
szemlélni: .Úgy szerette lsten a vil ágot . .. • - . Ne szeressétek a vll áqotl "
Az első mondat a szeretet leáradásának kezdő aktusára vonatkozik, a máso
diknak távlata a már megvalósult (Igazában teológiailag elővételezett) esz
katológia . amelynek alapján az elítélt és kárhozott világ szerétetéről termé
szetesen nem lehet szö,

Szent János taní tása a szeretet drámáját szemlélteti. Legteljesebb,
legösszefoglalóbb szövege a szeretetről az e l ső levél 4. fejezetében talál
ható, ahol a jól ismert szavakat is olvassuk: .Szeretet az lsten: aki a szere
tetben van, Istenben van és lsten őbenne: Ezek a szavak a maguk módján
a búcsúbeszéd tanítását foglalják össze : az üdvtörténet fo rrása és célja a
szeretet. Forrása: az örök isteni szeretet az Atya és Fiú között. Célja: ennek
a szeretetnek a megvalósulása közöttünk és bennünk. A mi szeretetünk a
megtestesült Ige bennünk élésének megjelenési formája . az lsten látható,
világban megmutatkozó önközlésének emberileg megtapasztalha tó kifejező

dése mind en időn . minden nemzedéken keresztül .

Eugen Walter

A LEGNAGYOBB ADOMANY ÉS LEGFONTOSABB ERÉNY

IK or 13

Ez a fejezet már r égóta "a szeretetről sz ölö Énekek éneke" nevet
kapta. 13 verse kiál lja az összehasonlítást a világirodalom legszebb da
rabjaival , jóllehet a szerző nem törekedett ilyesmire.

Három "ha"-val kezdődő mondat az első "stró fa" (1·3. vers) alaki
váza. Ezek nem irreális mondatok, nem önkényesen fölvetett esetek;
sőt leh etséges és mérlegelendö lenne, ho gy igy fordítsuk öket: Ha az
embe rek vagy az angyalok nyelvén szélek, de szeretet nincs bennem . ..
Hiszen Pálban valósággal sok megvan azokból az adományokból, ame
lyeket itt felsorol. Igaz, még fokozza őket. Elmegy a végső határig,
mert még akkor is igaz marad az, amit mondani akar, sőt akkor még
hatalmasabban kitűnik, mi mindezzel szemben a szeretet . A felsorolt
adományok és csodák mind nagyok - de a szeretet előtt föl dig kell
hajolniok. Figyeljük meg, milyen fontos, hogy Pál mind a hár om rnon
datot első személyben fog almazza, tudniillik csak így lehet ilyen radi 
kálisan kif ejezni: semmi sem vagyok. Ez az egyesszám első személy
ti. l egta pintatosabb módja annak, hogy önbírálatra segitse a tö bbieket,
anélkül, hogy nyersen és kereken a fejükhöz vágná: ügyet sem vetek a
legnagyobb karizmáítokra sem, ameddig hiányzik bennetek a szerete t .
Természet esen azért kezdi a nyelveken beszéléssel , mert a korintusiak
éppen ezt értékelt ék igen nagyra.
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Akit eltölt az Isten, akit m egragad a Lélek , annak nemcsak a szive,
ha nem a szája is túl áradhat. talán nem is történhet másképp. Azok,
akiket akkoriban a Lélek megragadott, mindenesetre megpróbálták kí
mondani a kimondhatatlant, vagy kié nekeini magukból, megkís érelték
a szavakból és lélegzetből a legvégsőt kipréselni, amire a beszélt nyelv
módot adott. De aki ilyen elragadtatva beszél, az éppenséggel nem
nagyon tudja kif ejezni magát. Megeshet , hogy miközben egész szemé
lyiségét beveti, inkább sajátmagában tetszeleg, mint a többieknek hasz
nál. A tö bbieket pedig, az eksztatikus jelenetek szemtanúit, ez hamis
kíváncsís ágra vagy irigységr e ösztök élheti. Tehát lényege szerint és
Isten felől nézve az ilyen beszéd üres és tartalmatlan is lehet . A "zengő

érc vagy pengő cimbalom" drasztikus hasonlatára Pált talán az is
késztette, hogy pogány istentiszteleteken használtak ilyen hangszereket,
sőt Korintusban állítólag hi res hangszerípar volt.

Lényegéb en azonban ugyanez érvényes a karizmákra, amelyeket az
apostol m agukban véve többre értékel a nyelveken besz élésn él. A "pró
fétálás" nemcsak a jövendő megjóslása, hanem mint sugalmazott be
széd a szi v rejtett dolgainak felfedése is, hogy felrázzon és vigasztaljon.
"Isten titkainak ísmeretén él" az apostol nem annyíra új kinyilatkoztatá
sokra gondol, mint inkább az összefüggések megértésére. Az igazi teo
lógus is az, aki nem csupán tö rténeti módszerekkel kezeli a szent ira
to kat, hanem igazán azt fedezi fel, érzi meg bennük, "amit Isten akart
ezzel mondan í", Ezt nevezhetnénk a hit megismerésének. Innen azután
az apostol rá tér a hitnek egy másik oldalára, amelyet Jézus szava nyo
mán "hegyeket elmozdítónak" nevez (Mt 17,20>' De az ilyen csodával
megerősített hit is semmi lenne a szeretet nélkül. Ha elgondolhatatlan
na k tűnnék előttünk, hogy val akiben ilyen hit lehetne szeretet nélkül,
akkor tanuljuk meg a hegyibeszédből, hogy val aki Jézus nevében ör
dögöket űzhet ki , és m égis azok közé tartozhat , akiket ő nem ismer
(Mt 7,23).

Ahol azonban a szeretei nagy miiveit cselekszik , nem csupán nagyo
kat, hanem igazán a legnagyobbakat, ott csak m eg kell lennie a szere
tetnek? Igen is meg nem is! Bizonyos , hogy a szeretet ilyesmit cselek
szik - de az ilyen cselekedet még nem az igazi szeretet csalhatatlan
bizonysága. Ahol a szeretet ilyen kifejezetten hősies cselekedeteiről

van szö, igazán nehéz arra gondolni, hogy nincs egyúttal szeretet is .
Itt éri el a felsorolás a kritikus csúcsot. De számot adhatunk magunk
nak arról, hogy az ember olyan tetteket is öntetszelgésből csinálhat,
amelyekb en úgy látszik, és úgy is gondolják róla, hogy mindenestül
odaadja magát embertársainak. Lehetséges az a szö rnyű dolog, hogy
az ember a karitász műve í által kihúzza magát a szeretet alól.

Micsoda hát az a szeretet, amelyről olyan nagyot mondtak nekünk?
Erre a középső st rófa (4-7. vers) felel. De hogyan? Aki az első strófa
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fokozásai után idáig ér, annak ez a felelet először szükségképpen csa
16dást okoz. Semmit sem találunk többé a mondatok nagy lendületé
ből. Egyszeruen, mesterkéletlenül sorakoznak egymás mellé a kijelen
tések, számlálja föl a levél a szeretet tizenöt tulajdonságát. Ez igaz, de
mély oka van. S aki ezt fölismeri, annak csal6dottsága lelki haszonná
és vigasszá változik.

,.A szeretet .. . " Honnan tudja ezt az apostol? Egyszeruen esz
ményi vonásokat állított össze itt? Semmiképpen . Egy kép lebeg előtte,

amelyről leolvassa. Pontosabban sz6lva k ét kép: egy pozitív és egy
negatív. A pozitiv kép Jézus Krisztus lénye, akiben Isten szeretete em
beri m6don nyilatkozott meg. A negatív pedig a korintusi egyházközség
viselkedése. A szeretet itt következő meghatározásait vonásr ól-vonásra
megérthetjük ebből a két képből.

Nem akarunk minden sz6t megtárgyalni, inkább néhány nagy szem
pontot adunk meg, amelyek lehetővé teszik az áttekintést és behato
lást. Az első főbenyomás talán az, hogy nagyon mindennapi dolgok
hangzanak el. Igen, ez bizonyos: éppen olyanok, amelyek me g óvnak att6l
az illúzi6t6l, mintha megvolna bennünk a szeretet, ezekben az elemi és
j6zan mozzanatokban pedig szabadjára engedhetnénk magunkat. Sem
mire sem megyünk itt túlárad6 érzelmekkel; nagyon vitézül ki kell tar
tani, hogy például türelmesek legyünk és j óságosak maradjunk, hogy
ne gerjedjünk haragra és az elszenvedett rosszat ne hozzuk elő újb61,
ne hányjuk hangosan vagy halkan a másik szemére.

H a a felsorolt vonásokat pontosabban m egvizsg álju k , akkor hama
rosan rájövünk, hogy itt inkább hősi követelményekről van sz6. Persze
ha követelményekrőlbeszélünk, rögtön ki ke ll javíta ni m agunkat: ezek
a magatartási m6dok egyáltalán nem követelményként jelennek meg,
hanem egész egyszeruen arról van szó: a szeretet ezt te szi, a szeretet
ilyen. Ha megvan benned a szeretet, akkor mindez nem nagy dolog.
Legalábbis nem fogsz belőle nagy dolgot csinálni, sem m ások, sem
saját magad előtt.

De hogy minden tart6zkodás ell enére is valami egészen szokatlan
magatartás leírásár ól van itt szö, azt különösen az a megfigyelés erősíti

meg, hogy a leírás nagyrésze negatívumokkal történik: nyolcszor ta
láljuk azt, mit nem tesz a szeretet. Ez csak azzal függhet össze, hogy
a megfelelő pozitív kifejezések egyszeruen azt írják le, amilyen az em
ber természettől fogva, ahogyan emberek között többnyire történik.
Hogy ne így történjék, ahhoz egy hatalmas erőre van szükség, amely
az embert úgyszólván ár ellenében engedi úszni. Mindezenközben külö
nösen is kitetszik az, mit lát az apostol a korintusiakban ...

Egészen másfajta azután a négy utols6 fordulat. Szerencsére még
sem elég a szeretetről csak tagadó formáb an beszélni. Hiszen ez a leg-
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pozitívabb dolog, ami csak lehetséges , éspedig minden oldalon. A sze
retet kitölti a j6 nak minden lehet öségé t, minden terét. Ezért hangzik
fö l négyszer egymásután ez a diadalm as "minden" . Ha nem a szer étet 
ről mondanák ezt, akkor belső vakmerőség vagy túlzo tt külső köve
telés lenne. Csakis a szeretet lehet olyan gaz dag abban, ami idelenn
belőle kiárad, hogy nem merül ki azonnal vele, am int külö nben mín
de n emberi erő kim erülne. A .míndonv-t persze az apostol éppen olyan
védhetetlenül mondja, mint amikor igy sző l : .zníndenkínek mindene
lettem". Az ilyen kifej ezések j6 akaratú m agy a rázato t igényelnek. Mer t
term észetesen vannak olyan es etek, amikor az igazi szeretetnek föl
ke ll fedníe valamit, amikor a nagyobb sze rétet éppen abban áll, hogy
könyörtelenűl ragaszkodik a helyes mértékh ez. H iszen a szeretet elvá
laszthatatlan az igazságt6l. Szereti a békét, de ne m mindenáron, mert
az ell enére volna az igazságnak. De az, hogy még ott is remél, ahol
már igen sokszor csal6dott, tulajdonképpen sohasem vezeehet vagy
nem magyarázhat6 rosszra. És er re m índannyía 1 rá vagyu nk ' 1 alva.
Éppen azt nem szabad soha felednünk , hogy az aposto l elsősorban nem
a m i szeretetünkről beszél, hanem m ag ár ól a szeretetről , az pedig Is
ten szeretete, és a mienk abban a mértékben, amennyire Is ten szeretete
hata lom ra jutott bennünk.

Ebben az összefüggésben talán röviden kitérhetünk a r ra az egyesek
szám ára elkerülhetetlen kérdésre is: milyen sze etetet dicsőit ez az
"énekek éne ke". az isten- vagy az emberszeretetet? Erre azt ke ll felel
nünk , hogy végső soron itt nincs, mert nem lehet különbség. E z a ket
tő végső soron egy, akkor is, ha egyik va gy másik konkrét vonást csak
Istenre vagy csak az embertársra lehet al kalmazni .
Forrás : Eugen Walt Er: Der erste Br ief an die Korinther. Gcistli che Schr iftlesung 7
Patrno s Verl ag. Düsseldorf 1969.

Löffler Mária

HETVENH~TSZER

Jé zus t egyszer megkérdezte Péter: .Urarn, hányszor vétkezhet ellenem
fe lebarátom, hogy megbocsássak neki? Talán hétszer?" Jézus felelete ez
volt: . Mondom neked, nem hétszer. hanem hetvenhétszer" (Mt 18.21-22. vö.
Lk 17,3-4). Vagyis mindig.

Szembetún ö. hogy Krisztusn ak ezt az utasítását sok es etben e lhanyagol
juk. Söt azt is láthatjuk, hogy éppen a .Iegbuzgóbb" keresztények ítélik el a
legkönnyebben felebarátjukat. Mi lehet ennek a következet len magatartásna k
az oka?
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