
Sík Sándor

"NAGY DOLOG A SZERETET"

"Nagy dolog a szeretet" - trjla Kempis Tamás. "Minden, amit tesztek,
szerétetből történjék" - mondja Szent Pál (1. Kor. 16, 24). :es ugyanő:

"mindennek a szerétetben kell meggyökerezve és megalapozva lennie"
(Ef. 3, 14).

Ezekbe a gyökerekbe ésalapokba szerétnék belenézni, megpróbálni
tisztázni mivoltát, hogy azután kereshessük, hogyan tudjuk beilleszteni
életünkbe. Két oldalról szerétnék feléje közelíteni. Szeretném megköze
líteni a lélektan oldaláról az élményt, amit szerétetnek nevezünk; JaZtán
vizsgálná, hogy mit mond róla a kinyilatkoztatás.

Ha lélektanilag akarjuk elemezni a szeretetet, nagy mesterek gondo
latai járnak előttünk: Szent Agoston, Aquinói Szent Tamás s la későbot

nagyok, jeles modern filozófusok. De talán legnagyobb doktora a szere
tetnek, mert legtöbbet látott benne és Iegtöbbet mond róla: Szalézi Szent
Ferenc. Az ő nyomán és magunkba nézve próbáljuk elemezni ezt a leg
nagyobb emberi élményt.

Mi a szeretet? A fenomenológiai elemzés számára ma is a legalkal
masabb kíándulópontnak kínálkozik Szent Tamás meglátása, amely szerínt
a szeretet valamiféle hajlás, odahajlás (inclinatio), valaminek odahajlása
valamíhez. úgyis lehetne mondani, hogy vonzási viszony két valami vagy
valaki között, kölcsönös vonzás és vonzódás. Ennek a vonzási viszonynak
van egy előfeltétele,amit Szent Tamás hasonlóságnak mond, Szalézi Szent
Ferenc pedig megfelelésnek. Azok közt tehát, akiJk közt sz·eretet jöhet lét
re, előzetesen valami megfelelésnek. egymásrautaltságnak kell lennie.
Egymásrautaltság van például két hasonló gondolkozású ember közőtt

vagy az anya és csecsernője között. Az egymásrautaltságnak mint előfel

tételnek megléte esetéri színte magától jön létre a szeretet első mozzanata,
melyet a szerétet-élmény elemzőí tetszésnek azoktak nevezni, Ez a tetszés
annyit jelent, hogy aki szeret, valami jót fedez fel abban, ami vele meg
felelési viszonyban Vian. Jót lát benne értelme, amit anodern kifejezéssel
úgy mondunk, hogy értéket fedez fel benne. Aki gazdag, szép jellemet.
vagy nagy tudást lát meg valakiben, annak az illető is tetszik. Azt a sze
retetet, amelyben ez a tetszés uralkodik, Szerit Tamás a tetszés szereteté
nek nevezi (amor complacentiae). De ez osak kezdetleges formája a sze
retetnek. Ebből indul ki a második forma, amikor vonzódni kezd az em
ber ahhoz az értékhez, amelyről úgy érzi, hogy az neki jó. Ezt már vágyó
szeretetnek (amor concupiscentiae) nevezi Szent Tamás. Ami nekünk jó,
az vonz bennünket. Vonzanak feléje ösztöneink; a csecsemő ösztöneit
vonzza az a jó, amit édesanyjától kaphat. VonzanaJk feléje érzelmeink,
ahogy azt a férfi és a nő közti szeretet találkozásánál látjuk, ahol az ér
zelmet ragadja meg az az érték, amelyet a másikban lát. De értelmünket
is megragadhatja, például az a tény, hogy valaki tudós, hogy értékes jel
lem. Ez a vágyó szeretet. A szerétet harmadik alapformája, míkor a lélek
úgy érzi, hogy ő tud jó lenni annak, arnihez vonzódik. Ezt többnyére jó
akaró szeretetnek (amor benevolentiae) nevezik a hozzáértök. A csecse
mőt anyjáJhoz az vonzza, hogy ő jó neki; az anyát csecsemőjéhez, ihogy ő

jó annak, Ez is a szeretet egy formája, és itt is végig 1ehetne menni ösz
tönön, érze1men, értelmen. Az anyát ösztön vonja csecsernője felé, Ili sze
relmesembert az érzelem, ,a nevelői étosznak viszont értelmi jóakaró sze
retet a lényege. A nevelő érte1milegis tudja, hogy ő jó a növendéke szá
mára, és tudatosan is az akar lenni. A jóakaró szeretetet Szent Tamás -
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felsőbb fokon - barátsági szerétetnek nevezi, magyar szóval jobb volna
talán így mondand: adakozó ezeretet.

Ez a háromféle szerétet - tetszés, vágyó és adakozó szeretet - nem
föltétlenül jár együtt mindig. Elképzelhető ugyanis, hogy alélek megáll
a tetszésnél, fölfedez egy értéket anélkül, hogy :különösebben vágyódnék
utána. így vannak egyesek az esztétikai élvezettel. Az is lehetséges, hogy
a lélekmozgás a vágyó szerétetnél állapodik meg, vágyódik az után, ami
tetszik neki, amit a maga számára jónak érez, de' nem jut el odáig, hogY'
őis adni akarjon. Megtörténik ez nem egyszer egy férfi és egy nő egy
máshoz vonzó szeretetében. A tulajdonképpeni szerétet ott kezdődik, ami
ikor az ember nemcsak részesülni akar, hanem adni is. Enélkül legföljebb
játékról, flörtről vagy ösztönről van szó, A tökéletes szeretetben együtt
jár a három. A hitvesi szeretetben, vagy a baráti szerétetben van tetszés
az érték miatt,amit megszerettünk, van benne vágyó szerétet is, mert
érezzük, hogy jó nekünk a másik, de azt is tudjuk, hogy mi is tudunk és
akarunk jó lenni hozzá.

A szeretet akkor igazán tökéletes, ha a fentieken kívül egy negyedik
mozzanat is van benne: ha ez a hármas szeretés kölcsönös. A barátsághoz
s a hitvesi szeretethez, a szeretet legmagasabb formáihoz, lényegesen
hozzátartozik, hogy mindegyIik fél tudja, hogy a másik fél részéről is meg
van a szeretet kölcsönössége.

Mindez azonban voltaképpen csak kezdete annak az élménynek, amit
szeretetnek nevezünk. A tetszés után kifejlődő vágy vagy a jóakarás meg
mozgatja a lelket, és elkövetkezik az akaratnak bizonyos mozgása. Sza
lézi Szerit Ferenc írja a Theotimusban:

... a tetszésnek és szeretetnek a ezeretett tárgy felé irányuló lendülete
tulajdonképpen maga a szeretet, de úgy, hogy a tetszés a kezdet, a ~v
megmozdulása pedig amely a tetszést követi, a valóságos igazi szeretet . . .
A szív a 'tetszés hatása alatt kiterjeszti szárnyait, de a repülést a sze
retet végzi. A ezeretet nem má'S, mint a szívnek vonzalma, törtetése, igyek
vése a jó jelé,

Milyen jó felé? A szeretet bizonyos egységre törekszik, kapcsolatba
akar lépni szeretete tárgyával, együtt lenni, sőt eggyé válni vele. A cse
csemő - hogyalegösztönösebb példát vegyük - a szájába veszi azt, ami
tetszik neki, eggyé akar vele válni. Minden szerétet életközösséget akar.
De nem akármilyen egységet, hanem ahol igazi a szeretet, ott a szeretet
két tényezője kölcsönösen át akarja hatni egymást. A jellem alakul a
másik jellemhez. Ebből fakad például a nevelőnek neveltjéhez való vi
szonya: a nevelő a maga egyéniségét akarja ,átadni annak, akit nevel,
a nevelt pedig, ha ideálisan fejlődött ez a viszony, igyekszik azt magába
venni, hasonulni hozzá. Ez néha külsőséges, külső szokások, esetleg furcsa
ságok utánzásában nyilatkozik, máskor lelkiekben. A lélek ilyenkor színte
kilép magából, belefelejtkezik a másikba. De a kétféle szeretet közt, a
vágyó és adakozó szerétet közt a második a több és boldogítöbb. Efelől

már Aristotelesnek sem volt kétsége, Szent Tamás meg ezt mondja a
Summa-ban: "A szeretet mivoltához jobban, elsődlegesebben hozzátar
tozik a szeretés, mint a szerettetés." Mindenkinek megmondhatja saját
tapasztalata: a boldogság, amely nincs másutt, mint a szeretetben, nem
abban áll elsősorban, hogy engem szeretnek, hanem abban, hogy nekem
van kit szerétnem. Ez ill lelke a szeretetnek: a legnagyobb élmény, amely
az ember számára lehetséges, a legnagyobb emberi boldogság, annyira,
hogy aki ezt meg nem érti, boldogtalan torzó marad ezen a világon, a
voltaképpen nem is tudja, mi azboldogna:k lenni.
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Ezzel el is jutottunk a keresztény ezeretet lényegéhez. Ha egy formu
lába kellene foglalni azt, amiben a kereszténység szeretet-tana leglénye
gesebben különbözik a pogány, elsősorban a görög szeretet-tantól, azt kel
lene mondaní, hogy ez annak éppen az ellenkezője. A görög szeretet-fo
galom vágy, sóvárgás, törtetés alulról fölfelé; a keresztény szer-etet fölül
ről tart lefelé. Az értékesebb széll Ie a kevésbé értékeshez. az erős a gyen
géhez, a hatalmas a kiszolgáltatotthoz,az Isten, a Megváltó a bűnöshöz

és vámoshoz. Aki több, az adja oda magát, Szent Pál szerint: "kiüresíti"
magát abban a tudatban, hogy akkor lesz gazdag, mert leginkább ha
sonlít szeretete az Istenéhez. Ez a keresztény szeretet lényege, ez a fölül
ről-lefelé való út, ez a m'iénk. A görög szeretet vágyó szeretet, a keresz
tény adó szerétet.

Megtaláljuk ezt már az ószövetségben is. Az ószövetségben ott van a
haragvó és bosszúálló Isten; de még ott is sokkal inkább a lehajló és meg
bocsátó Isten, aki "megbünteti ugyan az atyák bűneit harmad- és ne
gyedízig", de "megjutalmazza ezrediziglen azokat, akik szeretik" (V. Móz.
5, 9). Mikor a farizeus kísérti az Urat, azt kérdi tőle Jézus: "Mit olvasol
a törvényben, mint főparancsolatot?Ott van Mózes törvényében: Szeresd
az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erőd

ből" (V. Móz. 6, 5).
A felebaráti szeretet parancsa is úgy, amint az Úr Jézus mondja:

" ... mint tenmagadat" - benne van az ószövetségben (III. Móz. 19, 18),
de a magyarázatból kiérzik az emberi íz. Például ahogy Hillel rabbi
mondja: "Ami neked gyűlöletes, azt ne tedd felebarátodnak; ez az egész
törvény, minden más csak magyarázat." Nagyon jellemző ez a negativ be
állitás. Az Úr Jézus megfordítja: "Amitakarsz, hogy tegyenek neked az
emberek, te is tedd másnak" (Mt. 7, 12).

Az ószövetségben megvolt pontosan és szabatosan az Isten-szeretet
és a felebaráti szerétet parancsa. Mégis az ószövetségi emberek áhitata
elsősorban nem a szeretet, hanem a törvény ("igazság") körül és a szer
tartások. áldozatok körül fejlődött ki. Ez az ószövetségi teológia és er
kölcs alapja. A szerétet valahogy a margón maradt, többé-kevésbé a köz
gondolkozáson kívül. A felebaráti szeretet szabatosan meg van parancsol
va, de mindig csak a nép- és törzstestvértértették felebaráton. Az Úr
Jézus viszont azt mondja: "Új parancsolatot adok nektek" (Jn. 13, 14).

Mennyiben új ez a parancsolat ? Öt mozzanatot fedezünk föl rajta,
ami újjá teszi.

Így mindenekelőtt új már azért is, hogy a két parancsot, az Isten
szeretetét és a felebarát szeretetét egybefoglalja: ez nem két parancs.
Ugyanazzal a szeretettel szeretjük Istent és felebarátainkat. Azt írja Szent
János: "Ha valaki azt mondja: szeretern az Istent, felebarátját pedig gyű

löli, az hazug. Mert ha nem szereti testvérét.iakit lát, Istent, akit nem lát,
hogyan szeretheti? És parancsunk van, hogy aki szereti Istent, szer-esse
testvérét is" (1. Jn. 4, 20).

A második újság: a szeretet motiválása, megokolása. Miért kell sze
retnünk Istent és felebarátunkat? Mert az Isten szeret bennünket. Isten
ből indul ki a szeretet, Istenre való vonatkozással kell szeretni őt is, fe
lebarátainkat is. Isten atyánk, szeretni kell, mint az atyát szeretni kell
gyermekeinek; szeretni kell egymást, mint testvéreket. Nem jutalomért,
vagy bajban segítésért, ezek földi érdekek; hanem mert testvérek va
gyunk. És szeretni kell felebarátainkat, hogy az Istent kövessük. Milkor a
szeretet legnehezebb feladatairól szól az Úr Jézus, az ellenség szeretésé
ről, üldözők, rágalmazók szeretéséről, azzal indokolja: " ... hogy fiai le
gyetek Atyátoknak, aki a mennyekben van, és felhozza napját jókra és
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gonoszokra, és esőt ad az igazaknak és hamisaknak. Legyetek tehát tö
kéletesek. mint a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Mt. 5, 45, 48). Ezért és
úgy kell szeretnünk egymást - mert és ahogy az Isten szeret bennünket.
"Ez az én 'parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amint én szerette
lek titeket" (Jn. 13, 34). Ez a mód és ez a minta: "Éljetek szeretetben.
amiképpen Krísztus is szeretett bennünket" (Ef. 5, 2).

Harmadik újság az evangéliumi szeretetben az egyetemesség. Krisztus
Urunk, rníkor a szeretetről szól, tudatosan szembehelyezkedik a farizeusi
tanítással: "Hallottátok, hogy mondatott a régieknek: Szeresd felebará
todat és gyűlöld ellenségedet". (Ez sehol sem mondatik Mózes törvényé
ben; de mondták, tanították a farizeusok és a qurnrániak.) "Én pedig mon
dom nektek ..." Az Úr világosan megmondja, hogy nincs határ; megmu
tatja ezt képben is, fogható módon, az irgalmas szamaritánusról szóló
példabeszédben, a sebesültről. akin nem az ő népe és hittestvére segít,
hanem a gyűlölt, félpogány szamaritánus. Ez az egyetemes szeretet mon
datja Szent Pállal: "Nincs többé sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem
szabad; rnindnyájan egyek vagyunk Krisztus Jézusban" (Gal. 3, 28).

A negyedik újság: ez 'az evangéliumi szeretet-törvény nem egy tör
vény a sok közül: ez a törvény. "Ezen függ az egész törvény és a pró
féták" - vagyis rninden benne van. Erről is szemléletes oktatást ad, ami
kor az utolsó itéletet festi le, ahol egyetlen törvény alapján itél: az ir
galmas szer,etet alapján. "A parancsollat egyetlen célja a tiszta szívből,

jó lelkiismeretből és tettetés nélküli hitből származó szeretet" (1. Tim.
1, 5). A szeretet az egész törvény. Ez persze nem jelenti azt, hogya tör
vlény nem kötelező többé: az Úr Jézus megmondotta, nem azért jött, hogy
a törvényt megszüntesse, hanem, hogy tökéletessé tegye (Mt. 5, 17), töké
letessé pedig éppen a szeretet teszi a törvény teljesítését. Hiszen aki iga
zán szeret, az magától értetődően cselekszi annak akaratát, akit szeret.
hiszen adakozó szeretete éppen ebben nyilvánul meg legjobban. Szent
Agoston nagyszerű mondatát - "szeress és tégy, amit akarsz" -- így le
hetne folytatni: "hiszen a szeretet éppen abban áll, hogy jót akarsz min
denkinek, Istennek akaratát, felebarátod javát". Nincs többé hatszázegy
nehány törvény. Ez a törvény: "A törvény teljesítése a szeretet" (Róm.
13, 10).

Végül, -és vallási életünk szempontjából talán ez. a legjelentősebb

- ez a szeretet-törvény követelés, feladat, program, mondhatnám norma,
amely felé törekedni kell. Csupa olyan követelést állít fel, amelyek meg
valósíthatatlannak látszanak: "Legyetek tökéletesek, mint a ti rnennyei
Atyátok l" Hát lehet ember olyan tökéletes? Bizonyára nem, de törekedni
feléje lehet és kell - amennyire telik tőlünk. Szeretni Istent teljes szí
vedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből - az Úr szinte
nem talált elég szót annak megéreztetésére. hogy egész lényünkről van
szó. Azok a képek, amelyekbe az Úr a szeretet parancsát öltözteti, szin
tén ilyen mindenestől el sem érhető, eszmei jellegűek: ha valaki megüti a
jobb orcádat, tartsd oda a balt; ha el akarják venni II tunikádat, add oda
az ingedet :18. Mindez keleti beszéd, túlzás, a szavakat nem szabad betű

szerint érteni, de a tartalmat betű szerint kell érteni: a szeretetben nincs
határ. Akármit tettél a szeretetben, még nem tettél nagyot: a szerétetben
nincs mérték. Szent Bernát mondja: "A szeretet mértéke mérték nél
küli". Az Úr Jézus azt mondja: ezekre ,a dolgokra egész életeden át kell
törekedned, egészen el nem érheted. Az a nagyszerű benne, hogy százszor
újra meg újra kezdve, mindig előbbre juthatsz. A szeretetet nem lehet
túlozni. Lehet bűnt elkövetni azzal, hogy helytelenül szeretünk, de azzal
nem, hogy túlzottan szerétünk.
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Ez a törvény hogyan dllik bele a keresztényerkölcstaniba ?Eivégből

nézzük a szerétetet úgy, rnint erényt.
A kérdés voltakiépp ez: hogyan értelmezi a szerétetet az Úr Jézus?

Az evangéliumi tanítás szerint a szeretet mindenekelőtterény, vagyis tu
lajdonképpen nem is az egyes cselekedetekről van itt szó, hanem egész
magatartásunkról, életformánkról, habitusunkról. "Második természetünk
ké vált" - azoktuk rnondani olyankor, amikor már könnyedén cselek
szünk valamit, túl vagyunk a nehezén. Ide kell eljutni szeretetünknek.
Persze, ezt nem érhetjük el másképp, rnint egyes jócselekedetekkel, ez
pedig nem születik meg küzdelmek nélkül. Az emberi természet az
ősbűn óta gyenge, tehát küzdenie kell a jóért. Ezért Krisztus követésének
parancsa: "Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát" (Mt. 16, 24). A
szeretettel ellenkező ösztönök (önzés, durvaság, irigység, erőszakosságstb.)
megfékezése nélkül nem lehet eljutni a magasabb szeretethez. Ilyen szem
pontból a szeretet sohasem kész, vagyis sohasem lehet abbahagyni a tö
rekvést megszerzésére, A szeretet állandóan fejlődík. Szent Pál imád
kozik, hogy hívei fejlődjenek a szeretetben: "Ezért imádkozom, hogy
szerétetetek mindjobban gazdagodjék megismeréssel, hogy tudjátok vá
lasztani a jobbat ..." (Fil. 1, 4.) Mindig jobbat, egyre jobbat - nem le
het abbahagyni. Tizian mondta, hogy egy képet nem lehet befejezni,
csak abbahagyni. Azt a remek festményt, amelyet a szerétet alkot, majd a
halál pillanatában befejezni a nagy Mester; nekünk dolgoznunk kell
rajta holtig.

A szeretet a keresztény .morális szerint természetföWtti erény, iste
nies erény, belénköntött erény, azaz nem ember műve; Isten műve, Isten
adja lelkünkbe. "A szeretet Istentől van. Aki szeret, Istenből született, és
ismeri az Istent" (1. Ján. 4, 7). Az Isten adja; a Szentháromság örök te
vékenységében ez a Szeritlélek szerepe. Szent Pál mondja: "Az Isten sze
retete kiáradt belénk a Szentlélek által, aki nekünk adatott" (Róm. 5, 5).
Vagyis a szeretet: kegyelem. Azt ne gondolja valaki, hogy akkor neki nem
is kell tennie semmit sem a szerétet megszerzésére. Tennünk bizony kell,
amennyi telik tőlünk, de amit magától tehet laz ember, az kevés. Isten
azonban megtoldja. amit a természet segítségével az ember létrehoz.
Schütz Antal hasonlata szerint olyan a természetes és természetfölötti.
erény bennünk, mint a fa, amelyet Isten beojt természetfölötti ojtvánnyal.
A beojtás után is ápolni, cselekedni, dolgozni kell rajta, mint abeojtás
előtt. Ha szeretetre törekszem, mindent meg kell tennem, ami tőlem telik.
Akkor fog Isten megsegíteni. Elébe kell dolgoznom,és vele együtt kell
dolgoznom.

Az Úr Jézus szava szerint a szeretet a lényeg. Ezen függ az egész tör
vény. A szeretet maga a keresztény tökéletesség. A keresztény tökéletes
ség nem több és nem kevesebb, mint szeretet. ,,,Isten kiválasztott bennün
ket, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk la szeretetben" (Ef. 1, 4). Szent
Agoston mondja: "A Szentírás semmi mást nem parancsol, csak szere
tetet". Kimutatja, hogy minden erényvisszavezethetőa szeretetre; ehhez
teszi hozzá a sokat idézett mondatot: "Szeress - aztán tégy, amit akarsz."

A szeretet úgy, amint a keresztény gondolatvilágban és erkölcsben
szerepel, azon túl, hogy örök boldogságunknak és a földinek is feltétele,
feltétele annak is, hogy emberi módra tokéletesen ki tudjunk fejlődni.

Az embervolt nem tud bennünk teljesen kibontakozni másként, rnint a
szereteten keresztül. A szeretet kinyitja az embert. Amíg az ember nem
szeret, addig be rvan börtönözve az önösség börtönébe, és bizonyos fokig
irreálisan áll szemben a világgal, Minden nagy szeretet egy újjászületés:
mássá lesz az ember, kinyílik a szeme, ha megismer valakit, akit igazán
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szeret, ha megismer egy eszmét, amelynek odaadja magát. Más emberré
lesz, megéli a valóságot. Akkor lesz az ember reális, igazi emberré, ha az
én-en túl fölfedezi a mi-t. De ehhez hozzá kell tenni a keresztény tapasz
talatból még valamit. Föl kell fedeznie, hogy az én és a te mögött, a
"mi" mögött is ott áll az Isten. Én, .a felebarát és az Isten. Ez a teljes
emberség hárornsága. Hányszor látjuk, hogy egy fiatalemberben föllob
ban egy nagy szerelem. Hogy nő ki a lelke, mintha májusi eső öntözte
volna meg a kertet! Feltámad az érzékenység és fogékonyság a másik ér
dekei és értékei iránt. Érzékenység a szerétettel és fogékonyság más ér
tékekkel szemben: művészettel, zenével, a természet szépségével szemben.
Közrehat abban, hogy akiknek soha sem volt szemük a széphez, nem tud
tak élvezni zenét, művészetet, egyszerre meglátják a természet szépségét,
a művészet szépségét. A szeretet kineveli a lélekben azt a képességet,
amely az érzékek valóságán túl lévő valóság felé nyitja meg az utat.
Ahogy Szent János mondja: "Aki szeret, az ismeri az Istent" (1. Jn. 4, 9).
És: "Mi megismertük és hittünk a szeretetben" (1. Jn. 4, 16). A hithez is
kell a szerétet. Nem tudunk hinni, mig be vagyunk zárva magunkba. A
hit a nyitott lélekben születik, és a lelket a szerétet nyitja ki. Az ember
sok dolgot meg tud érteni, de eljutni az egész hithez - ez nincsen szere
tet nélkül. Guardini szép könyvében, amely az úr Jézusról szól, a meg
testesülés titkáról elmélkedvén elmondja: milyen érthetetlen ez, milyen
egészen elkápráztató, hogy lehet ezt érteni? ! Egyszer egy barátjával be
szélgetett erről és az azt mondta: "A szeretet cselekszik ilyen dolgokat!
Soha emberi nagy dolog nem jött létre pusztán gondolkozással. Ahhoz
mindig kellett a szív és annak szeretete."

"Ubi caritas et amor, Deus ibi est" ismétli egy ismeretlen V. századi
költő himnuszának refrénje:

Minket itt Kriszius szerelme összegyűjtött.

Örvendezzünk és Obenne vigadozzunk.
Féljük azért s szeressük az örök Istent
És egymást is megszeressük tiszta szívből.

Hol szeretet s irgalom van, ott az Isten.

Akiben szeretet nincsen: !Semmi sincsen.
Ködben ül az s árnyékában a halálnak.
Mi tehát szeressük egymást. s nappal járjunk,
Világosság fiaihoz ,amint illik.

Hol szeretet ·s irgalom van, ott az Isten.

Szereiet a legnagyobb jó, legnagyobb kincs,
A parancsok teljessége mind ezen függ.
A szeretet tölt be új és régí törvényt.
Magas mennybe a szeretőt elsegíti.

Hol szeretet s irgalom van, ott az Isten.

-
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