33) határolják. Így ez a szakasz a Lk 13,22-30 versek között 

helyezkedik el. 

    



1.1.4. Szószerinti üzenet 

Lukács hangsúlyozni akarja, hogy 

 Jézus egyik legfontosabb tevékenysége a tanítás volt. Ami nem szorítkozott 

csupán a zsinagógák kötött helyszíneire, hanem ahol lehetősége adódott, ott 

megragadta az alkalmat, hogy szabadon tanítson. 

 Jézus beszédeiben gyakran használt képeket, szimbólumokat. 

 Isten mindenkit szeretne üdvözíteni, minden embert meghív a vele való örök 

szeretet-közösségre. De az ember felelőssége, hogy erre a hívásra hogyan 

válaszol. A szűk kapu, amin be kell menni, Jézus maga, akiben, ha hiszünk, és 

akit ha követünk, bejutunk a mennyországba. 

 A mennyországból, aminek jelképe az asztalhoz való letelepedés, senki sincs 

kizárva, de „protekció” sincs ott. Mindenkinek a saját döntésétől függ az 

üdvössége. Aki Jézus Krisztus mellett dönt, jut csak be a boldog örök életbe.  

 A keresztények feladata, hogy hirdessék az üdvösséget ajándékozó örömhírt 

mindenkinek szerte a világon. 

 

1.1.5. Kulcsszavak rövid elemzése 

διὰ τῆς στενῆς θύρας (diá tész sztenész thürász): ’a szűk kapun keresztül’ (Lk 

13,24) 

 A „szűk kapu” szókapcsolat így csak itt jelenik meg az evangéliumokban 

(Máté a „szűk” melléknévhez egy másik, rokon értelmű szót társít: Mt 7,13-14). A 

szűk kapu képe a nehezebb, és a fáradtságosabb bejutást sejteti. János 

evangéliumában Jézus világosan kijelenti, hogy ő az a kapu, amelyen keresztül, aki 

belép üdvözül (Jn 10,9). Vagyis az üdvözültek kapcsán feltett kérdésre az Úr 

jelképesen válaszol (Lk 13,23-24). Mindaz bejut az örök életre, vagyis elnyeri az 

üdvösséget, aki hisz Jézus Krisztusban, az ő tanítása szerint él, ami gyakran nem 

könnyű, mert erőfeszítést, lemondást és küzdelmet is jelent. 

 

 

ἐκβαλλομένους ἔξω (ekbállomenúsz ekszó): ’kivetve kívülre’ (Lk 13,28) 

 

 Ehhez a szóösszetételhez, ami különböző nyelvtani szerkezetekben háromszor 

jelenik meg a Lukács-evangéliumban, mindig negatív jelentéstartalom fűződik. A 

felháborodott názáretiek kiűzik Jézust a városukból, hogy megöljék őt (Lk 4,29). Akik 

nincsenek valójában közösségben Jézus Krisztussal, azokat kivetik Isten 



királyságából (Lk 13,28). A gonosz szőlőmunkások kidobják, és meggyilkolják a 

gazda egyetlen fiát, aki Jézust jelképezi a példabeszédben (Lk 20,15). 

 Vagyis nem Isten az, aki elutasítja az embert. Hanem az ember az, aki ha 

„eldobja magától kívülre” az Urat, vagyis nem marad vele közösségben, saját magát 

rekeszti ki Isten országából! Az evangélista tehát kemény képekkel hívja fel a 

figyelmet arra, hogy az ember ne zárja, s ne rekessze ki Jézus Krisztust, az egyetlen 

Üdvözítőt az életéből. 

 

 

ἀνακλιθήσονται (ánáklithészontáj): ’asztalhoz fognak telepedni, ülni’ (Lk 13,29) 

 

 Ez a kifejezés, az előzőhöz hasonlóan, szintén háromszor jelenik meg Lukács 

evangéliumában, de pozitív tartalom kapcsolódik hozzá. Hiszen a szó nem a 

kirekesztést, az elűzést, hanem a befogadást, a másokkal való közösséget jelöli. Mária 

a bepólyált Kisdedet belefekteti a jászolba, ami az Istenember és a teremtett világ 

közötti bensőséges kapcsolatnak a gyengéd jele (Lk 2,7). A Mester boldognak nevezi 

azokat a szolgákat, akiket a Jézust jelképező, visszatérő uruk ébren talál, s asztalhoz 

ülteti őket. Ez a szép kép így az isteni megjutalmazásnak, és szolgáló szeretetnek a 

szimbólumává válik (Lk 12,37). Végül Jézus hangsúlyozza, hogy a világ minden 

tájáról lesznek majd olyanok, akik helyet foglalnak Isten országának asztalánál, ami a 

mennyország örömének a jelképe (Lk 13,29).  

Vagyis az Úr Jézus mindenkivel szeretne közösségre lépni. Ez a csodálatos, és 

örök életet adó közösség Jézus és ember között mindenki számára nyitott. Elsősorban 

Isten ingyenes ajándéka, amit a szó legutóbbi előfordulási alkalmával a szenvedő 

nyelvtani szerkezet is finoman jelöl (Lk 13,29). De az emberen is múlik, hogy 

virraszt-e az Úrra várva, vagyis hisz-e benne, és kitart-e a szeretet parancsában (Lk 

12,37). Tehát azért kapcsolódhat bele a természetfeletti világba a megváltott ember, 

azért juthat be a mennyországba (Lk 12,37; Lk 13,29), mert a megtestesült Isten Fia 

belefeküdt a jászolba, vagyis átölelte addig nem látott módon a teremtett világot (Lk 

2,7). Az asztalhoz való letelepedés így az Istennek és az embernek az Isten Fiában 

való meghitt, és üdvösséget adó barátságának a megragadó szimbóluma, ami az 

Eucharisztiában valóságosan megjelenik már itt a földi életben is! 

 

 

 



1.2. Kontextuális – kánoni párhuzamok 

Párhuzamok Lukács evangéliumán belül 

 

2,38 “Ebben az órában is odajött, dicsőítette az Istent, és beszélt róla mindenkinek, 

aki csak várta Jeruzsálem megváltását.” 

9,51 “Amikor már közeledtek szenvedésének és megdicsőülésének napjai, szilárdan 

elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy.” 

14,15 “Ezek hallatán az egyik vendég így szólt hozzá: „Boldog, aki asztalhoz ülhet az 

Isten országában.” 

22,16 “Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten 

országában.” 

 

 

Szinoptikus párhuzamok 

 

Mt 7,13-14 “A szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a 

romlásba visz – sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre 

vezet – kevesen vannak, akik megtalálják.” 

Mt 7,22-23 “Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben 

űztünk ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? – Akkor kijelentem 

nekik: Sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!” 

Mt 8,11-12 “Ezért mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, 

és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, az ország fiait 

pedig kivetik a külső sötétségbe. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.” 

Mt 19,30 “Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők.” 

Mt 20,16 “Így lesznek az utolsók elsők, az elsők meg utolsók.” 

Mt 25,10-12 “Míg odavoltak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen 

voltak, bevonultak vele a menyegzőre. Ezzel az ajtó bezárult. Később megérkezett a 

többi szűz is. Beszóltak: Uram, Uram, nyiss ki nekünk! De ő így válaszolt: Bizony 

mondom nektek, nem ismerlek benneteket.” 

Mk 10,31 “Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők.” 

 

 

 

 

 

 



Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben) 

 

1Makk 3,6 “A bűnösök reszkettek előtte félelmükben, remegtek mind a gonosztevők. 

Így a szabadítás sikerrel járt.” 

Zsolt 6,9 “Távozzatok mind, ti ámítók, mert az Úr meghallotta hangos sírásomat” 

Zsolt 107,3 “Akiket összegyűjtött az országokból, napkeletről és napnyugatról, 

északról és délről.” 

Iz 43,5 “Ne félj hát, mert veled vagyok! Napkeletről idehozom nemzetségedet, és 

összegyűjtelek napnyugatról.” 

Iz 49,12 “Nézzétek, ezek messze távolból jönnek, azok északról és nyugatról, amazok 

meg Szinim földjéről.” 

Iz 59,19 “Akkor meglátják majd a nyugatiak az Úr nevét, és a keletiek dicsőségét. 

Mert eljön, mint a sebes folyó, amelyet az Úr viharos szele hajt.” 

Bár 4,37 “Nézd, visszatérnek fiaid, akiknek láttad távozását. Visszajönnek, s 

összegyűlnek kelettől nyugatig a Szentnek parancsára, ujjonganak, mert az Isten 

megdicsőült.” 

Mal 1,11 “De napkeltétől napnyugtáig nagy az én nevem a népek között. Jóillatú 

áldozatot mutatnak be mindenütt, tiszta ételáldozatot a nevemnek. Mert nagy az én 

nevem a népek között – mondja a Seregek Ura.” 

1Kor 1,18 “A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de 

nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje.” 

1Tim 6,12 “Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál 

hivatást, s erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást.” 

Jel 21,13 “Keleten három kapu, északon három kapu, délen három kapu és nyugaton 

három kapu.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Meditáció – elmélkedés 

2.1. Patrisztikus vonal 

2.1.1. Catena Aurea 

E heti szakaszunkkal kapcsolatban a következő magyarázatokat adták az 

egyházatyák: 

 

23Valaki megkérdezte tőle: „Uram, ugye kevesen üdvözülnek?” Ezt válaszolta 

neki:24„Igyekezzetek a szűk kapun bejutni, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni 

rajta, de nem fognak tudni.  

 

Alexandriai Szent Cirill: A szűk kapu azokat a nehézségeket jelzi, melyeket a 

szenteknek türelemben el kell viselniük.  

 
25A ház ura feláll és bezárja az ajtót, ti meg kint maradtok és zörgetni kezdtek az ajtón: Uram, 

nyisd ki nekünk! Akkor azt fogja nektek mondani: Nem tudom, honnan valók vagytok. 

 

Nagy Szent Gergely: Ha Isten „nem ismer” egy embert, akkor az azt jelenti, hogy az 

alávaló. Hasonlóképpen azt mondják, hogy egy igazságszerető ember, aki nem 

ragadtatja el magát semmilyen igazságtalanság felé, az nem ért a hazudozáshoz: 

Nem azért, mert nem tudná, hogyan kellene hazudnia, ha akarna, hanem mert az 

igazság iránti szeretetből kifolyólag irtózik attól, hogy igaztalant mondjon. Az 

igazság fénye nem ismeri a sötétséget; elutasítja azt.  

 
26Ti bizonygatjátok: A szemed láttára ettünk és ittunk, a mi utcánkon tanítottál. 27De ő 

megismétli: Nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok egy szálig, ti gonosztevők!  

 

Theophylactus: Első értelemben ez az izraelitáknak is szólhatott volna; mert hiszen 

test szerint tőlük származott Krisztus, ők ettek és ittak vele együtt, és hallgathatták 

prédikálását. Azonban ez a keresztényekre is illik: hiszen mi naponta esszük az ő 

testét és isszuk az ő vérét, amikor a szentségek asztalához lépünk, és lelkeink utcáin 

tanít bennünket. 

 

 

 

 



Felhasznált irodalom: 

Thomas von Aquin: Goldene Kette oder fortlaufende, ganz aus den Stellen der Kirchenväter 

und Kirchenschriftsteller bestehende und kunstvoll verbundene Auslegung der vier 

Evangelien; übers. von Johannes N. Oischinger, 7 Bde., Regensburg 1881-1883 

http://www.catena-aurea.de/ljcpann21.html 

 

Thomas Aquinas 

THE CATENA AUREA 

GOSPEL OF SAINT LUKE 

Translated by John Henry Newman 

except Prooemium and bracketed portions by Joseph Kenny, O.P. 

https://dhspriory.org/thomas/CALuke.htm#13  

 

2.2. Tanítóhivatali vonal 

2.2.1. Katolikus Egyház Katekizmusa 

A példabeszédek jelentése és célja 

 

546 Jézus példabeszédek által -- melyek tanításának jellegzetességei -- hív arra, hogy 

belépjünk az Országba. Általuk hív meg az Ország ünnepi lakomájára, ugyanakkor 

radikális döntést kíván: az Ország elnyeréséért az embernek mindent el kell 

ajándékoznia;  a szavak nem elegendők, tettekre van szükség. A példabeszédek 

szinte tükröt tartanak az ember elé, melyben fölismerheti: sziklás talajként vagy jó 

földként fogadja-e be az igét? Mit kezd a kapott talentumokkal? A példabeszédek 

lényegi magva Jézus és az Ország jelenléte a földön. Az embernek be kell lépnie az 

Országba, azaz Krisztus tanítványává kell lennie, hogy "megismerje a mennyek 

országának titkait" (Mt 13,11). A "kívülállóknak" (Mk 4,11) minden rejtve marad. 

 

 

Jézus Jeruzsálembe tart 

 

557 "Amikor beteltek fölvételének napjai, Jézus megszilárdította arcát, hogy 

Jeruzsálembe menjen" (Lk 9,51). E döntésével Jézus jelezte, hogy a halálra készen 

megy föl Jeruzsálembe. Szenvedését és föltámadását háromszor jövendölte meg. 

Amikor Jeruzsálemhez közeledett, mondta: "Nem veszhet el a próféta Jeruzsálemen 

kívül" (Lk 13,33). 

 

http://www.catena-aurea.de/ljcpann21.html
https://dhspriory.org/thomas/CALuke.htm#13


569 Jézus önként ment föl Jeruzsálembe, jóllehet tudta, hogy a bűnösök 

ellentmondása miatt erőszakos halált fog szenvedni. 

570 Jézus bevonulása Jeruzsálembe kinyilvánítja az Ország eljövetelét, melyet a 

Király-Messiás -- akit a gyermekek és az alázatos szívűek városában elfogadtak -- 

halálának és föltámadásának húsvétja által fog beteljesíteni. 

 

A gonosz akadályozza az üdvösséget 

 

2851 Ebben a kérésben a Gonosz nem valami elvont fogalom, hanem személyt jelent, 

a Sátánt, a Gonoszt jelenti, az angyalt, aki szembeszegül Istennel. "Ördög", a 

görögben dia-bolosz, az, aki "keresztbe fekszik" Isten terve és a Krisztusban 

beteljesedett "üdvözítő mű" útjában. 

 

Kizárás Isten országából 

 

1852 A bűnöknek sok fajtája van. A Szentírás több bűnkatalógust is ad. A Galatákhoz 

írt levél szembeállítja a Lélek gyümölcseivel a test cselekedeteit: "A test cselekedetei 

nyilvánvalóak: paráznaság, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, 

ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, 

irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb 

mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten 

országát" (5,19--21). 

 

1861 A halálos bűn, miként maga a szeretet is, az emberi szabadság radikális 

lehetősége. Magával hozza a szeretet elvesztését és a megszentelő kegyelemtől, azaz 

a kegyelmi állapottól való megfosztottságot. Ha a bűnbánat és Isten bocsánata nem 

orvosolja, kizár Isten országából és a pokol örök halálát okozza, mivel 

szabadságunknak hatalmában áll végső, visszavonhatatlan döntéseket hozni. 

Mindazonáltal -- jóllehet meg tudjuk ítélni, hogy egy cselekedet önmagában nézve 

halálos bűn-e --, a személy fölötti ítélkezést rá kell bíznunk Isten igazságosságára és 

irgalmára. 

 

Bemenetel Isten országába 

 

2544 Jézus megparancsolja tanítványainak, hogy őt mindennél és mindenkinél 

jobban szeressék, és tanácsolja nekik, hogy mondjanak le mindenről, amijük csak 



van, Őmiatta és az evangélium miatt. Kevéssel szenvedése előtt példaként állította 

eléjük a jeruzsálemi özvegyasszonyt, aki szegénységéből mindent odaadott, egész 

megélhetését. A parancs, hogy a szívnek szabadnak kell lennie a gazdagságtól, 

kötelező föltétel a mennyek országába való belépéshez. 

2545 Minden Krisztus-hívőnek törekednie kell arra, hogy "érzületét helyesen 

irányítsa, nehogy a földi dolgok használata és az evangéliumi szegénységgel 

ellenkező ragaszkodás a gazdagsághoz megakadályozza őket a tökéletes szeretet 

elérésében." 

2546 "Boldogok a lelki szegények" (Mt 5,3). A boldogságok kinyilatkoztatják a 

boldogság és a kegyelem, a szépség és a béke rendjét. Jézus dicséri a szegények 

örömét, akik már magukénak mondhatják a mennyek országát: 

"Nekem úgy tűnik, hogy az Ige lelki szegénységnek nevezi a lélek önkéntes 

alázatosságát, és ennek példájaként az Apostol Isten szegénységét állítja elénk, 

amikor azt mondja: »Ő, jóllehet gazdag, értünk szegénnyé lett« (2Kor 8,9)." 

2547 Az Úr jajt kiált a gazdagokra, mert ők a javak bőségében megtalálják 

vigasztalásukat. "A gőgösök tehát óhajtják és szeretik a földi országokat: a lélekben 

szegények azonban boldogok, mert övék a mennyek országa." A mennyei Atya 

gondviselésére hagyatkozás megszabadítja az embert a holnap miatti aggódástól. Az 

Istenbe vetett bizalom fölkészít a szegények boldogságára. Ők majd látni fogják 

Istent. 

 

 

2.3. Liturgikus vonal 

Az evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise szertartásának egyéb szövegeivel 

 

A mai evangéliumban (Lk 13,22-30) Jézus arra figyelmeztet, az üdvösségre nem 

magától értetődően csak a választott nép tagjai juthatnak el, hanem ez a "nemzetek", 

a pogányok számára is elérhetővé válik. 

Az olvasmány (Iz 66,18-21) kifejezetten erről beszél: a Messiás idejében a nemzetek 

képviselői is megtérnek az egy Úrhoz, részesévé válva az Isten országának. A 

válaszos zsoltár válasza (Mk 16,15) szintén ehhez kötődően az egyetemes missziós 

parancsot idézi: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot!". Majd 



a zsoltár (Zsolt 116,1.2) az Úr dicsőítésére hív minden népet: "Dicsérjétek az Urat, 

minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek". 

Az evangélium arról is szól, hogy senki sem lehet biztos abban, üdvözül-e, s az 

üdvösségre vezető út szűk kapun át vezet. Ez pedig Jézus tanításának és tetteinek 

követése, ahogyan az alleluja versben (Jn 14,6) is hallhatjuk: „Én vagyok az út, az 

igazság és az élet, senki sem jut Atyámhoz, csak általam.”  

A környezetében élőket, a farizeusokat, írástudókat leginkább, Jézus nem egyszer 

erős kifejezésekkel, figyelmeztető szavakkal szólítja meg, és próbálja őket felrázni, 

kizökkenteni a sokszor sematizáló gondolkodásmódjukból. Ez a mai evangéliumi 

szakaszban is látható, s mintha ezt magyarázandó hangozna el a szentlecke (Zsid 

12,5-7.11-13): "Megfenyíti az Úr, akit szeret". 

Az egyetemes könyörgésekben egyházunk a jézusi figyelmeztetés jogosságának 

tudatában imádkozik és kér segítséget a helyes döntésekhez, és az Úr előtt igaz 

élethez: "A keresztények soha meg ne feledkezzenek arról, hogy csak az önfegyelem 

szűk kapuján át vezet az út a lelkiismeret nyugalmához!" (harmadik könyörgés); 

"Egyházközségünk egyetlen tagja se legyen kizárva a mennyei örök otthonból!" 

(ötödik könyörgés); "Mennyei Atyánk! Te ismered gyarlóságunkat és jóra való 

restségünket. Állj mellettünk segítő kegyelmeddel, hogy a jó ügy érdekében mindig 

készek legyünk a lemondásra és a fáradalmak vállalására!" (papi záró könyörgés). 

Hasonlóképp szól az áldozás utáni könyörgés is: "Istenünk, szerető jóságod hozzon 

nekünk teljes gyógyulást. Segíts kegyesen és támogass, hogy mindenben tetszésedre 

éljünk. Krisztus, a mi Urunk által". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Pedagógiai vonal 

2.4.1. Tantörténet 

A magányos parázs 

  

 

Juan mindig elment a vasárnapi szertartásra. De egy idő után úgy érezte, hogy a pap 

mindig ugyanarról beszél, és nem járt tovább a templomba. 

Két hónap múlva, egy hideg téli estén meglátogatta őt a pap. 

„Biztos azért jött, hogy meggyőzzön, ott a helyem” ‒ vélte Juan. Azt is gondolta, 

hogy nem mondhatja meg távolmaradása valódi okát, hogy a prédikációk 

unalmasak. Törte a fejét, milyen mentséget találjon, végül két széket tett a kandalló 

elé, és elkezdett az időjárásról beszélni. 

A pap nem szólt semmit. Juan észrevette, hogy hiába próbál társalgást 

kezdeményezni, s egy idő után ő is elhallgatott. Csaknem fél óráig némán bámulták a 

tüzet. Akkor a pap fölállt, és egy gallyal, ami még nem kapott lángra, kikotort egy 

parazsat a tűzből. 

A parázs, kellő hő híján, máris kezdett kialudni. Juan gyorsan visszalökte a kandalló 

közepébe. 

‒ Jó éjszakát ‒ mondta a pap, és fölállt. 

‒ Jó éjszakát és köszönöm szépen ‒ felelte Juan. ‒ A parázs, bármilyen fényes is, 

hamar kialszik, ha távol kerül a tűztől. Az ember, bármilyen okos is, elveszíti a 

melegét és a lángját, ha távol kerül az övéitől. Vasárnap ott leszek a templomban.  

 

 

 Forrás: 

http://www.kalazanci.ro/tortenetek.html#A%20mag%C3%A1nyos%20par%C3%A1zs 

 Kép: https://data.whicdn.com/images/306356963/original.jpg?t=1517350658 

 

 

 

http://www.kalazanci.ro/tortenetek.html#A%20mag%C3%A1nyos%20par%C3%A1zs
https://data.whicdn.com/images/306356963/original.jpg?t=1517350658


A saját kereszt 

Egy legenda szerint az egyik ember panaszkodik Istennek, hogy nehéz a keresztje. 

Isten megengedi, hogy válogasson, és olyat válasszon, amilyent akar. Emberünk ki is 

néz egyet magának, és úgy gondolja, hogy azzal könnyen leélheti az életét. Már jó 

utat tesz meg kiválasztott keresztjével, amikor egy szakadékhoz ér. A túlsó oldalon 

végtelen boldogság vár minden emberre. Az angyal most felszólítja a szakadék 

széléhez érőket, hogy fektessék keresztjeiket a mélység fölé. Az emberek ráfektették, 

és ki félve, ki bátran, de átjutott a túlsó oldalra. Emberünk is próbálgatja, de bizony 

rövid lett a keresztje. Vissza kellett térnie, ahonnan jött, hogy Istentől; elkérje a 

sajátját, a nagyobbat, mert csak azzal tud eljutni céljához, a végtelen boldogságra. 

 

Mindenki saját keresztjének türelmes elviselésével juthat csak a célhoz. 

 

Forrás: http://www.kalazanci.ro/tortenetek.html#A_saj%C3%A1t_kereszt 

 

 

 

2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó versek 

Somogyi Barnabás- Keskeny úton   

  

Keskeny úton, vándorok között 

Megyek én is a jövő felé, 

Vállamon a súlyos kereszttel 

A jelvénnyel, mely a seregé. 

  

Megtört szívvel megyünk előre, 

Egy igaz cél felé visz utunk - 

S ha Lótnéval hátratekintünk: 

A sok-sok göröngyben elbukunk. 

  

Vallom: egyszer pihenni vágytam. 

Álmodtam kétség-domb tetején - 

Ébredéskor tudtam meg újra: 

Tamás-hit volt eddig az enyém. 

  

Hajnalpírban, harmatesőben 

http://www.kalazanci.ro/tortenetek.html#A_saj%C3%A1t_kereszt


Öt sebedet mutattad nekem, 

Ezért, Uram, a keresztemet 

Már soha többé le nem teszem. 

 

Forrás: http://www.jonas.magveto.sk/menu-

bal/keresztyenversekgyujtemenye/keresztyenversekgyujtemenye/Somogyi_Barnabas.htm 

 

 

Méry Katalin- Az én hibám 

  

Időm van éppen, 

Amire kell. 

  

Vagyis csak annyi, 

Amennyi kell! 

  

És ha mégis elszalasztom, 

Elmulasztom, elhalasztom- 

   

Nem lesz rá 

Többé alkalom?! 

 

Forrás: http://www.jonas.magveto.sk/menu-

bal/keresztyenversekgyujtemenye/keresztyenversekgyujtemenye/Mery_Katalin.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jonas.magveto.sk/menu-bal/keresztyenversekgyujtemenye/keresztyenversekgyujtemenye/Somogyi_Barnabas.htm
http://www.jonas.magveto.sk/menu-bal/keresztyenversekgyujtemenye/keresztyenversekgyujtemenye/Somogyi_Barnabas.htm
http://www.jonas.magveto.sk/menu-bal/keresztyenversekgyujtemenye/keresztyenversekgyujtemenye/Mery_Katalin.htm
http://www.jonas.magveto.sk/menu-bal/keresztyenversekgyujtemenye/keresztyenversekgyujtemenye/Mery_Katalin.htm


2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó festmény 

 

Forrás: https://www.florenceinferno.com/the-last-judgement-michelangelo/ 

Michelangelo: Utolsó ítélet 

 

 

 

 



2.4. Kérdések az evangéliumhoz 

 Ápolom-e a közösséget Jézussal? 

 A mai napon melyik kaput választottam a döntéseimben? 

 

 

3. Oratio – imádság 

A szentmise első könyörgése 

Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add 

népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e 

világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk 

igazi örömünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik 

a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.  

 

Evangéliumhoz kapcsolódó fohász 

Mennyei Atyám, Jézus nevében kérlek, küldd el Szentlelkedet, hogy növekedni 

tudjak napról napra a Szent Fiaddal való barátságban, s egykor magam is 

bejuthassak, minden emberrel együtt, a mennyország örömébe! Ámen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Contemplatio – szemlélődés 

Fotó az evangéliumi szakaszhoz 

 

Forrás: http://preachingsource.com/wp-content/uploads/2016/08/Cave-2.jpg 

 

5. Condivisio – megosztás 

Örömhír megfogalmazása: Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy… 

 Az Úr engem is meghív a Vele való barátságra! 

 A földi életem minden egyes pillanata lehetőség arra, hogy Jézus mellett 

döntsek és a szűk kapu felé tartsak. 

 

5.1. Elmélkedések az Evangéliummal kapcsolatban 

Mi, keresztények, könnyen azt gondoljuk, hogy mivel az értékrendünk - amit 

Jézustól kaptunk - jó, ezért ha nagyjából eszerint élünk, akkor elég jó emberek 

vagyunk. Elég jók ahhoz, hogy a Mennyországba jussunk majd.  

Jézus arra hív, hogy ne elégedjek meg azzal, hogy elég jó vagyok, hanem keressem, 

hogy mi az, amiben változnom kell, és még ma tegyek ezért. 

Az Úr ezzel a meghívással azonban nem egy olyan terhet rak rám, amit nem bírok el: 

nem azt mondja, hogy soha nem leszel elég jó. Egyszerűen arra vágyik, hogy én is 



vágyakozzam az Ő közelségére, és keressem a kapcsolatot a Szentháromsággal. Ne 

csak az emberek között álljak az utcákon, akik bár éppen jelen vannak, mégis 

távolságtartóak, hanem akarjam őt követni túl a kényelmemen, túl azon, hogy 

alkalmas-e az adott pillanat számomra, hogy másokkal jót tegyek, túl azon, hogy 

szerintem mire vagyok képes, vagy hogy mások mit gondolnak rólam. 

 

6. Actio – tettekre váltás 

Tanúságtétel megfogalmazása: Az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy… 

 Hűséges szeretettel válaszoljak minden nap az Úr Jézus hívására! 

 Bizonygatás és önigazolás helyett cselekedjek! 

 

 

 

 

 

 

 

 


