Lekció: Jn 15:1-17
Textus: Jn 15:12
Kedves gyülekezet!
János evangéliuma tele van úgy nevezett „én vagyok” mondásokkal. Amikor Jézus előáll, és elkezd egy
beszédet azzal, hogy „én vagyok”. Én vagyok az élet kenyere, a világ világossága, az út, igazság és élet,
én vagyok a Jó Pásztor… estig lehetne sorolni, jó sok van belőle. Ez pedig az utolsó ilyen „én vagyok”
mondás – én vagyok az igazi szőlőtő. Az Atyám a szőlősgazda – ti pedig a szőlővesszők.
Jézus felépíti ezt a gyönyörű képet, és milyen részleteket ad hozzá! Újra és újra kihangsúlyozza: én
vagyok a szőlővessző, maradjatok énbennem. A képet pedig továbbviszi, és így folytatja: maradjatok
meg az én szeretetemben – szeressétek egymást.
Egyrészről azért szeretem ezeket a példázatokat, hosszabb szakaszokat, mert annyi minden van benne,
olyan komplex, bonyolult dolgokat fogalmaznak meg – órákat lehetne itt ülni, és elemezni. Másrészt
viszont azért is szeretem az ilyen szakaszokat, mert annyira egyszerűek. Jézus maga megmagyarázza,
és ehhez már hozzátenni sokat nem lehet. „Maradjatok meg bennem” – szeresd Jézust, hallgass rá,
ismerd meg, tudd meg, mit akar, és kövesd. Jézuson kívül nincs élet – a szőlőtőn kívül nem él meg a
növény. Erről múlt alkalommal többet beszéltünk; és most szeretnék is tovább menni az igeszakasz
másik felére: szeressétek egymást.
Az a gyönyörű ebben a képben, hogy milyen sokat ábrázol. Képzeld el magadat, hogy te vagy a
szőlővessző, aki szőlőtőhöz tartozik. De nem egyedül vagy. Jézus az egyetlen, az igazi szőlőtő: az összes
többi hívő is ott van melletted. Egységben vagy Jézussal? Akkor egységben vagy mindenki mással is,
aki Hozzá tartozik. A kettő együtt jár, elválaszthatatlanul. Talán emlékszünk arra a történetre, amikor
a farizeusok megkérdezik Jézustól, hogy mi a legnagyobb parancsolat. Jézus pedig így válaszol: „Szeresd
az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből; és szeresd felebarátodat,
mint magadat.” Ha az Ószövetségben meg akarod keresni ezt a parancsolatot, két részletben, két
különböző helyen találod meg. Jézus tette egymás mellé a kettőt, és ezzel jelezte: a kettő nem
választható el egymástól. Isten gyermeke vagy – de a másik is. Jézus meghalt érted – de a melletted
ülőért is.
Jézus Krisztusban lenni azt is jelenti, hogy egymással egyek vagyunk. Az egyik kedvenc részem ebben a
szakaszban, hogy egyszer sem beszél Jézus egyes számban, mindig többes számot használ. Ti. Nektek.
Titeket. Egymást. Összhangban beszél, összhangRÓL beszél. Ez az a PARANCSOLAT, a legfőbb
parancsolat. Lehet, hogy a melletted ülő nem túl szimpatikus. Lehet, hogy nem értesz egyet, évekre
visszanyúló vitáid vannak a gyülekezet egyes tagjaival. Lehet, hogy akivel együtt dolgozol, vagy a
főnököd, beosztottad, egyes családtagjaid nem a leginkább szíved vágya szerinti emberek. De ez nem
számít – ez a parancsolat áll. Szeresd. Ő is Isten gyermeke. Isten közösségének a tagja. Krisztushoz
tartozó szőlővessző – ha pedig az a szőlővessző kiszakad, akkor sem a te dolgod a szemétre dobni! A
te feladatod, a mi feladatunk szeretni. Úgy, ahogy Krisztus szeretett.
Hogy szeretett Jézus? Hát, azt fedezd fel magadnak. Az evangéliumok tele vannak történetekkel, amik
megmutatják, mit is jelent Jézus számára, hogy szereti a tanítványokat – szereti őket mindenekfelett.
A saját életedben is megtapasztalhatod, mit jelent az, hogy Isten szeret. Bátorítalak, hogy ülj csak le
otthon, egyedül vagy családi körben, és gondold végig, beszélgess arról, mit jelent, hogy Jézus szeret,
hogyan is szeret Jézus. Olvasd a Bibliát! Abból lehet még jobban megismerni, onnan fogod tudni, mit
jelent Isten szerint a szeretet. Imádságban kérd Istent, hogy mutassa meg neked, hogyan kell
szeretned. Én nem fogom tudni neked megmondani; nem teljes egészében, és nem minden helyzetre,

minden pillanatra vonatkozóan. Egy-két példát, gondolatot tudok mondani. És rá tudok mutatni a
legnagyobbra: az életénél jobban szeret. Az volt a Jézus szerinti szeretet csúcsa, amikor azért, hogy a
tanítványoknak és nekünk lehetősége legyen Istenhez közeledni, Jézus Krisztus az életét adta. Teljesen
mindegy, megérdemelték-e (nem), teljesen mindegy, mit tettek előtte vagy utána, Jézus szeretete ezt
jelentette. Mindenemet odaadom, hogy Istennel kapcsolatod lehessen. Hogy megismerhesd az igazi
szeretetet, a teljes örömet. És ez az a szeretet, amit nekünk is követnünk kell.
János apostol így ír a levelében: „Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt
mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit
lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent,
szeresse a testvérét is.” (1Jn 4:19-21).
Jézus ezzel a paranccsal zárta ezt a beszédét: Szeressétek egymást. Imádkozzunk, hogy valóban ez
legyen meg bennünk: Jézus nevéért és az Ő nevében: szeressük egymást.
Ámen.

