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Ha azt a kérdést tenném fel, hogy mi a szeretet legjobb meghatározása, akkor sokan azt válaszolnák, 

hogy az 1Korintus 13. Isten a szeretet. A szeretet legjobb meghatározása az 1Korintus 13, de egy 

bizonyos összefüggésben kell ezt látnunk. Az 1Korintus 12. része Krisztus testének tagjairól beszél, és 

arról is - és ezzel kellett volna kezdenem -, hogy Krisztus a Fej és mi egymásnak vagyunk a tagjai. Az 

1Korintus 14. része pedig arról szól, hogy hogyan működik ez a test: Krisztus a Fej és mi vagyunk a 

tagok. A két fejezet között, ebben az összefüggésben a szeretet lehető legjobb meghatározása az 

1Korintus 13. része. E nélkül nem tudnánk élni.  

A mi fordításunkban így áll: a szeretet hosszútűrő, de az angolban az áll, hogy hosszan elszenved, eltűr 

valakit úgy, ahogy van. Péter hétszer megbocsátott a testvérének, és megkérdezte az Urat: Uram, 

hányszor kell a testvéremnek megbocsátanom? Naponta hétszer? És az Úr azt válaszolta neki: 

hetvenszer hétszer. Tehát ebben az összefüggésben látjuk ezt. 

Ha két barát nem ért egyet, akkor már nem tudják elszenvedni egymást, elválnak. Bennünket az Úr 

egybeszerkesztett, és minél közelebb vagyunk egymáshoz, annál nagyobb szükségünk van a szeretetre. 

Ha van egy nagy gyülekezet, és csak vasárnap találkozunk, és olyankor kezet fogunk egymással, akkor 

tudjátok, mi az egyetlen dolog, amire szükségünk van? Az, hogy udvariasak legyünk. Ebben az esetben 

az udvariasság nagyon fontos. De ha közel élsz valakihez, mint ahogy egy férj és egy feleség közel él 

egymáshoz, akkor nem zárkózhatsz el egy szobába. Manapság sokaknak van nagy házuk, és a 

földszinttől a második emeletig nem probléma elzárkózni egy szobába. De valamikor kicsi házak voltak, 

és az ember nem tudott elszigetelődni a másiktól, együtt kellett lenni vele. Együtt lenni valakivel nem 

olyan egyszerű, mert szenvedést jelent. De a szeretet hosszan szenved.  

Csak abban a mértékben tudunk együtt élni, amilyen mértékben megszabadultunk saját magunktól, és 

miután megszabadultunk önmagunktól, ki tud áradni a szeretet mások felé. "A világ ebből fogja 

megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek, úgy, ahogyan én szerettelek 

titeket." Nekünk is úgy kellene szeretnünk a másikat, amilyen ő, és engem is úgy szeretnek a többiek, 

amilyen én vagyok. Nem vagyunk elhagyatva ebben a világban, hanem a testbe vagyunk helyezve, mint 

tagok, és meg kell tanulnunk értékelni, szeretni és elfogadni egymást, úgy, ahogy vagyunk, abban a 

reménységben, hogy az Úr munkálkodni fog az életünkben.  


