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„Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, 

hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ.” 

 „… kiválasztottalak benneteket …” – aligha akad ennél örömtelibb üzenet, ha olyantól hallja az ember, akit 

szeret, akit tisztel, akiben bízik. Gondoljunk csak a diákra, akit a szeretve tisztelt tanára megbíz valami apró 

feladattal – hogy dagad a keble a büszkeségtől! Vagy eszünkbe juthat a kicsi gyerek, aki bizony néha 

megkérdezi az anyukájától, hogy ’hogyan választottál ki éppen engem, hogy én legyek a te gyereked’? Vagy 

a szerelmes, aki a föld fölött lebeg a boldogságtól, ha választottja viszont-választja őt… Kiválasztottnak lenni 

ilyenkor nagyon jó! Visszaigazolást kap az ember arról, hogy személy szerint ő a fontos.  

De Jézus mondatából az is kiderül, hogy ez a kiválasztás egyben elválasztás is: „… kiválasztottalak 

benneteket a világból …”. Van, amit el kell hagyni, van, amitől el kell szakadni; vannak utak, amelyeken nem 

lehet tovább járni. Átsuhanhat az emberen némi veszteség-érzés, némi lemondás-tudat, de azért még ez is 

egész jó hír. Bekerülni az „elit-csapatba” – ki ne vágyna erre?  

Az majd csak második (vagy többedik) gondolatként merül fel, hogy ez bizony egyrészt többlet-feladatokkal, 

megnövekedett elvárásokkal jár: magammal szemben is, de mások felől nézve is. Másrészt aki kiemelkedik 

a tömegből, az a figyelem középpontjába kerül: hogy gyűlölik-e, vagy „csak” irigyek rá, netán a nyelvüket 

köszörülik rajta, vagy esetleg megmosolyogják, kihasználják … – helyzete válogatja. De az biztos, hogy a 

kiválasztott – kiemelt – bizony mások céltáblájává válik.  

És csak az tud egészséges lélekkel továbbhaladni a kiválasztottak keskeny, buktatókkal nehezített útján, aki 

biztos abban, hogy az út a célhoz visz. Jézus is csak ezzel a tudattal volt képes hűségesen kitartani 

mindhalálig: tisztában volt a maga kiválasztottságával – hogy ő a Szeretett Fiú –, és meg akart maradni 

ebben a „szeretett fiú”-ságban, nem akart csalódást okozni a Szeretett Atyának. Ugyanerre választotta ki 

övéit: akkor és azóta. Ő többet nem tud tenni – a folytatás már rajtam-rajtunk múlik! 
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