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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből  

Azután, hogy ezt mondta, folytatta útját Jeruzsálem felé. Amikor Betfagé és Betánia 

közelében ahhoz a hegyhez ért, amelyet az Olajfák hegyének hívnak, elküldte két 

tanítványát ezzel a megbízatással: „Menjetek el a szemközti faluba. Ahogy odaértek, 

találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és 

vezessétek ide. Ha valaki megkérdezné tőletek: Miért oldjátok el? –, így feleljetek: 

Szüksége van rá az Úrnak.” A két tanítvány elment, s úgy talált mindent, ahogy 

mondta nekik. Amikor eloldották a szamarat, gazdájuk megkérdezte: „Miért oldjátok 

el a szamarat?” „Szüksége van rá az Úrnak” – válaszolták,és elvezették Jézushoz. 

Aztán ráterítették ruhájukat a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amikor 

elvonult, ruhájukat az útra terítették előtte. Már közel jártak az Olajfák hegyének 

lejtőjéhez. Egyszerre a nagy sereg tanítvány hangosan áldani kezdte örömében az 

Istent a sok csodáért, amelynek szemtanúja volt:„Áldott az Úr nevében érkező király! 

– kiáltozták. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban!” A tömegből néhány 

farizeus azt mondta neki: „Mester, hallgattasd el tanítványaidat!” „Mondom nektek – 

felelte –, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.” 

 

Ezek az evangélium igéi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Lectio – olvasás  

1.1. Biblikus vonal  

1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása 

28
Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα. 

 

És miután ezeket mondta ment előre felmenve Jeruzsálembe. 

 
29
Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανία[ν] πρὸς τὸ 

ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν  

 

És történt, amikor közeledett Betfagéba és Betániába a hegyhez, amelyet az Olajfák-

hegyének hívnak, elküldött tanítványai közül kettőt  

 
30
 λέγων· ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι 

εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾿ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων 

ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.  

 

mondva: „Menjetek el a szemközti faluba, amelybe bemenve találni fogtok egy 

megkötött csikót, amelyen még sohasem ült ember, és eloldva azt, vezessétek el! 

 
31
 καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ· διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε· ὅτι ὁ 

κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.      

 

És ha valaki megkérdez titeket: ’Miért oldjátok el?’ Így mondjátok: ’Mert az Úrnak 

szüksége van (rá).’” 

 
32
 Ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς.  

 

Elmenve pedig a küldöttek megtalálták, ahogy mondta nekik. 
33
 λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς· 

τί λύετε τὸν πῶλον;  

 

Amikor pedig eloldották a csikót mondták az uraik nekik: „Miért oldjátok el a 

csikót?” 

 

34
 οἱ δὲ εἶπαν· ὅτι ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.  

 

Azok pedig mondták, hogy az Úrnak szüksége van rá. 

 



35
 καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ 

ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν.  

 

És elvezették azt Jézushoz, és rádobva a ruháikat a csikóra feltették Jézust. 

 

36
 πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ 

ὁδῷ.      

 

Amikor pedig ő ment, eléje terítették a ruháikat az útra. 

 

37
 ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν 

ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν 

θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων,  

 

Amikor pedig már közeledett az Olajfák-hegyének a lejtőjéhez, a tanítványoknak 

egész tömege elkezdte örvendezve dicsőíteni az Istent nagy hangon minden 

erőmegnyilvánulás miatt, amit láttak. 

 

 
38
 λέγοντες· 

 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, 

  ὁ βασιλεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου· 

 ἐν οὐρανῷ εἰρήνη 

  καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 

 

Mondva: „Áldott a király, aki az Úr nevében jön: az égben béke, és dicsőség a 

magasságokban.” 

 
39
 καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν· 

διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου.  

 

És a tömegből a farizeusok közül néhányan mondták neki: „Mester, szólj rá a 

tanítványaidra!” 

 
40
 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν· λέγω ὑμῖν, ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἱ 

λίθοι κράξουσιν. 

 

És felelve mondta: „Mondom nektek, ha ezek el fognak hallgatni, a kövek fognak 

kiáltani.” 

 



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 

 
28Et his dictis, praecedebat ascendens Hierosolymam. 
28Azután, hogy ezt mondta, folytatta útját Jeruzsálem felé.  
28Miután ezeket mondta, haladt tovább Jeruzsálem felé. 
28E szavak után tovább folytatta útját Jeruzsálem felé. 
28És ezeket mondván, megy vala elől, felmenvén Jeruzsálembe.  

28Miután befejezte, továbbhaladt Jeruzsálem felé. 

 
29Et factum est, cum appropinquasset ad Bethfage et Bethaniam, ad montem, qui 

vocatur Oliveti, misit duos discipulos  
29Amikor Betfagé és Betánia közelében ahhoz a hegyhez ért, amelyet az Olajfák 

hegyének hívnak, elküldte két tanítványát  
29Amikor Betfagéhez és Betániához közeledett, ahhoz a hegyhez, amelyet Olajfák 

hegyének hívnak, elküldte két tanítványát  
29Mikor Betfagé és Betánia közelében az Olajfák hegyéhez ért, elküldött két 

tanítványt ezzel a megbízatással: 
29És lőn, mikor közelgetett Béthfágéhoz és Bethániához, a hegyhez, mely Olajfák 

hegyének hívatik, elkülde kettőt az ő tanítványai közül,  
29Amikor Betfagé és Betánia közelébe ért, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai 

közül kettőt, és ezt mondta nekik:  

 
30dicens: “ Ite in castellum, quod contra est, in quod introeuntes invenietis pullum 

asinae alligatum, cui nemo umquam hominum sedit; solvite illum et adducite.  
30ezzel a megbízatással: „Menjetek el a szemközti faluba. Ahogy odaértek, találtok ott 

egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és vezessétek 

ide.  
30ezekkel a szavakkal: »Menjetek a szemközti faluba. Amikor bementek, találtok ott 

megkötve egy szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és vezessétek 

ide.  



30„Menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok ott egy megkötött szamarat, 

amelyen ember még nem ült. Oldjátok el és hozzátok ide.  
30Mondván: Menjetek el az átellenben levő faluba; melybe bemenvén, találtok egy 

megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült: eloldván azt, hozzátok ide.  
30„Menjetek a szemközti faluba! Amikor beértek, találtok egy kikötött szamárcsikót, 

amin még senki sem ült. Oldjátok el, és vezessétek ide!”  

 
31Et si quis vos interrogaverit: “Quare solvitis?”, sic dicetis: “Dominus eum 

necessarium habet” ”.  
31Ha valaki megkérdezné tőletek: Miért oldjátok el? –, így feleljetek: Szüksége van rá 

az Úrnak.”  
31Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: ‘Miért oldjátok el?’ – mondjátok neki: ‘Az 

Úrnak szüksége van rá.’«  
31Ha valaki megkérdezi: miért oldjátok el? – feleljétek: az Úrnak szüksége van rá.”  
31És ha valaki kérdez titeket: Miért oldjátok el? ezt mondjátok annak: Mert az Úrnak 

szüksége van reá.  
31Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: „Miért oldjátok el?” –, mondjátok: „Az Úrnak 

van rá szüksége.” 

 
32Abierunt autem, qui missi erant, et invenerunt, sicut dixit illis.  
32A két tanítvány elment, s úgy talált mindent, ahogy mondta nekik.  
32A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, amint megmondta nekik.  
32A küldöttek elmentek és mindent úgy találtak, ahogy mondta.  
32És elmenvén a küldöttek, úgy találák, a mint nékik mondotta.  
32A két tanítvány elment, és mindent úgy talált, ahogy megmondta nekik.  

 
33Solventibus autem illis pullum, dixerunt domini eius ad illos: “ Quid solvitis 

pullum? ”.  
33Amikor eloldották a szamarat, gazdájuk megkérdezte: „Miért oldjátok el a 

szamarat?”  
33Amikor eloldották a szamárcsikót, a gazdái megkérdezték tőlük: »Miért oldjátok el 

a szamárcsikót?«  
33Mikor eloldották a szamarat, gazdája megkérdezte: „Miért oldjátok el a szamarat?”  
33És mikor a vemhet eloldák, mondának nékik annak gazdái: Miért oldjátok el a 

vemhet?  
33Mikor eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: 

– Miért oldjátok el a szamárcsikót? 



 
34At illi dixerunt: “ Dominus eum necessarium habet ”.  
34„Szüksége van rá az Úrnak” – válaszolták, 
34Ők azt felelték: »Az Úrnak szüksége van rá.«  
34„Az Úrnak szüksége van rá” – felelték.  
34Ők pedig mondának: Az Úrnak szüksége van reá.  

– 34Az Úrnak van rá szüksége – válaszolták. 

 
35Et duxerunt illum ad Iesum; et iactantes vestimenta sua supra pullum, imposuerunt 

Iesum.  
35és elvezették Jézushoz. Aztán ráterítették ruhájukat a szamárcsikóra, és felültették 

rá Jézust.  
35És elvitték Jézushoz. A szamárcsikóra ráterítették ruháikat, aztán fölültették rá 

Jézust.  
35Elvezették a szamarat Jézushoz, rátették ruhájukat és ráültették Jézust.  
35Elvivék azért azt Jézushoz: és az ő felsőruháikat a vemhére vetvén, Jézust reá 

helyhezteték.  
35Azután elvezették Jézushoz. Ráterítették köpenyüket a szamárcsikóra, és felültették 

rá Jézust.  

 
36Eunte autem illo, substernebant vestimenta sua in via.  
36Amikor elvonult, ruhájukat az útra terítették előtte.  
36Amikor pedig elindult, az útra terítették ruháikat.  
36Vonulása közben leterítették ruháikat az útra.  
36És mikor ő méne, az ő felsőruháikat az útra teríték.  
36Amint továbbment, az emberek az útra terítették köpenyüket.  

 
37Et cum appropinquaret iam ad descensum montis Oliveti, coeperunt omnis 

multitudo discipulorum gaudentes laudare Deum voce magna super omnibus, quas 

viderant, virtutibus  
37Már közel jártak az Olajfák hegyének lejtőjéhez. Egyszerre a nagy sereg tanítvány 

hangosan áldani kezdte örömében az Istent a sok csodáért, amelynek szemtanúja 

volt: 
37Mikor már közel volt az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész csoportja 

elkezdte örvendezve, hangosan dicsérni Istent a sok csodáért, amelyet láttak.  
37Közel jártak már az Olajfák hegyének lejtőjéhez, amikor a nagy sereg tanítvány 

örömében áldani kezdte Istent azért a sok csodatettért, amelynek tanúja volt.  



37Mikor pedig immár közelgete az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész 

sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fenszóval mindazokért a csodákért, a 

melyeket láttak;  
37Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész 

sokasága örvendezve, fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, 

amelyeket láttak.  

 
38dicentes: “ Benedictus, qui venit rex in nomine Domini! Pax in caelo, et gloria in 

excelsis! ”. 
38„Áldott az Úr nevében érkező király! – kiáltozták. Békesség a mennyben és dicsőség 

a magasságban!”  
38Ezt mondták: »Áldott a király, aki az Úr nevében jön! Békesség a mennyben és 

dicsőség a magasságban!« (Zsolt 118,26)  

38Nagy szóval kiáltották: „Áldott legyen a király, aki az Úr nevében jön! Békesség a 

mennyben, dicsőség a magasságban!”  
38Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és 

dicsőség a magasságban!  
38Ezt mondták: 

– Áldott a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a 

magasságban! 

 
39Et quidam pharisaeorum de turbis dixerunt ad illum: “ Magister, increpa discipulos 

tuos! ”.  
39A tömegből néhány farizeus azt mondta neki: „Mester, hallgattasd el 

tanítványaidat!”  
39A tömegből néhány farizeus azt mondta neki: »Mester, intsd meg tanítványaidat!«  
39A tömegből néhány farizeus így szólt hozzá: „Mester, tiltsd meg ezt 

tanítványaidnak.”  
39És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki: Mester, dorgáld meg 

a te tanítványaidat!  
39A sokaságból néhány farizeus odaszólt neki: 

– Mester, utasítsd rendre tanítványaidat! 

 
40Et respondens dixit: “ Dico vobis: Si hi tacuerint, lapides clamabunt! ”.  
40„Mondom nektek – felelte –, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.” 
40Ő azonban ezt felelte nekik: »Mondom nektek: ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak 

kiáltani!«  



40„Mondom nektek, felelte, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.” 
40És ő felelvén, monda nékik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek 

fognak kiáltani.  
40Így válaszolt: 

– Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltozni. 

 

 

1.1.3. Behatárolás 

Jézusnak a Galileából Jeruzsálembe vezető útjának hosszú leírását követően (Lk 9,51-

19,28) található ez az epizód, amelyben Lukács a jeruzsálemi bevonulás eseményeit 

közvetlenül megelőző mozzanatokat mutatja be. Az új helyszín, az ünneplő sokaság, 

a dicsőítő hangnem világosan mutatja, hogy a szakasz a Lk 19,28-40 versek között 

helyezkedik el. 

 

1.1.4. Szószerinti üzenet 

Lukács hangsúlyozza, hogy: 

 Jézusnak van hatalma. Ő tekintéllyel tanít.  

 Jézus valóban Király, aki a szeretetben, és az irgalomban uralkodik. Erő 

megnyilvánulásaiban is ez mutatkozik meg. 

 A dicsőítés Istent illeti meg, s az ember küldetése az, hogy dicsérje az 

Alkotóját. 

A dicséret az embernek az Isten iránti helyes magatartása, és hódolata.  

 

 

1.1.5. Kulcsszavak rövid elemzése 

ἐπεβίβασαν (epebibászán): ’feltesz, felhelyez’ (Lk 19,35) 

 

 A kifejezés az evangéliumok közül csak a Lukács-evangéliumban fordul elő. 

Egyrészt utal az irgalmas szamaritánusra, aki a megvert embert felteszi a teherhordó 

állatára (Lk 10,34), másrészt pedig jelzi, hogy az ünneplő tanítványok felteszik Jézust 

a csikóra Jeruzsálembe való bevonulása során (Lk 19,35). E két igehely bizonyos 

szempontból kapcsolódik egymáshoz: az irgalmasságot cselekvő, tanító Jézus az 

irgalmasság királya. Királysága elsősorban a gyengédségében, a gondoskodásában és 

az irgalmasságában mutatkozik meg. 



 

αἰνεῖν (ájnejn): ’dicsér, dicsőít’ (Lk 19,37)  

 Ez a szó az Újszövetségben mindig Istenre (Lk 2,13.20; Lk 19,37; ApCsel 2,47; 

ApCsel 3,8-9; Jel 19,5), illetve az Úrra (Róm 15,11) vonatkozik. Az angyalok serege 

(Lk 2,13), a pásztorok (Lk 2,20), a tanítványok sokasága (Lk 19,37), a jeruzsálemi 

keresztények (ApCsel 2,47), a meggyógyított béna koldus (ApCsel 3,8-9), minden 

népek (Róm 15,11), a szolgák, illetve a kicsinyek és a nagyok mind egyedül Istent, az 

Urat dicsőítik (Jel 19,5). Ezzel a szent írók azt hangsúlyozzák, hogy az egész teremtett 

világ Istent dicséri. A dicsőítés csak Istent illeti meg, s ebbe a hódolatba 

kapcsolódnak bele azok az emberek, akik szemtanúi Jézus jeruzsálemi 

bevonulásának (Lk 19,37).  

 

 

 

1.2. Kontextuális – kánoni párhuzamok 

Párhuzamok Lukács evangéliumán belül 

 

1,14 “Örömödre lesz és ujjongani fogsz rajta, és sokan örülnek majd születésén.” 

2,14 “Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!” 

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

aki csak várta Jeruzsálem megváltását.” 

4,15 “Tanított a zsinagógákban, és mindenki magasztalta.” 

6,17 “Aztán lejött velük a hegyről és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány 

sereglett oda hozzá, s hatalmas tömeg gyűlt köré egész Júdeából, Jeruzsálemből, 

valamint a tíruszi és szidóni tengermellékről” 

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

elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy.” 

18,43 “Azon nyomban visszanyerte szeme világát és Istent dicsőítve követte. Ezt látta 

az egész nép s magasztalta az Istent.” 

22,13 “Elmentek, s úgy találtak mindent, ahogy mondta. El is készítették a húsvéti 

vacsorát.” 

 

 

 

 

 



Szinoptikus és jánosi párhuzamok 

 

Mt 21,1-11 “Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, 

Jézus elküldte két tanítványát, ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! 

Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide! Ha 

valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá Urunknak, akkor rögtön 

elengedi.” Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava: Mondjátok meg Sion 

leányának: Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat 

csikaján. A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. 

Elhozták a szamarat és csikaját, ráterítették ruhájukat, ő pedig felült rá. A nép közül 

sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra 

szórták. Az előtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: „Hozsanna Dávid 

fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” Amikor beért 

Jeruzsálembe, az egész város izgalomba jött. „Ki ez?” – kérdezgették. „Ez Jézus, a 

próféta, a galileai Názáretből” – felelte a nép.” 

Mt 21,15-16 “Amikor a főpapok és írástudók látták, hogy csodákat tesz, s hogy a 

gyerekek a templomban így kiáltoznak: „Hozsanna Dávid fiának!”, méltatlankodtak, 

és szóltak neki: „Hallod, mit kiabálnak?” Jézus így válaszolt: „Hallom. Nem 

olvastátok sose: Gyerekek és csecsemők ajkával hirdetted dicsőségedet?” 

Mk 11,1-10 “Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia táján, az Olajfák 

hegyénél előreküldte két tanítványát ezzel az utasítással: „Térjetek be a szemközti 

faluba! Mindjárt amikor beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen 

még nem ült ember. Oldjátok el és vezessétek ide! Ha valaki szólna, hogy mit 

csináltok, mondjátok, hogy Urának van rá szüksége. Erre rögtön elengedi.” El is 

mentek és megtalálták a szamárcsikót, kint az úton egy kapuhoz kötve. Eloldották. 

Azok közül, akik ott ácsorogtak, valaki megkérdezte: „Miért oldjátok el a szamarat?” 

Úgy válaszoltak, ahogy Jézus meghagyta nekik. Erre elengedték őket. A 

szamárcsikót Jézushoz vezették, ráterítették köntösüket, és ő ráült. Sokan a ruhájukat 

terítették az útra, mások meg lombos ágakat szórtak eléje, amelyeket a réten vágtak. 

Az előtte menők, s akik kísérték, ezt zengték: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében 

jön! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!” 

Jn 12,12-19 “Másnap az ünnepre felzarándokolt tömérdek nép hírét vette, hogy Jézus 

Jeruzsálembe érkezik. Pálmaágakat szedtek, kivonultak eléje, és így köszöntötték: 

„Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!” Jézus talált ott egy 

szamárcsikót s felült rá, ahogy az Írás mondja: „Ne félj, Sion leánya! Nézd, királyod 

jön, nőstényszamár csikóján.” Tanítványai először nem értették, de amikor Jézus 

megdicsőült, ráeszméltek, hogy ami történt vele, azt megírták róla. S a nép, amely ott 



volt, amikor Lázárt előhívta a sírból és feltámasztotta a halálból, tanúságot tett 

mellette. Azért is vonult ki eléje a tömérdek nép, mert hallották, hogy ezt a csodát 

művelte. A farizeusok ellenben szemére vetették egymásnak: „Lám, nem mentetek 

semmire. Nézzétek, az egész világ követi.” 

 

Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben) 

 

1Sám 6,7 “Nos, csináltassatok egy új szekeret, és vegyetek két frissen ellett tehenet, 

amelyen még nem volt járom. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat meg 

vigyétek vissza az istállóba.” 

2Kir 9,13 “Erre gyorsan vették a köntösüket és a lábhoz tették a puszta lépcsőre. 

Aztán megfújták a harsonákat és kikiáltották: „Jehu a király!” 

Zsolt 118,26 “Áldott, aki az Úr nevében jön! Az Úr házából megáldunk titeket.” 

Hab 2,11 “Mert a falban még a kő is kiáltozik, s a fagerenda válaszol neki.” 

 

 

 

  



 

2. Meditáció – elmélkedés 

2.1. Tanítóhivatali vonal 

2.1.1. Katolikus Egyház Katekizmusa 

JÉZUS FÖLMEGY JERUZSÁLEMBE 

557. „Amikor beteltek fölvételének napjai, Jézus megszilárdította arcát, hogy 

Jeruzsálembe menjen” (Lk 9,51 vö. Jn 13,1). E döntésével Jézus jelezte, hogy a halálra 

készen megy föl Jeruzsálembe. Szenvedését és föltámadását háromszor jövendölte 

meg (vö. Mk 8,31-33; 9,31-32; 10,32-34). Amikor Jeruzsálemhez közeledett, mondta: 

„Nem veszhet el a próféta Jeruzsálemen kívül” (Lk 13,33). 

558. Jézus azoknak a prófétáknak vértanúságára emlékeztet, akiket Jeruzsálemben 

öltek meg (vö. Mt 23,37). Ennek ellenére kitartóan sürgeti Jeruzsálemet, hogy 

körülötte gyűljön össze: „Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogy a kotlós 

szárnya alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok” (Mt 23,37). Amikor megpillantotta 

Jeruzsálemet, sírt a város fölött (vö. Lk 19,41), és még egyszer kifejezte mélységes 

vágyát: „Bárcsak te is fölismernéd legalább ezen a napon, ami békességedre volna! 

Most azonban el van rejtve a szemed elől” (Lk 19,41-42). 

JÉZUS MESSIÁSI BEVONULÁSA JERUZSÁLEMBE 

559. Hogyan fogadja Jeruzsálem Messiását? Jézus, aki mindig visszahúzódott a nép 

törekvése elől, hogy királlyá tegyék (vö. Jn 6,15), most megválasztja az időt, és 

gondosan előkészíti messiási bevonulását „Atyjának, Dávidnak” városába (Lk 1,32 

vö. Mt 21,1-11). Ujjongással veszik körül mint Dávid fiát, mint olyat, aki üdvösséget 

hoz [a Hozsanna azt jelenti: „Ments meg!”, „Adj üdvösséget!”]. Most azonban a 

„dicsőség királya” (Zsolt 24,7-10) „szamáron ülve” (Zak 9,9) vonul be városába: Sion 

leányát, Egyházának előképét, nem csellel és nem is erőszakkal veti hatalma alá, 

hanem alázattal, mely bizonyságot tesz az Igazságról (vö. Jn 18,37). Ezért azon a 

napon országának alattvalói lesznek a gyermekek (vö. Mt 21,15-16; Zsolt 8,3) és 

„Isten szegényei”, akik úgy köszöntik őt, ahogy az angyalok hirdették a 

pásztoroknak (vö. Lk 19,38; 2,14). Fölkiáltásukat – „Áldott, aki jön az Úr Nevében” 

(Zsolt 118,26) - az Egyház ismétli az eucharisztikus liturgia Sanctusában, hogy ezzel 

kezdje az Úr húsvétjára való emlékezést. 



560. Jézus bevonulása Jeruzsálembe kinyilvánítja annak az országnak eljövetelét, 

melyet a Messiás-Király halálának és föltámadásának húsvétjával fog beteljesíteni. 

Az Egyház liturgiája ennek ünneplésével nyitja meg a nagyhetet Virágvasárnap 

napján. 

 

„ISTEN ÉRTÜNK BŰNNÉ TETTE ŐT” 

602. Következésképpen Szent Péter az isteni tervbe vetett apostoli hitet így fejezheti 

ki: „Tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az 

atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a 

hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága vére árán. Ő előre, már a világ 

teremtése előtt kiválasztatott, de csak az utolsó időkben jelent meg miattatok” (1Pt 

1,18-20). Az eredeti bűnt követő emberi bűnök büntetése a halál (vö. Róm 5,12; 1Kor 

15,56). Amikor tulajdon Fiát szolga alakjában (vö. Fil 2,7), tudniillik az elesett és a 

bűn miatt halálra szánt emberség formájában (vö. Róm 8,3) küldte el, Isten „őt, aki 

bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk őbenne” 

(2 Kor 5,21). 

603. Jézus nem ismerte az elvetettséget, mintha ő maga vétkezett volna (vö. Jn 

8,46). De a megváltó szeretetben, mely őt mindig egyesítette az Atyával (vö. Jn 

8,29), Istentől való bűnös eltévelyedettségünkben úgy magára vett bennünket, hogy a 

nevünkben elmondhatta a kereszten: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” 

(Mk 15,34 vö. Zsolt 22,1). Mivel ennyire hozzánk, bűnösökhöz kötötte őt, Isten „saját 

Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta” (Róm 8,32), hogy „Fia 

halála által kibéküljünk ... Istennel” (Róm 5,10). 

ISTEN A KEZDEMÉNYEZŐ AZ EGYETEMES, MEGVÁLTÓ SZERETETBEN 

604. Isten azáltal, hogy a bűneinkért odaadja a Fiát, kinyilvánítja, hogy az ő ránk 

vonatkozó terve a jóakaró szeretet terve, mely minden érdemünket megelőzi: „Ebben 

áll a szeretet, nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem hogy ő szeretett minket, 

és elküldte a Fiát engesztelésül a bűneinkért” (1Jn 4,10 vö. 1Jn 4,19). „Isten azonban 

azzal ajánlja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus 

meghalt értünk” (Róm 5,8). 

605. Ez a szeretet nem ismer kivételt. Jézus erre az elveszett bárány példázatának 

záradékában emlékeztetett: „Ugyanígy mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is 



elvesszen e kicsinyek közül” (Mt 18,14). Állítja, hogy „életét adja, váltságul sokakért” 

(Mt 20,28). Ez az utóbbi kijelentés nem leszűkítő értelmű: az emberiség egészét állítja 

szembe a Megváltó egyetlen személyével, aki odaadja magát, hogy megmentse azt 

(vö. Róm 5,18-19). Az Egyház az apostolok nyomán (vö. 2Kor 5,15; 1Jn 2,2) tanítja, 

hogy Krisztus kivétel nélkül minden emberért halt meg: „Nincs, nem volt és nem lesz 

olyan ember, akiért (Krisztus) ne szenvedett volna” (vö. Quiersy-i Zsinat853-ban: De 

libero arbitrio hominis et de praedestinatione, 4. kánon: DS 624). 

III. Krisztus a bűneinkért ajánlotta fel önmagát az atyának 

KRISZTUS EGÉSZ ÉLETE ÁLDOZATI AJÁNDÉK AZ ATYÁNAK 

606. Isten Fia, aki nem azért szállt alá a mennyből, hogy a maga akaratát teljesítse, 

hanem annak akaratát, aki küldte (vö. Jn 6,38), „így nyilatkozik, amikor a világba lép: 

(...) Íme, eljövök, (...) hogy megtegyem, Isten, a te akaratodat; (...) mely akaratban 

megszentelődünk Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra” 

(Zsid 10,5-10). A Fiú megtestesülésének első pillanatától magáévá teszi megváltói 

küldetésének isteni tervét: „Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki 

küldött, s elvégezzem művét” (Jn 4,34). Jézus áldozata „az egész világ bűneiért” (1Jn 

2,2) az Atyával való szeretetközösségének kifejezése: „Azért szeret engem az Atya, 

mert én leteszem az életemet” (Jn 10,17). A világnak meg kell ismernie, „hogy 

szeretem az Atyát, és ahogyan az Atya parancsolta nekem, úgy cselekszem” (Jn 

14,31). 

607. Ez a vágy - hogy az Atya megváltó szeretetének tervét magáévá tegye - áthatja 

Jézus egész életét (vö. Lk 12,51; 22,15; Mt 16,21-23), mert megtestesülésének miértje 

az ő megváltó szenvedése: „Mit is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettől az órától! De 

hiszen éppen ezért jöttem ebbe az órába!” (Jn 12,27). „Ne ürítsem ki a kelyhet, 

amelyet az Atya nekem adott?” (Jn 19,18). És még a kereszten is, mielőtt minden 

„beteljesedett” (Jn 19,30) volna, így szól: „Szomjazom!” (Jn 19,28). 

„A BÁRÁNY, AKI ELVESZI A VILÁG BŰNÉT” 

608. Keresztelő János, miután elfogadta, hogy a bűnösök között kiszolgáltassa neki a 

keresztséget (vö. Lk 3,21; Mt 3,14-15), Jézusban meglátta és megmutatta Isten 

bárányát, aki elveszi a világ bűnét (vö. Jn 1,29.36). Így nyilvánítja ki, hogy Jézus 

egyszerre a szenvedő Szolga, aki némán engedi, hogy leölésre vigyék (vö. Iz 53,7; Jer 

11,19) és sokak bűnét hordozza (vö. Iz 53,12), és a Húsvéti Bárány, Izrael 

megváltásának szimbóluma az első húsvétkor (vö. Kiv 12,3-11; Jn 19,36; 1Kor 5,7). 



Krisztus egész élete a küldetését fejezi ki: szolgálni és életét adni váltságul sokakért 

(vö. Mk 10,45). 

 

JÉZUS SZABADON TESZI MAGÁÉVÁ AZ ATYA MEGVÁLTÓ SZERETETÉT 

609. Jézus emberi szívében az Atya emberek iránti szeretetét magáévá téve 

„mindvégig szerette őket” (Jn 13,1), mert „nagyobb szeretete senkinek sincs annál, 

aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). Így embersége a szenvedésben és a halálban 

szabad és tökéletes eszközévé vált annak az isteni szeretetnek, mely az emberek 

üdvösségét akarja (vö. Zsid 2,10.17-18; 4,15; 5,7-9). Valóban, szenvedését és halálát 

szabadon fogadta el az Atya és az emberek iránti szeretetből, akiket az Atya 

üdvözíteni akar: „Senki sem veszi el (...) (az életemet) tőlem, hanem én magamtól 

teszem le” (Jn 10,18). Ezért Isten Fiának szabadsága akkor a legnagyobb, amikor a 

halál felé megy (vö. Jn 18,4-6; Mt 26,53). 

AZ UTOLSÓ VACSORÁN JÉZUS ELŐVÉTELEZTE ÉLETÉNEK SZABAD 

FELÁLDOZÁSÁT 

610. Jézus önmaga szabad föláldozását a lehető legjobban kifejezte a tizenkét 

apostollal elköltött vacsorán (vö. Mt 26,20), „azon az éjszakán, amelyen elárultatott” 

(1Kor 11,23). Szenvedése előestéjén, amikor még szabad volt, ezt az apostolaival 

elköltött utolsó vacsorát az Atyának (vö. 1Kor 5,7) az emberek megváltásáért 

fölajánlott szabad önfeláldozása emlékünnepévé tette: „Ez az én testem, mely értetek 

adatik” (Lk 22,19). „Ez az én vérem, az új szövetségé, mely értetek kiontatik a bűnök 

bocsánatára” (Mt 26,28). 

611. Az Eucharisztia, amelyet Jézus ebben az órában alapít, áldozatának 

„emlékezetévé” lesz (vö. 1Kor 11,25). Jézus az apostolokat belefoglalja 

önfeláldozásába, és kéri tőlük, hogy folytassák azt (vö. Lk 22,19). Ezáltal apostolait az 

új szövetség papjaivá teszi: „Értük szentelem magam, hogy ők is megszenteltek 

legyenek az igazságban” (Jn 17,19). 

HALÁLKÜZDELEM A GETSZEMÁNI KERTBEN 

612. Jézus az új szövetség kelyhét, melyet a vacsorán önmagát fölajánlva elővételezett 

(vö. Zsid 5,7-8), az Atya kezéből elfogadja halálküzdelmében, a Getszemáni kertben 

(vö. Mt 26,42), „engedelmes lett mindhalálig” (Fil 2,8). Jézus imádkozik: „Atyám, ha 



lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely...” (Mt 26,39). Így fejezi ki a borzadást, amit a 

halál emberi természete számára jelent. Valójában az ő emberi természete, miként a 

miénk is, örök életre van rendelve; ezenkívül a miénktől eltérően az övé tökéletesen 

mentes a bűntől (vö. Zsid 4,15), ami halált okoz (vö. Róm 5,12); de főként ezt az 

emberi természetet „az élet vezérének” (vö. ApCsel 3,15), az „élőnek” (vö. Jel 1,18; Jn 

1,4; 5,26) isteni személye vette magára. Emberi akaratával elfogadván, hogy legyen 

meg az Atya akarata (vö. Mt 26,42), elfogadja halálát, mint megváltó halált, hogy 

„bűneinket ő maga” fölvigye „testében a fára” (1Pt 2,24). 

KRISZTUS HALÁLA EGYETLEN ÉS VÉGSŐ ÁLDOZAT 

613. Krisztus halála egyszerre húsvéti áldozat, mely megvalósítja az emberek 

végleges megváltását (vö. 1Kor 5,7; Jn 8,34-36) a Bárány által, aki elveszi a világ bűnét 

(vö. Jn 1,29; 1Pt 1,19), és az új szövetség áldozata (vö. 1Kor 11,25), mely az embert 

(vö. Mt 26,28; Lev 16,15-16), kiengesztelve ővele a bűnök bocsánatára sokakért 

kiontott vér által (vö. Kiv 24,8), újra közösségbe hozza Istennel. 

614. Krisztusnak ez az áldozata egyetlen, és az összes áldozatot beteljesíti és 

felülmúlja (vö. Zsid 10,10). Ez az áldozat elsősorban magának az Atyaistennek az 

ajándéka: az Atya odaadja a Fiát, hogy megbékéltessen minket Önmagával (vö. 1Jn 

4,10). Ugyanakkor Isten emberré lett Fiának áldozata, aki szabadon és szeretetből 

(vö. Jn 15,13) fölajánlja életét (vö. Jn 10,17-18) Atyjának a Szentlélek által (vö. Zsid 

9,14), hogy a mi engedetlenségünket helyrehozza. 

JÉZUS SAJÁT ENGEDELMESSÉGÉT ÁLLÍTJA A MI ENGEDETLENSÉGÜNK 

HELYÉBE 

615. „Ahogy egy embernek engedetlensége miatt bűnössé váltak sokan, úgy válnak 

egynek engedelmessége miatt sokan igazzá” (Róm 5,19). Jézus halálig tartó 

engedelmessége által beteljesítette a szenvedő Szolga helyettesítő szerepét, aki 

engesztelésül adja oda életét, hordozva sokak bűnét, akiket gonoszságaikat hordozva 

megigazulttá tesz (vö. Iz 53,10-12). Jézus helyrehozta vétkeinket, és elégtételt adott az 

Atyának bűneinkért (vö. Trienti Zsinat, 6. sessio: Decretum de iustificatione, 7: DS 

1529).  

A KERESZTEN - JÉZUS BEVÉGZI ÁLDOZATÁT 

616. Ez a mindvégig való szeretet (vö. Jn 13,1) Krisztus áldozatának megváltó, 

helyrehozó, engesztelő és elégtételt adó értékét ad. Ő életének föláldozásban 



mindnyájunkat ismert és szeretett (vö. Gal 2,20; Ef 5,2). „Krisztus szeretete sürget 

minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, 

akkor mindenki meghalt” (2Kor 5,14). Egyetlen ember sem volt képes, még ha a 

legnagyobb szent lett volna is, minden ember bűnét magára vállalni és áldozatul 

fölajánlani önmagát mindenkiért. Krisztusban a Fiú isteni személye - aki felülmúl s 

ugyanakkor magába is foglal minden emberi személyt, és Krisztust az egész 

emberiség fejévé teszi - tette lehetővé, hogy áldozata mindenkiért megváltó áldozat 

legyen. 

617. „Szentséges szenvedése által a keresztfán kiérdemelte számunkra a 

megigazulást” - tanítja a Trienti Zsinat (Trienti Zsinat, 6. sessio: Decretum de 

iustificatione, 1: DS 1529.), kiemelve Krisztus mint az örök élet Szerzője (vö. Zsid 5,9) 

áldozatának egyedülálló jellegét. És az Egyház a keresztet tisztelve így énekel: 

„Üdvözlégy, kereszt, egyetlen remény!” (Vexilla Regis himnusz) 

RÉSZESEDÉSÜNK KRISZTUS ÁLDOZATÁBAN 

618. A kereszt Krisztusnak, az Isten és az ember közötti egyedüli közvetítőnek az 

egyetlen áldozata (vö. 1Tim 2,5). Mivel azonban megtestesült isteni személyében 

„valamiképpen minden emberrel egyesült” (GS 22.), „mindenkinek fölkínálja a 

lehetőséget, hogy Istennél ismert módon (...) társuljon ehhez a húsvéti 

misztériumhoz” (GS 22). Hívja apostolait, hogy vegyék föl keresztjüket és kövessék 

őt (vö. Mt 16,24), mert ő szenvedett értünk, példát hagyván nekünk, hogy kövessük 

nyomdokait (vö. 1Pt 2,21). Ő ugyanis megváltó áldozatához azokat is társítani akarja, 

akik annak első kedvezményezettjei (vö. Mk 10,39; Jn 21,18-19; Kol 1,24). Ez valósul 

meg legfelső fokon az ő Anyjának személyében, aki mindenkinél bensőségesebben 

társult megváltó szenvedésének misztériumához (vö. Lk 2,35). 

„A paradicsomnak ez az egyetlen és igazi lépcsője, a kereszten kívül nincs semmi, 

amin föl lehetne menni az égbe.” (Limai Szent Róza: P. Hansen: Vita mirabilis (…) 

venerabilis sororis Rosae de sancta Maria Limensis, Róma, 1664, 137.) 

Krisztus uralma a halálából és a feltámadásából fakad 

II. „Jöjjön el a te országod” 

2816. Az Újszövetségben a „baszileia” szót lehet fordítani „királyság” (elvont 

fogalom), „ország” (konkrét fogalom) vagy „uralkodás” (cselekvés fogalma) 

értelemben. Számunkra elsősorban Isten országát jelenti. A megtestesült Igében 



elközelgett, az egész evangélium hirdette, Krisztus halálában és föltámadásában 

eljött. Az utolsó vacsora óta Isten országa az Eucharisztiában is eljön, jelen van 

közöttünk. El fog jönni dicsőségben, amikor Krisztus visszaadja azt Atyjának. 

„De lehet maga Krisztus is Isten országa, akinek eljövetelére naponta vágyódunk, és 

óhajtjuk, hogy gyorsan mutatkozzék meg. Mivel ő a mi föltámadásunk, hiszen 

föltámadunk őbenne, őt magát is tekinthetjük Isten országának, mivel uralkodni 

fogunk őbenne.” (Szent Ciprián: De dominica Oratione 13: CCL 3A, 97 /PL 4, 545/) 

 

 

2.1.2. Pápai gondolatok 

Szent VI. Pál pápa: Indulgentiarium Doctrina 

vö. Lk 19, 41-44 

2. Miként az isteni kinyilatkoztatásból tudjuk, a bűnöket az isteni szentség és 

igazságosság által kiszabott büntetések követik, melyeket akár itt a Földön az életnek 

fájdalmaival, nyomorúságaival és viszontagságaival, s főként a halál elviselésével,1 

akár a másvilágon tűz és szenvedések, vagyis tisztító büntetések által kell lerónunk.2 

A keresztények ezért mindenkor meg voltak győződve arról, hogy a gonosz útnak 

                                                           
1 „Az asszonyhoz pedig így szólt: megsokasítom terhességed kínjait. Fájdalmak közepette szülöd 

gyermekeidet. Vágyakozni fogsz a férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig 

mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél a fáról, melyről megtiltottam, hogy egyél, átkozott 

lesz a föld miattad. Fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed minden napján. Tövist és 

bojtorjánt terem neked... Arcod verítékével eszed a kenyeret, míg vissza nem térsz a földbe, amelyből 

vétettél, mert por vagy és porrá leszel.”(Ter 3,16-19 vö. Lk 19, 41-44; Róm 2, 9; 1Kor 11, 30. – Szent 

Ágoston: Enarrationes in Psalmum 58,1,13: „Minden rosszaságért, akár kicsi, akár nagy, büntetést kell 

kapni akár magától a bűnbánó embertől, akár a büntető Istentől”. CCL 39,739; PL 36,701. – Aquinói 

Szent Tamás: „Mivel a bűn rendetlen cselekedet, aki vétkezik, valamilyen rend ellen vétkezik. 

Következésképpen a rend rá fog nehezedni, és ezt nevezzük büntetésnek.” (STh I-II, 87, 1.) 

2 vö. Mt 25, 41-42.; Mk 9, 42-43; Jn 5, 28-29; Róm 2,9; Gal 6, 68. – II. Lyoni zsinat: Palaiologosz Mikhaél 

császár hitvallása: DS 856-858. – Firenzei zsinat: Decretum pro Graecis. DS 1304-1306.  Szent Ágoston: 

„Sok dologról úgy látszik, hogy ismeretlen és büntetlen marad; de ezek büntetését a másik világra 

tartják fönn. Nem véletlenül nevezzük az ítélet napjának azt a napot, amelyen élők és holtak bírája 

eljön ítélni. Amint ellenkezőleg vannak dolgok, amikért, jóllehet bocsánatot nyertünk, itt bűnhődünk, 

de a jövendő világban nem fognak ártani. Ezért mondja az Apostol az ideig tartó büntetésekről, 

melyek azért érik a már bocsánatot nyert bűnösöket, hogy a másik világban ne kelljen bűnhődniük: 

„Ha megítélnénk magunkat, nem vonnánk magunkra ítéletet. Ha azonban az Úr ítél meg minket, az 

fenyítésünkre szolgál, hogy el ne ítéltessünk e világgal együtt.”(1Kor 31-32.); PL 40, 263 



sok keserves következménye van, s hogy a gonosz út göröngyös, tövises és ártalmas 

számára, akik járnak rajta.3  

Isten igazságos és irgalmas ítélete azért rója ki ezeket a büntetéseket, hogy 

megtisztítsa a lelket, megvédje az erkölcsi rend szentségét, és teljes méltóságában 

állítsa helyre Isten dicsőségét. Minden bűn megzavarja ugyanis azt az egyetemes 

rendet, amit Isten kimondhatatlan bölcsessége és végtelen szeretete határozott meg; 

és minden bűn igen nagy javakat rombol le mind a bűnös személy, mind az emberi 

társadalom szempontjából. Világosan látta minden kor keresztényeinek lelkiismerete, 

hogy a bűn nemcsak az isteni törvény áthágása, hanem azonfelül még ha nem is 

mindig közvetlenül és nyíltan az Isten és az ember közötti személyes barátságnak is 

megvetése vagy elhanyagolása,4 Istennek valóságos és soha eléggé föl nem mérhető 

megsértése,sőt hálátlan visszautasítása annak a szeretetnek, melyet Isten Krisztusban 

ajánlott föl nekünk, amikor Krisztus a barátaivá hívta meg tanítványait, nem 

szolgáknak.5 

 

 

XVI. Benedek pápa: Sacramentum Caritatis 

 

Lk 19,41 

 

Az Eucharisztia a világ életéért megtört kenyér 

88. „A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért” (Jn 6,51). Az Úr e 

szavakkal föltárja minden emberért odaadott élete ajándékának igazi jelentését. E 

szavak megmutatják a mély együttérzést is, melyet Ő minden személy iránt tanúsít. 

Az evangéliumok ugyanis sokszor beszélnek Jézus emberek, különösen a szenvedők 

és a bűnösök iránti érzelmeiről (vö. Mt 20,34; Mk 6,34; Lk 19,41). Mély emberi 

érzelmekkel fejezi ki Isten minden emberre irányuló üdvözítő szándékát, hogy 

igazán élni tudjanak. Minden szentmise szentségileg aktualizálja az ajándékot, 

melyet Jézus a saját életéből formált meg a kereszten értünk és az egész világért. 

Ugyanakkor az Eucharisztiában Jézus annak tesz minket tanúivá, hogy Isten együtt 

érez minden testvérrel és nővérrel. Így születik meg az eucharisztikus misztérium 

                                                           
3 vö. Hermász: A Pásztor 6, 1, 3. Funk: Patres Apostolici, I, 487 

4 „Halljátok, egek, és te föld, figyelj, mert az Úr beszél: fiakat neveltem és naggyá tettem, ők pedig 

megvetetek engem. Megismeri az ökör gazdáját és a szamár urának jászolát; Izrael pedig nem ismert 

meg engem és a népem nem értett meg.” (Iz 1, 2-3; – vö. MTörv 8, 11. 32, 15; Zsolt 105, 21; 118; Bölcs 7, 

14; Iz 17, 10.; 44,21; Jer 33, 8; Ez 20, 27; DV 2.) 

5 vö. Jn 15, 1415; GS 22; AG 13 



körül a szeretetszolgálat a felebarát felé, amely „abban áll, hogy azokat az 

embertársaimat is, akiket első látásra nem szívlelhetek, vagy egyáltalán nem is 

ismerek, Isten kedvéért szeretem. Ez csak az Istennel való bensőséges találkozás által 

lehetséges, amiből akaratközösség születik és behatol az érzelmekbe. Ekkor tanulom 

meg, hogy azt a másikat ne csak a szememmel és érzelmeimmel nézzem, hanem 

Jézus Krisztus szempontjából lássam.”6 Ily módon azokban, akikhez közeledem, 

fölismerem a testvéreket, akikért az Úr életét adta, mert „mindvégig” (Jn 13,1) 

szerette őket. Következésképpen amikor közösségeink ünneplik az Eucharisztiát, 

egyre inkább tudatosítaniuk kell, hogy Krisztus áldozata mindenkiért van, ezért az 

Eucharisztia minden Őbenne hívőt arra késztet, hogy „megtört kenyér” legyen 

mások számára, és legyen elkötelezett egy igazságosabb és testvériesebb világ 

mellett. A kenyerek és halak megszaporítására gondolva föl kell ismernünk, hogy 

Krisztus ma is buzdítja tanítványait: „ti adjatok nekik enni” (Mt 14,16). Valóban, 

mindegyikünk hivatása, hogy Jézussal együtt megtört kenyér legyünk a világ 

életéért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Deus caritas est enc. 18: AAS 98 (2006), 14. p. 



2.3. Liturgikus vonal 

Az evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise szertartásának egyéb szövegeivel 

A mostani Lectio Divina során a körmenetben elhangzó evangéliumi szakasszal (Lk 

19, 28-40) foglalkozunk. A szentmise evangéliumában azonban már a Passiót 

hallhatjuk, így a többi liturgikus szöveg szorosabban ez utóbbihoz fűződik. Azonban 

a körmeneti, valóban Virágvasárnap témájához tartozó szöveghez is találhatunk 

kapcsolódási pontokat.  

A virágvasárnapi evangéliumról szól a kezdőének: „Hat nappal Húsvét ünnepe előtt 

fölment Jézus Jeruzsálembe. Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal. 

És kiáltozták hangos szóval: Hozsanna a magasságban! Áldott vagy, aki nagy 

irgalommal hozzánk jöttél”. A lukácsi szövegben egy zsoltárból hallunk konkrét 

idézetet: ,,Áldott a király, aki jön az Úr nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a 

magasságban!” (Zsolt 118,26), azonban egy másik ószövetségi szakaszt is 

felfedezhetünk a történet hátterében, méghozzá a Zak 9,9 messianisztikus utalását: 

„Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod: igaz 

és győzedelmes, alázatos, szamáron jő, szamár hátán, szamárnak csikaján”. A 

szamárcsikón való érkezés itt a békességet jelzi, szemben a harcokban használatos 

lovakkal. Ez a szenvedéseket is alázatosan viselő béketűrés és erőszakmentesség 

jelenik meg a szentmise olvasmányában (Iz 50,4-7): „Hátamat odaadtam azoknak, 

akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok 

elől, akik gyaláztak és leköpdöstek”.  

Bár a kezdő könyörgés a kereszthalál kapcsán említi az alázatot, hasonlóképp e 

gondolatkörbe kapcsolható: „Mindenható, örök Isten, Üdvözítőnk példát adott 

nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet öltött és vállalta a 

kereszthalált”. A jeruzsálemi bevonulás és a vele összhangban lévő zakariási 

békességes messiás-kép mellett még egy fontos mozzanat is feltárulkozik ebben az 

evangéliumi szakaszban: az Isten országának érkezése jelenik meg. Jézus földi 

megjelenésével már elkezdődött az Úr királysága, de egészében majd a parúziában 

fog beteljesülni.  

Ehhez kapcsolódik a passiót idéző evangéliumi rész: „Mondom nektek: nem iszom a 

szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa.” Később a keresztre 

szegezés fájdalmas sorai ismét kapcsolhatók a királyi motívumhoz, itt azonban már a 

rosszindulatú gúny tárgyaként jelenik meg: „„Ha te vagy a zsidók királya, 

szabadítsd meg magadat!” – mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot 

tettek: Ez a zsidók királya”. Később azonban ismét megnyilvánul dicsősége a 



feltámadásban, ahogyan ezt a mai evangéliumi szakaszok csak sejtetik, de a prefáció is 

hangot ad neki: „Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és főangyalok”. 

Az egyetemes könyörgésekben ismét méltó módon kerül elő Krisztus királyi címe: 

„Imádkozzunk, testvéreim, hogy Megváltó királyunkhoz mindenkor hűségesek 

maradjunk!” (papi bevezető); valamint a békesség motívuma: „Keresztedből 

fakadjon béke és egyetértés minden nép számára!” (harmadik könyörgés). 

 

 

2.4. Pedagógiai vonal 

2.4.1. Tantörténet 

 
 

Jézus szamara 

A fiatal szamár – aki Jézus Krisztust bevitte Jeruzsálembe a 

hátán – nagyon boldogan ébredt a csodálatos esemény 

másnapján. Soha azelőtt nem érzett még ilyen 

gyönyörűséget és büszkeséget. Besétált a városba, és látott 

néhány embert az egyik kútnál. 

„Odamegyek, biztosan fel fognak ismerni, hogy én vagyok 

az a szamár, aki Jézust vitte.” – gondolta. De rá se 

hederítettek. Csak egymással beszélgettek, és merték a vizet. 

Erre a szamár elkezdett ugrálni, hogy felhívja magára a figyelmet, de végül rácsaptak 

a farára és elzavarták. „Hogy tehettek ilyet ezek az emberek! Tegnap még a ruháikat 

is a lábam elé dobták.” – morgolódott magában a szamár. 

Ezért fogta magát és elment a közeli piactérre, ahol tegnap nagyon nagy volt a 

tömeg, gondolta, hogy majd biztosan fel fogják ismerni. De ott is ugyanaz történt, 



mint a kútnál. Rá sem hederítettek. „Hogy lehet ez? Tegnap még pálmaágakat is 

lengettek, most még egy jó szót sem kapok!” – motyogta magában a szamár. Végül 

csalódottan hazaballagott és értetlenkedett, hogy miért nem ismerte meg senki. 

Otthon elmesélte az anyjának, hogy mi történt, aki szelíd hangon rögtön leteremtette 

a fiatal szamarat. „Ne légy balga! Nem veszed észre, hogy Jézus Krisztus nélkül te 

csak egy egyszerű szamár vagy?” 

 

Mint a szamár, amelyiken Jézus bevonult Jeruzsálembe, mi is akkor érezzük a 

legteljesebbnek az életünket, amikor Jézus Krisztust szolgálhatjuk. Nélküle az 

erőfeszítéseink, semmit sem érnek. Amikor azonban Jézus Krisztust emeljük fel, már 

nem vagyunk hétköznapi emberek, hanem kulcsfontosságú szerepünk van Isten 

tervében, amellyel meg akarja menteni a világot. 

 

Kép forrása: 

http://igemorzsa.hu/gyerek_oldal/bibliatanulmany/III.evfolyam/II.negyed/kicsi/01.html 

Forrás: https://velunkazisten.hu/small_story/Jezus_szamara 

 

 

2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó versek 

Túrmezei Erzsébet: Virágvasárnap 

 

A nagy Király jön, hozsánna, hozsánna!  

Zeng a kiáltás előtte, utána;  

Zöld ágakat szeldelnek útjára,  

Békességet hoz népe javára. 

Áldott, aki jött az Úrnak nevébe',  

Általa léptünk az Isten kedvébe;  

Békesség ott fenn a mennyországban,  

Áldott az Isten a magasságban!  

 

Ó, lelki ország, Istennek országa,  

Mily édes ebben Jézus királysága!  

Szelíd, szegény ez és alázatos,  

De nagyhatalmú és csodálatos.  

 

Igaz ez és a bűntől szabadító,  

http://igemorzsa.hu/gyerek_oldal/bibliatanulmany/III.evfolyam/II.negyed/kicsi/01.html
https://velunkazisten.hu/small_story/Jezus_szamara


Poklot és halált egyaránt hódító.  

Vasvesszővel bírja ellenségét,  

De szelíden őrzi örökségét.  

 

Ó, áldott Jézus, ki bírsz a világgal,  

Jöjj mihozzánk is alázatossággal,  

Tégy tulajdon népeddé bennünket,  

Vezéreld jóra egész életünket!  

 

Áldott Királyunk, lelkünk nagy Királya,  

Jöttödet néped ma is várva várja.  

Jöjj hát hozzánk is nagy hatalommal,  

Terjeszd országod diadalommal!  

 

A nagy Király jön, hozsánna, hozsánna!  

Zengjük, kiáltsuk előtte, utána;  

Hintsük be útját mi is zöld ággal,  

És ünnepeljünk szent buzgósággal!  

 

Dicsőség legyen az Isten Fiának,  

Áldás, békesség az égi királynak,  

Hogy vele mi is, kiket megváltott,  

Bírhassuk egykor a mennyországot. 

 

Forrás: https://www.plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=2586 

 

Túrmezei Erzsébet – Hétköznapi Hozsánna 

 

Ujjongtam feléd én is hozsannát, 

Királyom, Jézus. 

Ünnepi órák zöld pálmaágát 

hintettem eléd, 

és te mentél a Golgota felé... 

és te mentél a Golgota felé... 

  

Jártam aztán a köznapok útján 

Nélküled, Jézus. 

https://www.plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=2586


Céltalanok és porosak voltak, 

Szürkék, sivárak. 

Sírva néztem a Golgota felé... 

Sírva néztem a Golgota felé... 

  

Most újra itt jársz életem útján, 

Királyom, Jézus, 

s hétköznapjaim tarka szőnyegét 

odaterítem 

értem átszegzett lábad elé... 

értem átszegzett lábad elé... 

  

Hétköznapokból ünnepek lesznek 

Teveled, Jézus. 

Áldott az út, mert szürke porában 

nyomodat látom, 

és hozsannázó szívvel követem... 

és hozsannázó szívvel követem... 

  

Egész életem koldus-szőnyegét 

fogadd el, Jézus! 

Munkája, harca egyedül Téged 

dicsérjen... hiszen 

értem mentél a Golgota felé... 

értem mentél a Golgota felé. 

 

Forrás: http://keresztenyversek.weebly.com/versek/category/viragvasarnap 

 

 

 

 

 

 

http://keresztenyversek.weebly.com/versek/category/viragvasarnap


2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó festmény 

 

Pietro Lorenzetti: Krisztus bevonulása Jeruzsálembe (Assisi, Szent Ferenc-bazilika) 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Assisi-frescoes-entry-into-jerusalem-pietro_lorenzetti.jpg 

 

2.4. Kérdések az evangéliumhoz 

 Ünnep-e számomra a Jézussal való találkozás, örülök-e neki? 

 Én hogy fogadom Jézust az életembe? Hangos szóval dicsőítve őt, vagy 

mereven, szigorúan, mint a farizeusok? 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Assisi-frescoes-entry-into-jerusalem-pietro_lorenzetti.jpg


3. Oratio – imádság 

A szentmise első könyörgése 

Mindenható, örök Isten, Üdvözítőnk példát adott nekünk az alázatosságra, amikor 

szent akaratodból emberi testet öltött és vállalta a kereszthalált. Segíts jóságosan, 

hogy kínszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk feltámadásában. Aki 

veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. 

 

Evangéliumhoz kapcsolódó fohász 

Mennyei Atyám, Jézus nevében kérlek, küldd el Szentlelkedet, hogy mindig Téged 

dicsérjelek, s tanulni tudjak az irgalmasság bőségéből! Ámen. 

  



 

4. Contemplatio – szemlélődés 

Fotó az evangéliumi szakaszhoz 

 

http://archive.santegidio.org/videoGalleries/11628/Le_palme_un_segno_di_pace_per_le_strade_nel

le_citt_Sant_Egidio_verso_una_PasquaDiPace_22.jpg 

A Szent Egyed közösség tagjai világszerte pálmaágakat osztogatva vonulnak fel Virágvasárnapon 

 

 

5. Condivisio – megosztás 

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

 Az Úr továbbra is velünk van, velünk vonul. 

 Jézus közénk jön, hozzám is jön, szeretne “bevonulni” az én lelkembe is. 

 

http://archive.santegidio.org/videoGalleries/11628/Le_palme_un_segno_di_pace_per_le_strade_nelle_citt_Sant_Egidio_verso_una_PasquaDiPace_22.jpg
http://archive.santegidio.org/videoGalleries/11628/Le_palme_un_segno_di_pace_per_le_strade_nelle_citt_Sant_Egidio_verso_una_PasquaDiPace_22.jpg


6. Actio, operatio – tettekre váltás 

Tanúságtétel megfogalmazása: Az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy… 

 Mindennap imádjam Istent! 

 Találjak rá arra az örömre, amit Jézus jelenléte okoz bennem, s merjem ezt az 

örömömet kifejezni felé, s láttatni az emberekkel. 

 

 

 

 

 

 

 


