
Életünk egy ünnep! Kíváncsiak vagyunk, miről van szó? Végülis nem lehet csak 

esküvőn vagy ünnepen vagy partin lenni éjjel-nappal, a hét minden napján. Mégis 

hirdetjük: Az életünk egy ünnep! Nem buli-maratonról van szó. Végső soron arról a 

kérdésről van szó, hogy hogyan lehet teljesen sikeres az életünk, hogyan válhat 

ünneppé és mihez tudunk hozzájárulni. 

ÉVKÖZI XXVIII. VASÁRNAP 

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből      Mt 22,1-14 

Akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre! 

Abban az időben : Jézus i smét 

példabeszédekben szólt a főpapokhoz és 

a nép véneihez: 

A mennyek országa olyan, mint amikor 

egy király menyegzőt rendezett a fiának. 

Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a 

meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. 

Ők azonban nem akartak jönni. Erre 

más szolgákat küldött: „Mondjátok meg 

a meghívottaknak: Íme, a lakomát 

elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim 

leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a 

menyegzőre!” De azok mindezzel mit 

sem törődve szétszéledtek: az egyik a 

földjére ment, a másik az üzlete után 

nézett. A többiek pedig a szolgáknak 

estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. 

A király nagy haragra lobbant. Elküldte 

seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, 

városukat pedig felégette. Azután így 

szólt a szolgákhoz: „A menyegző kész, 

de a meghívottak nem voltak rá méltók. 

Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, 

és akit csak találtok, hívjátok el a 

menyegzőre!” A szolgák kimentek az 

utakra és összeszedtek mindenkit, akit 

csak találtak, gonoszokat és jókat 

egyaránt. A lakodalmas ház megtelt 

vendégekkel.  

A m i k o r a k i r á l y b e j ö t t , h o g y 

megszemlélje a vendégeket, meglátott 

köztük egy embert, aki nem volt 

m e n y e g z ő s r u h á b a ö l t ö z v e . 

Megszólította: „Barátom, hogy jöhettél 

be ide, ha nincs menyegzős ruhád?” De 

az csak hallgatott. Erre a király 

megparancsolta a szolgáknak: „Kezét-

lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a 

külső sötétségre! Ott sírás lesz és 



fogcsikorgatás!” Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!  
Ezek az evangélium igéi. 

 

Az értelmezéstől a 

jelentésig 

 H a v a l a k i 

m e g h a l l g a t t a a z 

evangéliumot, egy 

p i l l a n a t r a 

elgondolkodhat: “Ez 

most mi?” Talán Jézus 

éppen ezt a reakciót 

a k a r t a k i v á l t a n i ? 

Mindenese t r e egy 

furcsa és kemény 

elbeszélést választott, 

amelyet eleinte egyetlen hívő sem hagyhat így magában. De Jézus ezt azért teszi, 

hogy abszolút figyelmet szerezzen magának. Sikerült neki! - Hogyan kell értelmezni 

a mai evangéliumot? 

Történelmi értelmezés 

 Egy nagy eseményt készít elő: egy királyi esküvőt. Csak az eliteket hívják 

meg. De nem akarnak eljönni. Jobb dolguk van. Az újbóli meghívásra 

visszautasítással reagáltak, sőt még agresszióval és erőszakkal is. A király ezt nem 

fogadja el. Sem kicsiben, sem nagyban. A lázadók városait elpusztítja.A házigazda 

félelemre tanítja a nem megfelelően felöltözött úriembereket, akik még külsőleg sem 

mutatja ki az esemény iránti kellő tiszteletét. 

 A történelmi értelmezés összekapcsolja a mai evangéliumot a Kr. u. 70-es 

zsidó háborúval. Máté pontosan ebben az időben írja le evangéliumát. A rómaiak 

végül meghódították Jeruzsálemet. A jeruzsálemi Templom örökre elpusztult. Az 

ószövetségi hely, ahol Istent imádták, elveszett. A zsidóság, a nép és az egyes zsidók 



számára is ez abszolút katasztrófa volt. Sok keresztény számára a szent város 

elpusztítása késői végzetes jele volt Isten büntetésének, mert Jeruzsálemben Jézust 

nem ismerték el/fel újszövetségi Messiásként, hanem inkább elutasították és 

meggyilkolták. - Most már aligha alkalmazhatunk ilyen értelmezést a mindennapi 

é l e t ü n k r e , m i n t a 

keresztény életre. Miről 

szól valójában az esküvői 

vacsora példázata? 

Teológiai értelmezés 

 A mai evangélium 

központi témája Isten 

országa. Direkt így kezdi: 

“A mennyek országa 

olyan, mint amikor egy 

király menyegzőt rendezett 

a fiának.” Arról a kérdésről van szó, hogy hogyan kell elgondolni Isten országát és 

magát az Istent. Az embereknek képet kell kapniuk arról, amit Jézus hirdet. A rövid 

képlet: ott, ahol Isten van, az olyan, mint egy esküvői lakoma. 

 Az esküvő képe a házassági kötelékkel kapcsolatban eleinte egy szabadon 

választott kapcsolatot ír le. Isten felajánlja nekünk a szeretetét. - De az esküvőnek 

ünnepként társadalmi vetülete is van. Akiket meghívnak, azok hozzá tartoznak. A 

“jöjjetek a menyegzőre!” olyan, mint egy ajándék. Tehát nem kell megszereznünk 

Isten országát. Minden előfeltétel nélkül oda tartozhatunk. - Végül is a bőségről van 

szó. Az asztalok meghajlanak az esküvői lakománál. Vagyis Isten országa többet 

nyújt, mint amit el tudunk képzelni. Amikor Isten uralkodik és mindannyian 

benne vagyunk, meglepő dolgokra derül fény. Minden korábbi elvárást és ötletet 

túllép. 

 El lehet képzelni, hogy az esküvői lakoma képe akkoriban nem illet a főpapok, 

farizeusok, írástudók és a vének vallásos elitjéhez. Azt fogjuk mondani magunknak: 

amikor Istenről van szó, ők a szakértők. Nem vártak semmi újat az Istentől. A régi 



hagyományok elegendőek voltak számukra. Ami a hagyományok ellen szólt, 

agresszívvá tette őket. És ezzel eljutunk a dühős, erőszakos és gyilkos király 

problémájához. Ő képviseli a “kedves” Istent, az egyedüli uralkodót Isten 

országában. Ez lehetséges? Igen, abban az értelemben, ahogy Isten reagál a neki 

mutatott agresszivitásra.  Pontosan Isten képe az, amelyet az első meghívottaknak 

mutat: Isten, aki büntet, nekünk nem felel meg! Jézus világossá teszi: ez az a rossz 

Isten, akit akarunk! - Vagyis óvakodni kell a hamis bálványoktól. Isten országa olyan 

embereken alapul, akik szeretik Istent. Az Istentől való félelem helytelen hozzáállás. 

Az úgynevezett Istentől való félelem viszont az a hozzáállás, amely táplálja a 

félelmet arról, hogy Isten létezik és megtapasztalható. Ebből a tapasztalatból 

kiindulva az utcán éltek a második meghívottak közössége, a “gonoszok és a jók”. 

Rájönnek Isten nagyságára. Eddig azokhoz a kívülálló, marginalizált emberekhez 

tartoztak, akik nem érezték magukat kiválasztottaknak és keresettnek. - De 

vigyázzunk! Az esküvői lakomának nem csak az evésről-ivásról kell szólnia. A 

hangsúly az ünnep örömén van, vagyis az Istennel való találkozáson. Ezt fejezi az 

ünnepi ruha. Vagyis fel kell készülnünk. 

Pasztorális jelentése 

 Az esküvői lakoma 

képén keresztül Jézus 

tiszta nyelvet beszél. 

Természetesen tudni 

ke l l , hogyan ke l l 

értelmezni, hogy a 

saját életünk értelmét egyre inkább internalizálja. Nehéz munka lehet. Jézus ezt tudta, 

amikor útközben figyelmeztetést adott nekünk: “Sokan vannak a meghívottak, de 

kevesen a választottak!” 

 Amikor Istenről és az ügyéről van szó, nem hagyhatjuk abba a gondolkodást és 

az érzést. Ez felszínes lenne. Sajnos, nagyjából hajlamosak vagyunk Isten a 

kedvünkre igazítani. Arról van szó, hogy felfedezzük és tiszteletben tartjuk Istent 

mint élő társat. Isten dolgozni akar az életünkben, s ezt meg kell engednünk. Az 



Egyház a dogmáival, moráletikájával és liturgiájával megbízható útmutatóvá válik. 

Mert ha nem tudjuk, hogyan kell értelmezni Istent, akkor egy ponton már nem lesz 

semmi értelme az életemnek. Azonban csak a hitre tudok igent mondani. Istennek 

biztosítani kell a lehetőséget, hogy újra és újra munkálkodhasson az életünkben. Ez 

olyan, mint egy esküvői lakoma. A hit csendes öröme itt áll az előtérben. 


