
Húsvét 5. vas 

10. osztály 

Kedves Testvérek! 

Kedves Fiatalok!  

 

Húsvét ötödik vasárnapjának evangéliuma visszavezet bennünket Krisztus 

szenvedésének előestéjére, az Utolsó Vacsora termébe. Ott álltak Jézus mellett 

az apostolok, amikor az Júdás eltávozik közülük, akkor a Mester két fontos 

dolgot mond el, hogy rövid ideg van még köztük, másrészt hogy úgy szeressék 

egymás, ahogy ő szerette őket. 

Ez a rövid szentírási szakasz lehetőséget teremt arra, hogy nézzünk 

szembe keresztény hitünkkel, s annak legfőbb parancsa alapján. Milyen 

cselekedetek jelzik, hogy keresztény valaki? Mi a kereszténység? Nagyon 

sokszor ez a válasz hangzik el: a szeretet vallása. De mit is jelent ez 

tulajdonképpen?  

Hogyan vonatkozik ránk, amit az Utolsó Vacsorán a Megváltó mondott: 

„Új parancsot adok nektek.” (Jn. 13,34) „Szeressétek egymást! Amint én 

szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13,34) Mitől is új ez a 

parancs?  

Amikor megkérdezték Jézust, hogy mi a legfőbb parancs, akkor azt 

mondta, hogy szeresd az Istent és „szeresd felebarátodat”. Ezek a kijelentésék 

általánosak.   A „szeressétek egymást” mondatnak az alanya és a tárgya is 

megváltozik. Míg a szeretet parancs egy másik személyre vonatkozik és 

személyes jellegű és általános, addig a jézusi parancsolat közösségi jellegű, 

ugyanaz az alany és a tárgy is: ti szeressétek egymást. Nem egyes számban, 

hanem többes számban szólal meg. Jézus, ezzel mutatja fel a szeretetnek 

közösségteremtő erejét. Azt a tulajdonságát, hogy soha nem egyszemélyes 

erőfeszítésben vagy teljesítményben, hanem csakis a közösségi cselekvésben 

lehet hiteles. A szeretetnek ez a csak közösségben való hitelessége mutatkozik 

meg az evangéliumi szakasz utolsó mondatában: „Arról tudják majd meg, hogy 

tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” Nagyon szép így 

kimondva, de mit is jelent a gyakorlatban. 

Az idei évben is rendeznek olimpiát. Minden olimpia után rendeznek a 

sérültek részére úgynevezett paraolimpiát. Néhány évvel ezelőtt az egyik 

paraolimpiai játékokon 9 atléta (akik mind mentálisan, vagy fizikailag sérültek) 

felálltak a 100 méteres futás startvonalához. 

A pisztolylövés felhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol (bár nem 

mindenki a lábain futva), de a cél felé törekedett a beérkezés és a győzelem 

reményében. 

A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú elesett a futópályán és jót 

bukfencezett, majd elkezdett sírni. A többi 8 versenyző hallotta a sírást, 

lelassított és hátranézett, majd mindenki megállt és visszafordult.   

Mindegyikük.   



Az egyik Down-kóros lány leült mellé, megpuszilta és megkérdezte, hogy 

jobban érzi-e magát. Aztán mind a 9-en összekapaszkodtak és együtt sétáltak be 

a célvonalon. A stadionban pedig a nézők felálltak és percekig tapsoltak. Azok, 

akik ott voltak, a mai napig emlegetik ezt a történetet.  

Hogy miért?   

Mert valahol legbelül tudjuk: a legfontosabb dolog nem az egymás felett 

aratott győzelem. A szeretetben fontosabb másokat győzelemhez segíteni, akkor 

is, ha ez azzal jár, hogy nekünk a közösség miatt le kell lassítani. Sajnos mintha 

csak itt vennék észre, hogy rászorulunk a másik ember segítségére. Általában 

úgy éljük, meg kihasználni akarjuk a másik embert. 

Jézus másrészt azt mondja, hogy „amint én szerettelek titeket”. Önmagát 

mindenki szereti, s önmagunknak ez a szeretete tart életben minket. Minden 

szeretet megtagadható, de az egészséges ember az önmaga iránti szeretetről nem 

tud lemondani. Isten nem megtanítja, mi a szeretet, hanem megmutatja, 

emberként születve elénk éli. 

 Milyen rosszul eshet a mi Urunk Istenünknek, hogy legtöbbször észre se 

vesszük gazdag ajándékait. Hányszor csalódunk, amikor a társaink vagy a tanár, 

akiknek szeretnénk felhívni a figyelmét ránk és észre sem vesznek? Hányszor 

van az, hogy annyira el vagyunk telve magunkkal, hogy észre se vesszük a 

másikat?  

Nemrégiben az egyik egyetemista társamnál voltam, aki komoly 

szembetegséggel küzd és húsvét táján mindig elmegyek hozzá, hogy 

meghallgassam gyónását és megáldoztassam. Ilyenkor mindig el szoktunk 

beszélgetni egy kicsit az iskoláról. A mai diákokról, a gondokról, amivel 

találkozom.  

Éppen indulni akartam, amikor azt mondta, hogy ülj le egy kicsit, még 

nem beszéltél arról, hogy milyen örömök értek. Minek örülsz igazán? Milyen 

ajándékot kapsz? Mondtam néhány dolgot, aminek igazán örülök. Hazafelé 

menet egy kicsit tűnődtem a kérdésen.  

Örültem valaha annak, hogy van két lábam, amivel el tudok jutni oda, 

ahova akarok? Ajándék. Van két kezem, amellyel megsimogathatok egy virágot, 

megírhatok egy levelet. Ajándék! Van két videó kamera rajtunk a szemünk és 

mindjárt rögzíteni is tudjuk a képeket. Folytathatnám tovább! 

Szeretem magam elé gondolni, hogy Isten emberré lett. Nemcsak 

karácsonyra gondolok, amellyel igazában sokszor igyekezünk, a valódi Jézust 

elfedni vagy helyettesíteni egy kis emberi ajándékkal. 

Arra a Jézusra, aki rámosolygott Máriára és Józsefre. Aki késve érkezett 

haza. Aki elkéredzkedik édesanyjától, hogy hagy menjen el játszani. A serdülő 

fiúról, aki érzi, hogy ő több mint a szülei, és álmodozik Atyja küldetéséről, küzd 

azért, hogy Atyjának küldetését teljesen megértse. Akit talán ezért nem értenek 

meg és különcnek tartanak.  



Aki ott kószál valahol Názáret körüli hegyek lankáin és gondolkodik, 

hogyan is alakítsa az életét, hogy megfeleljen mind a földi, mind a mennyei 

Atyjának.  

 Vagy amikor elindul hirdetni az evangéliumot és maga köré gyűjti az 

apostolokat. Akikkel együtt vándorol, csónakáznak a Galileai tavon, vagy 

vacsoráznak a tűz mellett. Ezek a meglett férfiak álmodoznak egy jobb világról, 

amelyet Isten és az ember megteremthet. Amelyben azért az ő szerepük fontos 

lesz. Jézus vergődését, hogy hiába magyarázza, hogy Atya üzenetét, a szeretetet 

hozta el számukra. El vannak foglalva önmagukkal, fontosságukkal.  

 Sokan a munkát ma is inkább büntetésnek tartják. Azt gondolom a munka, 

még ha időnként fárasztó is, a Teremtő Isten legszebb ajándéka, amit az 

embernek adhat, hogy társává válhatunk a teremtésben, aki nem veti meg 

jelentéktelen erőfeszítésünket. Akármit teszel, az visszahat rád. Ha az ember jót 

tesz, akkor jobb emberré lesz.  Ha hazudik, egyre hazugabbá válik. Aki lopkod, 

az előbb vagy utóbb tolvaj lesz. Egy jól meghozott döntés szárnyakad adhat. 

 A mennyei Atya azért küldte Fiát a földre, hogy szeressen és váltson meg 

bennünket. Nem azt kérte tőle, hogy „Szent Fiam, ha bántanak, szépen ülj félre a 

sarokba, és duzzogjál!”  Jézus Krisztus minden nehézségben újra és újra ment 

tovább. Nem ígérte sehol, hogy aki utána akar jönni, annak leteríti a szőnyeget. 

De azt igen, hogy szeretni fogja és testvéreket rendel mellé, akik szeretni fogják.  

A mi feladatunk, hogy észrevegyük, ha valaki elesik és sír. Hogy merjünk oda 

menni, hogy testvérek legyünk.  

 Hiszen Isten általam, általad akarja, szebbé tenni a födet, általad akarja, 

hogy a szeretetét érezzék mások. Leszel-e munkatársa? Hív, de neked kell 

válaszolni. Amen. 

 

 

  

 

  



A harmadik 

Valamit kérnek tőled.  

Megtenni nem kötelesség.  

Mást mond a jog,  

mást súg az ész.  

Valami mégis azt kívánja: Nézd,  

tedd meg, ha teheted!  

Mindig arra a harmadikra hallgass,  

mert az a szeretet.  

Messzire mentél.  

Fáradt vagy. Léptél százat.  

Valakiért mégegyet kellene.  

De tested, véred lázad.  

Majd máskor! – nyugtat meg az ész.  

És a jog józanságra int.  

De egy szelíd hang azt súgja megint:  

Tedd meg, ha teheted!  

Mindig arra a harmadikra hallgass,  

mert az a szeretet.  

Valakin segíthetnél.  

Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg.  

Tán összetörte a szíved.  

Az ész is azt súgja: Minek?  

De Krisztus nyomorog benne.  

És a szelíd hang halkan újra kérlel:  

Tedd meg, ha teheted!  

Mindig arra a harmadikra hallgass,  

mert az a szeretet!  

Ó, ha a harmadik  

egyszer első lehetne,  

és diktálhatna, vonhatna, vihetne!  

Lehet, elégnél hamar.  

Valóban esztelenség volna.  

De a szíved békességről dalolna,  

s míg elveszítenéd,  

bizony megtalálnád az életet!  

Bízd rá magad arra a harmadikra!  

Mert az a szeretet.  

  

 


