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Pünkösd vasárnap
2Kor 13,3b–7.13

„Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ”

3Bizonyítékot akartok, hogy belőlem Krisztus szól. Ő nem gyönge 
veletek szemben, hanem hatalmas köztetek. 4Gyöngeségében ugyan 
megfeszítették, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de 
vele együtt élünk, és ezt be is bizonyítjuk azzal az erővel, amelyet Isten 
veletek szemben ad. 5Vizsgáljátok meg magatokat, hogy a hitben éltek-e. 
Tegyétek csak próbára magatokat. Felismeritek-e, hogy bennetek él 
Jézus Krisztus? 6Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. De remélem, 
elismeritek, hogy mi kiálltuk.

7Arra kérjük az Istent, hogy semmi rosszat ne tegyetek. Nem azért, 
hogy mi kipróbáltnak tűnjünk fel, hanem azért, hogy ti a jót tegyétek, 
akkor minket nézhettek ki nem próbáltnak. […]

13Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek 
közössége legyen mindnyájatokkal!

A páli levelek legszebb gyöngyszeme a szeretethimnusz (1Kor 13). 
Nem az ember szeretetét írja le, hanem Isten szeretetét. Van türelmes 
és jóságos emberi szeretet is, de a legtürelmesebb Istené. Alig van föl-
di szeretet, amelyet ne kísérne féltékenység, Isten azonban soha nem 
féltékeny arra, akit rajta kívül szeretünk. A szülők gyakorta kérked-
nek gyermekeik szeretetével, Isten soha nem teszi ezt szeretetünkkel. 
A szeretet mindig magabiztossá tesz és megszépít. Anatole France sze-
rint egy nő addig szép, amíg szeretik. Gyakran túl is értékeli önmagát, 
büszke és gőgös, hogy lám ő a szeretetével rabszolgát, esetleg egész 
rabszolga hadat tart fenn maga körül. Isten soha nem akar szereteté-
vel rabszolgává tenni bennünket. A szeretetben felnyílnak a titkok, és 
számtalan embernek épp szerelme fecsegi ki legintimebb titkát, gyen-
geségét, titkos vágyait. Isten szeretete tapintatos, nem árulkodik és 
csendesen tanít bennünket. Az emberi szeretet olyan kötődést hoz létre, 
amely kisajátít erőt, energiát, gondolkodást. Ha valaki valakit megsze-
ret, azon uralkodik is a szeretet jogán és felhasználja érdekei megvaló-
sítására. Isten soha nem keresi a maga hasznát. Bűnöst is szeret, aki az 
ő országát rombolja, pedig érdekei ellen van. A viszonzatlan szerelem 
és szeretet haragot szül. Sokszor a szeretetet és a gyűlöletet egy hajszál 
választja el egymástól. Aki nagyon szeret, az megbocsát, de a szeretet 
kiszolgáltatottá is tud tenni. Megsérteni, megsebezni igazán csak a ba-
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rát tud, és az, aki valaha nagyon szeretett, vagy akit nagyon szerettünk. 
Ilyenkor sebzett vadállatként csap le az ember a csaló barátra, és soha 
nem tudja neki megbocsátani a rosszat, amit vele tett. Isten szeretete 
nagyobb a szívünknél, erősebb a gyengeségünknél, ezért olyan nagy 
erő. Van vonzódás, amely a gonosz embereket is egymás barátaivá te-
szi. Együtt tudnak örülni a gonoszságnak, és barátságuk arra szolgál, 
hogy ötletadói legyenek egymás gonoszságának. Isten szeretetétől tá-
vol áll a gonoszság és az annak való örvendezés. Az emberek közül 
csak a legnemesebbek tudnak együtt örülni minden igazsággal, még 
azzal is, amely érdekeik ellen van. Isten zavartalanul csak az igazakkal 
tud örülni. Persze ez azt is jelenti, hogy az olyan igazság, amelyhez 
gyűlölet társul, biztosan nem Isten igazsága. Az olyan „igaz ember”, 
aki – akár vallási fanatikusként – gyűlöli a másik embert, biztos nem 
Isten igaz embere. A bűnösök iránti hit gyorsan elfogy, Isten azonban 
soha nem adja fel, minden bukásunk után türelmesen remél. Az emberi 
szeretet elhasználódik, főleg ha nem ad lendületet a partnereknek, és 
gyengeségei miatt időnként elviselhetetlen teherré változik. Az Isten 
számára nincs elviselhetetlen ember, türelme végtelen, és a patologikus 
esetektől sem vonja meg szeretetét.

Ingoványos talaj az emberek szeretetének elemzése. Könnyen kide-
rül, hogy a szeretetnek nevezett vonzalom mögött egészen más dolog 
rejtőzik. Aki sokáig elemzi barátai szeretetét, kételkedni kezd abban is, 
hogy amit szeretetnek neveznek, az valóban az. Aki Isten iránta való 
szeretetének alapos elemzésébe fog, olyan iskolába lép, amelyben a 
legjobb pedagógus maga az isteni szeretet: soha sem árt, mindig csak 
használ.




