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Vegyes érzelmekkel olvastuk János evangéliumának ezt az igen fontos, talán az egész 
evangéliumi üzenetet összefoglaló részét. 

Egyrészt tele van az igeszakasz csodálatos ígéretekkel: 

 szeret minket 

 teljes örömet ad 

 barátainak mond 

 minden elmondott, amit tudnunk kell 

 kiválasztott minket 

 mindent megkapunk az Atyától az Ő nevéért 

 (és még nem is beszél itt a százannyi testvérről, házról, meg ráadásul az örök életről) 

Ezek feltételeként három dolgot említ: 

 a parancsteljesítést 

 a gyümölcstermést 

 és egymás szeretését 
E három pedig tulajdonképpen egy: példamutató szeretetben kell élnünk, s ezt szóban, 
tettben továbbadnunk. 

Na de lehet parancsra szeretni? Ehhez a kifejezéshez a mi agyunkban annyira a katonaság 
kapcsolódik, hogy ellenszenvessé, Jézus világától idegenné vált ez a szó számunkra. 
Szeretnénk enyhíteni: tanács – amit pl. a barátjának ad az ember, vagy mondjuk szabály – 
ami nélkül összeütköznének az autók, vagy valami ilyesmi.  

A másik furcsaság a kiválasztottság kérdése. Hitünk szerint minden embert kiválasztott, 
nemre, fajra, vallásra való tekintet nélkül. Tehát írhatta volna azt is, hogy teremtményei 
közül az embert választotta ki arra, hogy szeretetének továbbadói legyenek a világban. 
Mégpedig elsősorban nem hirdetői, hanem tanúi ennek az isteni szeretetnek.  

Jézus itt isteni hatalommal beszél, s mindig azt mondjuk róla, hogy feltétel nélkül szeret. 
Ebben a szakaszban pedig egyértelmű feltételeket szab barátságának. Talán nem kellene 
ezen nagyon csodálkoznunk, hiszen a barátság csak kölcsönös alapon működik, áldozatot 
hozva egymásért, szorosan kapcsolódva egymáshoz lelkileg. Talán az sem véletlen, hogy ez a 
szakasz közvetlenül a szőlőtő – szőlővessző rész után következik. 

Minden esetre az bizonyos, hogy ha nem örömös az életünk, és silány, vagy hiányzik a 
gyümölcstermés, akkor komoly önvizsgálatot kell tartanunk. Mert így szól az Ige: „Ezeket 
azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is és teljes legyen az örömötök.” 
Azért (is) adja Jézus a parancsait = útmutatásait nekünk. Azért, hogy örömben éljünk! 

Gyurgyóka közösség, Pécs 

  


