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Bevezetés

Lukács evangélista*

Lk 1,1-4

Lukács két könyvet írt: az evangéliumot és az Aposto-
lok cselekedeteit, ám egyikben sem szerepel a neve. 
Három más helyen találkozunk Lukács nevével:
– Lukács, a szeretett orvos (Kol 4,14);
– Lukács, mint Pál apostol munkatársa szerepel (Filem 

24)

– A második római fogságából írja Pál, hogy „egyedül 
Lukács van velem” (2Tim 4,11).

Ennyi említés található az Újszövetségben Lukács-
ról. Ám a munka beszél a mesterről, ezért a „munkát” 
rajzolom meg, s így belenézhetünk Lukács gazdag 
élete titkába.

Egy ókeresztény legenda szerint Lukács festő volt. 
Egy spanyol katedrálisban van egy festmény Máriá-
ról. Azt mondják: Lukács festette. Milyen érdekes! Mi 

* Ez a fejezet megjelent Gyökössy Endre: Bibliai arcképek című 
kötetben, Dr. Sarkadi Nagy Pál teológiai professzor igehirdetése
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általában el szoktuk utasítani a legendákat. Ellenben 
a legendák éppen úgy, mint az apokrif evangéliu-
mok (apokrifnak nevezzük azokat az evangéliumo-
kat, amelyek nincsenek benne a Bibliában), ha nem is 
annyira hitelesek, a tanulmányozásuk mégis nagyon 
tanulságos abból a szempontból, hogy bizonyos igaz-
ság-mozzanatokat tartalmaznak. Nos, itt van az leírva, 
hogy Lukácsnak van egy festménye egy spanyol ka-
tedrálisban, tehát Lukács festő volt. Aki ezt a legendát 
szőtte, azt hiszem, hogy az evangélium alapján szőtte. 
Lukács ugyanis pompásan tud leírni. Valóban, mint 
egy festő, különböző színekből összeállít egy képet.

Lukács leírásai szinte festményszerűek. Csak egy-
két példát: a 7. fejezetben, amikor a Simon farizeus 
meghívja Jézust vacsorára, és ott megjelenik egy bű-
nös asszony – milyen festői színekkel van ez leírva! 
Vagy az emmausi tanítványok története, amint a fel-
támadott Jézus megy, gyalogol a két tanítvánnyal… 
Vagy pedig a karácsonyi történet! Ezt klasszikusab-
ban, szebben, színesebben leírni, mint Lukács, szinte 
lehetetlen.

Tehát Lukácsnak volt szeme a dolgok meglátásá-
hoz. A hagyomány szerint és Eusebius egyháztörténe-
te szerint Lukács az evangélium szerzője. Ehhez két-
ség nem is fér. Az ókorban szokás volt ugyan, hogy 
a könyveket híres emberek neve alatt adják ki és ír-
ják (s ez akkoriban nem számított plágiumnak, mint 
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most). Van az Újszövetségnek több írása, amelyeknél 
a szerző vitás, de ez Lukács evangéliumánál nem jö-
het szóba. Mondjunk el tehát most már az evangélium 
szerzőjéről s magáról az evangéliumról néhány dolgot.

Lukács pogány volt. Az Újszövetségben 27 könyv 
található, és mindegyiknek az írója zsidó – a Lukács 
evangéliuma és az Apostolok Cselekedetei kivételé-
vel. Tehát egyedül Lukács a pogány író az Újszövet-
ség szerzői közül.

Hivatására nézve: orvos. De jó, hogy az Újszövetség 
az Élet Könyve, és még orvos is van benne! Érdekes, 
roppant színes könyv ez. A halásztól kezdve a dok-
toron át a századosig és az ezredesig, a helytartóig, 
a bűnös asszonyig, a vámszedőig terjed a szereplők 
színes skálája.

Egyszer egy katonatisztet eskettem a Kapernaumi 
századosról szóló ige alapján. Kicsordult a könny a 
szeméből, s ezt mondta: „Tiszteletes úr, olvasni fogom 
a Bibliát. Én nem is gondoltam, hogy ebben katona-
tisztről is szó van.” Azt mondtam neki: „Kedvesem, 
azért van róla szó, hogy maga is olvassa!”

Nagyon érdekes, hogy Lukács evangéliumában is 
vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy a szerző or-
vos volt. Olyan szavakat használ, amelyek az orvosi 
szakirodalomban fordulnak elő. Például amikor ez a 
kijelentés olvasható: „Könnyebb a tevének a tű fokán 
átmenni” – a tű Máténál rendes varrótű, Lukácsnál 
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sebésztűként van leírva. Úgy látszik, ő maga is varrt 
sebet. A 8,43-ban keserű ítélet van az orvosok tehe-
tetlenségéről: „És egy asszony, aki tizenkét esztendő 
óta szenvedett vérfolyásban, és minden vagyonát az 
orvosokra költötte, és akit senki sem tudott meggyó-
gyítani…”

S milyen leírás van az irgalmas szamaritánus pél-
dázatában! Hogy az összevert ember sebeibe olajat 
és bort töltött… A Cselekedetek könyve végén pedig: 
„Publiusz apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve 
ágynak esett”. Lukácsot mint orvost a betegek kü-
lönösképpen érdekelték. Péter anyósa nagy lázban 
szenved, a bélpoklos tele van fekélyekkel. Az a kéz, 
amit Jézus meggyógyított, a beteg jobb keze (ezt csak 
Lukács említi meg). Igen, az evangéliumban több do-
log is mutat arra, hogy Lukács orvos volt.

Egy közmondás szerint a pap az emberekben a 
legjobbat látja (bár mindig így lenne!), a bíró a leg-
rosszabbat, az orvos pedig olyannak látja az embert, 
amilyen. Talán ezért is szeretik annyira Lukács evan-
géliumát, mert ő ezzel az „orvosi” látásával valóban 
pontos és hiteles képet fest a benne szereplőkről.

A könyvet Teofilusnak írja. A magyar szövegben 
nagyrabecsült Teofilust olvasunk, de a görög eredeti – 
kratiste – inkább méltóságost, nemesi címet jelentett 
akkoriban. Ennek az előkelő római tisztviselőnek írja 
és ajánlja mind az evangéliumot, mind az Apostolok 
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Cselekedeteit. Ez nagyon különös, mert a gyülekezet-
ben akkoriban nem adtak egymásnak címet – ott min-
denki testvér volt. Ám ez a címzés csak az evangéli-
um elején szerepel, a Cselekedetek könyve elején már 
nem. Úgy látszik, akkorra már Teofilus gyülekezeti tag 
lett, ezért nem kellett.

Nos, nézzük meg sorban, hogy ennek az evangéli-
umnak melyek a jellemző vonásai. Ebből azután Lu-
kács portréja is kikerekedik valamiképp.

1. Történelmi gond jellemzi elsősorban ezt az evan-
géliumot. Ha valaki figyelmesen kezdi olvasni, máris 
meglepi az eleje. Ilyen bevezető beszéd az Újszövetség 
egyetlen könyve előtt sincs: 

Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósít-
sanak bennünket a közöttünk beteljesedett esemé-
nyekről úgy, amint reánk hagyták azok, akik kez-
dettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének: 
magam is jónak láttam, hogy miután eleitől kezdve 
mindennek pontosan utánajártam, sorjában meg-
írjam azokat neked, nagyrabecsült Teofilus, hogy 
azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, 
megtudd a kétségtelen valóságot.

Figyeljük csak meg, mekkora gondot fordít a történel-
mi pontosságra! Például Keresztelő János fellépésének 
dátumát hat ténnyel fixálja: Tibérius császár tizenötö-
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dik évében; Poncius Pilátus volt a helytartó; Heródes 
volt a tetrarcha; Itureában az ő testvére, Fülöp; Lizániás 
Abilénében; Annás és Kajafás főpapsága alatt (Lk 3,1-

2). Evangéliumának jellemző vonása a történelmi dá-
tum és gond. Ezt is mondja a bevezetőjében: „eleitől 
kezdve mindennek pontosan utánajártam”.

Lukács mindennek a kezdetéhez ment vissza. (Más-
nál nincs születési történet.) Jaj, de szegények len-
nénk, ha a legszebb születési történetet nem közölte 
volna Lukács! Karácsonykor nem tudnánk prédikálni: 
Dicsőség a magasságban Istennek! (Máténál a napke-
leti bölcsek története olvasható csak.) Lukácsnál van 
a születéstörténet csodálatos szépen leírva, mert ő el-
ment a kezdethez. Sőt, még előbbre: ő beszél Keresz-
telő János születéséről is és arról, hogy Mária meglá-
togatta Erzsébetet. Lukács pontosan és rendszeresen 
dolgozik.

2. Lukács evangéliumának második sajátossága: ez a 
pogányok számára írott evangélium. Lukács pogány 
volt, és pogányoknak ír. Teofilus is pogány volt.

Lukács azt nemigen említi, hogy Jézusban beteljese-
dett a prófécia, mert a pogány ember ezt nem értené. 
Ritkán hivatkozik az Ószövetségre. A héber szöveget 
görögre fordítja, és Jézus családfáját nem Ábrahámig 
vezeti vissza, mint Máté, hanem Ádámig, minden em-
ber ősatyjáig.
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3. Érdekessége ennek az evangéliumnak, hogy Jézus-
ról olyan dolgokat gyűjt össze, amiket a többi evangé-
lista nem. Például: Jézus életét úgy mutatja be, mint 
egy nagy imádkozó életét. Jézus imádkozik a meg-
keresztelése alkalmával (de ezt csak Lukács mondja 
a 3,21-ben), a farizeusokkal való összeütközés előtt 
(5,16). A tizenkettő kiválasztása előtt az egész éjszakát 
átimádkozza (6,12); a megdicsőülésnél (9,28-tól); a het-
ven tanítvány visszatérése után (10,21), és így tovább, 
majd végül a kereszten. Mindenütt imádkozik Jézus.

Egyedül Lukács mondja el, hogy Jézus imádkozott 
Péterért, hogy el ne fogyatkozzék az ő hite (22,32). Az 
éjszaka kérő barát (11,5), a hamis bíró és az özvegy-
asszony (18,1) példázata csodálatos tanítás az imáról, 
és csak Lukácsnál olvasható.

4. Az asszonyok evangéliuma ez. Kedves asszonytest-
vérek! Nincs a bibliában még egy könyv, amelyben 
az asszonyoknak olyan szerepe lenne, mint Lukács 
evangéliumában.

A zsidó ember a reggeli imádságában három do-
logért adott hálát: hogy Isten zsidónak teremtette és 
nem pogánynak; nem rabszolgának; valamint hogy 
férfinak, és nem nőnek. Igen, a zsidó ember mindig 
megköszönte: „Uram, köszönöm, hogy férfinak te-
remtettél, és nem nőnek”. No most akkor képzeljük 
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