
SAINT-MARTIN-CSATORNA, Párizs, 1926

»NE ítélkezzetek,
hogy fölöttetek se ítélkezzenek!
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JÉZUS HEGYI BESZÉDE

MÁTÉ EVANGÉLIUMA

NE ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen íté-
lettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkez-
ni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek
is visszamérni. Miért látod meg a szálkát embertársad szemé-
ben, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre? Hogy
mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemed-
bôl a szálkát, amikor a magad szemében gerenda van? Kép-
mutató! Elôbb vedd ki a gerendát a saját szemedbôl, s akkor
hozzáláthatsz ahhoz, hogy kivedd a szálkát embertársad sze-
mébôl.

Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és gyöngyeiteket se
szórjátok a sertések elé, különben még eltapossák lábukkal
és megfordulva széttépnek benneteket.

Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és aj-
tót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál,
s aki zörget, annak ajtót nyitnak. Melyiketek ad fiának kö-
vet, amikor az kenyeret kér tôle? Vagy ha halat kér, ki ad ne-
ki kígyót? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni
gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei
Atyátok azoknak, akik kérik.

A szent
dolgok

Az áll-
hatatos
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ítélkezés



Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyé-
tek velük. Ez a törvény és a próféták.

A szûk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely
a romlásba visz – sokan bemennek rajta. Szûk a kapu és kes-
keny az út, amely az életre vezet – kevesen vannak, akik meg-
találják.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybôrben jönnek hoz-
zátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikrôl ismeritek
fel ôket. Szednek-e tövisek közül szôlôt vagy bogáncsról fügét?
Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz
gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz
fa jó gyümölcsöt. Kivágnak és tûzre vetnek minden fát, amely
nem terem jó gyümölcsöt. Tehát gyümölcseikrôl ismeritek
fel ôket. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki
mondja nekem: Uram, Uram. Csak az, aki teljesíti mennyei
Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon:
Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te
nevedben ûztünk ördögöt? Nem a te nevedben tettünk annyi
csodát? Akkor kijelentem nekik: Sose ismertelek benneteket.
Távozzatok szívem elôl, ti gonosztevôk!

[MÁTÉ EVANGÉLIUMA 7,1–23, Kr. u. 80 körül]
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ÚRNAPI KÖRMENET, Granada, Spanyolország, dátum nélkül
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