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Jn 13,31-35 – „Amint én szerettelek titeket…” 

 

Több mint kétezer éve hangzottak el Jézus szavai: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek 
egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is.” Példának állította magát a 
tanítványai és minden követője elé. Hogyan szeretett? Az evangéliumok részletesen leírják. Amíg 
az apostolokkal járta a vidéket, mindenét megosztotta velük, a végén pedig az életét áldozta a 
barátaiért. 

Új parancs. A „szemet szemért, fogat fogért” ószövetségi törvényhez képest Jézus óriási szemlélet-
váltást vár el a tanítványaitól. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Jézus fenti parancsa nem csak a 
vallástörténelemben, de a világtörténelemben is hatalmas változásokat indított el. 

Érdemes elgondolkodni tehát, hogy a kétezer év folyamán a magukat Jézus követőinek valló 
keresztények mennyire vették komolyan az új parancsot. Hogyan értelmezték a változó korok és 
változó teológiai irányzatok? Mennyire volt hangsúlyos, és mennyire került árnyékba? És ma 
hogyan állunk a szeretet parancsával? Ne legyünk elbizakodottak! Ne gondoljuk, hogy mi 
megtaláltuk a bölcsek kövét, és kétezer év után mi végre tudjuk, kizárólag mi tudjuk helyesen, mit 
jelent úgy szeretni, ahogyan Jézus. Persze nem mondom, hogy tévúton, vakvágányon járunk, de a 
századok tapasztalatain okulva joggal feltételezhetjük, hogy amint a történelem folyamán az 
emberiség egyre jobban megértette a jézusi parancsot, ez a folyamat folytatódni fog, és 
megmutatkozik az emberek életében is. 

Naiv optimizmus a fejlődési folyamat megjósolása? Látva a világban erősödő, nagyon is nem-jézusi 
tendenciákat, a mérhetetlen erőszakot, kizsákmányolást, nyomort? Ahogyan erősödik a negatív 
kihívás, valószínűleg erősödik a jézusi tartalmú pozitív válasz is. Valószínűleg nem egyenes vonalon 
alakul a fejlődés, hiszen eddig is sok kacskaringó, zsákutca, eltévelyedés jellemezte a keresztény-
ség történelmét. És ha mégis a sátáni erők fognak dominálni mindenütt a Földön? Ez a forgató-
könyv sem zárható ki. Akkor viszont elpusztul az élet ezen a bolygón. Miért? Mert a Teremtő 
olyannak alkotta a világot, hogy az ő értékei nélkül előbb-utóbb olyan működési hibák lépnek fel az 
egyén és a társadalom életében, amelyek a pusztuláshoz vezetnek. 

A jézusi értékek nem feltétlenül ott érvényesültek leginkább, ahol látványosan megjelent a pompa 
és a hatalom. Sőt! Az az Isten, aki a kövekből is tud magának „fiakat teremteni”, gondosan bele-
lehelte a maga jóra törekvő lelkét az emberbe, s a jóra törekvés vörös fonala időről időre csodálatos 
módon felbukkant a történelem folyamán. Hol egy Szent Ferencet követő szerzetesrendben, hol 
egy világi mozgalomban, hol egy tanúságot tevő, példát adó püspökben, mint például Márton 
Áronban. 

„Amint én szerettelek titeket …” Mit jelent ma számomra a jézusi szeretet? Kiket tudok úgy 
szeretni, amint Jézus szerette az övéit? Kikkel osztom meg anyagi és szellemi javaimat? Mennyire 
tág és mennyire szűk ez a kör? Kik a barátaim? Számukra is a jézusi szeretet a mérce? Kiért, miért 
lennék hajlandó akár az életemet is feláldozni? 
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