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„Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is 

szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.” Ekkor Júdás – nem az iskarióti – megkérdezte: „Uram, 

hogy van az, hogy nekünk akarod magad kinyilatkoztatni, nem a világnak?” Jézus így folytatta: „Aki szeret 

engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Aki nem 

szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki 

engem küldött. Ezeket akartam nektek mondani,  amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit 

majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam 

nektek.”  

Jézus működésének célja a tanítás, szóval és példamutatással. Általa nem egy zsidó próféta véleményét 

ismerik meg a tanítványok, hanem közvetlenül Isten kinyilatkoztatásában lehetett részük. A tanítás alapköve 

pedig: a szeretet. Ezért nem büntetéssel fenyegeti azokat, akik nem tartják meg a tanítást, nem teljesítik 

parancsait, hanem a szeretetre, szeretetből fakadó engedelmességre hívja őket. A tanítás megtartása és a 

szeretet elválaszthatatlan egymástól – egyszerre okai és következményei is egymásnak: „Aki ismeri és 

teljesíti parancsaimat, az szeret engem” - „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat” Itt Jézus lezárja a 

tanítást: „Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok”. Ezután már a jövőre készíti fel a 

tanítványokat, amikor már nem lesz velük: „előkészíti a terepet” a Szentléleknek, mely ébren tartja az 

emberekben a tanítást és vigaszt nyújt majd nekik. Számomra ez a szentírási rész egy nagyon tömör és 

célratörő összefoglalása annak, hogyan kell Őt követni: a szeretet megélése, a tanítás beépítése az 

életünkbe, a parancsok megtartása – mindegyiknek teljesülnie kell egymással összhangban ahhoz, hogy 

életünk biztosan tudjon haladni a keskeny úton. Kérem a Jézus által megígért Szentlélek segítségét, hogy 

tartson meg bennünket a szeretetben, amíg életünk útján haladunk. 
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