
Ez 33,7-10; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20
„Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel!”
Ezekben  a  tanévkezdési  feladatokkal,  valamint  a  koronavírus

veszélyének  összevisszaságaival  teli  napokban  különösen  is  jó
visszakoncentrálnunk  arra,  ami  a  leglényegesebb,  arra,  amivel  egyedül
tartozunk egymásnak: „Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös
szeretettel!”

Érdekes, hogy a kölcsönös szeretetet tartozásként említi a Szentírás.
Többek között  azt  sugallja  ezzel,  hogy valamiképpen már eleve adósok
vagyunk  a  szeretetben.  Mit  jelent  ez  az  adósság?  És  hogyan  tudnánk
törleszteni? 

A  kölcsönös  szeretet  tartozásával  kapcsolatban  most  három
szemponton gondolkodtam el.

Először is ez az adósságunk egymás felé a kölcsönös szeretettel, azt
jelenti, hogy mindig egyfajta alázattal érdemes közelítenünk a másikhoz.
Annak a tudatával, hogy elve tartozom neki. Nem feltétlen amiatt, hogy a
másik valami jót tett velem, valamit adott nekem, hanem már eleve azzal,
hogy a másik van és találkoztunk, adósa lettem. Mindez Isten miatt  van
így, akinek mindnyájan a képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, és
aki  ajándéknak  alkotott  minket.  A  másik,  már  puszta  létével  ajándék
számomra  Istentől  és  ezért  tartozom  neki.  Benne  és  általa  Istennek
tartozom  a  szeretet  válaszával.  Természetesen  a  szeretet  adóssága  nem
kierőltethető, hanem csak egészen szabadon törleszthető elmaradás.

Jó  volna  a  héten  mindenkihez  így  közelítenünk,  családban,
közösségben, munkahelyen, iskolában, hogy bármilyen is a másik, bárhogy
is  viselkedik,  alapvetően  van egy  tartozásom a  szeretetben.  Mielőtt  azt
nézném,  hogy  Ő  mivel  tartozik  nekem,  előbb  tudatosítsam,  hogy  én
vagyok  az  ő  adósa.  Bármit  is  kell,  tegyek,  mondjak,  bárhogyan  is  kell
reagáljak az ő viselkedésére, az biztos, hogy csak szeretettel tartozom neki.
A  szeretet  alapvető  kritériuma,  ahogyan  Szent  Pál  is  mondja,  hogy  „a
szeretet nem tesz rosszat felebarátjának”. 

„Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel!”
Bizonyos,  hogy  míg  így  közelítünk  egymáshoz,  a  szeretet

tartozásával,  minden  mást  érdemes  elengednünk.  Egymásnak  sose
tartozunk  morgással,  ítélkezéssel,  vádlással,  bosszúval,  duzzogással,
megsértődéssel…  

Mindemellett  az  is  igaz,  hogy  egy-egy  kapcsolatban,  főleg  a
ránkbízottakkal kapcsolatban, néha szeretetből tartozhatunk egy feddéssel,
egy szembesítéssel, egy leszúrással, egy atyai pofonnal.



Azonban ezzel is csak egészen a szeretet részeként tartozunk: nem
indulatból, nem megsértődésből vagy vak haragból, hanem békés, tudatos
szeretetből.  Második szempontként  ezen gondolkodhatunk, hogy hogyan
fér össze a kölcsönös szeretet tartozása és a testvéri feddés.

Az ószövetségi olvasmány és Jézusnak a testvéri figyelmeztetésről
szóló tanítása éppen arról szól, hogy ez is a szeretet része. A próféta felelős
azért, hogy a jó útra segítse azokat, akihez Isten küldte és köteles tudtára
adni  a  tévelygőknek,  hogy  rossz  irányba  haladnak.  És  Jézus  is
egyértelműen hangsúlyozza,  hogy felelősek vagyunk a testvérünkért,  aki
„vétkezik  ellenünk”.  Mindkét  szentírási  részben találunk  egy-egy biztos
kritériumot  ahhoz,  hogy  a  figyelmeztetésünk  mindenképp  a  szeretet
legfőbb  törvényén  belül  maradjon.  A  próféta  esetében  világos,  hogy
sohasem a  másik  személyt  kell  elítélnie,  hanem csak  a  cselekedeteivel
kapcsolatban  kell  korholnia:  azért  kell  megintenie,  hogy  hagyjon  fel
életmódjával és térjen meg.

Minden alkalommal,  amikor  a  testvérünk intése,  jó  útra  segítése
ránk van bízva, jó ezt tudatosítanunk, hogy sohasem a személlyel van a baj,
hanem csak az útjaival,  az  életmódjával,  amiből  meg kellene  térnie.  És
talán  nem  csak  magunkban  jó  ezt  tudnunk,  hanem  a  szavainkkal,
viselkedésünkkel  és  szeretetünkkel  is  érdemes  hangsúlyoznunk,  hogy
amennyire lehet, a másik is megértse mindezt. Nem ő a rossz, hanem az,
amit tesz.

Hogy biztosan a szeretet  legfőbb törvényében maradjunk, amikor
figyelmeztetjük  a  testvérünket,  Jézus  tanításában azt  a  célt  fontos  szem
előtt tartanunk, hogy mindez azért van, hogy „megnyerjük testvérünket”. A
cél  tehát  sohasem  a  magunk  igazának  bizonyítása,  az  önérzetünk
helyreállítása,  a  másik  megalázása  vagy  bármely  egyéb,  a  szeretettel
ellentétes  dolog,  hanem  csakis  az,  hogy  megnyerjük  a  testvérünket,
visszanyerjük  őt  a  kölcsönös  szeretetnek.  Fontos  folyton  ezt  tartanunk
szemünk előtt. Ezt szolgálja a fokozatosság is, amiről Jézus beszél. Először
négyszemközt kell visszatalálnunk, visszanyernünk a kölcsönös szeretetet
közöttünk. Ha ez nem megy, akkor két vagy három tanút, majd pedig az
egész közösséget kell segítségül hívnunk. A többiekre nem erőfitoktatából
van szükség, hogy a másik megszeppenjen, hanem leginkább azért, mert ha
ketten vagy hárman Jézus nevében vagyunk együtt, maga Jézus lehet ott
közöttünk, aki segít megnyerni a testvérünket. 

Ugyanakkor, mivel a szeretet mindig a szabadságunkhoz kötődik,
nem  biztos,  hogy  mindig  nyerünk,  nem  biztos,  hogy  minden  esetben
sikerül megnyernünk a testvérünket. 



Jézus  szerint  előfordulhat  olyan  eset,  amikor  távolságot  kell
vennünk attól a személytől, aki valami miatt éppen nem képes, nem akar a
kölcsönös szeretet kötelékében élni. Az, hogy valakit úgy kell vegyenek a
tanítványok,  „mintha pogány vagy vámos volna”,  nem azt  jelenti,  hogy
ezentúl nincsenek iránta szeretettel (hiszen Jézus éppen a pogányokért és a
vámosokért, meg bűnösökért is jött), hanem hogy nem úgy felelősek érte,
mint azokért, akik élő tagjai a testvéri közösségnek.

Végül van még egy szempont, ami miatt azt kérik tőlünk, hogy „ne
tartozzunk senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel”. 

Ez  a  kölcsönös  szeretettel  tartozás  úgy  is  igaz,  hogy  mi,  akik
egymással kapcsolatban vagyunk, egy közösséget alkotunk a többieknek
leginkább  azzal  tartozunk,  hogy  kölcsönösen  szeretjük  egymást.  Ez  a
közöttünk  lévő  kölcsönös  szeretet  az,  amit  leginkább  várnak  tőlünk  az
emberek, amit leginkább ajándékoznunk kellene. 

Amivel  mi  papok  vagy  elöljárók  leginkább  tartozunk  a  ránk
bízottaknak,  az  az,  hogy  egymással  kölcsönös  szeretetben  vagyunk.
Amivel a szülők leginkább tartoznak a gyermekeiknek, hogy kölcsönösen
szeretik egymást. Az egyik legszebb dolog, amit a gyermekek adhatnak a
szüleiknek,  hogy  kölcsönösen  szeretik  egymást.  (Ez  a  negatív  irányból
közelítve  is  könnyen  érthető,  hiszen  az  egyik  legnagyobb  szenvedés  a
gyerekeknek,  ha a  szüleik  nem szeretik  egymást  és  egy szülőnek,  ha a
gyermekei  nem  szeretik  egymást.)  A  legnagyobb  dolog,  amit  mi
keresztények  adhatunk  a  világnak,  bárhol  is  vagyunk,  osztályban,
munkahelyen, utcán vagy boltban, hogy tanúságot teszünk a köztünk lévő
kölcsönös szeretetről. 

Bizonyos,  hogy  fontosak  a  konkrét  szolgálataink,  mindaz,  amit
hozzáteszünk  az  élethez,  a  társadalomhoz,  de  leginkább  ez  számít,
alapvetően a kölcsönös szeretetünkkel tartozunk mindenkinek.

„Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel!”
Jézusnak ígérete, hogy „ahol ketten vagy hárman együtt vannak az

én  nevemben,  ott  vagyok  közöttük.” nagyon  jól  összefoglalja  ennek  a
mondatnak a fontosságát és benne rejlő összes szempontot: 

Jézus nevében együtt lenni azt jelenti, hogy a kölcsönös szeretetben
vagyunk  együtt.  Azért  csak  ezzel  tartozunk  egymásnak,  mert  ez  a
legnagyobb, amit egymásnak és együtt másoknak adhatunk: Jézust, az Ő
jelenlétét  közöttünk.  Csak ezt  éri  meg adni,  ezt  éri  meg hordozni,  csak
ebben a jelenlétben éri meg igazán élni.



Az  ifihittantáborunkban  tapasztaltuk  ezt  meg  különös  módon.  A
szép tátrai túráink alatt egy egyszerű, kicsit szocreál, de a célnak megfelelő
szállásunk volt. Keveset tartózkodtunk ott, többnyire csak reggel és este, és
a  vendéglátóinkkal  gyakorlatilag  csak  a  reggelin  és  a  vacsorán
találkoztunk.  Mégis  amikor  a  végén  egy  énekkel  megköszöntük  a
befogadást  és  elköszöntünk  tőlük,  valahogy  nagyon  örültek  nekünk  és
hálájukat  fejezték  ki  azért,  amit  tőlünk  kaptak.  Pedig  konkrétan nem is
adtunk semmi láthatót. Persze rendesen viselkedtünk, de nem voltunk úgy
különösebben csendesek sem. Amit kaptak, amiért hálálkodtak, az az, hogy
látták, hogy szeretjük egymást, találkoztak egy Jézus nevében együtt lévő
csapattal és így magával Jézussal közöttünk. 

Jézus  ezen  a  vasárnapon  is  azért  jön  el  hozzánk  az  Igében,  az
Oltáriszentségben és a testvéri közösségben, hogy megerősítse a kölcsönös
szeretetet  közöttünk és így az Ő jelenlétének hordozóivá, ajándékozóivá
tegyen bennünket. 


