
SZERETSZ-E ENGEM? 1. 
 

Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: "Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint 

ezek?" Ő pedig így felelt: "Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!" Jézus ezt mondta neki: 

"Legeltesd az én bárányaimat!" 

Másodszor is megszólította: "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Ő ismét így válaszolt: "Igen, 

Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: "Őrizd az én juhaimat!" 

Harmadszor is szólt hozzá: "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Péter elszomorodott, hogy 

harmadszor is megkérdezte tőle: "szeretsz-e engem?" Ezért ezt mondta neki: "Uram, te mindent 

tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged." Jézus ezt mondta neki: "Legeltesd az én juhaimat! Bizony, 

bizony, mondom néked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova 

akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem 

akarod." Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt 

mondta, így szólt hozzá: "Kövess engem!" 

János evangéliuma 21, 15-19 

 

 

Vajon mit szeretne kideríteni Jézus azzal, hogy Pétert háromszor is megkérdezi 

arról: szeretsz-e engem? Valószínűleg nem azt, hogy Péter mindháromszor ugyanazt 

mondja-e. Akkor mit? Hogy Péter vajon esküdözik-e még? Vagy azt akarja kideríteni, 

hogy őszinte-e? Mert tudjátok, Hanna a kislányom akkor tudja a legkedvesebben és 

legmeghatóbban azt mondani: „Szeretlek anyuci”, amikor tudja, hogy haragszom rá, vagy, 

hogy valami rosszat csinált.  

De mégsem erről van szó. Jézus azt akarja megtudni, hogy Péter vajon hajlandó-e 

megtenni, amit mond… Egy történet szépen elmondja, mit is jelent, amikor valaki 

szavakkal szeret, csak éppen tenni nem akar a másikért.  

 

Egy beteg ember a feleségével együtt elment az orvoshoz. A doktor alaposan megvizsgálta és 

elvégzett néhány gyors tesztet, miközben a feleség az előtérben várakozott. Amikor végül megjelent 

az orvos az ajtóban, gondterhelt arca láttán az asszony szíve összeszorult. 

- Jól van a férjem, doktor úr? – kérdezte aggódva. 

- Attól tartok asszonyom, hogy a férje súlyos beteg! – felelte az orvos. Olyan ritka 

vérszegénységben szenved, amely megfelelő kezelés nélkül végzetes lehet. De létezik rá 

gyógymód! 

- Valóban? 

- Igen. Sok pihenéssel és megfelelő táplálkozással a tünetek visszafordíthatóak. Még sok boldog 

évet tölthetnek együtt. Elmondom mit kell tennie: vigye haza a férjét és bánjon vele úgy, mint 

egy királlyal. Egyen naponta háromszor főtt ételt, ezen kívül teljesítse minden kívánságát. 

Minden nap vigye ágyba neki a reggelit! És kímélje meg mindenféle munkától! 

Gondoskodjon róla, hogy semmiben ne szenvedjen hiányt! Reggelente masszírozza meg a 



hátát, esténként pedig az egész testét! Ó! És még valami! Mivel rendkívül gyenge az 

immunrendszere, a házban mindig legyen makulátlan tisztaság! Van valami kérdése? 

Az asszony elgondolkodva csendben ült tovább. 

- Szeretne Ön beszélni a férjével, vagy tegyem meg inkább én? – kérdezte az orvos. 

- Inkább majd én – felelte az asszony. 

Amikor belépett a rendelőbe, a férfi mindjárt észrevette, hogy baj van. Aggódva kérdezte:  

- Mi a bajom? Nagyon súlyos? 

Az asszony könnyes szemmel így válaszolt: 

- Azt mondta az orvos, hogy hamarosan meg fogsz halni.” 

(Wayne Rice: Fején a szöget 3, Passzív eutanázia, 291-292.o.) 

 

Szeretsz-e? (Jn 21,15-17) 

Ezekben a napokban oly’ szívesen leültetnénk Jézust, és megkérdeznénk 

tőle: szeretsz-e engem, Uram? Jó volna bebiztosítani magunkat, és jó lenne ha szemtől 

szemben hallanánk az Ő igenlő válaszát. Talán akkor a félelmekbe fagyott lelkünk 

elkezdene engedni, és feloldódhatnának aggodalmaink. Valami nagyon várt és vágyott 

biztonság érkezne meg hozzánk. 

Ebben az igében Jézus hív maga mellé. Az éjszakai halászásban kellően elfáradt 

Pétert vonja félre, a csendes tengerparton háromszor kérdezi meg: szeretsz-e engem?  

Ezt kérdezi, miközben Péter háromszori tagadását (Jn 18,22-27) közvetlenül nem 

említi, csak finoman próbálja tanítványát emlékeztetni. Egészen biztos, hogy nem akarja 

sem megalázni, sem megszégyeníteni.  

Mintha ezek a gondolatok rejtőznének Jézus kérdéseinek sorai között: Péter! Szeretsz-

e engem,akkor is, ha nem tudsz mellettem hős lenni? Szeretsz akkor is, ha elbuktál a hűségben? Nem 

csak arra kellettem neked, hogy naggyá légy mellettem? Péter, mélyre zuhantál a tagadás után. 

Tudtál-e a keserű érzéseidnek helyet adni? Tudtad-e magad megalázni? Szembe bírtál nézni az 

igazság tükrében önmagaddal? Mond ki, Péter, hogy szeretsz engem! Mond ki háromszor, 

ahányszor megtagadtál a sötétség éjszakáján. Rendezzük a kapcsolatunkat. Ez csak a te oldaladon 

tört meg. Az én oldalam, az én elköteleződésem akkor is és most is rendíthetetlen. Én szeretlek Péter. 

A hűséges együtt vándorlásunk elején azt mondtam neked, emberhalász leszel, most azt fogom 

mondani, hogy legeltesd a bárányaimat. Én semmiben nem változom feléd. 

Isten szeretete minden tetteink ellenére rendíthetetlen. Őt nem kell megkérdezni: 

szeretsz-e engem, Uram? De Ő kérdez bennünket, Téged is kérdez!  

Ha valami a kapcsolatban Isten és közéd áll, az a felépített fal a te oldaladon 

keletkezett. Jézus ismeri, egészen pontosan tudja, hogy mi az a fal. Kristálytisztán látja, 

hogy mi az, ami most közötte és közötted távolságot szül, mert még elrendezetlen. Ezért 

telepszik melléd ebben a karantén miatt csendes állapotban, és kérdez, hogy elrendezhesd 



az elrendezni valódat: Szeretsz-e engem valóban úgy, ahogy azt gondolod, ahogy azt 

mutatod kifelé? Szeretsz-e engem? És újból: szeretsz-e engem? 

Péter a harmadik kérdésnél már elszomorodik. Ott jut el odáig, hogy szembesül 

önmagával. Ott tudott alázatot gyakorolni. Ott tudott magába szállni. Téged is szeretne 

elérni és őszinte szavaidra válaszul adni megváltozhatatlan kiválasztó szeretetét. Szeretsz-e 

engem? 

 

Imádság 

Uram, Te mindent tudsz, mindent ismersz, látod a szívem szándékát, mozdulatát és tetteimet. 

Bárcsak látnád belőle, hogy én szeretlek Téged! 

„Megtörve és üresen adom magam neki, 

Hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. 

Minden gondom, keservem az Úrnak átadom, 

Ő hordja minden terhem, eltörli bánatom.” (Ref.é. 459,2) 

Ámen 

 


