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A szeretet himnuszának mai tolmácsolása 
Ha olyan kiváló szónok vagyok is, min t Kossuth Lajos, vagy M a r t i n Luther Kinggel 
együtt hirdetem, hogy „van egy álmom", de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, 
m i n t egy leomlott templomtorony megrepedt harangja. 

Ha futurológusként, a jövő mérnökeként vagy csalhatatlan közvélemény-kutató
ként előre látom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, min t egy 
összelapított üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. 

Ha akkora hi tem van is, min t Assisi Ferencnek, Luther Mártonnak és egy 
dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincsen bennem, olyanná let
tem, min t a szél által cibált ördögszekér. 

Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat vagy tizedet adok minden jövedel
memből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, min t aki követ ad kenyér 
helyett és skorpiót hal helyett. 

Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem 
megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üresbelű 
hagyma. 

Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom bibliámat és 
halálomra is bizakodó hi t te l tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével 
megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. 

A szeretet jelentéktelen, min t amikor valaki szamárháton vonul be a városba. 
A szeretet nevetség tárgya, min t amikor valakinek kezébe nádszálat, fejére 

töviskoszorút adnak. 
A szeretet balek, m i n t amikor valaki kínzóiért imádkozik. A szeretet esendő, mint 

amikor valaki azt mondja: „szomjúhozom". 
A szeretet meglepő, m i n t amikor valaki szelíden megszólít egy gyászoló asszonyt 

a hajnali kertben. 
A szeretet játékos, min t amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. 
A szeretet nem fúj egy követ a bennfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, 

nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül pártok és politikusok acsarkodásá-
nak, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drahmáját. 

Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők li l iomaival 
és az ég madaraival. 

Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, 
ak i szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. 

A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül 
ad acta, nem lesz unalmas, min t a tegnapi újság. 



Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. 
Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. 
Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. 
Még nem találtuk meg a rák és az AIDS gyógyszerét, nem értjük távoli földrészek 

lakóinak nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit. 
Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk körül mindnyájan, és ó'lesz majd minden 

mindenekben. 
Mert a szeretet nélküli kötelességtudat: kedvetlen. 

A szeretet nélküli felelősség: figyelmetlen. 
A szeretet nélküli igazság: kemény. 
A szeretet nélküli okosság: gőgös. 
A szeretet nélküli barátságosság: hűvös. 
A szeretet nélküli rend: kicsinyes. 
A szeretet nélküli hatalom: kíméletlen. 
A szeretet nélküli birtoklás: fösvény. 
A szeretet nélküli adakozás: képmutató. 
A szeretet nélküli vallásosság: bigott. 
A szeretet nélküli hit : vakbuzgó. 
A szeretet nélküli remény: fanatikus. 
A szeretet nélküli élet: értelmetlen. 

Most azért megmarad a hi t , a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig 
legnagyobb: Jézus. 

JOHN VIKSTRÖM 

A negyedik kosár 
Igehirdetés Helsinki evangélikus székesegyházában 

az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (OSCE) 
ülése alkalmából, 1992. március 29-én. 

Alapige: János ev. 6:1-15. 

János evangélista híradását hallottuk a sokaságról, amelynek kenyérre volt 
szüksége, - az akkori idők kenyerére. A kenyér-kérdés centrális téma volt az Európai 
Biztonság és Együttműködés folyamatában is, amelynek Helsinki adta a nevet. 

Ezt említve, a kenyér szót ugyanabban az értelemben használom, min t Luther a 
Kis Kátéban. Ott azt kérdezi: „Mi is a m i midennapi kenyerünk?" Válaszul fölsorol 
néhány olyan dolgot, amire az embereknek az élethez szükségük van: étel, i t a l , 
ruházat, lábbeli, odaadó és hűséges elöljárók, jó kormány, megbízható szomszédok és 
„ezekhez hasonlók". 

Ez a fölsorolás sok olyan dolgot tartalmaz, amelyek Európa népei számára is 
fontosak, min t például a jó kormányzat, a béke, a jó barátok és megbízható szomszé
dok. Pontosan ezek azok a dolgok, amelyek azt a „mindennapi kenyeret" jelentik, 



amire most a m i földreszünk embereinek és népeinek is szükségük van. Az EBESZ 
1975-ös ülésén, Helsinkiben három „kosárban" helyezték el azokat a „kenyereket", 
amelyek akkor éppen kézben voltak. Az elsó' kosár a biztonság ügyeivel volt tele. A 
második a gazdasági kérdések, a tudomány, a technika és a környezetvédelem kosara 
volt. A harmadik kosár pedig mindazt tartalmazta, ami az emberi jogokkal, a 
kulturális cserével és az információ-közléssel foglalkozott. Nagy lelkesedés és sok 
várakozás vette körül i t t Helsinkiben ezt a három „kosarat" azokban a napokban. De 
akkor is elhangzott a kérdés: „Elég lesz-e ez mindenkinek?" Úgy tűnt, hogy több volt 
a probléma és a szükség Európában, mint a források. Mennyire lesz elég a kenyér a 
három kosárban? 

Hasonló volt a helyzet és ugyanez volt a probléma akkor a Galileai-tenger mellett, 
egy domboldalon. Ot t is úgy látszott, hogy a szükség meghaladja a lehetőségeket. Egy 
gyermeknek volt öt árpakenyere és két hala a kosárban. Éhes férfiak, nők és 
gyermekek voltak köröskörül. „De m i ez ennyinek?" - kérdezte Jézustól tanítványa, 
András. A többieknek is el kellett ismerniük, hogy véleménye realisztikus és aggodal
majogos volt. Jézus többi segítőtársa is zavarban volt, mi t tegyenek - de Jézus nem. 
„Ültessétek le az embereket!" - parancsolta meg nekik. Könnyű elképzelni, milyen 
kérdésekre kellett Jézus segítőtársainak válaszolniuk, mikor körbejártak és fölszólí
tották az embereket, hogy üljenek le az étkezéshez. 

Amikor pedig leültek a friss tavaszi fűre, Jézus fölállt. M i n t vendéglátó, vette a 
kenyereket és a halakat, és hálát adott, kérve azokra a mennyei Atya áldását. Aztán, 
megtörve a kenyeret, megkezdte annak szétosztását. 

Hogy m i történt ott konkrét módon, nem tudjuk. Ami t tudunk, csak az, hogy volt 
ott egy gyermek, talán egy kis rabszolga, aki kész volt megosztani másokkal, amit 
magával hozott. Azt is hallottuk, hogy Jézus áldása indította el a szétosztást; azt a 
folyamatot, amelyben a kenyeret továbbadták szomszédaiknak, akiknek szükségük 
volt rá. Közben pedig addig rejtve maradt készletek kerültek elő. Azt is tudjuk, hogy 
az emberek úgy érezték, valami nagy csodát éltek át. 

A csodára nincs magyarázat. Ha lenne, akkor nem lenne többé csoda! Az emberek 
meglepetésére és kérdéseire az egyetlen válasz az volt, hogy a Názáreti Jézus ott volt 
közöttük. M i persze föltehetjük a kérdést: nem Jézus közelsége nyitotta-e meg 
kosaraikat, a gyermeké mellett? Nem az történt-e, hogy a kosarak azért nyíltak meg, 
mert a szívek nyíltak meg Jézus jelenlétében? Azt mindenesetre tudjuk, hogy az 
étkezés után üres kosarak voltak köröskörül, legkevesebb tizenkettő, hogy össze
gyűjtsék azokba a megmaradt darabokat. 

M a ezt a jól ismert régi történetet a szent evangélium min t jó és örvendetes 
üzenetet közölte velünk. Ha gondolatainkban visszatérünk attól a domboldaltól a 
jelen pillanatba, láthatjuk, hogy a szükségletek a mai Európában is számos helyen 
fölülmúlják a szemmel látható forrásokat. Jézus tanítványaihoz hasonlóan nekünk 
is az a kérdésünk: Hogyan lesz ez elég ennyi népnek? 

Észrevehettük azt is, hogyan nőtt, sokszorozódott meg időközben az európai 
biztonság és együttműködés folyamata „három kosarának" a tartalma. Különösen 
azokra a „kenyerekre" gondolok, amelyek az emberi jogok és az információ-csere 
kosarába tartoznak. A legutóbbi években sokmillió ember találhatott ott kenyeret, 
aki a szabadságra éhezett. 

De ezt a fajta éhséget sohasem lehet véglegesen kielégíteni. Időről-időre újra 
visszatér. A szabadság és az önrendelkezés követelményei állandó követelmények az 
egyén és a népek számára. Ugyanígy a biztonság követelményei is, nem is említve a 
szükséges anyagi megélhetés követelményeit. S ezek a szükségletek nagyon is reáli
sak a mai Európában. 

I t t van hát az éhség valóban. I t t vannak a kosarak is. De lesz-e elég kenyér 
mindenkinek? Az elegendő kenyér láthatóan ma is hasonló tényezőktől függ, min t a 



Galileai- tenger partján, csaknem kétezer évvel ezelőtt. Megosztani a forrásokat olyan 
módon, ami biztosítja a gyengébb csoportok és régiók szükségleteit, ez szolidaritást 
kíván a „harmadik világgal" és az egész teremtettséggel. De ez a szolidaritás nem 
terem meg az önző szívekben. Föltételezi a szívek megnyílását olyan módon, ahogyan 
az nyilvánvalóan végbement Jézus körül, a Galileai-tenger vizeinél. 

Ez azt jelenti : pusztán a gazdasági és pol i t ikai struktúrák átformálása nem lesz 
elegendő Európa életre ébresztéséhez. Kontinensünknek is mélységes le lki és erkölcsi 
megújulásra van szüksége. Úgy hát ebben az évtizedben Európának - a három kosár 
mellett, amelyekkel már rendelkezünk - szüksége van az öt árpakenyér és két hal 
negyedik kosarára is: a megnyílt szívekre és a belső megújulásra. 

Ezért imádkozunk most: Jövel, Szentlélek, Te élő valóság, és újíts meg minket! Te, 
aki megnyitottad a kosarakat ott a domboldalon, nyisd meg a m i szívünket is! Jöjj, 
Szentlélek Isten, és újítsd meg Európát és Európa egyházait! Jöjj, Szentlélek Isten 
és újítsd meg az egész világot, az egész Teremtettséget, a Te teremtett világodat! 

(Fordította: Nagy Gyula) 

Jegyzet 
A Helsinkiben kiadott, eredeti angol nyelvű kötetből: Reconciliation and Hope. Sermons, Lec-
tures and Meditations from the Nineties (Kiengesztelés és reménység. Igehirdetések, előadá
sok és meditációk a kilencvenes évekből.) Helsinki, 1997. (90 lap) 14-16. lpk. 




