
Szeretetsirató
„A szeretet soha el nem múlik” (1Kor 13,8)

Örök szeretetre vágyunk, olyanra,
amely átvészeli még a halált is, amely
túlél bennünket. Ígéretünk van rá –
mégpedig bibliai. A költõk errõl éne-
kelnek, az irodalom halhatatlanjai is
errõl írnak. Mégis, mire megöreg-
szünk, szemünk elõtt sorjázik a ta-
pasztalatok tömkelege, miszerint a
szeretet bizony halandó. Nagyon is
az. Még el sem mentek barátaink a
minden élõk útján, de már meghalt
közöttünk a szeretet. Még az is, amit
pedig a sírig vállalni gondoltunk. A
legnagyobb baj, hogy szó nélkül, ész-
revétlenül is eltávozhat tõlünk éle-
tünknek ez a leglényegesebb tartozé-
ka, és gyakran elgyászolatlanul ma-
radnak öröknek hit szerelmek,
„igazi” barátságok, családi kapcsola-
tok. Mert mire a koporsóba kerülnek
ennek az érzésnek a „hozzátartozói”,
felismerhetetlenül holtmerevvé vál-
hatnak azok is, amik pedig egykor él-
tetõ, szívet megvidámító-megmelegí-
tõ történések voltak közöttünk. Akad
siratnivalónk: talán nem is annyira el-
költözött szerettünkért, mint az iránta
érzett, idõ elõtt elpárolgott szerete-
tünkért csorognak olykor az illendõ-
ség könnyei.

Hallatlanul nagy ajándéka az élet-
nek, ha velünk halhatnak meg szere-
tetkapcsolataink (és akkor hol va-
gyunk még a bibliai el nem múló-
tól?). Ha ezek a mély kötõdések nem
foszlanak szét egyre fokozódó önzé-
sünk közönye, érdektelensége miatt,
ha nem hûl ki elõbb a szívünk, mint a
testünk. Ha barátságaink kibírják le-
épülésünket, lelki-fizikai széthullása-

inkat, azt, ami még nekünk is elvisel-
hetetlenül nehéz: hogy darabokban
halunk meg. De azt még valahogy
csak túl lehet élni, hogy egyik másik
szervünk felmondja a szolgálatot,
azokra még kitalálhat az orvostudo-
mány mûvi korrekciókat, de ha egy
embert megromlott szeretet-tetemek
szaga lengi körül, az a legbiztosabban
ölõ méreg. Ez a fojtogató légkör válo-
gatás nélkül beront, és megront hívõ
és hitetlen házasságokat, egykor erõt
adó és tápláló kapcsolatokat, munka-
társi közösségeket.

„Tekintsetek életük (és – mondhat-
nánk – szeretetük) végére, és köves-
sétek hitüket”(Zsid 13,7) – figyel-
meztet az Írás. Hol és hogyan végzõ-
dik bennünk és körülöttünk az, amit a
korinthusi levél a legnagyobbnak ne-
vez? (1Kor 13,13) A szeretet – jólle-
het Istentõl ered – mégis, ha em-
ber-esemény, világrajövetelének he-
lye, szülõméhe, dátuma és
elhalálozási ideje van. Még siratói is
talán. Jaj annak, aki körül sokasodnak
a friss szeretet-hantok! De melyi-
künknek a lelkén nem száradnak gon-
datlanságból elkövetett szere-
tet-pusztulások?

A végelgyengülõ test gondozása
mindig több-emberes feladat. Na-
gyobb figyelmet érdemelnének a vé-
gelgyengülõ szeretetek! Ne hamar-
kodjuk el a halálukat! Gondozásunk-
kal, törõdésünkkel, sebeket kötözõ
ápolásunkkal marasztaljuk õket leg-
alább saját életünk végéig! Romjai-
ban is lehet értékelni azt, ami egykor
csúcsokat döntött! Az a fenyegetett-

ség, hogy
meghalhat
körülöttünk a
szeretet, le-
gyen fonto-
sabb még az
életünknél
is! Mert ha
erre nem fi-
gyelünk,
még a krisz-
tusinál is kí-
nosabb halált
halunk –
akármilyen
puha fekhe-
lyen végez-
zük is be. A
keresztre fe-

szítés szenvedése a legborzalmasabb
bûnözõkivégzés volt ugyan, és a
Mesternek gyötrõdve kellett végig-
néznie, hogyan huny ki a szeretet so-
kakban idõ elõtt, még a tanítványai-
ban is. De álltak a kereszt tövébe né-
hányan, akikben ez az érzés túlélte a
megszégyenítõ kivégzést. Akik, ami-
kor látszólag már semmit sem segít-
hettek, egy valamit mégis tettek: „ha-
lálosan” szerettek. Átmentették vérzõ
szívük melegét az „elvégeztetett”
utánra. Ez a szeretet soha el nem
múlt. Még ha múlékonynak tûnt is,
feltámadt, mert Isten volt benne.
Ezért tudott még holtan is megeleve-
nedni, és csodálatos szeretet-élesztési
mintákban testet ölteni (például: Jé-
zus és Péter a Tibériás-tengernél Jn
21).

A bibliai biztatás élteti bennünk azt
a hitet, hogy halandó testünket halha-
tatlan szeretet járja át, és vesz lako-
zást benne, akár a fejlõdés, akár a
széthullás stádiumában vagyunk. Ne
engedjük ezt eltávozni tõlünk! Ma-
rasztaljuk még az utolsó leheletünk-
kel is!

Egy sötét álomrészlet képzõdik
meg bennem. Meghalni készültem,
amibe bele is nyugodtam, de az na-
gyon fájt, hogy elõbb engedték el a
kezem. Úgy éreztem, jogtalanul na-
gyot kaszált a halál: elõbb vitte el (tõ-
lem, belõlem) a szeretetet, s egy idõre
hátrahagyott engem. Ez a semmi nél-
kül maradás volt a legkínzóbb.

A halandóság programja belénk
van írva. De testünk halála felülírható
hitünkkel, a feltámadás reménységé-
vel. A fizikai pusztulás – akármilyen
fájdalmas is – még csak-csak elfo-
gadható, természetesnek mondható,
viszont a szeretet korai elvesztése
„természetellenes”. Mert az – Ígéret
szerint – soha el nem múlik. Túl kell,
hogy éljen bennünket, hogy velünk
legyen láthatóan vagy láthatatlanul az
utolsó percekig, és az örökkévalóság-
ban. Földi létünkben a szeretet kéz-
zelfoghatóságáról nem kell lemonda-
ni. Elégedjen meg a Halál azzal, ami
az övé: ami halandó. De ne engedjük,
hogy megrontsa, s martalékává tegye
bennünk és körülöttünk azt is, ami Is-
tentõl való, ami el nem múló!
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