
A   v  i  s  s  z  a  n  y e r t   s z e r e t e t. 
Textus:Róm.l3 ,lo v.

A törvény betöltése a szeretet.

A Reformációban ujramegértett ige nemcsak Istennel hozta uj 
viszonyba az embert,hanem a másik emberrel is.Isten a nagy 
Rendteremtő,aki rendbehozta kapcsolatát az emberrel rendet 
akart ember és ember között is.Isten van annyira "humánus" 
gondolkozásu hogy sogasem elégszik meg azzal,hogy az embernek 
csupán u.n."hitkérdéseit" oldj a meg.Mindegyikünk szivében azért 
teremt hitet,hogy ez szeretetként nyilvánuljon meg az emberek 
felé.A reformátorok bizton hitték,hogyha Isten igéjét tisztán és 
igazán tanitják,hirdetik akkor az ember és ember közötti élet is 
rendbe Jöhet.Hitték,hogy Krisztus aki Magáról mondta"Én vagyok 
az Ut..." igazán Ut nem csak az Atyához,hanem a másik emberhez is. 
Szeretetünk a törvény betöltőse,summázása.A Reformációban ujra 
hangzott az élő igehirdetés arról,hogy amint Isten felé csak a 
hit lehet a magatartásunk/bizalom a könyörülő Istenben ,aki előtt 
csak kegyelemből állhatunk meg/annyira emberek felé mint keresztyé
nek csak szeretettel fordulhatunk.Egyszerüen érthetően hirdették 
megint a szeretet parancsát.Ahogyan Jézus a sok sok tv.t leegysze
rüsitette "uj parancsolattá",vagy ahogyan Pál apostol textusunkban 
az életben tájékozódó keresztyéneknek summázza a törvényeket,ugy a 
reformációban is u jra hirdettékEmberek felé egyedül szeretettel 
fordulhatunk,ha keresztyének akarunk lenni és maradni.Ami igteni 
az mindig zseniálisan egyszerü , csak az ember csüri csavarja a 
dolgokat.Az isteni mindenki számára érthető,csak  az emberi Gondol
kodás komplikált és sok-sok magyarázatra szoruló.
Szeretetünk viszontszeretét."Szeret az Isten" ezt halljuk meg az 
evangéliumban és hogy ezt meghallottuk csak ugy tudjuk megmutatni, 
hogy szeretjük viszont - a  felebarátunkat,hiszen Isten láthatatlna, 
de felebarátja ink láthatok.Szeretetünk forrása igy Istenben van,aki 
a szeretet Istene/II.Kor.13,11 /.Az Ő szeretetébe kell belegyöke
reznünk,hogy ne csak pillanatnyi fellángolás legyen a szeretetünk 
Ef.3,18!  Benne van Erő,ahhoz,hogy tudjunk szeretni.
Szeretetünk Isten ajándéka,a kegyelmi ajándékok egyike.A szeretet 
himnusza I.Kor 13 fejezet a 12 f ejezet folytatása ,ahol pedi g a 
kegyelmi ahundékok felsorolásáról van sző.A legnagyobb kegyelmi 
ajándék.Mindlg csoda és nerr- természetes ahol megvalósul a 
szeretet.Sohaesem emberi produktum.
Szeretetünk helyes látás kérdése.Jól látjuk,hogy az ember 
lényegéhez nem tartozik a bün/ez a manicheus tévelygés,Fl a c i us 
tanitása colna,szószékeinkről és gyakran hallható eretnekség!/ 
hanem csak olyasmi ami az ember természetéhöz hozzátapadt,egész 
életünkben meg nem szabadulunk tőle ,de nem vagyunk azonosak vele 
A bün különbözik tőlünk!Isten mindig különböztet a bünös ember bü 
és a bünös e m b e r  között.A bünt utálja, a bünös embert halá 
san szereti. Jezusná Jól látjukn ezt az isteni magatartást. Nem 
hagyta jóváa bünös asszony büneit és nem biztatta azokra, vagy 
Zakeus harácsolását nem dicsérte és bátoritotta további kapzsj 
de ezek e lenére is szerette őket.Senki sem sülyedhet olyan 
mélyre,hogy Jézus ne szeretné.Mert Ö jól tud disztingválni.Sem 
sem lehet olyan mélyen,hogy jogunk volna nem szeretni őt.Mások 
büneit utáljuk/ a magunkéit is/ de az embert nagyon szeretjü 
Szeretetünk mindenkire kell hogy kiterjedjen. ! Barátra hisz
Jézus barátunkká lett Jn l5 , felebarátra ,hiszen Jézus minden 
barátja lett Gal 5,14,Jak 2,8. ellenségre Mt.5 44.Luk 23,34 
I.Pét,2 23.Jézusban Isten testvérünkké lett,irgalmas feleba 
tunkká.A gyülölet,visszafizetés,bosszúállás seni felé sem 
jogosult!R-12,17- I.Thess 5,15-A Keresztyénség szava :testv 
régi szó ujtartalommal."Testvér,testvérem a legszebb szó a 
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Szeretetünk Krisztus életstilusa- Hogy milyen a keresztyén szeretet 
arról Pál I.Kor 13 ban ir ,amit akár Krisztus életrajznak is felfog
hatunk.Nemcsak a szeretet himnuszának hanem Krisztus himnusznak, 
ha a szeretet szó helyébe mindenütt a Krisztus szót tesszük.Krisztus 
elibénk élte mit jelent szeretettel fordulni a másik ember felé: 
feltétel nélkül szeretni,nem aszerint,hogy megérdemli a  másik,vagy 
éppen méltó e a szeretetünkre.Nem szóval szeretni /I.Jn.4,7/ hanem 
valósággal kézzelfoghatóan,józanul.
Szeretetünk e világi. létünk alapja. Szeretet nélkül semmik 
vagyunk I .Kor 13,2.Nincs hitelünk az emberek előtt ,nem hiszik 
el az evangéliumot sem,amit prédikálunk.Csak ha szeretünk, 
marad bennünk ,nálunk az Isten /I. Jn.4,16/Nagy tudományunk, 
hegyeket mozgató hitünk sem ér semmit,vagyis nincs haszna az 
emberek között szeretet nélkül.
Szeretetünk nagy hidverés. A bünben az ember nemcsak Istentől 
kerül végtelen nagy  távolságra,hanem a másik embertől is.
Messzebb vagyunk egymástól ,mint a csillagos égbolton a 
csillagok egymástól /v.ö.Tóth Árpád Lélektől lélekig c.verse/ s 
közöttünk a jeges ür.Mint nagy folyó két partján állunk szemben 
egy-mással ,nincsen hid közöttünk.A szeretet a hid,Jézus a nagy 
Hidverő!
Szeretetünk az ismertetőjelünk.Nem jelvények /Luther rózsa,nyakban 
viselt kereszt stb/amikról felismernek bennünket,hanem a szeredet 
cselek edetei /Jn.l3,35/Arról ismernek meg titeket,ha egymást 
szeretni fogjátok... Jézusnak ezek a szavai 2ooo év alatt sokszor 
beteljesedtek.A hires Diognétoszi levél éppen ugy ir a keresztyének
ről "Mindenkit szeretnek..." ,mint Aristadés athéni szónok Hadrianus 
császárhoz irt levelében a második század elején:"A Keresztyének 
szeretik egymást,ha idegent látnak magukhoz veszik,ugy örülnek néki, 
mint valóságos testvérnek,hiszen nem test,hanem lélek szerint 
nevezik egymást testvérnek....Ez valóban egy uj nép és van 
bennük valami isteni."- ez az isteni é ppen a szeretet volt.
Ma is szereteteünk az ismertetőjelünk.Gondoljunk csak az elmult 
nyár nagy volág eseményeire a Lipcsei Kirchentagra és az Evanstoni 
Naggyülésre.A kettészakadt világban lehetünk összekötő kapocs,a 
szeretet,sohasem a gyülölet hirdetői!

A Reformációban ujravisszanyertük azt a Szabadságot,hogy szeret
hetjük az embert,hiszen Isten is szereti.Eltünt a zárdában élő 
szüz ideálja és a szerető édesanya lépett helyébe,eltünt a "magasabb 
életstilusu szerzetes ideálja"’ és az emebereket nagyon szerető 
közöttük élő és jól szolgaló tanitvány maradt meg. 
Selma Lagerlőf irja egyik regényének végén,arról a sokat hányatott 
ev.papról,aki mindent az "Ur akarata szerint " akart tenni ééetében 
s közben mindig messzebbre került az emberektől -öreg.templomból 
kifelé tartó asszonyok ajkára adva a szót:"Most mán az embereket 
is szereti a mi Tisztelendő urunk,eddig csak az Istent szerette".
Ez a teljes keresztyén élet.Ha valaki csak az Istent akadja szer 
hi :hite rajongássá fajul,ha valaki csak az emebereket:pgánnyá 
válik.Emberszeretet nélkül a Reformáció rajongó szektáskodásba 
fulladt volna,Hit nélkül humanizmussá fajult volna.A Reformáció 
a teljes keresztyén életet hirdette:hitet és szeretet együtt,por 
sabban szólva a Reformációban Isten u jra megajándékozott mindke 

A Reformáció népe ma is kell hogy a családban,társadalom 
népek között jól szolgáló,szerető szivü emberekből álljon.
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