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Igehirdetés címe: A vendéglátók és a Vendég lelkülete 

 
(1. dia) „12Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta: Ha 
ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, 
ne is a testvéreidet, a rokonaidat vagy a gazdag 
szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak té-
ged. 13Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyo-
morékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, 14és boldog le-
szel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban 
részesülsz majd az igazak feltámadásakor.” Lk 14,12-14 
 
 
 
Szeretett Gyülekezet! 

 

Jézus vendégségben eltöltött néhány órájának lehetünk 

fültanúi. Jézust egy farizeus vendégségbe hívja, ahogy az 

előzményekből kiderül (2. dia) – „1Amikor egyszer szomba-

ton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába 

ebédelni, azok figyelték őt.”. Már ebből a mondatból érződik, 

hogy nem egy szívélyes vendéglátás, jószándékú baráti meg-

hívás húzódik meg a háttérben, hanem valami érdek. Jézus kö-

rül is sokan voltak olyanok, akik érdekből akartak vele kapcso-

latba kerülni, akik valamilyen hasznot szerettek volna húzni 

belőle. Figyelik őt árgus szemekkel, rajta akarják kapni, amit 

később fel lehet hozni ellene vádként. Azért kerül a figyelem 

központjába, hogy fogást találjanak rajta. Milyen más ez a faj-

ta meghívás, mint amiről Jézus beszél. És mennyien voltak 

körülötte, akiket nem tiszta szándék vezérelt, őszinte keresés, 

hanem valami hátsó szándék, valami emberi érdek. Bizony, 

sokan vannak ma is, akik valamilyen érdekből akarnak vallá-

sosak lenni, hívőknek tűnni, mert azt gondolják, ebből (is) le-

het valami hasznuk. Akiknek az egész élete számítás, érdekke-

resés, haszonszerzés, és minden mondatuk, tettük mögött ez 

húzódik meg. Hányan voltak Jézus körül, akik ezért akartak a 

közelében lenni. Mennyi ilyen számító van most is az egyhá-

zakban, gyülekezeteinkben, akikben nem őszinteség, hanem 

valami számító érdek van. Úgy gondolják, jó jóban lenni, jó 

több vasat tűzben tartani, abból nem lehet gond. Izrael történe-
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tében embereket hányszor kaphattunk azon, hogy ez a kettős-

ség ott volt. Egy szembetűnő Újszövetségi példa, ami jól tük-

rözi, hogy milyen lelkületűek tudnak lenni az emberek. (3. 

dia) „Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szent-

lélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok 

kézrátételével adatik a Lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és 

így szólt: Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire 

ráteszem a kezemet, az vegye a Szentlelket.” ApCsel 8,17-

19. Ez a Simon azért csapódott oda Péterhez és Jánoshoz, mert 

anyagi hasznot akart húzni belőlük. Az anyagi haszonszerzés, 

az érdekek, a hátsó szándék, sajnos sokakra ez a jellemző a 

hétköznapokban is. Mindig valami hátsó, számító szándék ve-

zérli az ilyen embereket. Amíg hasznot tud húzni valamiből, 

valakiből, addig jó, de egyébként egy lépéssel sem közelebb. 

Ezeket a farizeusokat, ezt a vendéglátót is ez a lelkület jelle-

mezte, ebből az okból hívta meg az akkori kor egyik legmeg-

határozóbb „alakját”, Jézust, ezt a tanítót, rabbit, prófétát, 

(ál)Messiást, ki minek tartotta a tömegből. „Valamire csak jó 

lesz, ha megfordul a házamban” – gondolhatta a vendéglátó. 

Vannak, akik mindig így tervezgetnek, előrelátóak akarnak 

lenni, és mindig egy lépéssel előrébb szeretnének lenni. Jézust 

azonban nem lehet becsapni, Ő átlát minden hátsó szándékon, 

Őt nem lehet megvezetni, manipulálni. Ő sosem lesz emberi 

számítás áldozata. Jézust sosem hátsó szándék vezérli, Ő nem 

gondolkodik azon, hogy „megéri, nem éri meg?”, „lesz-e 

hasznom belőle, nem lesz?”. Vannak, akiknek erre jár rá az 

agyuk és nem is tudnak másképpen gondolkodni. Jézust min-

dig az a tiszta és őszinte szándék vezérli, hogy az embereket 

megmenteni bármi áron. Ő nem haszonszerzésből tesz bármit, 

hanem mindig a másik embert helyezi előtérbe. Nem magát 

tolja, hanem a másikat látja. Látta akkor is, mikor eleget tett a 

meghívásnak, mert a farizeusokat is meg akarta menteni. El-

ment hozzájuk, elfogadta a meghívást, de tudta, hogy figyelik 

őt, tudta, mi van a szívükben. Ezért is tett fel azonnal egy kér-

dést, amikor oda ment hozzá egy vízkórságban szenvedő, 

„Szabad-e gyógyítani szombaton, vagy nem?” Ez már nem 
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az első ilyen eset, hogy figyelik, hogy fogást találjanak rajta 

találni. Csak néhányat hadd említsek (4. dia): 

„Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, vajon gyó-

gyít-e szombaton, hogy találjanak valamit, amivel vádol-

hatják.” Lk 6,7. (4/a dia) „Amikor kiment onnan, az írás-

tudók és a farizeusok hevesen támadni és mindenféléről 

faggatni kezdték őt, és csak azt lesték, hogy beszédében va-

lamin rajtakaphassák.” Lk 11,53-54. (4/b dia) „Ezután 

szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok iga-

zaknak tettették magukat, hogy Jézust egy kérdéssel tőrbe 

csalják, és átadhassák a hatóságnak és a helytartói hata-

lomnak.” Lk 20,20. Ilyen lelkületűek voltak és ilyen lelkület-

tel hívták meg Jézust most is, és ennek tudatában fogadta el a 

meghívást. Mert az ilyen ember nem tud nem így élni, gondol-

kodni, tenni, beszélni. De Jézus nem erre tekintett, hanem arra, 

hogy ezeket az embereket ebből a lelki állapotból kimozdítsa, 

kimentse, kiszabadítsa. Ő ismerte őket, ahogy az Igében olvas-

suk (5. dia): „Ő azonban felismerte álnokságukat…” Lk 

20,23, mégis elment hozzájuk. Ebben a meghívás elfogadásá-

ban milyen szeretet és irgalom van. Így van közöttük és még 

arra is van gondja, hogy egy beteg embert meggyógyítson. 

Ezek az emberek azonban sose fognak tudni fogást találni Jé-

zuson, hiszen ott az asztal körül is csak azt láthatjuk, hogy el-

némulnak, nem tudnak mit felelni Jézus szavaira sem (6. dia): 

- „elcsodálkoztak válaszán, és elhallgattak.” Lk 20,26 

- „Nem tudtak erre mit felelni.” Lk 14,6 

Így némítja el Jézus azokat, akikben ilyen Lélek van és ilyen 

szándékkal közelednek Jézushoz. 

És ha már vendégségben van, akkor a vendégség témájában 

tanítja az őt körül vevőket és példákat, példázatokat mond, 

amiken keresztül kívánja az őt hallgatókat megszólítani. Így 

akarja leleplezni ezt a hátsó szándékot, azt a lelkületet, ami 

ebben a társaságban van. És beszél arról, hogy ne azokat hív-

ják meg, akiktől viszonzást kapnak, ne az a hátsó szándék ve-

zérelje őket, hogy majd nekik is részük lesz a pompásabbnál 

pompásabb lakomákban, főúri helyeken. Ne viszonzást várja-
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nak, hanem az önzetlenség jellemezze őket. Ne a viszonzás 

elvárása legyen bennük, hanem az a lelkület, hogy akkor is 

meghívom, ha nem kapok viszonzást. Ennek a próbája pedig 

az, hogy olyanokat hívjanak meg, akiknek lehetőségük sincsen 

a viszont meghívásra. Olyanok, akik nem tehetik meg, akiknek 

nincsen lehetőségük kiadós ebédre, vagy vacsorára, a visszahí-

vásra. Jézus ezzel arra tanítja a vendéglátókat, hogy a krisztusi 

lelkület, a keresztyéni lelkület az nem számításból él, nem vi-

szonzást vár, hanem egyszerűen teszi akkor is, ha tudja, sem-

mit nem kap vissza.  

Ez a példázat éppen arra mutat rá, hogy Isten másképpen 

gondolkodik, mint az ember. (7. dia) Ő nem mérlegelt, hogy 

megéri elküldeni az én Fiamat, vagy sem? Kap-e viszonzást 

vagy sem? Nem végzett számításokat, hatástanulmányokat, 

nem tartott kupaktanácsot, hogy hogy jön ki jobban ebből, 

lesz-e megtérülése vagy sem. Maradva a példázatnál, Ő min-

denki számára lehetőséget teremtett arra, hogy a vendégségé-

be, a menyegzőjébe meghívást kapjon, elmenjen. Az üdvösség 

mindenki számára elérhető, hozzáférhető. Ő nem válogatott, 

hanem mindenkit meghívott. Nem kötötte feltételhez a meghí-

vást, nem adott ki paramétereket, hogy „gazdag, jómódú, elő-

kelő, szeretetreméltó, kedves, előzékeny, őszinte” kell, hogy 

legyen a meghívott fél, hanem mindenkit meghívott, mindenki 

számára fölkínálta a meghívást. Nem várt viszonzást a meghí-

vásért cserébe. Ezzel a meghívással lehet élni és ezt a meghí-

vást el is lehet utasítani. De mindenki számára fel van kínálva. 

Nem csak bizonyos köröknek van felkínálva, hanem minden-

kinek. Ahogy olvassuk az Igében (8. dia): „4aki azt akarja, 

hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság 

megismerésére.” I Tim 2,4. Mi emberek válogatunk, megvá-

logatjuk sok esetben a barátainkat, kivételezünk azokkal, akik-

hez érdekünk fűződik, számításokat végzünk fejben, hogy 

lesz-e bármiből, bárkiből hasznom, megéri adnom bármit is. 

Jézus soha nem tett ilyet. Ő beszélgetett a gazdag ifjúval, a 

közutálatnak örvendett gazdag vámszedő Zákeus házába be-

tért, lehajolt a házasságtörő asszonyhoz, amikor rajtakapták és 
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megakarták ölni, megszánta a mindenki által megvetett és vele 

közösséget senki nem vállaló leprást és meggyógyította. Min-

denkihez kivétel nélkül! Nem tett különbséget.  

A Krisztusban hívő azért nem tesz különbséget, mert 

tudja, hogy Krisztus vele sem tett kivételt, nem érte hátrányos 

megkülönböztetés, hanem őt is szerette, érte is meghalt. Jézus 

a bűnbocsánatért és az üdvösségért nem várt viszonzást, „ak-

kor adok bocsánatot, akkor adok üdvösséget, ha ilyen és ilyen 

leszel”. A bocsánat és az üdvösség minden ember számára fel 

van kínálva. Minden ember számára, szegénynek és gazdag-

nak, elesettnek és megbecsültnek, tanultnak és tanulatlannak, 

hazugnak és paráznának, tisztességtelennek és becstelennek, 

minden embernek fel van kínálva, mindenki számára el lett 

készítve, mindenki meg lett hívva a menyegzőre, Krisztus sen-

kit nem akar kihagyni, senkit nem akar megfosztani, senkit 

nem akar kirekeszteni ebből. Azonban csak az van megfosztva 

a bűnbocsánattól és üdvösségtől, aki saját magát fosztja meg 

Jézustól és saját magát zárja ki belőle. Mindenki meg lett hív-

va, de sajnos nagyon kevesen élnek ezzel a meghívással. 

Ahogy a példázat folytatásaként beszél is Jézus erről (9. dia): 

„16Ő pedig a következőképpen válaszolt: Egy ember nagy 

vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. 17A vacsora 

órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghí-

vottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van! 18De 

azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente 

neki: Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy meg-

nézzem. Kérlek, ments ki engem! 19A másik azt mondta: Öt 

pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, 

ments ki engem! 20Megint egy másik azt mondta: Most nő-

sültem, azért nem mehetek. 21Amikor visszatért a szolga, 

jelentette mindezt urának. A ház ura ekkor megharagu-

dott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város 

útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomo-

rékokat, a sántákat és a vakokat!” Lk 14,16-21 

Válogatás nélkül mindenki meg lett hívva, de annyi ki-

fogást mondtak az emberek. Most ezért nem, most azért nem. 
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Nem így vagyunk mi is Krisztus hívásával. Annyi kifogás van, 

és mindig talál az ember valami ürügyet, hogy miért nem.  

(10. dia) Túl… Az ember mindig kifogást keres, és mindig 

van valami, ami miatt nem! Mentséget keres és szeretné fel-

menti magát. Életünk időszakaiban mindig valami miatt, túl… 

(10/a dia) Túl fiatal 

(10/b dia) Túl gondtalan 

(10/c dia) Túl öntudatos 

(10/d dia) Túl boldog 

(10/e dia) Túl elfoglalt 

(10/f dia) Túl leterhelt 

(10/g dia) Túl öreg 

(10/h dia) Túl késő… 

Mindig, minden idő-

szakban, korszakban meg 

vannak a magunk kifogá-

sai. Isten nem a kifogásain-

kat várja, hanem a töredelmes szívünket. Ő is mondhatta volna 

a kifogásait, hogy a szeretett Fiam élete túl drága, de Ő nem 

mondott kifogást, Ő elküldte Jézus Krisztus, felkínálta az éle-

tet mindenkinek, ezért mondja (11. dia):  

„28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és 

meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Mt 

11,28. Lehet menni Őhozzá kivétel nélkül, mert Ő mindenkit 

meghívott. 

Erről beszél Jézus ebben a példázatban és erre szeretné 

tanítani a vendéglátóját és a körülötte levő vendégeket. Ez a 

lelkület, Jézusi lelkület pedig teljesen más, mint amivel ott ta-

lálkozott! 

(12. dia) A kérdés:  

Érzed-e a feltétel nélküli hívás súlyát? 

Hogy fogadod Jézus feltétel nélküli hívását? 

Elfogadod-e Jézus hívását és elfogadod-e bűnbocsánatát és 

üdvösségét, amit kínál neked, mindannyiunknak kivétel nél-

kül?          

Ámen! 


