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+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

Szeressétek ellenségeiteket! 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 

Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem 

ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki 

egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. 

Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót 

azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki 

fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. 

Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek 

köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei 

Atyátok! 

Ezek az evangélium igéi. 

 

.  



1. Lectio – olvasás 

1.1. Biblikus vonal 

1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása 
38  VHkou,sate o[ti evrre,qh( VOfqalmo.n avnti. ovfqalmou/ kai. ovdo,nta 
avnti. ovdo,ntoj. 
Hallottátok, hogy mondatott, szemet szemért, és fogat fogért. 

 39  evgw. de. le,gw u`mi/n mh. avntisth/nai tw/| ponhrw/|\ avllV o[stij se 
r`api,zei eivj th.n dexia.n siago,na {sou}( stre,yon auvtw/| kai. th.n 
a;llhn\ 
Én pedig mondom nektek ne szegüljetek ellene a rossznak: 

hanem ha valaki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd oda neki 

a másikat is: 

 40  kai. tw/| qe,lonti, soi kriqh/nai kai. to.n citw/na, sou labei/n( a;fej 
auvtw/| kai. to. i`ma,tion\ 
És annak, aki a bíróság elé akar idézni téged, hogy elvegye az 

alsóruhádat, hagyd hátra neki a felsőruhát is: 

 41  kai. o[stij se avggareu,sei mi,lion e[n( u[page metV auvtou/ du,o. 

És azzal, aki arra kényszerít téged, hogy megtegyél egy 

mérföldet, menj el vele kettőt. 

 42  tw/| aivtou/nti, se do,j( kai. to.n qe,lonta avpo. sou/ dani,sasqai mh. 
avpostrafh/|j. 
A téged kérőnek adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne 

fordulj el. 

 

 

 43  VHkou,sate o[ti evrre,qh( VAgaph,seij to.n plhsi,on sou kai. 
mish,seij to.n evcqro,n sou. 

Hallottátok, hogy mondatott, szeresd a felebarátodat, és gyűlöld 

az ellenségedet. 

 44  evgw. de. le,gw u`mi/n( avgapa/te tou.j evcqrou.j u`mw/n kai. proseu,cesqe 
u`pe.r tw/n diwko,ntwn u`ma/j( 
Én pedig mondom nektek, szeressétek az ellenségeiteket, és 

imádkozzatok a titeket üldözőkért, 

 45  o[pwj ge,nhsqe ui`oi. tou/ patro.j u`mw/n tou/ evn ouvranoi/j( o[ti to.n 
h[lion auvtou/ avnate,llei evpi. ponhrou.j kai. avgaqou.j kai. bre,cei evpi. 
dikai,ouj kai. avdi,kouj. 
hogy így mennyei Atyátok fiaivá legyetek, mert felkelti a napját 

gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. 

 46  eva.n ga.r avgaph,shte tou.j avgapw/ntaj ùma/j( ti,na misqo.n e;cete; 
ouvci. kai. oi` telw/nai to. auvto. poiou/sin; 

Ugyanis ha csak a benneteket szeretőket szeretitek, mi a 

jutalmatok? Nemde a vámosok is ezt teszik? 

 47  kai. eva.n avspa,shsqe tou.j avdelfou.j u`mw/n mo,non( ti, perisso.n 
poiei/te; ouvci. kai. oi` evqnikoi. to. auvto. poiou/sin; 

És ha csak a testvéreiteket üdvözlitek egyedül, mi többet 

tesztek? Nemde a pogányok is ezt teszik? 

 48  :Esesqe ou=n u`mei/j te,leioi ẁj o` path.r u`mw/n o` ouvra,nioj te,leio,j 
evstin. 

Legyetek tehát ti tökéletesek, amint a ti Atyátok, a mennyei, 

tökéletes. 

 



1.1.2. Legfontosabb magyar fordítások 

Nova Vulgata 
Szent István 

Társulati Biblia 
Jeromos fordítás 

Békés-Dalos 
Újszövetségi 

Szentírás 

Károli Gáspár 
revideált fordítása 

Simon Tamás 
László o.s.b. 
Újszövetség- 

fordítása 
38Audistis quia dictum 
est: 
"Oculum pro oculo et 
dentem pro dente". 

38Hallottátok a 
parancsot: 
Szemet szemért és 
fogat fogért.  

38Hallottátok, hogy azt 
mondták: 
‘Szemet szemért, és 
fogat fogért’.  

38Hallottátok a 
parancsot: 
szemet szemért, fogat 
fogért!  

38Hallottátok, hogy 
megmondatott: 
Szemet szemért és 
fogat fogért. 

38Hallottátok, hogy 
megmondták: 
Szemet szemért, fogat 
fogért. 

39Ego autem dico 
vobis: 
Non resistere malo; 
sed si quis te 
percusserit in dextera 
maxilla tua, praebe illi 
et alteram;  

39Én pedig azt 
mondom nektek, 
ne álljatok ellent a 
gonosznak. Aki 
megüti a jobb arcodat, 
annak tartsd oda a 
másikat is!  

39Én viszont azt 
mondom nektek: 
ne szálljatok szembe a 
gonosszal, hanem aki 
megüt téged a jobb 
arcodon, fordítsd oda 
neki a másikat is.  

39Én pedig azt 
mondom nektek: 
ne szállj szembe a 
gonosszal, hanem ha 
megütik arcod jobb 
felét, fordítsd oda a 
balt is.  

39Én pedig azt 
mondom néktek: 
Ne álljatok ellene a 
gonosznak, hanem a 
ki arczul üt téged jobb 
felől, fordítsd felé a 
másik orczádat is. 

39Én viszont azt 
mondom nektek, 
hogy ne szálljatok 
szembe a gonosszal, 
hanem annak, aki 
arcul üt jobb felöl, 
tartsd oda másik 
arcodat is! 

40et ei, qui vult tecum 
iudicio contendere et 
tunicam tuam tollere, 
remitte ei et pallium;  

40Aki perbe fog, hogy 
elvegye a ruhádat, 
annak add oda a 
köntösödet is!  

40És aki el akarja 
perelni tőled az 
ingedet, engedd át 
neki a köpenyedet is;  

40S ha pörbe fogva el 
akarják venni 
köpenyedet, add oda 
köntösödet is.  

40És a ki törvénykezni 
akar veled és elvenni a 
te alsó ruhádat, 
engedd oda néki a 
felsőt is.  

40Ha valaki pereskedni 
akar veled, hogy 
elvegye ingedet, 
engedd át neki 
köpenyedet is! 

41et quicumque te 
angariaverit mille 
passus, vade cum illo 
duo.  

41S ha valaki egy 
mérföldnyire 
kényszerít, menj vele 
kétannyira!  

41s ha valaki kényszerít 
téged egy 
mérföldnyire, menj el 
vele kettőre.  

41S ha ezer lépésre 
kényszerítenek, menj 
el kétannyira.  

41És a ki téged egy 
mértföldútra 
kényszerít, menj el 
vele kettőre.  

41Ha pedig valaki egy 
mérföldnyi útra 
kényszerít, menj el 
vele kettőre! 

42Qui petit a te, da ei; 
et volenti mutuari a te, 
ne avertaris. 

42Aki kér, annak adj, s 
attól, aki kölcsönt akar 
tőled, ne tagadd meg! 

42Aki kér tőled, annak 
adj, és attól, aki 
kölcsön akar kérni 
tőled, el ne fordulj. 

42Adj a kérőnek, és aki 
kölcsönt akar, vissza 
ne utasítsd. 

42A ki tőled kér, adj 
néki; és a ki tőled 
kölcsön akar kérni, el 
ne fordulj attól.  

42Aki kér tőled, annak 
adj, és aki kölcsön 
akar kérni tőled, attól 
ne fordulj el! 



43Audistis quia dictum 
est: 
"Diliges proximum 
tuum et odio habebis 
inimicum tuum".  

43Hallottátok a 
parancsot: 
Szeresd felebarátodat, 
és gyűlöld 
ellenségedet.  

43Hallottátok, hogy azt 
mondták: 
‘Szeresd felebarátodat 
és gyűlöld 
ellenségedet.’ 

43Hallottátok a 
parancsot: 
szeresd felebarátodat 
és gyűlöld 
ellenségedet!  

43Hallottátok, hogy 
meg-mondatott: 
Szeresd felebarátodat 
és gyűlöld 
ellenségedet.  

43Hallottátok, hogy 
megmondták: 
Szeresd felebarátodat, és 
gyűlöld ellenségedet! 

44Ego autem dico 
vobis: 
Diligite inimicos 
vestros et orate pro 
persequentibus vos, 

44Én pedig azt 
mondom nektek: 
szeressétek 
ellenségeiteket, és 
imádkozzatok 
üldözőitekért!  

44Én viszont azt 
mondom nektek: 
Szeressétek 
ellenségeiteket, és 
imádkozzatok 
üldözőitekért,  

44Én pedig azt 
mondom nektek: 
szeressétek 
ellenségeiteket 
(tegyetek jót 
haragosaitokkal) és 
imádkozzatok 
üldözőitekért (és 
rágalmazóitokért).  

44Én pedig azt 
mondom néktek: 
Szeressétek 
ellenségeiteket, 
áldjátok azokat, a kik 
titeket átkoznak, jót 
tegyetek azokkal, a kik 
titeket gyűlölnek, és 
imádkozzatok 
azokért, a kik 
háborgatnak és 
kergetnek titeket.  

44Én viszont azt 
mondom nektek, 
hogy szeressétek 
ellenségeiteket, és 
imádkozzatok 
azokért, akik 
üldöznek titeket,  

45ut sitis filii Patris 
vestri, qui in caelis est, 
quia solem suum oriri 
facit super malos et 
bonos et pluit super 
iustos et iniustos. 

45Így lesztek fiai 
mennyei Atyátoknak, 
aki fölkelti napját 
jókra is, gonoszokra 
is, esőt ad igazaknak 
is, bűnösöknek is.  

45hogy fiai legyetek 
mennyei Atyátoknak, 
mert ő fölkelti napját a 
gonoszokra és a jókra, 
s esőt ad igazaknak és 
gonoszoknak.  

45Így lesztek fiai 
mennyei Atyátoknak, 
aki fölkelti napját jókra 
és gonoszokra, esőt ad 
igazaknak és 
bűnösöknek. 

45Hogy legyetek a ti 
mennyei Atyátoknak 
fiai, a ki felhozza az ő 
napját mind a 
gonoszokra, mind a 
jókra, és esőt ád mind 
az igazaknak, mind a 
hamisaknak. 

45hogy fiai legyetek 
mennyei Atyátoknak, 
aki felkelti napját 
gonoszokra és jókra, 
és esőt ad igazaknak 
és hamisaknak 
egyaránt. 

46Si enim dilexeritis 
eos, qui vos diligunt, 
quam mercedem 
habetis? Nonne et 
publicani hoc faciunt? 

46Ha csupán azokat 
szeretitek, akik 
szeretnek benneteket, 
mi lesz a jutalmatok? 
Nem így tesznek a 
vámosok is?  

46Ha ugyanis csak 
azokat szeretitek, akik 
titeket szeretnek, mi 
lesz a jutalmatok? 
Nemde a vámosok is 
ugyanezt teszik? 

 46Ha azokat szeretitek 
csak, akik titeket 
szeretnek, mi lesz a 
jutalmatok? Nem így 
tesznek a vámosok is? 

46Mert ha azokat 
szeretitek, a kik titeket 
szeretnek, micsoda 
jutalmát veszitek? 
Avagy a vámszedők is 
nem ugyanazt 
cselekeszik-é? 

46Ha azokat szeretitek, 
akik titeket szeretnek, 
milyen jutalomra 
számíthattok? Nem 
ugyanezt teszik a 
pogányok is? 



47Et si salutaveritis 
fratres vestros 
tantum, quid amplius 
facitis? Nonne et 
ethnici hoc faciunt?  

47S ha nem 
köszöntitek, csak 
barátaitokat, mi 
különöset tesztek? 
Nem így tesznek a 
pogányok is? 

47És ha csak a 
testvéreiteket 
köszöntitek, mi 
rendkívülit tesztek? 
Nemde a pogányok is 
ugyanezt teszik?  

47És ha nem 
köszöntitek, csak 
barátaitokat, mi 
többet tesztek? Nem 
így tesznek a 
pogányok is? 

47És ha csak a ti 
atyátokfiait 
köszöntitek, mit 
cselekesztek másoknál 
többet? Nemde a 
vámszedők is nem 
azonképen 
cselekesznek-é? 

47És ha csak 
testvéreiteket 
köszöntitek, 
mennyivel tesztek 
többet másoknál? 
Nem ugyanezt teszik a 
pogányok is? 

48Estote ergo vos 
perfecti, sicut Pater 
vester caelestis 
perfectus est. 

48Legyetek hát 
tökéletesek, amint 
mennyei Atyátok 
tökéletes! 

48Ti tehát legyetek 
tökéletesek, mint 
ahogy a ti mennyei 
Atyátok tökéletes. 

48Ti olyan tökéletesek 
legyetek tehát, mint 
mennyei Atyátok. 

48Legyetek azért ti 
tökéletesek, miként a 
ti mennyei Atyátok 
tökéletes. 

48Ti legyetek hát 
tökéletesek, ahogyan 
mennyei Atyátok 
tökéletes! 

 

1.1.3. Szöveg behatárolása 
Szakaszunkat Máté evangéliumában a Hegyi beszédben találjuk, mely 

az 5. fejezettől egészen a 7. fejezetig tart. Máténál ez Jézus első 

összefüggő nagy beszéde, melyet a 8. fejezettől az Isten országáról való 

tanítások követnek. A Hegyi beszédben szakaszunkat a nyolc 

boldogság (5,3-12), valamint az apostolok feladatának bemutatása 

(5,13-16) előzi meg. 

Az 5. fejezetben az ószövetségi törvényt tökéletesítéséről olvashatunk. 

Az előző vasárnap evangéliumát folytatva, most az 5. fejezet utolsó két, 

régieknek szóló törvényt pontosítja Jézus. 

A 6 fejezettől már az erény legfőbb gyakorlatait (az alamizsnálkodás, 

az imádság és a böjt) veszi górcső alá Jézus, közbe ékelve a 

Miatyánkkal. 

1.1.4. Kontextuális – kánoni elemzés 

Párhuzamok Máté evangéliumán belül 

19,19.21 “apádat és anyádat tiszteld, felebarátodat pedig szeresd 

úgy, mint saját magadat.” „Ha tökéletes akarsz lenni – felelte Jézus 

–, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed 

lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!” 

22,10 “A szolgák ki is mentek az utakra és összeszedtek mindenkit, 

akit csak találtak, jókat, gonoszokat egyaránt. A menyegzős terem 

megtelt vendégekkel.” 

22,39 “A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját 

magadat.” 

  

Szinoptikus és jánosi párhuzamok 

Lk 6,27-36 “Nektek, akik hallgattok, ezt mondom: Szeressétek 

ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Azokra, akik átkoznak 

benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. 

Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki 

elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, 



adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az 

emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak 

azokat szeretitek, akik benneteket is szeretnek, milyen hálát 

várhattok érte? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. 

Mert ha azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen hálára 

számíthattok? Hisz így a bűnösök is tesznek jót. Ha csak a 

visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálát várhattok 

érte? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanazt 

visszakapják. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, 

adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy 

jutalomban részesültök, a Magasságosnak lesztek a fiai, hisz ő is jó 

a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz. Legyetek hát irgalmasok, amint 

Atyátok is irgalmas.” 

Lk 23,34 “Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz 

nem tudják, mit tesznek.” Ruháján sorsot vetve megosztoztak.” 

Jn 18,22 “E szavakra az egyik poroszló arcul ütötte Jézust ezt 

mondva: „Így felelsz-e a főpapnak?” 

 

Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben) 

Kiv 21,24 “szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért” 

Kiv 23,4-5 “Ha ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára 

bukkansz, hajtsd vissza hozzá. Ha látod, hogy ellenséged szamara a 

teher alatt összerogyott, ne kerüld ki ellenségedet, hanem segíts neki 

felállítani.” 

Lev 11,44 “Én, az Úr vagyok a ti Istenetek. Ti megszentelődtetek, 

szentté lettetek, mivel én szent vagyok. Ezért ne tegyétek magatokat 

tisztátalanná a földön mászkáló állatokkal.” 

Lev 19,2 “„Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez és mondd meg 

nekik: Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent 

vagyok.” 

Lev 19,18 “Ne légy bosszúálló, és ne gyűlölködj néped fiaival. 

Szeresd embertársadat úgy, mint magadat. Én vagyok az Úr.” 

Lev 19,34 “A veletek lakó idegen olyan legyen számotokra, mint a 

közületek való, és szeresd úgy, mint saját magadat, hiszen ti is 

idegenek voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok az Úr, a ti 

Istenetek.” 

Lev 24,20 “törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Amilyen 

az emberen okozott kár, olyat kell neki is elviselnie” 

MTörv 7,2 “ha az Úr, a te Istened majd kiszolgáltatja neked, s te 

legyőzöd őket, akkor töltsd be rajtuk az átkot, ne köss velük 

szövetséget és ne könyörülj meg rajtuk” 

MTörv 15,7 “Ha szegény akad közted, egy testvéred valamelyik 

városodban vagy földeden, amelyet az Úr, a te Istened ad majd 

neked, ne keményítsd meg szívedet, és ne csukd be a markod 

testvéred, a szegény előtt” 

MTörv 18,13 “Légy egészen hű az Úrhoz, a te Istenedhez.” 

MTörv 19,21 “Életért életet, szemért szemet, fogért fogat, kézért 

kezet, lábért lábat!” 

MTörv 23,4.7 “Sem ammonita, sem moábita nem léphet be az Úr 

közösségébe, még a tizedik nemzedékük sem léphet be az Úr 

közösségébe sohasem” “Ne kívánj nekik, amíg csak élsz, jó sorsot 

és szerencsét.” 

Péld 20,22 “Ne mondd: „Csak a rosszat fizetem vissza!” 

Hagyatkozz az Úrra, ő majd kártalanít.” 



Péld 24,29 “Ne mondd: „Ahogy ő tett, úgy teszek én is, megfizetek 

neki tetteihez mérten.” 

Péld 25,21 “Ha ellenséged éhes, adj neki kenyeret, hogyha meg 

szomjas, adjál neki vizet!” 

Sir 4,10 “Az árvákhoz olyan légy, mintha apjuk volnál, s mintha 

férjük volnál, légy olyan az özvegyekhez. Így leszel a Magasságbeli 

fia, és ő jobban fog szeretni tégedet, mint tulajdon anyád.” 

Iz 50,6 “Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg, 

akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és 

leköpdöstek.” 

ApCsel 7,60 “Majd térdre esett és hangosan felkiáltott: „Uram, ne 

ródd fel nekik bűnül!” Ezekkel a szavakkal elszenderült.” 

Róm 12,14 “Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok.” 

Róm 12,19-21 “Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, 

szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva 

van: „Enyém a bosszú, én majd megfizetek” – mondja az Úr. Sőt, 

ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha 

ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön 

a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.” 

Róm 13,9 “Hiszen a parancs: ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, a 

másét ne kívánd, s ami egyéb parancs még van, mind ebben az 

egyben tetőződik: Szeresd embertársadat, mint saját magadat.” 

1 Kor 4,12 “Nincs otthonunk, és kezünk munkájával keressük 

kenyerünk. Ha átkoznak minket, áldást mondunk, ha üldöznek, 

türelemmel viseljük” 

1 Kor 6,7 “Már az is kifogásolható, hogy pereskedtek egymással. 

Miért nem viselitek el inkább az igazságtalanságot? Miért nem 

tűritek el inkább a károsodást?” 

1 Kor 14,20 “Testvérek, értelem dolgában ne legyetek gyerekek. 

Csak a gonoszság terén maradjatok kiskorúak, 

gondolkodásotokban azonban legyetek felnőttek.” 

Gal 5,14 “Mert az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: 

Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.” 

Ef 5,1 “Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői” 

Kol 4,12 “Köszönt titeket földitek, Epafrász, Krisztus Jézus 

szolgája. Ő állandóan küzd értetek imáiban, hogy teljesen és 

tökéletesen megvalósítsátok Isten akaratát.” 

1 Tessz 5,15 “Ügyeljetek, hogy senki ne fizessen rosszal a rosszért, 

hanem törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel.” 

Jak 1,4 “Az állhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy 

tökéletesek és feddhetetlenek legyetek, és semmilyen tekintetben ne 

essetek kifogás alá.” 

Jak 2,8 “Természetesen, ha megtartjátok a királyi törvényt az Írás 

szerint: „Szeresd embertársadat, mint saját magadat”, helyesen 

jártok el.” 

1 Pt 1,16 “mert meg van írva: „Szentek legyetek, amint én is szent 

vagyok” 

1 Pt 2,23 “Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; 

amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az 

igazságos bíróra.” 

1 Pt 3,9 “Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért 

szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok 

meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.” 

 



1.1.5. Szószerinti értelmezés 
Máté az ószövetségi törvények Jézus általi beteljesítésének és 

elmélyítésének a fényében fejti ki a keresztények magatartását a 

rosszal szemben. Az előzőekhez hasonlóan Jézus tekintéllyel beszél 

az „én pedig mondom nektek” formula használatával (Mt 5,39.44). 

Az ellenséggel, a rosszal kapcsolatban elhangzó képletes jézusi 

beszéd segítségével az evangélista nem valamiféle mazoizmust, 

hanem az ellenfelet meglepő, annak helytelen cselekedeteiből szelíd 

határozottsággal kizökkentő, prófétikus magatartást hangsúlyoz 

(vö. Róm 12,17-21). 

 Továbbá Máté ki szeretné emelni azt is, hogy minden 

keresztény jócselekedet, szeretet-megnyilvánulási mód alapja az 

Atyára vezethető vissza. A keresztény ember azért legyen jó és 

nagylelkű, mert a mennyei Atya Jó, s így válik hasonlóvá hozzá (Mt 

5,45.48). Ahogy Nemeshegyi Péter jezsuita atya is gyakran 

hangsúlyozza: „Jó az Isten, ezért jónak lenni jó.” 

 

1.1.6. Kulcsszavak elemzése 

te,leio,j (telejosz): ’érett, teljes, tökéletes’ (Mt 5,48) 

A szó egyes és többes számban is az evangéliumokban egyedül Máténál 

fordul elő, és csak Jézus beszédeiben: a mostani szakasz végén, illetve 

a Mester és egy ifjú találkozásának epizódjában (Mt 5,48; Mt 19,21). A 

kifejezés az ifjú esetében a vagyon eladásához, annak a szegények közti 

kiosztásához, és Jézus követéséhez (Mt 19,21), míg a hegyi beszédben 

az ellenség iránti nagylelkűséghez fűződik (Mt 5,48a). Mindezek a 

szeretet logikáját írják le, ami teljesen és tökéletes módon Istenben 

valósul meg (Mt 5,48b), aki maga a Szeretet (vö. 1Jn 4,16). Ennek 

fényében megállapíthatjuk, hogy az ember akkor válik egyre jobban 

tökéletessé, teljesen éretté, ha szeret, ahogy a szó utolsó szentírási 

előfordulási helye is jelzi, amely szerint a tökéletes szeretet kiveti a 

félelmet (1Jn 4,18). Szeretve tehát, amely elmegy egészen az ellenség 

iránti szeretetig is, leszünk hasonlókká bizonyos módon a mennyei 

Atyához. Ez a szeretet teszi éretté, egységessé az embert. 

 

2. Meditáció – elmélkedés 
2.1.Patrisztikus vonal 

2.1.1. Szószerinti fordítás 

„Legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes. Ezt 

nem azért mondta az Üdvözítő, hogy olyanok legyünk, mint az Atya, 

hiszen képtelenség, hogy olyanokká váljunk, mint ő, mert mi 

teremtmények vagyunk, és a semmiből jöttünk létre, hanem amint arra 

figyelmeztetett, hogy ne legyünk olyanok, mint az állatok („ne legyetek 

olyanok, mint a ló”), vagyis ne az értelmetlenségüket utánozzuk, 

ugyanígy nem azért mondta: „legyetek irgalmasok, mint ahogy az 

Atya”, hogy olyanok legyünk, mint az Isten, hanem hogy az ő jótettére 

tekintve azokat a jó cselekedeteket, amelyeket véghezviszünk, ne az 

emberek miatt, hanem őmiatta vigyük véghez, hogy aztán tőle, ne pedig 

az emberektől várjunk jutalmat. Mivel ugyanis egy természet szerinti, 

igaz és egyszülött Fiú van, mi is fiak vagyunk, de nem úgy, mint ő: 

természet szerint és valójában, hanem a minket fiaknak hívó Atya 

kegyelme szerint. Földből való ember létünkre isteneknek hívnak 

bennünket, de nem úgy vagyunk azok, mint ahogy az igaz Isten vagy 

az ő Igéje, hanem mint ahogy az ezt a kegyelmet nyújtó Isten akarta. 

Így vagyunk tehát irgalmasok, mint az Isten, nem úgy, hogy egyenlők 

lennénk Istennel, sem úgy, hogy természet szerinti és igazi jótevők 

lennénk. Hiszen nem a mi találmányunk a jótékonyság, hanem az 

Istené, hogy amit maga Isten adott nekünk kegyelemből, azt mi is 



megkülönböztetés nélkül átadjuk másoknak, és egyszerűen mindenkire 

kiterjesszük a jótékonykodást. Csaj így tudunk valamiképp az ő 

utánzóivá válni, és nem másképp, mint hogy a tőle kapott dolgokat 

juttatjuk egymásnak.  

Alexandriai Szent Athanasziosz (Baán István fordítása) 

 

2.1.2. Atyák Bibliájából összefoglalás 

Az apostolok korában és az egyház kezdeti életében sokaknak kellett 

vértanúságot szenvedni Krisztusért az egész világon. Ma viszonylagos 

békét élveznek a keresztények. Ma nem vértanúságot kell vállalni, 

hanem „apróbb” kötelességeket. Ebben az evangéliumban az ellenség 

szeretetéről beszél az Úr. Ez az Ő parancsa. Hogyan teljesítsük? Miből 

induljunk ki? Egyik helyen azt mondja: „Amit akartok, hogy veletek 

tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták.” (Mt 7, 12) 

Kettő része van ennek a kijelentésnek. Az egyik a mi javunkra való 

cselekvés. Ebben mindenképpen kedvünket leljük, a másik pedig a 

mások javára való cselekvés, ami már nehezebb lehet. Azonban ezt az 

előírást egységben kell látni és az Úr szolgájának inkább kell mások 

javával, kényelmével törődnie, mint a magáéval. Erre utalnak Szent Pál 

apostol szavai is: „Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is” (Fil 

2, 4). 

Vö.: Marseille-i Salvian1, A kormányzásról 3, 5 – 6,  (Salviano di 

Marsiglia, De gubernatione, 3, 5-6) 

 

                                                 
1 Született 400/405 és 451-ben hunyt el. Életéről keveset tudunk. Latin keresztény 
író volt. Treveri iskolájában tanult. Később megházasodott, majd pap lett. Itt még a 

2.1.3. Catena Aureából összefoglalás 
Ennek a szakasznak a vizsgálatakor főként Szent Ágoston és 

Aranyszájú Szent János gondolatait vehetjük alapul, ők azok, akik a 

legtöbbet foglalkoztak vele. 

Először is fontos megjegyeznünk, hogy a „szemet szemért” elv a 

jogtalan és féktelen bosszút volt hivatott megelőzni, hiszen már az 

Ószövetségben is bűn volt a mértéktelen bosszú. De Jézus azt mondja, 

hogy az, aki nem is akar bosszút állni, az még messzebb áll a bűntől 

(Szt. Ágoston). Másrészt. ha a rosszat rosszal fizetik meg, akkor a 

gonoszság tovább gerjeszti önmagát, de ha a rosszat jóval viszonzod, 

akkor te megmaradsz jónak (Aranyszájú Szt. János). 

Ágoston és Aranyszájú mindketten hangsúlyozzák, hogy a bosszúállás 

nem hozza rendben azt, ami tönkrement és nem gyógyítja be a sebeket. 

Ugyanakkor a nem szembeszállás lelkülete a szívben kell, hogy legyen. 

Az ezer + másik kétezer mérföld Szt. Ágoston szerint szimbolikus 

jelentéssel is bír, mert a háromezer a tökéletesség száma. Ezért, ha 

elmész a társaddal a másik kétezer mérföldre, akkor szívedben 

tökéletes leszel. 

Aranyszájú Szt. János azt is kiemeli, hogy nem elég az, hogy a másiknak 

nem ártunk, az igazi tökéletesség abban is álla, hogy a rosszakaróinkkal 

és a rászorulókkal jót teszünk. 

A „gyűlöld ellenségedet” kifejezéssel kapcsolatban Szt. Ágoston 

megjegyzi, hogy a bűnt kell gyűlölni nem a másik embert, de az 

ószövetségi ember ezt nem tette, hanem az embert gyűlölte, és Jézus 

ennek fényében hangsúlyozza az ellenségszeretet fontosságát. Szt. 

cölibátus bevezetése előtt járunk (erre Szent VII. Gergely pápa 1073-1085 
pontifikátusa idején került sor). 



Jeromos erre szentírási példákat is hoz – Dávid király Saul és 

Absalommal szemben, vagy István diakónus a halálakor. 

 

2.3.Liturgikus vonal 

2.3.1. Evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise 

szertartásának szövegeivel 

Az eheti evangéliumi szakasz továbbra is a hegyi beszédben megörökített 

tanítások sorát folytatja, ezúttal az ellenségszeretetet állítva a 

középpontba (Mt 5,38-48). Kiemelkedő az érvelésben az, hogy Jézus 

az ellenség iránti szeretetteljes, alázatos odafordulást az Atya 

„magatartásával” indokolja: Jézus tanítványai azért tegyenek jót a velük 

gonoszul bánókkal, mert az Atya is így tesz, „fölkelti napját” és enyhítő 

esőt hoz a jókra és bűnösökre egyaránt. Meg is fogalmazza az 

evangéliumban Jézus „Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen 

tökéletes a ti mennyei Atyátok” (Mt 5,48). Ehhez kapcsolható az 

olvasmány (Lev 19,1-2-17-18), mely Izrael fiai számára hasonló 

indoklással fordul: „Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek 

szent vagyok” (Lev 19,2). Ezután az olvasmány folytatásában a 

gyűlölködés és a bosszúállás elleni buzdításról olvashatunk, mely 

szintén kapcsolódik az evangélium üzenetéhez.  

A válaszos zsoltár (Zsolt 102 (103.),1-2.3-4-8 és 10.12-13) az Úr 

irgalmasságát emeli ki: az Úr „nem bűneink szerint bánik velünk, és 

nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk” (Zsolt 102 (103), 10) – 

ez adja az alapot ahhoz, miért kell nekünk is így bánnunk a többi 

emberrel, köztük az ellenségeinkkel is. Ehhez hasonlóan a kezdőének 

(Zsolt 12,6) is Isten irgalmasságáról, jóságáról szól. 

A szentlecke (1Kor 3,16-23) úgy beszél a keresztényekről, mint Isten 

templomáról, akikben Isten Lelke lakik. Ez szintén úgy kapcsolható az 

evangéliumhoz, hogy az olyan ember, aki tudatában van ennek, nem 

bánhat másképp embertársaival, mint ahogyan Jézus tanítja.  

Az egyetemes könyörgésekben azért imádkozunk, hogy a Jézus által 

meghirdetett szeretet gátjai eltűnjenek a szívünkből. A pap záró imája 

szintén az Atyához való hasonlóságot emeli ki: „Add kegyelmedet, 

hogy az áldozatkész és megbocsátó szeretet gyakorlásában minél 

tökéletesebben hasonlítsunk hozzád”. 

Az evangéliumot felvezető alleluja vers egy újabb szemponttal gazdagítja 

a hegyi beszédben elhangzott buzdítást: „Aki megtartja Krisztus igéjét, 

az valóban szereti az Istent” (1Jn 2,5). Itt már nem csak az Atyához 

való hasonlóság gondolata szerepel, hanem az Isten iránti szeretet, 

mint alapvető „motiváció” jelenik meg Krisztus igéinek követésében – 

ez vonatkozik az ellenségszeretetre is.  

  



2.3.2. Liturgikus énekek 
Ez az ének Graduale Hungaricum  című gyűjteményből származik, 
amit A Premontrei Rend Gödöllői Kanóniája adott ki 2007-ben. 

 

 Gitáros énekek: 
 

„Jézus újdonsága abban van, hogy a rosszat jóval, a gyűlöletet szeretettel kell 

viszonozni, s a büntetést Istenre hagyni.” 

HelyesBeat – Irgalmad tengerében 

https://www.youtube.com/watch?v=WqmCVZTwvYQ 

Kotta: http://www.kottacsere.hu/?p=2508  

 

„Jézus újdonsága abban van, hogy a rosszat jóval, a gyűlöletet szeretettel kell 

viszonozni, s a büntetést Istenre hagyni.” 

Te erőt adsz 

https://www.youtube.com/watch?v=YKX599YflgU  

Kotta: 

https://sites.google.com/site/puenkoesd2014/home/hanganyagok-

kottak/te-erot-adsz  

 

„Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én 
pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki 
arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat.” (Mt 5,38-39) 
„hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és 
gonoszokra egyaránt” (Mt 5,45) 
Jól csak a szívével lát az ember 

https://www.youtube.com/watch?v=DEigE4TyGfs  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqmCVZTwvYQ
http://www.kottacsere.hu/?p=2508
https://www.youtube.com/watch?v=YKX599YflgU
https://sites.google.com/site/puenkoesd2014/home/hanganyagok-kottak/te-erot-adsz
https://sites.google.com/site/puenkoesd2014/home/hanganyagok-kottak/te-erot-adsz
https://www.youtube.com/watch?v=DEigE4TyGfs


„Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én 
pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki 
arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat.” (Mt 5,38-39) 
„hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és 
gonoszokra egyaránt” (Mt 5,45) 
Halász Judit – Semmi sem tökéletes 

https://www.youtube.com/watch?v=jYK9a_-WHW8  

Kotta: 

http://gitartab.hu/hu/tab/halasz-judit/semmi-sem-tokeletes/35202  

 

 

„Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, 
akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak 
titeket,  
hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és 
gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.  
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a 
jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is?” (Mt 5,44-46) 
Legyetek jók ha tudtok 

https://www.youtube.com/watch?v=n_EPA2rhS5w  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Pedagógiai vonal leírása:  

2.4.1. Tantörténetek 
„Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek 
ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik 
gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, 
akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy 
gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki 
fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és 
esőt ad mind az igazaknak, mind a 

bűnösöknek.” (Mt 5,44-45) 
Farkasok 

Egyszer, egy idősebb Cherokee benszülött amerikai így tanította az 

unokáit az élet dolgairól:  

- Harc dúl bennem… egy szörnyű háborúskodás két farkas között.  

- Az egyik farkas képviseli a félelmet, a haragot, az irigységet, a bánatot, 

a sajnálkozást, a mohóságot és a kapzsiságot, az arroganciát, a gőgöt és 

az önteltséget, a fennhéjázást, az önsajnálatot, a bűntudatot és a 

bűnösséget, a neheztelést, a megbántódást, a kisebbrendűségi és a 

felsőbbrendűségi érzést egyaránt, a hazugságokat, a hamisságokat, a 

büszkeséget és az egót.  

- A másik farkas pedig a vidámságot, a jókedvet, a békességet, a 

szeretetet, a reményt, a megosztást és az együttérzést, a derűt és a 

nyugalmat, a higgadtságot, a szerénységet, a kedvességet, a jóakaratot 

és a jóindulatot, a barátságot, a bátorságot, a beleérző képességet, a 

nagylelkűséget, az igazságosságot, a könyörületet és a részvétet, a 

bizalmat, a becsületet, a hűséget és a hitet képviseli.  

- Ugyanez a harc folyik bennetek is és minden élő emberben.  

A gyerekek pár pillanatig elgondolkoztak a hallottakon, majd az 

egyikük megkérdezte a nagyapját:  

- Melyik farkas fog győzni?  

Az öreg Cherokee egyszerűen ezt felelte:  

https://www.youtube.com/watch?v=jYK9a_-WHW8
http://gitartab.hu/hu/tab/halasz-judit/semmi-sem-tokeletes/35202
https://www.youtube.com/watch?v=n_EPA2rhS5w


- Az, amelyiket tápláljuk! 

 

Forrás: 

http://www.gradiens.shp.hu/hpc/web.php?a=gradiens&o=1093515

541  

Kép forrása: 

http://osihvas.lapunk.hu/?modul=galeria&a=49297&p=3  

 
 „Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én 
pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki 
arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat.” (Mt 5,38-39) 
„hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és 
gonoszokra egyaránt” (Mt 5,45) 
Mese az igazságról 

Élt egyszer valahol egy szegény pásztor, ennek a 

szegény pásztornak volt egy kedves, szép felesége, 

meg egy aranyos leánya. És ha akadt is gond, 

szomorúság a kis házban, fittyet hánytak rá, vidámak 

voltak hármasban hajnaltól napestig. 

A bánat csak akkor köszöntött be hozzájuk, amikor 

meghalt a szegény pásztor felesége. Hamarosan új 

asszony került a kis házikóba, és hozott magával bajt, lármát, 

perpatvart eleget. Két évig bírta a lány a mostoha kínzását, aztán utána 

a kapufa, csak fogta a cókmókját és elindult világgá szolgálatot keresni. 

Ment mendegélt a szegény lány. Útközben találkozott egy vénséges 

vénemberrel, aki olyan nagy zsákot cipelt a hátán, hogy csak úgy 

nyögött alatta. 

- Segíthetek-e öregapám? - kérdezte a lány tisztelettudóan az öregtől. 

Az ember ránézett csodálkozva és így felelt: 

- Százhuszonhat éve hordom ezt a zsákot, te vagy az első, aki segíteni 

akarsz rajtam. Látom, hogy jószívű vagy. Mondd el, hogy miért kell 

vándorolnod és hová készülsz? 

A lány szépen elmesélte, hogyan éltek otthon, milyen volt a sorsa a 

mostohája mellett és hogy szolgálatot keres, azért van úton. Nem tett 

hozzá semmit, de el sem vett egy gyűszűnyit sem az igazságból. 

- Látom nemcsak jószívű vagy, de becsületes is - szólalt meg az öreg, 

ahogy végighallgatta a leányt. - Rád hagyom hát az igazság erejét, és 

ezzel olyan hatalmat adok a kezedbe, amilyen nincs még egy embernek 

a földön. Kapsz tőlem egy pálcát, amivel jutalmazhatsz és büntethetsz 

is. 

A kezedből soha ki ne add, mert rossz emberek kezében nem az 

igazság, hanem a gonoszság fegyvere lenne! 

 

Folytatás: http://tanmesek.blogspot.hu/2010/10/mese-az-

igazsagrol.html  

Kép forrása: http://www.123rf.com/photo_14758839_justizia-

frankfurt.html  

 

 

 

 

„Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én 
pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki 
arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat.” (Mt 5,38-39) 
„hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és 
gonoszokra egyaránt” (Mt 5,45) 
Mindig igaznak maradni 

Lehet-e mindig igazat mondani, avagy milyen szabályhoz tarthatja 

akkor magát az, aki ragaszkodik az igazsághoz?  

“Az életben tehát számos alkalommal el kell nyomnunk 

véleményünket, érzelmeinket, gondolatainkat, még tudásunk 

kifejezésének vágyát is." 

Milyen szabályhoz tarthatja akkor magát az, aki ragaszkodik az 

igazsághoz? 

http://www.gradiens.shp.hu/hpc/web.php?a=gradiens&o=1093515541
http://www.gradiens.shp.hu/hpc/web.php?a=gradiens&o=1093515541
http://osihvas.lapunk.hu/?modul=galeria&a=49297&p=3
http://tanmesek.blogspot.hu/2010/10/mese-az-igazsagrol.html
http://tanmesek.blogspot.hu/2010/10/mese-az-igazsagrol.html
http://www.123rf.com/photo_14758839_justizia-frankfurt.html
http://www.123rf.com/photo_14758839_justizia-frankfurt.html


1. „Sohasem szabad valótlant állítani. 
2. Észben kell tartani, hogy az igazság elhallgatása lehetőség 

szerint mindig hazugság, s így mindig komoly erkölcsi 
megfontolást igényel. 

3. Fontos, hogy ha az ember úgy dönt, elhallgat valamit, ezt 
sohase személyes érdekből, hatalomvágyból tegye. 

4. Az igazság visszatartásának döntését mindig arra a 
felismerésre kell alapozni, amire annak a személynek van 
szüksége, akitől visszatartjuk az igazságot. 

5. Más szükségleteinek felismerése rendkívül összetett és 
felelősségteljes folyamat, amelyet csak akkor végezhetünk el 
bölcsen, ha szeretet él bennünk az érintett fél iránt. 

6. Más ember szükségleteinek a felmérésében elsőrangú annak a 
megítélése, hogy az érintett személy milyen mértékben tudja 
az igazságot felhasználni saját lelki fejlődésében, s szem előtt 
kell tartanunk, hogy az emberek ezt a képességet többnyire 
nem jelentősége szerint értékelik.” 

Forrás: http://www.hotdog.hu/igazsag/velemenyek/mindig-

igaznak-maradni  

 

„Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet 
szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne 
szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul 
üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat.” (Mt 
5,38-39) 
„hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki 

fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt” (Mt 5,45) 
Három férfi ült a ház előtt 
 
Egy asszony kijött a házából, és három fehér szakállú öregembert látott 
üldögélni az udvaron. 
Nem ismerte őket, ezért így szólt hozzájuk: 

- Nem ismerlek benneteket, de éhesnek látszotok. Gyertek be és 
egyetek valamit! 
- A ház ura itthon van? - kérdezték azok. 
- Nem - válaszolta az asszony - nincs itthon. 
- Akkor nem mehetünk be - felelték. 
Amikor este a férj hazaért, az asszony elmondta neki, mi történt. 
- Menj és mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és jöjjenek be! - 
válaszolta a férj. 
Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket, mire ők ezt válaszolták: 
- Együtt nem mehetünk be a házba. 
- Miért nem? - kérdezte az asszony, amire ez a válasz jött: 
- Az ő neve Jólét - mutatott egyik a barátjára, majd a másikhoz fordulva 
azt mondta: - Ő a Siker, és én vagyok a Szeretet. 
Ezután így folytatta: - Most menj vissza a házba és beszéld meg a 
férjeddel, hogy melyikünket akarjátok behívni. 
 
Az asszony bement és elmondta férjének, amit az öregember mondott. 
A férj nagyon megörült és azt mondta: - Ez nagyszerű! Akkor hívjuk 
be Jólétet! Hadd jöjjön be, és töltse meg a házunkat jóléttel! 
A felesége viszont nem értett vele egyet: - Miért nem hívjuk be inkább 
a Sikert? 
A házban volt a menyük is, aki eddig csak hallgatta őket, de erre 
megszólalt: 
- Nem lenne jobb a Szeretetet behívni? Így az otthonunk megtelne 
szeretettel… 
- Igaza van! - mondta a férj - Hallgassunk a menyünkre! 
- Menj asszony és hívd be a Szeretetet, hogy legyen a vendégünk! 
 
Az asszony kiment, és megkérdezte a három öregembert: - Melyikőtök 
a Szeretet? Ő jöjjön be, és legyen a vendégünk! 
Szeretet felállt, és elindult a ház felé, a másik kettő pedig követte őt. 
Az asszony ekkor meglepve kérdezte a Jólétet és a Sikert: - Én csak 
Szeretetet hívtam, ti miért jöttök? 
Az öregek egyszerre válaszoltak: 

http://www.hotdog.hu/igazsag/velemenyek/mindig-igaznak-maradni
http://www.hotdog.hu/igazsag/velemenyek/mindig-igaznak-maradni


- Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettőnek kint kellett 
volna maradnia. De mivel Szeretetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is 
vele tartunk.  
Mert ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is! 
Forrás: http://egyazegyben.com/egy-tanulsagos-tortenet-2137  

 

2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó vers 
 

 

 

 

 

 

„Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld 

ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek 

ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket…” 

(Mt 5,43) 

„Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan 

mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is?” (Mt 5,46 

„Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei 

Atyátok!” (Mt 5,48) 

 

Túrmezei Erzsébet - Pótvizsga szeretetből 

A Mester nagy iskolájában  

Ma szeretetből pótvizsgáztam 

Tanítóm előtt remegve álltam. 

 

Az első vizsgán én elbuktam, 

A tételt bár kívülről tudtam, 

De gyakorlatilag azt előadni nem tudtam. 

 

Szerettem én ki engem szeret, 

Minden jó embert, akit csak lehet, 

De az ellenségemet?! 

 

Aki rágalmaz, kinevet? 

Ad mindenféle csúf nevet, 

Gyaláz és megaláz engemet? 

 

Ilyet nem tudok szeretni: - Nem! 

És ezt húztam ki, ez volt a tételem. 

Hogy ellenségemet is szeressem. 

 

Szereted? - Kérdezte tanárom, 

Az én Mesterem és Megváltóm. 

Nem tudom! - Hiába próbálom. 

 

Szelíden mondta, de erélyesen: 

Pótvizsgára mész! És ha mégsem 

Tanulod meg, megbuksz egészen. 

 

A szeretet nehéz tétel. 

A legtöbben ebben buknak el, 

Mert aki bánt, azt is szeretnünk kell. 

 

De Mesterem tovább tanított, 

Különórára hívott, 

Szeretetével sokat kivívott. 

 

Mutatta kezén, lábán a sebet, 

Hogy mennyit tehet a szeretet, 

Eltűrni a kereszt-szegeket. 

 

Eltűrni a gúnyt, gyalázatot, 

http://egyazegyben.com/egy-tanulsagos-tortenet-2137


Töviskoronát, nehéz bánatot. 

A dárdaszúrást, mit értem kapott. 

 

Megrendültem egész szívemben. 

Hát a szeretet ilyen végtelen? 

Tanítóimtól tanulni kezdtem. 

Megnyerheted vele úgy lehet, 

Hogy ő is megtér, hogy ő is szeret, 

Ha látja a te szeretetedet. 

 

Így tanított, szívem felrázta. 

Látta, hogy hajlok a tanításra. 

Szeretetét szívembe zárta. 

 

És most pótvizsgáztam belőle, 

Ott volt ellenségem is, 

Gúnyos megjegyzést kaptam tőle. 

 

De én szeretettel feleltem, 

S e szeretettel őt megnyertem, 

És a pótvizsgán általmentem. 

 

Tovább tanulok, tovább megyek. 

Vannak szeretet egyetemek, 

Magasak, mégsem elérhetetlenek. 

 

Mert más tudományt, sokat tanulhatok, 

Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok, 

De ha szeretet nincs bennem 

Semmi vagyok. 

 

Forrás: http://www.bacsipisti.eoldal.hu/cikkek/tanulsagos-

tortenetek--versek/remenyik-sandor-versei.html   

 

 
„Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei 

Atyátok!” (Mt 5,48) 

Túrmezei Erzsébet - A forráshoz 

 

,,Te nemcsak olyan forrás vagy, 

amelyik engedi magát megtalálni. 

Te az a forrás vagy, amelyik maga indul el 

megkeresni a szomjazókat." 

 

Tiszta- bővizű csodálatos Forrás, 

keresd tovább a szomjasakat! 

Látod, mennyien vannak! 

Posvány vizével oltják szomjúságuk. 

 

Szomjaznak, életre, szeretetre, 

irgalomra és bocsánatra, jóságra, igazságra, örömre, igazi 

szabadságra. 

Szomjazók számlálhatatlan serege! 

Mi lesz velük, ha rád nem találnak?! 

 

Milyen felfoghatatlan, ahogy elindulsz megkeresni őket, 

ahogy szüntelen útban vagy feléjük, 

meg se várva, hogy ők keressenek! 

http://www.bacsipisti.eoldal.hu/cikkek/tanulsagos-tortenetek--versek/remenyik-sandor-versei.html
http://www.bacsipisti.eoldal.hu/cikkek/tanulsagos-tortenetek--versek/remenyik-sandor-versei.html


Milyen csodálatos titok! 

 

Boldog, akit már megtaláltál, 

s nem posványok mérgező vizét issza! 

Ahogy ígérted, nem szomjazik soha többé, 

és belsejéből szeretet, öröm, irgalom, jóság: élő víz fakad. 

Krisztus-forrás, te áldott, drága, tiszta, 

keresd tovább a szomjasakat! 

 

Forrás: http://www.bacsipisti.eoldal.hu/cikkek/tanulsagos-

tortenetek--versek/remenyik-sandor-versei.html  

Kép forrása: http://agape-jezus-szeretet.blogspot.hu/  

 

 

 

 

„Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei 

Atyátok!” (Mt 5,48) 
A Te gyereked miben él? 

 
HA EGY GYEREK SZIDALOMBAN ÉL,  

MEGTANULJA AZ ÍTÉLKEZÉST.  

HA EGY GYEREK HARAGBAN ÉL,  

MEGTANULJA A HARCOT.  

HA EGY GYEREK FÉLELEMBEN ÉL,  

MEGTANULJA A RETTEGÉST.  

HA EGY GYEREK SZÁNALOMBAN ÉL,  

MEGTANULJA AZ ÖNSAJNÁLATOT.  

HA EGY GYEREK GÚNYBAN ÉL,  

MEGTANULJA A SZÉGYENT.  

HA EGY GYEREK FÉLTÉKENYSÉGBEN ÉL,  

MEGTANULJA AZ IRÍGYSÉGET.  

HA EGY GYEREK SZÉGYENBEN ÉL,  

MEGTANULJA A BŰNBÁNATOT.  

 

HA EGY GYEREK BÍZTATÁSBAN ÉL,  

MEGTANULJA AZ ÖNBIZALMAT.  

HA EGY GYEREK MEGÉRTÉSBEN ÉL,  

MEGTANULJA A TÜRELMET.  

HA EGY GYEREK HELYESLÉSBEN ÉL,  

MEGTANULJA MAGÁT SZERETNI.  

HA EGY GYEREK ELISMERÉSBEN ÉL,  

MEGTANULJA HOGY JÓ, HA CÉLJA VAN.  

HA EGY GYEREK TISZTESSÉGBEN ÉL,  

MEGTANULJA AZ ŐSZINTESÉGET,  

MEGTANULJA, MI AZ IGAZSÁG ÉS BECSÜLET.  

HA EGY GYEREK BIZTONSÁGBAN ÉL,  

MEGTANULJA HOGY BÍZZON MAGÁBAN  

ÉS A TÖBBIEKBEN.  

HA EGY GYEREK NYUGALOMBAN ÉL,  

MEGTANULJA MEGTALÁLNI A SAJÁT BÉKÉJÉT.  

A TE GYEREKED MIBEN ÉL? 

 

Forrás: 

http://www.gradiens.shp.hu/hpc/web.php?a=gradiens&o=1093515

541  

 

 

http://www.bacsipisti.eoldal.hu/cikkek/tanulsagos-tortenetek--versek/remenyik-sandor-versei.html
http://www.bacsipisti.eoldal.hu/cikkek/tanulsagos-tortenetek--versek/remenyik-sandor-versei.html
http://agape-jezus-szeretet.blogspot.hu/
http://www.gradiens.shp.hu/hpc/web.php?a=gradiens&o=1093515541
http://www.gradiens.shp.hu/hpc/web.php?a=gradiens&o=1093515541


2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó játék 
„Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat 

fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a 

gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda 

neki a bal arcodat.” (Mt 5,38-39) 

„hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját 

jókra és gonoszokra egyaránt” (Mt 5,45) 
Labirintus 

Válasszunk ki egy önként jelentkezőt és egy kendővel a kezében 

küldjük ki a teremből. Rendezzük át a termet. A székek és padok 

segítségével készítsünk labirintust. Osszuk két részre a csoportot. 

Egyik oldal a bekötött szeműnek segítő angyal oldal; másik csoport a 

félretájékoztató ördög oldal. A bekötött szemű résztvevőnek az a 

dolga, hogy megkülönböztesse a segítő szándékot az ártó szándéktól. 

Vigyázzunk a testi épségére, ne engedjük, hogy megüsse magát. A 

célban találjon egy keresztet. 

 

Ha célba ért, rendezzük vissza a termet és beszélgessünk a 

résztvevőkkel. 

- Kinek, milyen érzés volt az adott szerepben lenni? 

- Tanított-e valamit ez a játék? 

- Könnyű-e a jó hangra figyelni? 

- Haragudtunk-e a másik félre, aki egészen más céllal kiabálja az 
iránymutatást? 

- Az életünkben milyen alkalmakat tudunk felidézni, amikor 
nagyon nehéz volt Jézus tanítása szerint a nehezebb, de jó utat 
választani? 

 

 

„Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan 

mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is?” (Mt 5,46) 
Filmnézés: Legyetek jók, ha tudtok 

https://gloria.tv/video/22jaJCKfgcdP6E93fYeMpMm82  

Beszélgessetek a filmről. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://gloria.tv/video/22jaJCKfgcdP6E93fYeMpMm82


2.4.4. Evangéliumhoz tartozó festmények 

 

Ismeretlen  



2.5. Kérdések az evangéliumhoz 

- A szeretet teszi az ember személyiségét teljessé, éretté. Melyek 

azok a területek, ahol növekednem és fejlődnöm kell e teljesség 

felé? 

-  

 

 

 

 

 

 

 

3. Oratio – imádság 
3.1. A szentmise első könyörgése 
Mindenható Istenünk,  
segíts, hogy törvényedet mindenkor szem előtt tartsuk,  
akaratodat pedig szóval és tettel meg is valósítsuk.  
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,  
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,  
Isten mindörökkön-örökké. 

 

3.2. Szerzetes közösségek imája: 
Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk. Köszönjük, 

hogy fiad, Jézus által olyan tökéletességre hívsz, amire mi legmerészebb 

vágyainkban sem gondolhatnánk.  

Jézus, köszönjük a megváltás kimondhatatlanul nagy ajándékát, amivel 

felszabadítasz minket az eredeti bűn hatásai alól.  

Szentlélek Isten kérünk, segíts, hogy élni tudjunk ezzel a szabadsággal, 

és átélhessük annak örömét, hogy nem vagyunk már kiszolgáltatva saját 

ösztönös reakcióinknak, hanem önmagunkat felülmúlva, nagylelkűen 

gyakorolhatjuk a szeretetet olyan helyzetekben is, ahol sebzett emberi 

természetünk másként reagálna. Add kérünk, hogy az 

ellenségszeretetre úgy tekintsünk, mint kereszténységünk 

összetéveszthetetlen ismertető jelére és a Hozzád való tartozás 

legbiztosabb garanciájára. Ámen 

Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei   



4. Contemplatio – szemlélődés (fotók) 

 
Adam Woodworth

  



5. Condivisio – megosztás 
5.1. Örömhír megfogalmazások 

 

Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy… 

- A szeretet kitartó és bátor gesztusai által a mennyei Atyához 

válhatok egyre jobban hasonlóvá. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

6. Actio, operáció – tettekre váltás 
6.1. Tanúságtétel megfogalmazások 
Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy… 

- Higgyem szilárdan, hogy a jó legyőzte a rosszat: Jézus Krisztus 

végérvényesen győzött a Gonosz hatalma fölött. A rosszal 

szemben minden megnyilvánulásomban éljek és cselekedjek 

ennek a reménynek a fényében! 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 


