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  A L A P I G E :  J Á N O S  1 3 , 3 4 - 3 5

34 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást:
ahogyan  én  szerettelek  titeket,  ti  is  úgy  szeressétek
egymást! 35 Arról  fogja  megtudni  mindenki,  hogy  az  én
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.

  O L V A S M Á N Y :  1 J Á N O S  2 , 1 - 1 1
1 Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig
vétkezik  valaki,  van  pártfogónk  az  Atyánál:  az  igaz  Jézus
Krisztus, 2 mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a
miénkért,  hanem  az  egész  világ  bűnéért  is. 3 Abból  tudjuk  meg,
hogy  ismerjük  őt,  ha  megtartjuk  az  ő  parancsolatait. 4 Aki  azt
mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug,
és  abban nincs  meg az  igazság, 5 aki  pedig megtartja  az  ő igéjét,
abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy
őbenne  vagyunk. 6 Aki  azt  mondja,  hogy  őbenne  marad,  annak
magának  is  úgy  kell  élnie,  ahogyan  ő  élt.  7 Szeretteim,  nem  új
parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől
fogva  megvan  nálatok:  ez  a  régi  parancsolat  az  az  ige,  amelyet
hallottatok. 8 Viszont  új  parancsolatot  írok  nektek:  azt,  ami  igaz
őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi
világosság. 9 Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a
testvérét,  az  még  mindig  a  sötétségben  van. 10 Aki  szereti  a
testvérét,  az  a  világosságban  marad,  és  nincs  benne  semmi
megbotránkoztató; 11 aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben
van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség
megvakította a szemét.
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Arra  hívlak ma titeket, hogy álljunk be egyen-egyenként és gyüleke-
zetként is az Isten igéjének tükre elé, vizsgáljuk meg magunkat, gyüle-
kezetünket! Három olyan kérdéssel, mely sosem múlik el az életünk-
ben, sosem lesz befejezett a ráadott válasz, hanem újra és újra felvetőd-
nek, újra és újra szembesítenek. De nem úgy, mint a rossz tanár, aki
megalázza a táblánál hibát vétő felelőt, hanem mint az igazi pedagógus,
aki sosem szűnik meg motiválni, biztatni a gyengébb képességű diáko-
kat sem. 

1. Mindenki  azt  tudja meg rólunk,  hogy Krisztus tanítvá-
nyai vagyunk?

Bár olyan században élünk, mikor nem is kérdés, hogy nyomon követ-
hetők  vagyunk.  Sőt,  idősebb  testvéreink  olyan  rendszerben  is  éltek,
ahol az egyik legnehezebb tapasztalat az volt, hogy bárki jelenthet ró-
lam anélkül, hogy tudnám, hogy megfigyel… Mégis sokszor szeretünk
úgy csinálni, mintha mások nem látnák, másokat nem érdekelne az éle-
tünk.  Nagyvárosban  élve  ezt  talán  könnyebben  el  is  hisszük.  Pedig
mennyi mindent tudhat rólunk már csak az ember is, aki a buszon ülve
és hallja telefonbeszélgetéseinket!
A 21. század nagy kísértése, hogy az embert szeparált lényként tünteti
fel, a vallást pedig magánüggyé próbálja tenni. Azonban Jézus pont arra
figyelmezteti a tizenegyet, hogy a hitük, a kereszténységük NEM MA-
GÁNÜGY. Mert mindenki tudja, látja! MINDENKI! Nem csak a többi
keresztény, nem csak azok, akiknek elmondom, hanem mindenki. Azok
is, akikről nem is gondolom, akiknek én sosem mondtam. Mert a ke-
reszténységem leleplez.  Ha nem leplez le,  akkor  baj van.  Mert  ha a
Krisztushoz tartozásom nem csak egy vallás, hanem valódi életforma,
akkor az meglátszik a munkahelyemen, a baráti társaságaimban, az or-
vosi rendelőben.  Akkor az  hallatszik a  szomszéddal  közös falnál,  és
nyilvánvalóvá  lesz  az  utcán  is.  Hogyan?  Számtalan  módon.  Például
úgy, ahogy annak az édesanyának az életén látszik, akik 10 hónapos
gyermekével  fekszik korona-pozitívan a fertőző osztályon,  miközben
kétéves fia várja haza, ám ő mégis tud hálát adni a gondviselésért. Vagy
úgy,  hogy nehéz helyzetben megkér  a barátod,  hogy imádkozz érte,
mert ő ugyan nem hisz Istenben, de ha te kéred, akkor biztosan segíteni
fog rajta. 
És még számtalan példát lehetne felsorolni, de szeretném arra a legfon-
tosabb példára felhívni a figyelmeteket, melyre maga Jézus figyelmez-
tet: “arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok,
hogy egymást szeretitek”. Igen, ti, a tanítványok. Igen, mi, a tanítvá-
nyok. Egymást szeretjük. Ez a mérce. Ez a mérték, melyre Jézus figyel-
meztet: a világnak az fog feltűnni, ha szeretitek egymást! Arra fognak
az emberek rácsodálkozni, ha egyetértés, békesség, megbocsátás, őszin-
te, képmutatás nélküli szeretet van köztetek. Ez a jel. Ezt mindenki lát-
ja. MINDENKI. Az is, aki belép a templomunkba, a közösségünkbe.
Az is, aki csak távolról szemléli. Az is, aki sosem néz felénk, de híreket
hall rólunk ismerősöktől, barátoktól, a piaci kofától, a buszon hangosan
beszélgető ifiseinktől. 

2. A szeretet jel vagy hiányjel az életünkben?
Ennek az igének a második folyamatos kérdése az életünkre, a gyüleke-
zetünkre nézve: A szeretet jel vagy hiányjel az életünkben? Ez a legfáj-
dalmasabb, legkeményebb kérdés a három közül. Nem is az a fájdal-
mas, hogy elbukunk, mert azt valahogy egy idő után tudomásul veszi az

ember, hogy el fog bukni az Isten törvényének teljesítésében. De az,
hogy a legalapvetőbb Krisztusi parancsolatban is ilyen nagy bukásaim
vannak, az megszégyenítő fájdalom. Miért? Azért, mert Krisztus paran-
csolata, nem egy felülről jövő utasítás, hanem egy szövetségkötés: én
szeretlek titeket, ti szeressétek egymást. Ez a szövetség alapja, a szere-
tet. És hányszor rúgom fel ezt az alapot! Hányszor hiányjel ez az éle-
temben nemcsak a világ felé,  hanem más keresztények felé is.  Mert
megbántott, mert a fejem felett döntött, mert másképp látja, mint sze-
rintem helyes. Mert nem szólt elég kedvesen hozzám, mert nem úgy él,
ahogy  szerintem kellene.  Hányszor  vagyunk  szeretetlenek,  testvérek
egymás között! Hányszor érezheti az, aki lát bennünket, hogy minden
megvan, csak a szeretet hiányzik a kereszténységünkből? 
Biztos vagyok benne, hogy ti is számtalan példát tudnátok felsorolni,
ami a keresztények egymásközti szeretetlenségéről szól. Hiszen, ez a
tapasztalat  része  a  hitfejlődésünknek.  Bekerülünk  egy  közösségbe,
melyben először minden rózsaszín, mert megismertük Krisztust, az Ő
megváltását,  és  Isten  végtelen,  megbocsátó  szeretetét.  És  látjuk,  és
érezzük, hogy itt az emberek is mások, ők is elfogadóbbak, hiszen még
nekem is örülnek, még engem is elfogadnak, pedig korábban milyen
ember voltam… Aztán telnek az évek, múlik a rózsaszín köd, és az em-
ber már nem csak szeretetet, hanem szeretetlenséget is érez. Egyetlen
példa: bizonyára ti is sokan tapasztaltátok, hogy időről időre felbukka-
nak olyan testvérek az életünkben, akik jobban tudják, akik pontosan
látják a szálkát a szemetekben, az életetekben, a szolgálatotokban, a há-
zasságotokban, a gyereknevelésetekben, az egyedülállóságotokban, és
ezt nem is rejtik véka alá, ezzel pedig fájdalmat okoznak.
De Krisztusnak ezek a szavai nem a sebzettségünket, hanem a mi sebző
voltunkat leplezik le első sorban. Azokat a helyzeteket, mikor mi sebez-
tünk meg másokat. Mikor mi láttuk más szemében a szálkát, a sajátunk-
ban meg nem vettük észre a gerendát. Mikor mi mondtunk ítéletet vala-
ki  élete,  házassága,  gyereknevelése,  szolgálata,  hite  felett.  Mikor  mi
mutogattunk szeretetlenül a másikra. Mikor nem tudta meg rólunk sen-
ki, hogy Krisztus tanítványai vagyunk, mert szeretetlenek voltunk. Mert
saját magunkat, a saját igazságunkat előbbre helyeztük a krisztusi pa-
rancsnál: úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.
A krisztusi élet igaz istentisztelete a szeretet. Jel vagy hiányjel a keresz-
tény közösségünkben a szeretet? Kálvin szerint a keresztény közössé-
gek legnagyobb kísértése a szeretetlenség, mert a testvérszeretetet fenn-
tartani nehéz, komoly munkat igényel. Ezért a keresztyén közösségek
inkább félreteszik a testvérszeretetet, és más istentiszteleti formákat ta-
lálnak ki maguknak. Olyanokat, melyek könnyebben teljesíthetők, me-
lyeket ki lehet pipálni, és nem marad folyamatos jelenben a kérdésük.
Az a jó keresztyén, aki… és már soroljuk is a kritériumokat. De ezek
csak akkor krisztusi kritériumok, ha a testvérszeretet parancsán alapul-
nak. Mert ha testvérszeretet nélkül használjuk ezeket a szabályokat, ak-
kor törvénykezéssé és ítélkezéssé válnak, melyek megbénítják a bírála-
tot kapót. De szerető testvéri közösségben fejlesztőpedagógussá lesznek
minden tag számára.

3. Mi a szeretetünk mértéke?
De mit is jelent a testvérszeretet? Meddig megy el igazán a testvérsze-
retet? Hol van az a pont, ahol meg kell húzni a határaimat? Hányszor
kell megbocsátanom a felebarátomnak? -  kérdezzük talán mi is Péterrel
együtt.  Ám Krisztus  válasza ellentétes  Péter  kérdésével:  nincs  limit,

nincs határ, még 70x7-szer is meg kell bocsátani. A második mérföldre
is el kell menni, a másik orcádat is oda kell tartani. Nincs mérce, nincs
mérték,  nincs minimum limit,  nincs kvalifikációs szám. Pontosabban
van! De azt mi nem tudjuk megugrani. Esélyünk sincs. A legkitartóbb
próbálkozással, a legelszántabb hozzáállással sem tudjuk eléggé szeret-
ni a testvéreinket. Ahogy évezredeken keresztül nem tudták a felebarát
szeretetének parancsát sem teljesíteni a zsidók, úgy nem tudjuk mi sem
teljesíteni az új parancsolatot, mely attól új, hogy más mértéket ad a
szeretetnek, mint az Ószövetség. Krisztus ugyanis azt parancsolja tanít-
ványainak, hogy úgy szeressék egymást, ahogy Ő szerette őket. Úgy
szeressük egymást,  ahogy Krisztus szeret minket.  Azaz önmagunkról
lemondva, irgalommal. Az elárulója lábát megmosva, a megfeszítőiért
imádkozva, az Őt megtagadóért meghalva, a hitetlennek bizonyosságot
adva, a megköveznivalónak irgalmazva, az Őt kritizálóknak Isten felé
mutatva. És a végtelenségig sorolhatnám akár az evangéliumi története-
ket, akár a Szeretethimnusz szavait. Mert ezek mind példát adnak, hogy
hogyan szeret Jézus: mindent befedezve, elfedezve, mindent remélve,
mindent elhordozva. Úgy, ahogy mi, emberek sosem leszünk képesek
szeretni. És ez a nagy titok! Hogy nem a mi emberi szeretetünkből kell
a testvérszeretet megélni. Mert abból nem lehet. A mai igénk, a nagy
parancsolat titka, hogy nem emberi szeretetről beszél! Az a szó, melyet
az eredeti szöveg használ, az a szó nem a mi emberi szeretetünk, hanem
az Isten szeretetének szava. Agapé, az önzetlen, érdekmentes, teljes el-
fogadáson alapuló isteni szeretet. 
Keresztény  életünk  és  testvérszeretetünk  folyamatos  megújulásának
alapja ez a felismerés: én nem tudom a többi embert szeretni, csak Isten
tudja őket szeretni. Rajtam keresztül is, ha hagyom. Mert ameddig saját
erőmből akarom a testvéreimet szeretni, addig az izzadtságszagú és tö-
redékes lesz. De ha hagyom, hogy az Isten Lelke munkálkodjon ben-
nem, akkor nem csak azt fogom majd a gyülekezetből, a nagy egyház-
ból szeretni, akit könnyű szeretni. Hanem azt is, akit emberileg nézve
lehetetlen. Mert taszító, mert annyi rosszat tett velem, mert hiteltelen,
mert bűnös. A parancsolat titka, hogy emberileg teljesíthetetlen. Csak a
bennünk munkálkodó Isten tudja teljesíteni az Ő Szentlelke által. 
Persze, ez nem azt jelenti, hogy én hátradőlhetek, de azt jelenti, hogy
beleállok az Isten életet formáló munkájába, hagyom, hogy a lelkemre
beszéljen, hagyom, hogy felnyissa a szemem, hogy megmutassa nekem
azt, amit ő lát a testvéremben. Hagyom, hogy irgalmassá, könyörületes-
sé és önzetlenné tegyen. Akkor is, ha ez nehéz. Akkor is, ha ez kemény
munka. Akkor is megteszem, mert tudom, hogy ez a vele kötött szövet-
ségem alapja: hogy újra és újra megújulok az Ő kegyelmében és irán-
tam való szeretetében, ezáltal pedig irgalmasabb leszek testvéreimmel
is, és csatornájává leszek Krisztus szeretetének az Ő életükben is. Mert,
aki kegyelmet talált, lehetetlen, hogy kegyetlen maradjon. És aki meg-
tapasztalta az isteni szeretetet, az lehetetlen, hogy megtagadja azt má-
soktól. Ez a mai igénk nagy örömüzenete: a szeretetünk mértéke maga
Jézus Krisztus. És Ő a szeretetünk cselekvő személye is! 

 kisturi eszter gyakornok.
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