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Prédikáció    2013.12.08. 

 

Szeretet az Isten! 

Az elmúlt évek során sok mindent tanultunk és tudunk arról, hogy a 

világtól eltérően, Jézus milyen szeretetre tanítja az embert. Tanítja, mert addig, 

amíg magától értetődően, az érzelmeivel azonosítja valaki ezt, addig esélye sincs 

arra, hogy felfogja, megértse azt a szót, hogy ISTEN! 

 

Korábbi tanulmányainkban, a Hang tanításában, többféle megközelítésben 

kínálta fel Jézus a szeretet meghatározását. Ezek közül a legújabb, a legdöntőbb 

így hangzik: a szeretet elsősorban nem érzelem, hanem annak a jónak a tudatos 

akarása, amit az Isten is akar neki. Azt is megtanultuk, hogy áldozatvállalás 

nélkül a Földön, nincs szeretet. Ezen túl, a szeretet kétféle vonatkozásának 

hangsúlyozásával találkoztunk, nevezetesen az elméleti és gyakorlati szeretettel. 

Ugyanakkor alapvető, és meghatározó feladatként állt mindenki előtt a 

gondolkodás-átalakítás munkája, amely- ha már kétfelé bontottam- a szeretet 

tanulását állítja, kikerülhetetlen feltételként a középpontba. 

Ebben az időszakban, a szűkebb és tágabb közösségben, azzal majd 

mindenki egyet értett, hogy a szeretetet tanulni kell. Tanulni kell, mert minden 

közösségi, családi vagy párkapcsolati szeretet elképzeléstől, elvárástól eltérően, 

ez együtt járt a csalódással, a fájdalommal, a lelki szenvedéssel. Arra 

természetesen senki sem gondolt, hogy az érzelmekre támaszkodó szeretet 

szükségszerűen együtt jár a csalódással, hiszen még soha, senkinek sem sikerült 

egy másik ember, szeretet igényét maradéktalanul kielégíteni. Nem, mert senki 

sem lát bele a másik lelki szükségleteibe. Még akkor sem, ha az anya-gyermek, 

vagy éppen az egypetéjű ikrek kapcsolatát említem. 

 

Szinte a sarkaiból fordult ki a benső világunk, amikor először találkoztunk 

a Hang azon tanításával, amelyben azt állította, hogy a Jézus által tanított és 

felkínált szeretet, elsősorban nem érzelem. Új időszámítás kezdődött a Jézusi 

szeretet meghatározásával, mert az, aki megértette, és elhitte ennek az állításnak 

a mélységét és valóságát, a lelke legmélyéből érezte, hogy ez az igazság. 

Fenekestől fordult fel minden szeretettel kapcsolatos elgondolás, és egy új 

értékrendet kialakító gondolkodás-átalakítási munka indulhatott el. Ez a 

látásmód, nemcsak az ember és ember közötti kapcsolatban megélhető szeretet 

újraértelmezéséről, hanem az Istennel való kapcsolat újragondolásáról is szól. 

Bizony úgy néz ki, hogy a szeretet fogalmának újraértelmezése nélkül, soha sem 
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értettük volna meg azt a tanítást, amely arról szól, hogy az Isten érzelme, az 

emberével ellentétben, soha nem változik. Ezért is igaz az, hogy amikor a 

szeretetről beszélünk, akkor az Istenről beszélünk. Így, amikor a Jézustól 

tanult szeretetben teszünk, akkor a bennünk lakást vett Atya szeret általunk. 

Mindezt már jól tudjuk, de az eltelt évek arról is tanúskodnak, hogy 

minden ilyen irányú ismeret ellenére, nem nagyon sikerült szakítani az érzelmek 

szülte szeretet élményével. Nem sikerült szakítani azzal, hogy szenvedek, mert a 

legközelebbi családtagjaim sem szeretnek. Legalábbis úgy nem, ahogy arra 

nekem van szükségem. Bizony még ugyanúgy féltjük a felnőtt, 40-50 éves 

fiacskámat, mint négy vagy öt éves korában. Bizony többnyire mindent 

megteszünk azért, hogy az unokáink minden vágyát, minden kívánságát 

teljesítsük. Igen, mert szeretjük, és mennyire jó érzés azt látni, ahogy örül az 

ajándékoknak, és ezért mennyire szeret. 

 

Egy napilap olvasói rovatában találkoztam annak a 62 éves hajléktalan, 

négy felnőtt gyermek édesanyjának a levelével, aki azt kifogásolta, hogy a Bp.-i 

Önkormányzat, miért nem bocsájtja az üresen álló bérlakásokat az ő, és 

sorstársai rendelkezésére. Karácsony közeledtével eljátszottam azzal a 

gondolattal, hogy vajon milyen ajándékkal lepheti meg a négy gyermekét 

karácsony este, ez a hajléktalan édesanya. 

Nem tudtam kitalálni. 

Mint ahogy nem tudom kitalálni azt sem, hogy milyen gyermeki 

szeretetből táplálkozik az a pénzéhség, ami arra készteti a hőn szeretett 

kisfiamat, kislányomat, hogy kímélet nélkül forgassa ki mindenéből, a már 

többnyire segítségre szoruló szüleit. A tágabb körben értendő rokonokról nem is 

beszélve. E-közben, a ’ kiforgatlak mindenedből, ha hagyod ’ játék minden 

egyes szereplője arra vágyik, hogy boldog legyen, és szeressék őt. 

 

Jézus, a Mt.5;46,-ban található igéje szerint azt mondja a tanítványainak:” 

Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok ? Nemde a 

vámszedők is ugyanezt teszik ?” 

Ezzel, arra az örök erkölcsi értékre tanítja Jézus a tanítványait, hogy 

annak, aki Rá hallgat, azokat is szeretniük kell, akik nem szeretik őket.  

Akkor is, ha az a hatalom külső kényszerítő erejével lép fel veled 

szemben, mint ellenséged. Akkor is, ha mint ismerősként vagy munkatársként 
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szól, vagy tesz ellened. Akkor is, ha az a legbensőbb családi körödhöz 

tartozóként teszi ’jószándékból’, pokollá az életed. 

Bizony nagyon nehéz megtalálni arra a kérdésre a választ, hogy akkor 

őket, hogyan szeressem? Természetesen nem kerülhetem meg az első és 

legfontosabb kérdést, hogy végül is ki az ellenségem, mert csak ez után jöhet a 

következő kérdés, hogy azt, aki az ellenségem, azt hogyan is szeressem? 

Ezek a kérdések, mivel a kapcsolatainkról, az érzelmeinkről szólnak, a 

közösségi munkánkban időről-időre felszínre kerülnek. Elsősorban a legbensőbb 

családi kapcsolatok jelentik a gondot és a problémát, mert ebben a legszűkebb 

körben mutatkozik meg a legélesebben, és itt tud a leginkább fájni az, hogy ha 

nem szeretnek.  

Egy háborúban, az egymásra lövöldözők közül, senki számára nem 

kétséges, hogy ki az ellensége. Nyilvánvalóan az, aki meg akarja őt ölni. 

Bonyolultabb a helyzet akkor, amikor valamiféle külső érdekből 

kifolyólag, a hatalmi rend, barátként kezeli azt, aki valójában az ellenséged. 

Tovább folytatva a sort, az is kérdésként áll előttem, hogy a társadalmi 

kapcsolatok területén az, aki felmondta az állásomat, vagy a nagyobb 

haszonszerzés céljából csökkentette a fizetésem, meghiúsította az előléptetésem, 

az is az ellenségem? És az, aki a hentesnél becsap, a munkahelyemen kihasznál, 

a társaságban lenéz, a családban leszól az mind az ellenségem? 

Igen, meg kell tudnunk válaszolni azt a kérdést, hogy abban a családban, 

ahol az apuka, a fizetésének nagy részét rendszeresen elissza, az a 

családtagjainak az ellensége. Vagy azok a keresettel rendelkező gyerekek, akik 

eltűrik, hogy a szüleik az alacsony nyugdíj miatt fűtetlen lakásban éljenek télen, 

azok a szüleik ellenségei. Meg kell tudni válaszolni azt, hogy vajon a 

befogadott, és minden körülményében kiszolgált unokám, ha meglop, és 

kíméletlenül tesz tönkre majd mindenemet, miközben tiszteletlenül beszél 

velem, vajon az ellenségem-e? 

Testvérek! Igyekeztem ismert, és valós élethelyzetekkel érvelni annak 

bemutatására, hogy még az érzelmek háttérbe szorításával is, mennyire 

bonyolultnak és nehéznek tűnik annak eldöntése, hogy mint az ellenségemet, kit 

is kell szeretnem. 

Bizony a négy evangélium tanításában úgy néz ki, hogy Jézus nem csak a 

szeretetre tanít, nem csak a megbocsátásra szólít fel, hanem mint a Mt.6;24,-ben, 

a gyűlöletet is természetesnek tartja. Ezt mondja: „Senki sem szolgálhat két 

úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti,” 
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Egy másik igerésznél az még könnyen érthető, hogy Jézus így ismerteti 

meg a tanítványaival a Hozzá tartozás következményeit: amikor majd „Halálra 

ad pedig testvér testvért, és apa gyermekét és gyermek(ek) támad(nak) szülőkre 

(Mt.10;21,), akkor gyűlöletesek lesztek mindenki szemében az én 

nevemért,(Mt.10;22,). 

Azt is ki tudtuk bontani, hogy miért mondja Jézus a tanítványainak azt, 

hogy „boldogok vagytok, amikor az emberek gyűlölnek titeket és kizárnak 

körükből (kirekesztenek), szidnak és kivetik a neveteket, mint valami gonoszt, az 

Emberfia miatt.”(Lk.6;22,). Annak megértése viszont már komoly nehézséget 

jelentett, hogy a testet öltött Isten szeretete, miért vár el a tanítványaitól 

gyűlöletet? Mi több, a tanítványok legközelebbi hozzátartozóiról, a családjukról 

mondja: „ha valaki hozzám jön, és nem gyűlöli meg az apját és az anyját, a 

feleségét és a gyermekeit, a fi(test)vérét és a nő(test)vérét, sőt még a saját lelkét 

is, nem lehet az én tanítványom,”(Lk.14;26,). 

Nyilvánvaló, hogy Jézus arról a lelkületről beszél, amikor Miatta a 

családban, törésre kerül a helyzet. De hogyan ragadható meg a Jézus 

szeretetével összhangba hozható gyűlölet lelkülete? 

Ennek megválaszolásában a szeretet meghatározásából tudunk kiindulni, 

mert ha elfogadtuk azt, hogy a szeretet elsősorban nem érzelem, akkor a gyűlölet 

sem az. Azt is látnunk kell, hogy különbség van az Isten és az ember szeretete 

között, mert az Istennek nem kell dönteni a két úr között, hogy melyiket kedveli, 

és melyiket gyűlöli. 

AZ Isten szeretete nem tud gyűlölni, csak az ember, ezért joggal 

magyarázza Jézus a tanítványainak azt, hogy: „ Ha a világ titeket gyűlöl, 

tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatok.”(Jn.15;18,).Az pedig, aki 

Jézust gyűlöli, az a tanítása miatt teszi, és az el is akarja pusztítani. 

Bizony a világ gyűlölete nemcsak érzelemmel, hanem a tudatos ártani 

akarással is tele van. Tele van a szellemi sötétség minden önzésével, 

korlátoltságával, uralkodni akarásával. Viszont az a gyűlölet, amit Jézus 

feltételként fogalmaz meg, semmiképp sem hordozhatja ezeket a lelkületeket. 

Bizony ezen a területen is érvényesnek kell lenni, a gondolkodás-

átalakítás által való fogalmi tisztázásnak. Az, hogy mit ért a világ gyűlölet alatt, 

az mindenki számára ismeretes. De arra, hogy Jézus mit ért ez alatt, arra a 

választ, csak a tanításának ismerete adhat. Az-az ismeret, amelyben a gyűlölet 
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nemcsak egy tudatos elhatárolódást jelent azokkal szemben, akik a Jézusba való 

hitem, az Isten megismerésébe állított életem miatt, az ellenségeim lettek. 

A tanítvány, minden eddig tanult ismerettel szemben, nem tudja a másik 

embert úgy szeretni, hogy azt akarja, amit az Isten is akar neki. Nem mert a 

megtérése, a gondolkodásának az átalakítása az ő döntési hatáskörzetébe 

tartozik. Arról nem is beszélve, hogy azt, hogy ő hol tart a lelki szükségleteiben, 

az Isten iránti nyitottságban, senki más nem tudhatja csak az Isten. Ezért Jézus 

tanítványa csak úgy tudja szeretni a másik embert, hogy azt kívánja, azt teszi, 

amit szeretne, hogy tegyenek vele. Jézus tanítványa csak úgy tud gyűlölni, hogy 

az elhatárolódásában nem kívánja, teszi azt, amit a másik akar vele. Igen, mert 

az Istent és embert szeretés lelkületében való elhatárolódás gyűlölete, nem ismer 

szeretetlen eszközöket. 

Valójában minden megalkuvástól mentesen, azért határolódom el attól, 

aki az ellenségem, mert szeretem. Adom ezt a szeretetem. 

Közeleg a karácsony, Jézusnak a Fénynek, a Szellemi világosságnak, az 

ítélet nélküli szeretetnek, a bűntől való megszabadító testbe születésének 

ünnepe. Mindenki azon töri magát, hogy minél értékesebbet, szebbet, 

örömtelibbet ajándékozzon, adjon a szeretteinek. Mert minél többet adok, annál 

inkább látható, hogy mennyire szeretek. És ha szeretek, akkor elvárhatom, hogy 

engem is szeressenek. 

Bizony az érzelmeknek ebben az áradatában nem látható, hogy valójában 

senki, semmit sem adhatna senkinek, ha az adást, az Isten, nem adná 

lehetőségként az embernek. 

Kívánjuk ezért azt, hogy ebben a karácsonyi ünnepben lássa és élje meg 

minden felebarátunk, testvérünk és ellenségünk, hogy mindent, amit az ember 

ad, azt csak azért adhatja, mert ennek lehetőségét az élő Istentől, Jézustól kapta.  

Ámen! 

 

 

 


