
Pünkösdvasárnap
1Kor 13,3–13

„Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ”

3Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a teste-
met is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. 
4A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kér-
kedik, nem is kevély. 5Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem ger-
jed haragra, a rosszat nem rója fel. 6Nem örül a gonoszságnak, örömét az 
igazság győzelmében leli. 7Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, 
mindent elvisel. 8S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás végetér, 
a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. 9Most megismerésünk 
csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. 10Ha azonban elérkezik a 
tökéletes, ami töredékes, az véget ér. 11Gyermekkoromban úgy beszéltem, 
mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a 
gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. 12Ma 
még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most 
még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy 
most engem ismernek. 13Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez 
a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.

A páli levélirodalom legszebb gyöngyszeme a szeretethimnusz. 
Nem az ember szeretetét írja le, hanem az Isten szeretetét. Van türel-
mes emberi szeretet is, de a legtürelmesebb az istené. Van jóságos em-
beri szeretet is, de a legjóságosabb az Istené. Alig van emberi szeretet, 
amelyet ne kísérne a féltékenység, az Isten soha nem féltékeny arra, ha 
valakit rajta kívül is szeretünk. A szülők gyakorta kérkednek gyerme-
keik szeretetével, az Isten soha nem kérkedik szeretetünkkel. A szeretet 
mindig magabiztossá tesz és megszépít. Anatol France szerint egy nő 
addig szép, amíg szeretik. Gyakran túl is értékeli magát, büszke és gő-
gös, hogy lám, ő a szeretetével rabszolgát, esetleg egész rabszolgahadat 
tart fenn maga körül. Isten soha nem akar szeretetével rabszolgává ten-
ni bennünket. A szeretetben felnyílnak a titkok, számtalan embernek a 
szerelme fecsegi ki legintimebb titkát, gyengeségét, titkos vágyait. Is-
ten szeretete tapintatos, nem árulkodik, csendesen tanít bennünket. Az 
emberi szeretet olyan kötődést hoz létre, amely kisajátít erőt, energiát, 
gondolkodást: az ember akit megszeretett, azon uralkodik a szeretet jo-
gán, és felhasználja az érdekei megvalósítására a kötődés segítségével. 
Isten soha nem keresi a maga hasznát. Bűnöst is szeret, aki az ő országát 
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rombolja, pedig érdekei ellen van. A viszonzatlan emberi szerelem és 
szeretet haragot szül. Sokszor a szeretetet és a gyűlöletet alig választja 
el egymástól valami. A szeretet hiánya iszonyatos haragot és gyűlöletet 
tud felrobbantani. Aki nagyon szeret, az megbocsát, de az emberi sze-
retet kiszolgáltatottá is tud tenni, ezért megsérteni, megsebezni igazán 
csak a barát tud, és az, aki valaha nagyon szeretett, és az, akit nagyon 
szerettünk. Ilyenkor sebzett vadállatként csap le az ember a csaló ba-
rátra, és soha nem tudja neki megbocsátani a rosszat. Isten szeretete 
nagyobb a szívünknél, erősebb a gyengeségünknél, ezért olyan nagy 
erő. Mert nem a rosszat akarja felróni, hanem vissza akar bennünket 
vezetni az isteni szeretet útjára. Van vonzódás, amely gonosz embere-
ket is egymás barátaivá tesz. Együtt tudnak örülni a gonoszságnak, és 
barátságuk arra szolgál, hogy ötletet adjanak egymás gonoszságához. 
Isten szeretetétől azonban távol áll a gonoszság és a gonoszságnak való 
örvendezés. Ő akkor sem örül a gonoszságunknak, ha bűneink után 
sem ejt ki szeretetéből. Az emberek közül csak a legnemesebbek tud-
nak együtt örülni minden igazsággal, még azzal is, amely az érdekeik 
ellen van. Isten zavartalanul csak az igazakkal tud együtt örülni és az 
igazsággal. Persze, ez azt is jelenti, hogy az olyan igazság, amelyhez 
gyűlölet társul, biztosan nem az Isten igazsága. Az olyan „igaz ember”, 
aki akár vallási fanatikusként gyűlöli a másik embert, biztos, hogy nem 
Isten igaz embere. Az embereknek a bűnösök iránti hite gyorsan elfogy, 
egy idő után nem hisznek a megjavulásukban. Az Isten soha nem ad-
ja fel, minden fogadkozásunkat készséggel elhiszi, minden bukásunk 
után türelmesen remél. Az emberi szeretet elhasználódik, főleg ha nem 
ad lendületet a partnerének, és gyengeségei miatt elviselhetetlen teher. 
Az Isten számára nincs elviselhetetlen ember, türelme végtelen, és a 
patologikus esetektől sem vonja meg szeretetét.

A leginkább ingoványos talaj az emberek szeretetének elemzése. 
Könnyen kiderül, hogy a szeretetnek nevezett vonzalom mögött egé-
szen más rejtőzik. Aki sokáig elemzi barátai szeretetét, annyi szeretetel-
lenes dolgot fedez fel bennük, hogy kételkedni kezd abban is, hogy amit 
szeretetnek neveznek, valóban az-e. Aki Isten iránta való szeretetének 
alapos elemzésébe fog, rájön milyen gyarló a saját viszontszeretete. 
Olyan iskolába lép, amelyben a legjobb pedagógus az isteni szeretet, a 
tanár, aki soha sem árt, hanem mindig csak használ nekünk.
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