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T O L L E ,  L E G E !  
(VEDD ÉS OLVASD! – Szent Ágoston) 

C év – Évközi 8. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

„A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő…” 

ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP 

Sir 27,5-8: Az ember szavain és tettein keresztül mutatja meg, hogy mi 

rejlik benne. Az igazságosság követelménye és a bölcsesség ajándéka, ha 

nem túl gyorsan ítélünk, hanem a lényeget tekintve vizsgálunk meg valamit, 

valakit. Szükséges az ilyen vizsgálódás mindenekelőtt akkor, ha arról kell 

döntenünk, hogy életünkben súlyt és befolyást engedünk-e egy embernek? 

Aktuális ez párválasztáskor, de lelkivezetőnk felkérésekor, barátságaink, de 

szakmai kapcsolataink eldöntésekor is. 

1Kor 15,54-58 - Sir 27,5-8: Szent Pál szavai és az ószövetségi olvasmány 

is nyilvánvalóvá teszik, hogy az élethez hozzátartozik ez a küzdelem. A 

búza együtt nő a konkollyal, és ki kell szitálni-szűrni a szemetet; a 

cserépnek a megpróbáltatások tüzében kell kiégnie s megkeményednie. 

Jöhetnek korok, amikor ránehezedik az emberre a mindenki bűnösségének 

terhe. A reményt még ekkor sem szabad feladni.  

Lk 6,39-45: Mit ajánl Jézus ebben a helyzetben? A szálka és a gerenda 

ugyanabból az anyagból áll - nincs ember hiba nélkül. 

Hogyan lehet akkor Jézus elgondolása szerint kibírni az 

életet e hibákkal terhelt világban? Jézus első tanácsa: ne 

botránkozz, ne bosszankodj mások hibáin, hanem 

fordulj magadba. A szálka fölfedezése a másik 

szemében megláttathatja velünk a gerendát a saját 

szemünkben. Mások hibái még a javunkra is válhatnak 

akkor, ha elgondolkodtatnak önmagunkról, és 

önvizsgálatra késztetnek.  Kitűnő nagyböjti program le-

het számunkra: újra gondolni, alaposabban átvizsgálni 

életünket. Krisztus mércéje szerint. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 6,39-45) 

Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta 

tanítványainak: „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-

e bele mind a ketten a gödörbe? 



Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor 

már olyan, mint a mestere. 

Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, 

amikor a magad  szemében a gerendát sem veszed 

észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: Barátom, 

hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját 

szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! 

Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán 

törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad 

szeméből. 

Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és 

nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet 

megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem 

szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz 

ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj.” 

Ezek az evangélium igéi. 

KÉPMUTATÓ! - Benyik György 

A mondás mögött a képmutatás rejtőzik. Eredetileg azt az embert nevezték 

hipokritának, képmutatónak, aki a színházban olyan szerepet alakított, 

amely nem felelt meg a helyzetének. Például királyt játszott, úgy beszélt, 

mint egy király, de csupán közember volt. Szentnek mutatkozott, de 

gonosztevőként élt. 

„A SZÍV BŐSÉGÉBŐL SZÓL A SZÁJ” - Martos Levente 

Miről szólnak ezek a mondások?... Vajon elég figyelmesen nézünk a 

szívünk tükrébe ahhoz, hogy ne mások szálkáival foglalkozzunk, és ne a 

rosszat, a tökéletlent gyűjtögessük a szívünkben? Vajon jó vezetőt 

választottunk az életünkhöz, és teszünk valamit azért, hogy a keresztény 

vezetés és kísérés hagyománya ma is elérhető legyen? 

„A JÓ EMBER SZÍVÉNEK JÓ KINCSÉBŐL…” - Pápai Lajos  

Ha szívesen bírálunk másokat, az azt jelenti, hogy rossz 

a szívünk. Ha a szívünk jó, mindig találunk módot arra, 

hogy megértsünk másokat, hogy bátorítsuk és védjük 

őket. Kérjük az Úr Jézust, hogy alakítsa át a mi szívünket 

is, ahogy Szent Pál tanította: „Élek, de már nem én, 

hanem Krisztus él bennem" (Gal 2,20). Az ószövetségi 

olvasmány előkészíti az evangélium tanítását a jó és a 

rossz szívről. Sirák fia szerint: „A fák gyümölcse szerint becsülik meg a 



kertet, az embert szavai alapján ítélik meg." Minden fát a gyümölcséről 

lehet felismerni. Ahogy a neves megtérő író, André Frossard írta: „Jól 

látjuk, hogy az embernek soha nem volt bölcsessége, csak amikor hitt a 

hihetetlenben, és távol attól, hogy elidegenítene, szolgaságba döntene, a hit 

üdvözíti az észt. (...) Az ember gondolatai gyászba döntik a földet, az Isten 

gondolatai az elfelejtett ünnepek.” 

A GERENDA IMÁJA - Benyik György 

Istenem! Ahányszor csak találkozom veled, mindig kapok tőled 

valamit. Ma tanítottál engem. Nem távoli csillagokról vagy apró 

kavicsokról meséltél nekem, hanem csak arról, amire igazán 

szükségem van: az élet alapvető igazságairól. Arra tanítottál, hogy először 

magamat vizsgáljam meg és csak utána mást. Hogyan is prédikálhatnék 

valakinek a hibáiról, ha hasonló hibáim vannak? Olyan egyszerű dolgok 

ezek, Uram! Mégis nagy-nagy őszinteségre és önismeretre van hozzá 

szükségem. Őszinteségre, hogy a szívem legmélyére merjek nézni, és 

beismerjem magam és mások előtt is a hibáimat, hiányosságaimat. Taníts 

engem őszinteségre és önismeretre! Kérlek, add Krisztusom, hogy ne csak 

az eszemmel tudjam, mi a helyes, hanem azt meg is tegyem! Ámen. 

MÁTYÁS (február 24.) – Gyökössy Endre 

Amikor az apostolok összegyűltek, hogy megválasszanak valakit Júdás 

megüresedett helyére (mi már tudjuk, hogy Mátyás lesz az „új" apostol), 

Péter nem követi a világi propaganda által leszögezett ősi és mindig bevált 

elvet: Bármi történik, ha hallgatunk róla, előbb-utóbb azt hiszik, hogy nem 

is történt meg». Ha valami nem történt, de sokat beszélnek róla, lassan 

olybá veszik, hogy megtörtént. 

Péter megtehette volna, hogy elhallgatja Júdás esetét. Miért is ne? 

Beszélni is szégyen róla.  

De Isten Szentlelke nem dolgozik propaganda-módszerekkel, ezért Péter 

nem hallgatta el Júdást. 

Én azt mondtam volna - Isten Szentlelke 

nélkül! -: Tanítványtársak, az áruló 

megérdemelte a csúfos véget. Ez volt 

méltó büntetése. Így jár minden Júdás! 

Hogyan mondja el Péter? 

Nem fűz a tényhez semmit. Tárgyilago-

san, ítélkezés nélkül elmondja, mi történt. Két Igére, a 69. és 109. zsoltárra 

hivatkozik. Egészen szárazon, csak tényeket mond. Halálos komolyan veszi 



Mestere parancsát: „Ne ítélj, hogy ne ítéltessél!” Az ítéletet Isten 

végrehajtotta. Péter nem ítél.  

Azt mondhatja valaki: „Persze, hogy nem ítél, hiszen neki is volt vaj a fején! 

Ilyenkor az ember óvatos, nehogy ő is sorra kerüljön...” 

Ám más Péter tagadása, és más Júdás árulása. 

Péter tudva is, tagadva is mindig Krisztusé volt, csak ő is olyan, mint 

minden ember: esendő, gyarló. Jézus nem angyalokat használt fel. Júdás 

azonban szembefordult Jézussal: „Vezetője lett azoknak, akik elfogták 

Jézust...” - tehát élére állt azoknak, akik kivégzik Jézust. Erre mondja a 

Zsidókhoz írt levél és más helyen is a Biblia: ez a Szentlélek elleni bűn, az 

egyetlen bűn, amire nincs bocsánat. Egyvalaki megbocsáthatta volna: 

Jézus, ha Júdás megáll a keresztje alatt. Péter tagadása után zokog és sír. 

Jézus egyszer azt mondotta: „Boldogok, akik sírnak, mert ők 

megvigasztaltatnak” (Mt 5,4). Akik még sírni tudnak, azokat meg lehet 

vigasztalni. Júdás már sírni sem tudott, ezért meg kellett halnia saját keze 

által. Nyugodtan mondhatja Péter azt, amit mond. 

IMÁDKOZZUNK! 

Mennyei Atyánk! Annyi mindent megvizsgálunk, megkritizálunk. 

Mennyi mindenre vigyázunk, hogy helyén legyen, rendben legyen - 

és egyszerre, ha önmagunkba nézünk, azt sem tudjuk, mi van velünk, 

nem tudjuk, kik is vagyunk valójában. Fogalmunk sincs, hogy olykor mi fáj 

vagy mi rendetlen, mi van lényünk legeslegmélyén. 

Uram Jézus, add, hogy hasonlítsunk Hozzád, legalább egy szikrányit vala-

hol a lelkünk mélyén, cselekedeteinkben! Kérünk, Urunk, hadd épüljön be 

ez a szent hasonlóság népünk életébe, hogy ne legyen ilyen sötét, 

elkeseredett, reményvesztett, panaszkodós körülöttünk a világ, hanem több 

legyen bennünk és általunk is a derű, a reménység, a hit. És főképpen a 

legnagyobb: a szeretet növekedjék állandóan. Legyél közöttünk a világ és 

hazánk országútjain, városaiban, falvaiban, és nem csak templomaiban, 

hanem az életünkben, a hétköznapok csendes óráiban. 

Kérünk, hallgasd meg kéréseinket, jobban, mint ahogy azt Neked el tudjuk 

mondani! Ámen 
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