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legnagyobb a szeretet.
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1 Korinthue 13,13 
1 Korinthus 13^-14, l/a
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Ahogyan as előző vasárnapokon a Bibliából megfogal
maztuk, hogy mi a remény és mi a hit, lígy most is azzal kezd
jük, hogy a Biblia feleletét keressük arra, hogy mi a szeretet. 
Annyit minden bibliaolvasó református keresztyénnék tudnia kell, 
hogy a szeretetne a Bibliának több szava van, s ez azt mutatja, 
hogy többféle szeretet is van. Más az emberi szeretet és más az 
isteni szeretet. Klasszikus példának a a János 21,15-17 versek
ben Jézus Krisztusnak Péterrel való beszélgetését szoktáls idéz
ni. Jézus azt kérdezte Pétertől háromszori "Szeretsz-é engm?"
S ebbeai az első két alkalommal az isteni szeretet szavát, az 
agapét használta Megváltónk. Péter pedig mináig csak ezt felel
tei "Igen, Uram? te tudod, hogy szeretlek tégedi" Be mindig csak 
az emberi szeretet szavát, a filót vette ajkára.

Nos, az egykoirinthustizenháromban, a szeretet himnu
szában az ogapéról, az isteni szeretetről van szó. Ez pedig oda 
vezet el bennünket, hogy meglátjuk! nem azt kell kérdeznünk, 
hogy mi a szeretet, hanem azt, hogy ki a szeretet. A Biblia fél
reérthetetlen, egyszeiíí üzenete, hogy letan a szeretet. /l Jn 
4,6.16/ letmi szeretetét "sok readben és sokféleképpen" kijelen
tette az embereknek. Szeretetének nyombát megtalálhatjuk a ter
mészetben, a történelemben és az emberi szívbmi. A maga igaz va
lóságában és szépségében azonban Jézus Krisztusban ismerhetjük 
meg az Isten szeretetét. A"Szeretet apostola", János így vall 
erről levelében! "Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete
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beiiniiiilc, hogy az ő egyszülött Piát elküldte as Isten e világra, 
hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük 
az Istent, hanem hogy 5 szeretett minket és elküldte az 6 Piát 
engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.” /L Jn 4»9-10/ Pál pedig 
azt mondja a Római levélben, hogy az Istennek szerelme kitölte
tett a mi szívünkbe a Szentlélek által, ki adatott nékünk./5,5/ 
Az idézett két bibliai ige is megmutatja nékünk, hogy az igaz 
szeretet a hit által lehet a miénk, e hogy az igaz szeretet ál
dozatos szeretet.

Hit által részesedhetünk benne.

Milyen világosan mondja Isten Igéje; "Istennek szerel
me /agapéje/ kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által." 
Mivel Isten maga a Szeretet, ahhoz, hogy ebben a Szeretetben 
részesülhessek, dt kell befogadnom. Nagy tanítónk, Kálvin így 
mondja ezt ; .egyedül a hit az, amely a szereteV^lsőben ben
nünk nemzi •"

Aki tehát nem akar megmaradni az emberi szeretet in
goványos talaján} akinek szíve vágyik olyan szeretetre, amilyen
ről a szeretet himnusza is beszél, az őszinte szívvel mondja el 
imádságként Pálóczi Hoinráth Ádármak, a volt debreceni diáknak, 
majd ügyávéd, mérnök, gazdálkodónak, Csokonai költői nagysága 
első felismerőjének az ismert énekét;

"Add nékünk is letenünlt 
a te áldott Lelkedet,
Szent táíz adja érzenünk 
Éltető kegyelmedet}
Adj hitet, szeretetett 
Lelki boldog életet." /375,7/

Á'a igaz szeretet áldozatos szeretet.

Alig van szép magyar nyelvünkben még egy fogalom, amely
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annyira "hitelvesatetté" lett volna, mint a szeretet. S valljuk 
meg bim'bánottal, hogy ebben mi, egyházi emberek is részesek va- 
gyimk. Olyan sokszor oly elragadóan beszéltünk a szeretetről, s 
olyan szeretetlenül cselekedtünk* Elfelejtettük a nagy tanítást, 
hogy ne szóval és ne nyelvvel szeressünk, hanem cselekedettel 
és valósággal* /l Jn 3,18/

Félreérthetetlenné kell tennünk, hogy a Jézus Krisztus 
gyülekezetében a szeretet nem prédikáció-téma? nem filozófiai- 
probléma; nem valamiféle különös-érzés, hanem áldozat* Isten nyil
vánvalóvá tette előttünk Jézus Krisztusban, amikor Szerelmes Fi
át irántunk való szeretetből áldozattá tette érettünk* Érthető, 
ha ennek kijelentése után ez áll Bibliánkban* "Szeretteim, ha 
így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást." 
/I Jn 4,11/ Sőt tudjuk a Bibliából, hogy nemcsak egymást, hanem 
mindenkit, még ellenségeinket is.

"A szeretet az ür megváltott népének nagy adóssága", 
&hogyoxi olyan találóan és igazán mondotta Spurgeon. Igen, ez a 
mi nagy adósságunk. Ezt követeli tőlünk Isten törvénye és ezt 
várja tőlünk a világ. S mert valóban adósságunk, amit folyton 
törlésztenünk kell, azért énekeljük mi oly gyakran Luther énekét* 

"ó szeretet, áraszd ránk meleged.
Hadd kóstoljuk édességedet;
Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk.
Egyességben és békében éljünk.
Könyörüljél." /234,5/

legnagyobb a szeretet.

Elérkestünlc alapigénknek ahhoz az üzenetéhez, mely azt
mondja neldMií;, hogy leiPnOiTfobb a szeretet. Nagyobb a hitnél, na
gyobb a reiiiánységnól. - így van, mert Isten maga a Szeretet. De 
így van-e ez a mi életüíilcben? Úgy vallanak-e rólunk az emberek,
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hoQj esek olyan emberek, olyan reformátusok, akiknek nagy a hi
tük, nogjr a reményeégülíi, de a le£piia£iyobb a saeretetük? Én félek, 
hogy sokszor látjáli kishitűségünket, sokszor tapasztalják re
ménytelenségünket, de leggyakrabban azt, hogy annyira híjgával 
va£3''unk az igazi, áldosatvállalé szeretetnek!

Megmarad a szeretet*

legyünk végül hangsúlyt alapigénknek erre az üzeneté- 
rej megmarad a szeretet* Ezt a 8* vers így is kifejezi* "A sze
retet soha el nem fogy*" Hát ilyen a mi szeretetünk? Hem, a mi
énk, a belőlünk való, az emberi szeretet az nem ilyen* Mennyi, 
de mennyi példa van arra, hogy elfogy a szeretet* Sokszor akkor 
fogy el, amikor legnagyobb szükség lenne rá! Hány öreg élet ke
sereg szívében, szenved magányában, mert gyermekeik szívéből el
fogyott a szereteti Mennyi hitves ©aésztődik, mert napról-napra 
tapasztalja, hogy elfogyott a másik szívében a szereteti

Ke, ó ne fogodkozz! He mondd, hogy ha a többiek szí
vében elfogy is, a tiédben megmarad* Vigyázz, lígy járhatsz, mint 
Péter* Hem szól addig a kakas, míg szégyent nem hozol a Szere
tetne. Egy Valaki volt csak, aki tudott mindvégig szeretni. Jé
zus Krisztusról ezt jegyezték fel* "szerette az övéit e világon, 
mindvégig szerette őket," /Jn 13,1/ Mindvégig szeretni, mindha- 
líÁlig szeretni, ehhez kérjünk erőt a mi hűséges Megváltónktól!

Közös imádságként énekeljük finn testvéreink énekét, 
különösen is ügĵ elve ezen a vasárnapon a 4-versérei

"Jöjj, királyom, Jézusom!
Szívem, íme megnyitom...
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Van hatalmad rá, tudom,
MÍveld, édes Jézusom 
Hit, remén̂ r és szeretet
Töltse be a szívemet." /464,4/ Ámen.


