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

C év – Nagyböjt 5. vasárnapja 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

„MENJ, DE TÖBBÉ NE VÉTKEZZÉL!”  

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 

Iz 43,16-21: „Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt 

dolgokra figyeljetek.” - Az embert gyakran elfogja a kétség. „Uram, öreg vagyok, 

beteges, fájnak a tagjaim, képtelen vagyok olyan gyorsan futni, amint kívánod.” 

Isten azonban nem azt kívánja, hogy rekordereket megszégyenítő tempóban 

vágtassunk életünk ügyes-bajos dolgai között. Amit kíván: a magatartásunk, a 

folyamatos törekvés a belső tökéletesedésre, a felkészülés a vele kötött szövetség 

húsvéti beteljesedésére. 

A viharba került hajó legénysége páni rémülettel igyekszik megszabadulni a 

jármű minden fölösleges terhétől. Ilyesformán kellene tennünk nekünk is. 

Kiszórni a lelkünkből minden feleslegest. … Csak így lehetünk könnyűek és 

súlytalanok, csak így futhatunk be a nekünk készített célba. 

Fil 3, 8-14? A szentleckében Pál apostol válaszol kérdésünkre: „Uramnak, 

Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte 

mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust 

elnyerhessem, és hozzá tartozzam.” 

A keresztény életforma összefoglalása ez a néhány szavas önvallomás. …  Az 

apostol lelkesülten magyarázza olvasóinak: fut, rohan Jézus után, elfeledve, ami 

mögötte van, csak arra összpontosítva figyelmét, hogyan érheti el célját minél 

sebesebben. 

Jn 8,1-11: Az evangélium csúcspontján Jézus 

megszünteti a múltat: megbocsátja az asszony 

bűneit. Nem ítéli el, és tettével azt sugallja, nem 

az a fontos, amit mi kiolvasunk az írott 

törvényekből: az isteni törvényekhez kell 

igazodnunk, azaz lehetőség szerint kerülnünk 

kell a bűnt és a bűnre vezető alkalmat, de ha már beleestünk a csapdába, 

reménykedve fordulhatunk hozzá, mert megbocsátja vétkeinket, ha kellő 

bűnbánatot tapasztal. 

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 8,1-11) 



Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel 

újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig 

leült, és tanította őket. 

Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. 

Odaállították középre, és így szóltak hozzá: 

„Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. 

Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az 

ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt 

azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és 

vádolhassák. 

Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább 

faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első 

követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a 

földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a 

véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. 

Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hol vannak, akik 

vádoltak téged? Senki sem ítélt el?” 

„Senki, Uram” – felelte az asszony. 

Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne 

vétkezzél!”  Ezek az evangélium igéi. 

A HÁZASSÁGTÖRŐ NŐ IMÁJA – Benyik György 

Jézus! 

A szívemet összetörték. Házasságot törtem, és most életemre törnek. 

Porban fekszem. Körülöttem gyűlölet, megvetés, kiabálás. 

Kövek és kőszívek. 

Félek! Nem készültem fel a halálra. 

Akartam még élni, szeretni, megtisztulni, életet adni, gyermeket nevelni... 

S te hozzám hajolsz, szemembe nézel, s szemedben sosem látott 

gyengédség. 

Szívembe látsz; titkomat porba írod, te értesz egyedül. 

Ellenségeim szertefoszlanak. 

Csak te és én. Tekinteted tart engem. Sosem volt intimitás. 

Felsegítesz. Szólsz hozzám. Szavaid felszabadítanak. 

Elküldesz, és én maradnék örökre. Veled, aki új életet adtál nekem. Ámen. 

“MENJ ÉS TÖBBÉ NE VÉTKEZZÉL!” – Martos Levente 

„Menj, és többé ne vétkezzél!” 



Mi marad meg bennünk? Jézus csendje, miközben a porba írogat, talán, hogy 

időt adjon a gondolkodásra, talán, hogy a vétkesek nevét (vö. Jer 17,13) vagy 

bűneit a porba írja? A sejtés, hogy a vének szégyene, akik eloldalognak, vagy az 

el nem ítélt asszony reménye, a mienk is lehetne? Jézus különös képessége, hogy 

bevigyen minket is a szentélybe, a helyes lelkiismeret szentélyébe, ahol valóban 

Isten vár ránk. A Jézusnak szegezett kérdést - „Te mit mondasz?” - manapság 

gyakran nekünk is felteszik. Mielőtt bármit is mondanánk: tanuljunk igazságot 

és irgalmat! 

A MEGTÉRÉS ÚTJA- Gyűrű Géza 

A híres dán szobrászművész, Bertel Thorvaldsen alkotása egy értékes, szép 

Krisztus-szobor. Ez a szobor azáltal lett igazán híressé, hogy le kell térdelni 

előtte, és úgy kell nézni, felnézni rá, mert igazi szépségét csak ekkor láthatjuk 

meg. 

Ma így térdeljünk le megváltó Krisztusunk előtt és így nézzünk fel az irgalmas 

Üdvözítőre, aki kiengesztelt minket Istennel. Ő nem tartja számon vétkeinket, 

sőt, ránk bízta a kiengesztelődés szolgálatát, ahogy a második korintusi levélben 

olvashatjuk: „Krisztus követségében járunk: Isten maga int benneteket általunk”. 

(2Kor 5,19-20). 

HÉT SZÓ A KERESZTEN – Barsi Balázs 

„Atyám, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet” (Lk 23,46) 

A legutolsó imádságot, amelyet Atyjához intéz, önmagáért mondja. 

Önmagát halálos szeretettel, végtelen bizalommal Atyja kezébe 

helyezi. 

A vallási élet csúcspontja ez az önátadás, és az imádság (imádás) 

csúcspontja is! A hívő ember halála a vallási élet és Isten 

imádásának, az imádságnak legnagyobb lehetősége a 

beteljesedésre. Készülni kell rá! 

Az Egyház minden este ezt az imádságot adja az ajkunkra a Completoriumban. 

Az esti imádság a jó halál begyakorlása, mert a jó élet begyakorlása. Miközben 

ugyanis életünkben dolgozunk, szenvedünk, örülünk - lelkünk mélyén egy teljes 

önátadásnak kell megvalósulnia. 

IMÁDKOZZUNK – Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk! Kevés, a mi értelmünk, hogy felfogjuk a kereszt 

misztériumát a maga mélységében. De valahol sejtjük, hogy a szeretet és 

a szenvedés összeérnek, hogy ikertestvérek, és egyik lehetetlen a másik 

nélkül. Hiszen még mi is azokért vagy azok miatt szenvedünk a legtöbbet, akiket 

a legjobban szeretünk. Köszönjük, Atyánk, hogy ennyire szerettél minket! 



Köszönjük, hogy még életünkben figyelmeztetsz: semmi sem marad meg 

belőlünk, csak az, ami szent, és az, ami szeretet, mert Te magad vagy a Szeretet. 

Ámen 

ISTEN KISZÁMÍTHATATLAN? - Johannes Rosche 

Úgy találod: Isten nagyon igazságtalan. Egyeseknek megadja, amit meg sem 

érdemelnek, másoktól pedig megtagadja a szükségest is. 

Egyesek hűségesek törvényeihez - Isten mégis hagyja sírni, szenvedni őket. 

Mások kinevetik - és mégis bőségesen kapják Isten javait. 

Igy van! A jó Isten némelyeknek mindent megad itt a földön: mert odaát semmit 

sem tud nekik adni. 

Másoknak semmit sem ad meg a földön: nekik odaát akar mindent adni. 

Mit értünk meg mi az igazságosságból? 

Mi akarjuk igazgatni az isteni igazságosságot? Isten maga határozza meg, mikor 

akar jutalmazni és büntetni! 

Azzal törődjünk, hogy mi igazságosak legyünk. - Isten ítélőszékét senki sem 

kerülheti el. 

Ám igazságosan jár-e el az, aki Isten igazságosságát - másokra akarja lehívni?! 

NE ZÚGOLÓDJ! - Szenthelyi-Molnár István 

- Minden balul üt ki, egymás után érnek a szerencsétlenségek - panaszolta egy 

férfi -, pedig én igyekszem Isten tetszése szerint élni. 

- Kedves barátom - válaszoltam -, ha még nem ismered Isten útjait, ne zúgolódj. 

Figyelj csak, egy régi könyvben olvastam: 

Egy szegény napszámosnak leégett a vályogviskója, amely egyetlen menedéke 

volt neki és családjának. Amikor keserves verítékezéssel megragadta a csákányt, 

hogy szétverje a romokat, és újat építsen, a csákány egy vaskazettán koppant, 

amelyben rég elrejtett Mátyás-aranyak voltak. 

Egy apa egyetlen elkényeztetett gyermeke meghalt. Amikor a fájdalomtól el-

csigázva elalszik, azt álmodja, hogy felnőtt fiát rablógyilkosságért akasztófára 

ítélik. 

Ne zúgolódj, ha nem ismered Isten útjait! De hidd, hogy azok csak javadat 

szolgálják, mert Istentől csak jó jöhet, még akkor is, ha könnyes szemünkkel 

könnyeinken keresztül nem látunk messzebbre. 
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