
Új parancsot adok

AKrisztus által kinyilatkoztatott ta-
nítást a négy evangélista már a

Szentlélek megvilágosító kegyelmének
fényében értelmezte, illetve amikor
megírják műveiket, abban már tükröző-
dik az apostoli igehirdetés során letisz-
tult üzenet.

Jézus ezt mondja: „Új parancsot adok
nektek: Szeressétek egymást!” Elkép-
zelhetetlen, hogy az Úr mennybemene-
tele után János ne idézte volna fel
magában és ne ismételgette volna min-
den nap ezt az új törvényt, a szeretet
parancsát. E parancsot, amely mintegy
végrendeletként hangzott el az utolsó
vacsorán Jézus szenvedése és halála
előtt. „Amint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek ti is egymást.” Elképzelhe-
tetlen, hogy amikor János az összegyűlt
Krisztus-követőknek beszélt, akkor ne
idézte volna fel minden egyes alkalom-
mal számukra ezt az üzenetet. Bizo-
nyára újra és újra lelkükre kötötte, hogy
olyan szeretettel kell egymás felé for-
dulniuk, amilyen szeretettel az Úr for-
dult mindenkihez. „Arról tudják majd
meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt.” El-
képzelhetetlen, hogy János apostol és

evangélista ne gondolt volna nap mint
nap arra és ne beszélt volna a krisztusi
tanítást megismerni szándékozóknak
arról, hogy a világ felé tett keresztény
tanúságtétel csak akkor lehet hiteles, ha
azt olyanok teszik, akik szeretetben,
szeretetközösségben élnek egymással.

Tanítványai számára így írja le Jézus
a szeretet módját: „Amint én szerette-
lek titeket, úgy szeressétek ti is egy-
mást.” E helyen nem csak arra kell
gondolnunk, hogy az Úr hogyan sze-
rette tanítványait és azokat, akik hozzá
közel álltak. Ő a bűnösökre is szeretet-
tel tekintett, mégpedig a bűnöst jóvá
tevő szeretettel, a bűnös emberben a jó
iránti vágyat felfedező szeretettel. Gon-
doljunk csak arra, hogy a mindenki által
megvetett vámost, Mátét meghívja
Jézus. Meglát benne valamit, amit senki
más. De hasonló eset történik a másik
vámossal, Zakeussal is.

Ő az, aki felmászott a fügefára, mert
látni akarta Jézust. Cselekedetét min-
denki észrevette, ki is gúnyolták miatta.
Kinevették és ujjal mutogattak rá, mert
alacsony növésű volt és gyerekes
módon fára mászott. Jézus is látta őt,
de ő volt az egyetlen, aki meglátta
ebben az emberben azt, aki kész meg-
változtatni az életét.

Krisztus által

Aki Jézus szeretetének vonzáskö-
rébe kerül, abban növekedésnek

indul a jóság és az életszentség.

Nem a bűnös múlt számít már,
hanem az új kegyelmi állapot. De nem
csak Jézus tud így nézni, hanem mi is,
éppen ezt kéri tőlünk az Úr. Ő soha
nem mondott olyat, hogy valaki ne
volna méltó az ő szeretetére. Mi hány-
szor gondolunk ilyet és mentjük fel
magunkat a szeretet kötelessége alól
ezen a címen! Vegyük komolyan Jézus
kérését! Tanuljuk meg tőle a helyes
szeretetet!

Istennel, akiben nem csak a világ te-
remtőjét ismerhetjük fel, hanem éle -
tünk ajándékozóját és Urát is, az ő Fia,
Jézus Krisztus által találkozhatunk.
Jézus arcára tekintve megláthatjuk
Isten arcát.

A szeretet útján

Urunk, Jézus, te úgy szerettél ben-
nünket, hogy egykor életedet

adtad értünk, s úgy szeretsz minket,
hogy most is nekünk adod magad.

A veled való élet biztosítja szá-
munkra azt a szabadságot, amely meg-
teremti a szeretet légkörét, hogy
szabadon szerethessük Istent és em-
bertársainkat. Te szabadon, kényszer
és félelem nélkül adtad oda életedet,
hogy megismerhessük a te végtelen,
határtalan szeretetedet. Taníts minket
arra, hogy szabadon és nagylelkűen
ajánljuk fel életünket Isten és az em-
berek szolgálatára! Segíts kegyelmed-
del, hogy mindig közelebb kerüljek az
Atyához! Légy velem és te vezess élet-
utamon! Vezess a szeretet útján!

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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