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„Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most nem vagytok 

képesek elhordozni.” 
Jn. 16;12, 

 

 

 Az evangéliumokkal kapcsolatos tanulmányaink során már 

megtapasztalhattuk azt, hogy Jézus kijelentéseit, tanításait, csak a 

gondolkodás- átalakítás munkáján keresztül lehet a valóságnak megfelelően 

megérteni. Jézusnak a Márk 1;15,-ben olvasható gondolkodás-átalakításra 

való felszólításával azt az örök igazságot akarja megismertetni velünk, amely 

az ember erkölcsi értékrendjének átalakítása nélkül nem lehetséges. Így azok, 

akik mindezt még nem látva, Jézus tanítását az általuk természetesnek tartott, 

’emberek által kialakított’ értékrend alapján vizsgálják, hajlanak arra, hogy 

Jézus kijelentéseit, szavait, ennek megfelelően a saját látásmódjukhoz alakítva 

értelmezzék. Teszik ezt azért is, mert még nem hitték el, hogy Jézus 

gondolkodása az Isten egyedül igaz valósága. Nyilván azt sem látják, hogy 

Jézus gondolkodásának, az általa használt szavak értelmezésének a 

hétköznapi használattól eltérően, gyökeresen más jelentése, tartalma van.  

 

Különböző emberek, különböző megnyilatkozásaiban számtalanszor 

találkoztunk már azzal a hivatkozásként alkalmazott idézettel, amelyben Jézus 

azt mondja a tanítványainak, hogy: még sok mondanivalóm lenne, de most 

nem vagytok képesek elhordozni. 

 A kérdés az, hogy egy hívő, de Jézus értékrend-átalakításra irányuló 

felszólítását még nem értő, ez által az Isten fogalmi rendjét nem ismerő, vagy 

félreismerő bioenergiával gyógyító, vajon miképp fogja értelmezni ezt a 

kijelentést? Valószínűleg úgy, hogy az anyagtest, az anyagvilág gyógyító 

energiáinak a mibenléte és használata az, amit a tanítványok, mint az ember 

életéhez nélkülözhetetlenül szükséges ismeretet, még nem tudtak megérteni, 

elhordozni. Így Jézus el nem mondott tanításának állítja be azokat az 

ismereteket, amiket ő lát fontosnak. 

  

 Egy hívő csillagász, vagy atomfizikus vajon miképp magyarázza 

ugyanezt, miközben a látásmódja, erkölcsi értékrendje köszönő viszonyban 

sincs Jézus fogalmi, értelmezési gondolatkörével? Úgy, hogy az atomfizikát; 

vagy az univerzum kialakulását állítja be, olyan nélkülözhetetlenül fontos 

tudásnak, amit Jézus elmondott volna, ha a tanítványai el tudták volna 

hordozni, meg tudták volna érteni. 

 Még a mi tanítványi körünkben is az a vélemény alakult ki, hogy az 

Isten Országának azokat a titkait hallgatta el, amelyeket a tanítványok még 

nem bírtak volna elhordozni. Bizony sok olyan könyv jelenik meg 

napjainkban is, mint pl. „Az új idők evangéliuma”, amely arról tudósít, hogy 
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milyen is az Isten Országának a világa, hierarchiája, lényeinek a formája, 

létüknek a kialakulása. Az egyedül igaz és minden ismeretet felülíró 

valóságként tálalják az Isten és a szellemvilág eddig még nem ismertetett 

titkait, miközben olyan információkat közölnek, melyek állításuk szerint 

megfelelnek a modern kor embere fejlettségének. Meggyőződésük szerint az 

új kor emberének egy új isten, új tanítására, egy új evangéliumra van 

szüksége. Az mindenképp látható, hogy ennek a szellemiségnek a hordozói, 

az evangéliumi Jézusba vetett hit hiányában, az Isten tanítását alakítják a 

sajátjukhoz igazítani. 

 

A Jézus Igéjére nyitott ember számára viszont egyértelműen látható, 

hogy az evangéliumi Jézus valóságos megismeréséhez, ÖRÖK IGAZSÁGOT 

hordozó kijelentéseinek a megértéséhez, kibontásához, előbb-utóbb 

mindenkinek le kell tenni azt a látásmódbeli alapot, miszerint Jézus tanítása, 

kizárólag erkölcsi értékeket hordoz. Jézus evangéliumokban foglalt 

tanításának egyetlen lényegi célja van, nevezetesen az, hogy lássuk meg 

Benne az Isten fiát, a Messiást, mert kizárólag az Ige befogadása által válunk 

alkalmassá az Isten Országára.  

Jézus azért jött, hogy ismerjük meg és fogadjuk be Általa az Atyát! 

Azért jött, hogy elengedje minden önzés szülte lelki adósságunk, gyógyítsa a 

bűntől szétroncsolt természetünk. Mindehhez elég az, hogy elkezdjük 

átalakítani a gondolkodásunk, hogy előbb-utóbb minden vétekkel szemben 

megbocsátókká váljunk. Ennek megértéséhez, hitté válásához Jézus elmondta, 

hogy ’mindent átadtam nektek’. Átadott mindent ahhoz, hogy 

felismerhessük Benne az Isten Fiát, és megismerhessük, megérthessük az 

Isten gondolkodását. Ennek a szándékának a megvalósulásához, teljes 

mértékben kiszolgáltatja magát az embernek. Ez azt jelenti, hogy mindenki 

eldöntheti, hogy befogadja, vagy megtagadja Őt.  

 

Mindebből talán már látni lehet azt, hogy Jézusnak a tanítványaihoz 

intézett kijelentése, miszerint: még sok mondanivalóm van, de most nem 

vagytok képesek elhordozni, nem a különböző felfogású, érdeklődésű 

emberek, egyéni látásmódjának a kihangsúlyozásáról, azok Istenhez való 

tartozásáról szól.  

 

Ahhoz, hogy Jézus kijelentését a valóságnak megfelelően tudjuk 

értelmezni, bizony nagyon alaposan ismernünk kell a négy evangélium 

tanítása által megjelenő Jézust.  

Az IGE, mint a testet öltött Isten tanítása, egy minden ember 

lelkéhez szóló erkölcsi Út-mutatás. Ezért Jézusnak az a kijelentése, hogy 

’sok mondanivalóm van, de most nem vagytok képesek elhordozni’ csak arra 

a területre vonatkozhat, ami a tanítványokat erkölcsileg, lelkileg érintette.  
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Jézus nem titkolta azt, hogy az Isten Országa olyan, mint a földbe 

rejtett kincs. Olyan, mint a kovász a tésztában, mint a háló, amely jó és rossz 

halat egybefog. Olyan, mint a tíz szűz a Vőlegényvárásban, olyan, mint a 

mustármag a kerti veteményben, és valószínűleg több hasonlatot is elmondott 

volna, ha szükséges lett volna ahhoz, hogy jobban megértsük azt. De nem 

tette. Nem, mert ezekből a hasonlatokból is megfelelő módon alkothatunk 

fogalmat az Isten Országáról. Ebből viszont az következik, hogy Jézus nem 

erről hallgatott. 

Az is látható, hogy Jézus számtalan dolgot tanított, amivel a 

tanítványok egyszerűen nem tudtak mit kezdeni. Többek között azzal sem, 

amikor azt mondta: „mindnyájan megbotránkoztok bennem”(Mk.14;27,). 

 

Próbáljuk belegondolni magunkat a tanítványok helyébe, akiknek tele 

volt a fejük az Írás szavával, a hagyományok betartásával. Mindemellett tele 

voltak azzal a feszült, villongásoktól sem mentes várakozással, amelyben 

egyfajta rangot gondoltak maguknak a Mester mellett, amikor Jézus, mint 

Messiás és király, megszabadítja Izraelt Róma rabságából. 

 Bizony még képtelenek voltak megérteni, befogadni Jézus felszólítását, 

hogy: „szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek 

titeket” (Mt.5;44,).  

A napjainkban is folyamatosan vissza, visszatérő kérdés viszont az, 

hogy, hogyan szerette Jézus a tanítványait? Hogyan szerette őket akkor, 

amikor a kenyérszaporítást követően kényszeríteni kellett őket, hogy 

beszálljanak a hajóba és elinduljanak a túloldalra? (Mk.6;45,) Miképp szerette 

őket, amikor a süllyedő hajóban kérdőre vonja őket, hogy „Hogyan van az 

(hogy) nincs hithűségetek?” (Mk.4;40,). Nyilvánvalóan ugyanúgy értetlenül 

álltak Jézus magatartása, mint felszólításai mellett. Ezért azt sem érthették, 

hogy miért tanítja őket arra, hogy „úgy szeressétek egymást, amint én 

szerettelek titeket”.(Jn.15;12,) 

 

Jézus idejében az embert szeretés tartalmát kitöltötte a Törvény 

betartásának és betartatásának a feladata. Az Istent szeretés meg az által 

jelenik meg, hogy a Törvényt, az Írást, Mózes parancsolatai szerint, 

mindenáron be kell tartani. 

Ezek után bizony még súlyosabban áll elénk a kérdés, hogy, hogyan 

szerette Jézus a tanítványait? A válasz nagyon egyszerűen az, hogy úgy, 

ahogy tanította és bemutatta azt! Úgy, hogy ami az üdvözülésükhöz, a 

tanítványságukból eredő későbbi feladatuk elvégzéséhez szükséges volt, 

ahhoz mindent átadott nekik. 

A Jn.15;13,-ban leírtak szerint Jézus azt tanítja: „Ennél nagyobb 

szeretet nincs, mintha valaki lelkét adja oda barátaiért”. Úgy is mondhatjuk, 

hogy az életét adja a barátaiért. Barátainak pedig a tanítványait nevezte 
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(Jn.15;15,). Bizony akármennyire meglepő, nem mindenkit nevezett a 

barátainak, ugyanúgy, mint ahogy csak a tanítványait nevezte testvéreimnek. 

Ennek a tükrében kell tudni értelmezni az arra való felszólítását, hogy úgy 

szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket. Én pedig úgy szerettelek 

benneteket, hogy a kereszthalált is vállaltam értetek.  

Jézus tanításának elhangzásáig, még soha nem született olyan Istentől 

jövő tanítás, ami arra szólítana fel, hogy úgy szeresd a Jézus által való 

testvéredet, hogy ha kell, akkor az életedet is add oda érte. A világ arra tanít, 

hogy a családért, a hazáért, a körülményekben megélhető szabadságért add az 

életed. Arra nem tanít, hogy az örök élet szempontjából csak az Istenért, és a 

Jézus által való barátodért add a lelked, szeretetből. 

 

Ezt a szeretetet, a szeretetnek ezt az áldozatvállalását sem Jézus előtt, 

sem utána nem ismerte, és nem ismeri a világ. Mivel nem ismeri, ezért 

befogadni sem tudja. Ahhoz, hogy az Isten szeretete, irgalma, megbocsátása, 

tanítása ismertté válhasson, tanítványok kellenek. Olyan tanítványok, akik, 

még ha nem is értik, de valahol tudják, érzik, hogy az igazságot mondja Jézus, 

amikor kijelenti, hogy: „Nem ti választottatok engem, hanem én 

választottalak titeket” (Jn.15;16,). 

 

Ennek a világnak az uralkodói, vallási vezetői gyűlölik Jézust, és már 

halálra ítélték. A tanítványok még nincsenek az írástudók, főpapok és 

farizeusok látókörében. Jézus személye tökéletesen eltakarja őket. A 

tanítványokat még nem gyűlölik, mert ők még nem képesek hinni abban, amit 

Jézus tanításként kínált fel nekik. Ezért többnyire nem képesek másra, mint 

arra, hogy csodálkozzanak.  

De Jézus előre vetíti az árnyékát annak, hogy: „ Ha engem üldöztek, 

titeket is üldöznek majd.”(Jn.15;20,). Benneteket is üldözni fognak. 

Benneteket is halálra fognak ítélni, mert„Ha a világ titeket gyűlöl, tudjátok 

meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatok.”(Jn.15;18,). 

Jézust a vallási vezetők úgy ítélték halálra, hogy aki azt hangoztatja, 

hogy ő a Messiás, azt ki kell tiltani a zsinagógából. A zsinagógából való 

kitiltás pedig egyenlő volt a teljes társadalmi kirekesztettség állapotával, 

mondhatnánk az éhhalállal.  

Ha a főpapok a zsinagógából való kitiltásra ítéltek valakit, akkor az – 

hiába volt pénze-, nem tudott vásárolni semmit. Nem szólhatott hozzá senki. 

Nem érinthették meg. Ha beteg volt, nem gyógyíthatták meg. Így a teljes 

kiközösítés lett a büntetése. Ez a sors várt arra, aki Jézusra azt mondta, hogy ő 

Messiás, az Isten Fia. 

A világ, amely a főpapok, farizeusok és írástudók hatalmában ölt testet, 

Jézust halálra ítélte, és a tanítványai is János kivételével erőszakos halált 
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haltak. A lefejezéstől kezdve a keresztig, mindenféle szörnyű halálnem 

előfordult az esetükben.  

 

Ezek ismeretében, ennek tudatában érthető-e Jézus jövőt sejtető 

kijelentése, hogy: még sok mondanivalóm van hozzátok, de most nem 

vagytok képesek elhordozni? Az, hogy ti is halálra lesztek ítélve! A ti 

sorsotok sem lesz különb, mint a Mesteré! De ezt most még nem vagytok 

képesek elhordozni, mert még nem hisztek Bennem! Még nem az Enyém a 

szívetek, de amikor majd hinni fogtok, akkor a világ benneteket is gyűlölni 

fog!  

 El kellett jönnie a Pünkösdnek ahhoz, hogy a Mesterük minden 

tanítását megértsék, hogy felismerjék Benne az Istent, mert addig képtelenek 

voltak elhinni azt, hogy Jézusban testet öltött az Isten. Bizony be kellett 

merülniük az Isten Lelkébe ahhoz, hogy az Ige tanítása, belülről találjon utat a 

szívükhöz. Ahhoz, hogy a tanítása, az életodaadása, az életre kelése által 

felismerjék Benne az Emberfiát. Mindehhez Jézusnak vállalnia kellett a 

keresztet, hogy belülről szólíthassa meg az embert. 

 Az ember hitetlenségnek, a kívülről való megszólíthatatlanságnak a 

következményét fogalmazza meg Jézus a szegény Lázár történetében, amikor 

a pokolban sínylődő gazdag arra kéri Ábrahámot, hogy: „küldd el őt (Lázárt) 

az apám házába, mert van öt testvérem, hogy így tanúságot tegyen 

nekik,”(Lk.16;27,28,). De Ábrahám azt válaszolja: „ha Mózesre és a 

prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül feltámad valaki, annak sem 

hisznek.” (Lk.16;31,). 

  

 A tanítványok jelenleg még nem képesek lelkileg elhordozni, megérteni 

és feldolgozni Jézus jövőbeni sorsukat előre ismerő gondolatait. Azt, hogy 

„az Atyához megyek, és többé nem láttok engem” (Jn.16;10,), de majd „eljön 

a valóság Szelleme, elvezet titeket a teljes valóságra,” (Jn.16;13,). Arra, hogy 

„a zsinagógából kizárnak titeket, de eljön az óra, amikor mindenki, aki megöl 

titeket, azt gondolja, hogy Istennek tesz szolgálatot vele” (Jn.16;2,).  

 Hiába próbálja megértetni Jézus Izraellel, hogy sem az egyén, sem a 

nemzet számára nincs más megtartás, nincs más Élet, mint az 

ellenségszeretet. Mi több, ha majd megölik Őt, akkor majd úgy gondolják, az 

Istennek tesznek szolgálatot ezzel, mert ez a tanítás csak pusztulására van 

Izraelnek. Mert mi lesz Izraellel, ha minden Törvényt tisztelő zsidó, a szemet-

szemért, fogat-fogért ellenébe, szeretni fogja a rómaiakat? Hova tűnik akkor a 

nemzet?  

   

Testet öltött az Isten Igéje. Elszólította a szövetség népének tizenkét 

gyermekét tanítványának. Három éven keresztül tanította és bemutatta nekik 

az Isten Országát. Mégsem értették meg. Mégsem tudtak hinni Benne. Nem, 



 

 

6 

6 

mert mindaz, ami a szívükben volt Mózes és a hagyományok 

parancsolataiból, az erősebb volt az Egy Igaz Isten tanításának igazságánál. 

Ezért „hasznosabb nektek, hogy én elmegyek” (Jn.16;7,), mondja Jézus a 

tanítványainak. Jobb, mert akkor elküldi a Segítőt hozzájuk, aki majd belülről 

szólítja, belülről emlékezteti őket a Jézus által tanítottakra. „ mert ha nem 

mennék el, a Segítő egyáltalán nem jön el hozzátok,”(Jn.16;7,). 

 

Izrael, és a tanítványok még képtelenek voltak felismerni az Isten Fiát 

testben. Oda kellett adnia az életét Jézusnak ahhoz, hogy mindazt, amit 

kívülről nem volt képes elhitetni velük, azt a belső felismerés által tegye meg. 

Ezért a tanítványainak három esetben, egyre nyomatékosabban adta a tudtára, 

hogy a lelkét le kell tennie és utána fel kell vennie. 

Mindezt Péter sem érti . Nem érti, hogy miért és hova akar Jézus 

menni. Nem érti, hogy milyen szenvedésről és milyen halálról beszél. Meg is 

kérdezi: „Uram, hová mégy?” (Jn.13;36,), „veled kész vagyok börtönbe is, 

halálba is menni.” (Lk.22;33,). Jézus meglepő válasszal hűti le Péter 

lelkesedését: „mielőtt ma felhangzik a kakasszó, háromszor letagadod, hogy 

ismersz engem,” (Lk.22;34,). 

 Bizony kétezer év elteltével is igaz az, hogy ha külsőleg nem nyílunk ki 

a gondolkodás-átalakításra, akkor nem képes megszólítani belülről az Isten 

Igazsága. Ezért nem tudja megszólítani belülről Jézus Igéje a buddhistát, a 

Krisna hívőt, az ateistát. Nem, mert nem Őrá nyitott, nem Őt tanulja. A szíve 

nem Jézusra van irányítva. 

Amikor viszont eljön a Segítő, „meggyőzi majd a világot a bűnről, az 

igazságosságról és az ítéletről.” (Jn.16;8,) – mondja Jézus a tanítványainak. 

 Meggyőzi az előbb-utóbb felébredő lelkiismeret munkáján keresztül. 

Igen, mert belülről tudja megszólítani az embert. A lelkiismeret hangján 

keresztül tudja megszólítani, hogy ne csak tudja azt, hogy mi a bűn, hanem 

meg is élje azt. Meglássa, és megélje a bűnt, „hogy nem hisznek 

bennem,”(Jn.16;9,).  

 

Meggyőzi őket az igazságosságról.  

Arról, „hogy az Atyához megyek.”(Jn.16;10,). Oda, ahonnan jött. Mert 

„senki sem jutott az égbe, csak az, aki az égből szállt le, az Emberfia,” 

(Jn.3;13,). Addig viszont „az Emberfiának sokat kell szenvednie és a vének és 

a főpapok és írástudók Őt, mint a próbát ki nem állót, elvetik és megölik” 

(Mk.8;31,).  

Vajon miképp tudná elmondani Jézus a tanítványainak azt, hogy 

osztozniuk kell a Mesterük sorsában. Hogyan tehetné rájuk azt a lelki terhet, 

hogy kikerülhetetlenül meg fogják tapasztalni: akit Izrael megszabadítójának 

gondoltak, azt, mint egy bűnözőt, mint egy rabszolgát keresztre fogják 

feszíteni?  
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Jézus pontosan tudja, hogy „Új bort nem töltenek ócska (régi) tömlőkbe 

- de ha netán mégis megteszik, szétszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, a 

tömlők is tönkremennek.”(Mt.9;17,). Ezért lehetetlen megértetni velük azt, 

hogy akitől a rómaiak kiűzését a megszabadítást várták, akiről azt hitték, hogy 

ő a Messiás, akinek győzedelmeskednie kell, - azt keresztre ítélik.  

Jézus ismerte a hatalom, és ismerte a tanítványai természetét. Tudta, 

hogy félni, hogy rettegni fognak nélküle. Ezt bizony nem lehet még 

elmondani, mert most még nem képesek elhordozni. 

Mindennek ellenére Jézus nemcsak átadta nekik az Isten Országának a 

titkait, hanem lelkileg felkészítette őket arra a feladatra, ami az óta is minden 

tanítványságnak a sajátja, a tanúságtevésre. Tanította, hogy ne féljenek, hogy 

kérjenek és kapnak, hogy maradjanak meg az Ő szeretetében. Elmondta, hogy 

most már a barátainak tekinti a tanítványait, hogy hasznosabb nekik az, ha Ő 

elmegy. Mi több kijelentette, hogy az e világ fejedelme el van ítélve. 

 

 Igaz, hogy a tanítványok még nem tudnak mit kezdeni ennek az 

ítéletnek a megvalósulásával Nem érthetik, hogy az erőszakot és félelmet 

megtestesítő gonoszt, a halál hazugságát csak a kereszthalál vállalásával, az 

anyagtesti élet szeretetből való odaadásával lehet legyőzni. Csak ez által lesz 

nyilvánvalóvá az, hogy az Isten szeretete, és annak hordozója 

elpusztíthatatlan.  

 Ezt egyedül Jézus, az Isten Fia, tudta csak megtenni, az 

áldozatvállalásnak ezt a mértékét bemutatni, a tanítványaiért, a barátaiért, és 

az ellenségeiért az életét is odaadni. Odaadni azt, ami csak az övé volt. Igen, 

mert az életét hatalmában állt letenni, és hatalmában volt felvenni.  

  

 Jézus a Getszemané kertben birkózik a test élni akarásának kísértésével, 

és verejtéke, mint megannyi vércsepp hull a földre. Látja magát egy szörnyű 

és megalázó helyzetben, amelyben nem is a korbács, és nem is a szögek által 

okozott fájdalmak elviselése a legnehezebb, hanem az emberek hitetlen és 

bosszúszomjas tekintete. A meg nem értés tompasága, a vallásos 

fanatizmustól átjárt kegyetlenség irgalmatlansága. 

Nagyon sokat mond az emberek Jézus személyével kapcsolatos 

általános véleményéről az, hogy a keresztúton leköpték. Megvetették, mert a 

nemzet ellenségének, a Törvények és hagyományok be nem tartójának, az Írás 

eltörlőjének látták ezt az embert.  

Jézusnak hatalmában állt volna mindezt elkerülni, hiszen amikor az 

elfogására küldött, furkósbotokkal és harci kardokkal felfegyverzett tömeg 

megközelítette, „meghátráltak és leestek a földre” (Jn.18;6,). 

De nem tette. Nem, mert nem azért jött, hogy az anyagtesti életét 

mentse, hanem azért, amiért az Atya küldte! Tanítani és bemutatni az emberi 
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elme által ki nem található, törvényekkel és parancsolatokkal, szabályokkal és 

rendelkezésekkel le nem írható ISTENT!  

Jézus, amit megtehet, azt megteszi, hogy ne maradjanak 

bizonytalanságban a tanítványai. Elmondja nekik, hogy „eljön a valóság 

Szelleme, elvezet titeket a teljes valóságra” (Jn.16;13,). Felkészíti őket, hogy 

„Egy kis idő és többé nem láttok engem, és ismét egy kis idő és megláttok 

engem.”(Jn.16;16,). Tanítja, hogy „Kijöttem az Atyától és bejöttem a világba, 

újra elhagyom a világot és elmegyek az Atyához.”(Jn.16;28,). Kijöttem az 

Életből és visszamegyek az Életbe. Előre vetíti nekik, hogy az „E világban 

szorongatástok lesz, de bátorodjatok, én legyőztem a világot.”(Jn.16,33,). 

Bátorodjatok, mert „én veletek vagyok minden nap a világkorszak 

bevégződéséig.”(Mt.28;20,). 

 

Összefoglalva az eddig elmondottakat: Jézusnak az a kijelentése, hogy 

„még sok mondanivalóm van, de most nem vagytok képesek elhordozni”, az 

két eseménnyel hozható kapcsolatba. Az egyik a saját szenvedésútja; amely 

minden Messiásvárási vágynak, elképzelésnek ellentmond. Mi több, azt 

felülírva, a külső erőt és hatalmat felmutató, a szent földet, a szent 

Templomot erőszakkal megtisztító várakozás Istenhez tartozását tagadja. 

 Jézus az Atya Isten minden áldozatot vállaló szeretetét, megbocsátását, 

a gyermekei után az erőszak poklába is eljövő irgalmát mutatja be.  

A másik, amit még képtelenek elhordozni, feldolgozni, az a rájuk váró 

feladat elvégzéséből eredő, áldozatvállalás mértéke. Az, amit Jézus így tanít: 

„Nem feljebb való a tanítvány a tanítómesterénél,”(Mt.10;24,). Ezért „Ha 

engem üldöztek, titeket is üldöznek majd.”(Jn.15;20,). 

A tanítványok még nem látják, még nem láthatják, hogy annak a 

feladatnak az elvégzése, amely arra szólítja fel őket, hogy mindarról, amit 

láttak és hallottak Jézustól tegyenek tanúságot minden nemzetnek, az-az 

életük elvesztésével jár.  

 

Jézus szavainak félreértelmezése nagy valószínűséggel abból ered, 

hogy Jézus kijelentése a tartalmából következően nem a János evangéliuma 

által leírt időszakban hangzott el. Jézusnak ezt, a szenvedését három 

alkalommal való bejelentését megelőzően kellett, hogy elmondja. Akkor, 

amikor még annak megfelelően fogalmaz, hogy „ még sok mondanivalóm 

van” amit majd el fogok mondani „ de most nem vagytok képesek 

elhordozni”.De később már igen. 

Szó sincs arról, hogy bármiféle tárgyi, társadalmi, vagy tudományos 

ismeretet akart volna közölni velük. Szó sincs arról, hogy bármiféle 

érdekességet kellet volna elmondani nekik, amit kellő tárgyi, vagy 

tudományos ismeretek nélkül, még nem voltak képesek megérteni, 

elhordozni.  
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 Jézus a tanítványainak azt mondta: „nektek adatott, hogy megtudjátok 

Isten Királyságának titkát,”(Mk.4;11,). Ezért „Nehogy félj, te parányi 

(kicsiny, maroknyi) nyáj, mert úgy látta jónak az Atyátok, hogy nektek adja a 

királyságot.”(Lk.12;32,), de ennek a királyságnak ára van. Nevezetesen az, 

hogy „aki elveszti lelkét miattam, megtalálja azt.”(Mt.10;39,). 
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