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„Aki megtalálja életét elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, 

megtalálja azt.” 

Az élet megtalálásához, az élet beteljesedéséhez, növekedéséhez 

Jézus egy látszólag az életünkkel szembe menő hozzáállásra hív minket, 

arra, hogy veszítsünk, veszítsük el az életünket. Jézus ezzel a saját húsvéti 

életformáját kéri tőlünk, amely a keresztségünkből fakad. „A keresztségben 

ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálban, hogy miként Krisztus az Atya 

dicsőségére feltámadt, mi is új életre keljünk.”  Ez az új élet tehát már 

bennünk van a keresztségünk óta, csak valamiképpen nap, mint nap ki kellen 

bontanuk, azáltal, hogy újra és újra meghalunk a régi emberünknek, hogy 

egyre teljesebben megtaláljuk az újat. 

Érdemes azonban nem csak azt az oldalát tekintenünk, hogy mit kell 

elveszítenünk, hogy miről kell lemondanunk, hanem azt is, hogy miért, kiért 

érdemes veszítenünk. Jézus azt mondja, hogy „Aki érte elveszíti életét, 

megtalálja azt.” Az életünket Jézusban találjuk meg, Ő maga a mi igazi 

életünk. Valamiképpen minden napunkat, minden élethelyzetet erre 

kaptunk, hogy gyakoroljuk ezt az elveszítést és így egyre teljesebben 

megtaláljuk az életünket. Úgy vagyunk, mint az a buta kismadár, aki 

betévedt a nővérek templomába. Ahhoz, hogy ki tudjon menni, nem 

maradhatott fenn, a felső, zárt ablak közelébe, amerre a szabadulást kereste, 

hanem le kellett jönnie, az egyik lenti, nyitott ablakhoz, oda ahol víz is volt 

kitéve neki, hogy oda csalogassa. Bármennyire is szép a fenti ablak és látja 

onnan az eget, ott nem juthatott ki, csak lent. El kellett veszítse az életét, a 

saját kis madár gondolkodását, hogy megtalálja a teljesebb életet. A 

Mennyei Atya is gyakran nézhet így ránk, hogy miért nem merünk leszállni, 

leereszkedni, hogy aztán ne csak a saját korlátjaink tetejéig, hanem valóban 

az égig, Őhozzá emelkedhessünk, igazi örömben. 

A mai evangéliumban Jézus három területet, három főbb lehetőséget 

kínál arra, hogy a megtalált új élet szerint éljünk. Először is azt kéri, hogy a 

kapcsolatainkban legyen egészen Övé az elsőbbség. 

„Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó 

hozzám.” Az új élettel tehát nem fér össze, hogy valamely kapcsolatunk 

fontosabbá válik Krisztusnál. A kapcsolatainkra is egészen igaz az elveszítés 

és megtalálás alapelve. Nem maradhat igazán életben egy kapcsolat úgy 

hogy közben háttérbe szorítjuk a Jézussal való barátságunkat. Ha pedig újra, 

egyre mélyebben meg akarunk találni, meg akarunk menteni, egy emberi 

kapcsolatot, az egyetlen út az, hogy még komolyabban Krisztus helyezzük 

első helyre. 



Az, hogy nem szeretünk senkit jobban Jézusnál, konkrétan 

legtöbbször azt jelenti, hogy Isten akaratát, azt ahol Jézus vár minket, nem 

írjuk felül másokért. Lehet, szívesen játszanék az unokaöcséimmel-

húgaimmal, de ha éppen egy jegyespárhoz kell mennem, vagy szentmisére, 

akkor mégsem ragadok ott velük. Vagy csak azért, hogy a másik ne sértődjön 

meg, vagy ne legyen konfliktus, nem érdemes mást tennem, mint amiről 

tudom, hogy Jézus kéri tőlem. Ez nem a megtalálásba, hanem az elveszítésbe 

torkollana. 

A másik terület, ahol konkrétan Jézus arra hív, hogy az életnek ezt a 

logikáját éljük, az elveszítést és a megtalálást éljük, az a mindennapos 

keresztjeink. „Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó 

hozzám.” 

A kereszt fölvétele és Jézus követése ezek szerint valahogy szorosan 

egybe tartozik. Mint egy elengedhetetlen felszerelés Jézus nyomában. 

Mintha azt mondanám, hogy aki nem vesz föl bakancsot, vagy rendes 

túracipőt nem jöhet velem a Tátrába kirándulni.  

(A kereszt annyiban különbözik a lábbeliktől, hogy azt nem kell 

keresni, könnyen megtaláljuk. A gyerekek lábbelijét néha keresni kell, hogy 

hol maradt a szandáljuk, cipőjük… ) Minden hivatás, minden élet tele van 

kisebb-nagyobb keresztekkel, az elveszítés lehetőségeivel. 

Abból pedig, hogy a keresztünk fölvétele ennyire szorosan kötődik 

Jézus követéséhez leginkább az következhetnék számunkra, hogy örömmel 

kellene fölvennünk és hordoznunk. Azzal az örömmel, hogy ez egészen 

szorosan Őhozzá kapcsol, ebben Vele találkozom, ezzel közvetlen a 

nyomába lépek, együtt lehetek Vele. A nyár, a vakáció sem szűnteti meg a 

keresztjeinket, és továbbra is ott vannak a feladataink, a szeretet lemondással 

is járó lehetőségei. Ha ezeket örömmel, békével, a feltámadás hitével 

vesszük föl és Jézussal együtt hordozzuk, biztosan az élet növekedését 

szolgálják. 

Végül az elveszítést és életünk folytonos megtalálását 

különösképpen is élhetjük a befogadásban. „Aki titeket befogad, engem 

fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.” 

A befogadással kapcsolatban először is bizonyos, hogy a befogadás 

mindig egyfajta veszítéssel is jár. Ahhoz, hogy valakit befogadjunk, helyet 

kell készítenünk számára. A Sunemben lakó asszonynak és férjének elő 

kellett készítenie a szobát, ahol Elizeus prófétát rendszeresen fogadhatták. 

És nem is csak külső teret kell adni annak, akit befogadunk, hanem az is 

veszítéssel, kiüresedéssel jár, hogy a szívünkbe fogadjuk a másikat.  



Amíg a saját gondjainkkal, programjainkkal, elképzeléseinkkel, 

önmagunkkal vagyunk tele, addig nem beszélhetünk igazi befogadásról. 

Minden találkozásban, minden feladat között élhetjük az életünk 

elveszítésének gyakorlását azzal, hogy elengedjük gondjainkat, ötleteinket, 

és csak arra az egy valakire figyelünk, aki éppen előttünk van. Nem könnyű 

ez, főleg, amikor párhuzamosan kell sok féle dolgot észben tartanunk. Mégis 

ragyogó, nagy öröm, amikor sikerül, mindent elveszíteni és befogadni a 

másikat. Valóban megtapasztaljuk, hogy ilyenkor Istennel találkozhatunk, 

Őt fogadjuk be, az Ő örömét. Jó már eleve ezzel a lelkülettel indulni, vagy 

ezzel a lelkülettel várni, akik hozzánk érkeznek, hogy most „Jézus jön és az, 

aki Őt küldte”. Nem csak rendkívüli vendégek, vagy látogatások között 

élhető ez, hanem a hétköznapi, otthoni kapcsolatainkban is. Folyton 

elveszíthetjük önmagunkat, hogy befogadjuk a másik gondjait, 

odafigyeljünk arra, amit épp a másiknak fontos.  

„Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt 

fogadja be, aki engem küldött.”  

Az igazi befogadásnak egy másik vonása, hogy előbb-utóbb 

kétirányúvá válik. Ha én igazán befogadom a másikat, akkor Ő is igyekszik 

befogadni engem. Ha mi megnyitjuk a szívünket, a másik is megnyitja 

nekünk. Ezt látjuk Elizeus próféta és Sunemben élő házaspár kapcsolatában 

is. Nagy szeretettel, körültekintéssel és gondoskodással befogadták a 

prófétát, Elizeus pedig szolgáján keresztül próbálja megtudakolni, hogyan 

tudná meghálálni, miben tudna segíteni nekik. Befogadja a fájdalmukat, 

gondjukat, hogy nincs gyermekük és közbenjár értük Istennél, Isten életet 

adó szeretetét közvetíti számukra szavával.  

Végül a befogadás egy harmadik ajándékban éri el a teljességét, 

amikor az élet növekedése, új élet születik belőle. Érdekes ez az 

Ószövetségben, hogy több esetben befogadott vendégek adják hírül, hogy 

egy házaspárnak, minden reménytelenség ellenére, gyermekük lesz. Így 

történt ez Ábrahám és Sára esetében, így olvastuk ma is a Sunemben élő 

asszonyról. 

Jézus megígérte, hogy akit befogadunk, annak jutalmában 

részesülünk. „Aki befogadja a prófétát, az a próféta jutalmát kapja. És aki 

az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja…” Ha valóban 

komolyan vesszük, hogy a legkisebbekben és mindazokban, akiket Isten 

hozzánk küld mi Jézust és az Atyát fogadhatjuk be a Szentlélekben, akkor 

biztosak lehetünk, hogy mi mindig Isten jutalmát kapjuk. Ha Jézust fogadjuk 

be egymásban, aki maga az élet, akkor egyértelmű, hogy az élet születik 

meg, növekszik bennünk és közöttünk.  



Az elkövetkezendő nyári napokban, érdemes egyre tudatosabban 

figyelnünk arra, hogy minden kapcsolatunkban Jézus maradjon a legelső 

helyen. Az elkövetkezendő nyári napokban, munkában, pihenésben, 

találkozásokban, táborozásokban, érdemes egyre tudatosabban figyelnünk 

arra, hogy örömmel vegyük föl a keresztjeinket, amelyek Jézushoz és az új 

életre vezetnek minket.  

És ezekben a napokban érdemes egyre tudatosabban figyelnünk arra, 

hogy hogyan fogadjuk be egymást. Érdemes bátran és tudatosan, szeretetből 

elveszíteni az életünket Jézusért, a másikért, hogy egymásban Jézust 

befogadva az Ő örömében, életében növekedjünk és segítsünk másokat is 

növekedni. Amen. 


