
2019. április 7. – Nagyböjt 5. vasárnapja – Jn 8,1-11 – Jézus nem elítél, hanem megment 

 

Jézus az Olajfák hegyén töltötte az éjszakát. Imádkozott. Ellenfelei már kezet akartak rá emelni, mert azt 

mondta: „Ti nem ismeritek őt (az Atyát), én ismerem, hiszen tőle vagyok, és ő küldött” (Jn 7,29). 

Az imádság összeszedetté, bölccsé, felkészültté, tisztán látóvá tette Jézust. Korán reggel megjelent a 

templomban tanítani. Tanítványi közösségét már összegyűjtötte. Most vállalja a néptömeg tanítását is. 

Köréje gyűltek a templomban, mert voltak érdeklődők, keresők, megtérni vágyók. 

Ekkor viszik hozzá a házasságtörésen ért asszonyt a farizeusok és írástudók. „Te mit mondasz?” – kérdezik 

tőle. De nem jó szándékkal, hanem hátsó gondolattal, hogy elítéljék, megszégyenítsék, nevetségessé 

tegyék. 

Nekünk is sokszor kellene megkérdezni Jézustól: „Te mit mondasz?” Amikor nehéz döntés előtt állunk, 

amikor eligazításra lenne szükségünk, amikor bizonytalanok vagyunk, amikor ismeretlen útra indulunk. 

Választ mindig kapunk. Rajtunk múlik, hogy meghalljuk-e. 

Több ezer éves erkölcsi parancs: „Ne törj házasságot!” „Felebarátod házastársát ne kívánd!” – Korunk leg-

nagyobb szégyene, hogy minden lelkiismeret-furdalás nélkül nagyon sokan gázolnak bele embertársaik 

házasságába, ezzel számolatlan emberi tragédia veszi kezdetét. A zabolátlan ösztönök miatt felbomlanak a 

családok, életreszóló sebet ejtve ezzel egymáson. Ha eluralkodik a felelőtlen gondolkodás és cselekedet, 

akkor megszűnik az erkölcs, a normális emberi élet. Nagy szakadék épül ki ember és ember között. 

Megszűnik a stabil alapsejt, a család. 

Megyénk napilapja mindig közli, hogy az olvasók segítségével kit támogatnak anyagilag (egy alkalom 

150.000 Ft). A segélykérők beszámolója az esetek 90 %-ban így kezdődik: „Egyedül nevelem gyermekemet, 

gyermekeimet…” Ennek ellenére sokan állítják, hogy a válás magánügy. Pedig a társadalom minden szintjén 

jelentkeznek a következmények. 

Az írástudók és a farizeusok Jézussal akarják kimondatni a halálos ítéletet az asszony fölött.  

Ki hogyan bánik a bűnös emberekkel, ebből látszik meg a belső világa, hite, érettsége. 

Jézus módszere pedagógiailag is kiváló. Olyan kérdést tesz fel ellenfeleinek, amire csak távozás a válasz: 

„Aki közületek nem vétkezett (ebben az ügyben = házasságtörés) akiben közületek nincs bűnös kíváncsiság 

(az asszonyokkal kapcsolatban), az vesse rá az első követ!” Jézus ragyogóan eltalálta a férfigondolkodás 

gyengéjét. Ők „lelkiismeretüktől meggyőzetve” (Csia-fordítás) eltávoztak, kezdve a véneken. Kérdése után 

Jézus nem nézett hivalkodóan a szemükbe, nem siettette a választ csípőre tett kézzel, hanem lehajolt, és írt 

a porba. Időt és gondolkodási lehetőséget adott ezzel. A lehető legfinomabban, minden magalázás nélkül 

tette vádlottá a vádaskodókat. Nem véletlen, hogy a vének kezdték az elvonulást. 

Jézus egyedül maradt az asszonnyal. „Egyedül maradt a nagy nyomorúság (miseria) a nagy könyörülettel 

(misericordia) (Szent Ágoston). 

Jézus bemutatta: az ítélet az Isten dolga, és az asszonyt tapintatosan visszaküldi az életbe, hogy ott állja 

meg a helyét: „Menj, de többé ne vétkezzél!” 
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