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A SZERETET FAJTÁI 
Krisztus Szeretete Egyház – Horváthné Éva tanításvázlata – Ságvár, 2020. 10. 07. 

 

A szeretet gyakorlásához is mindannyiunknak szüksége van hitre.  
Sok dologra kell használni a hitünket, mert azt mondja a Zsidó 11,6, hogy hit nélkül lehetetlen 
Istennek tetszeni. (anyagiakban, gyógyulásban, problémák megoldásában).  
Tehát szükségünk van az isteni hitre, hiszen hit által tudjuk birtokba venni mindazokat a dolgokat, 
amit Jézus Krisztus megszerzett a kereszten.  
Nagyon fontos megérteni a szívünkbe azt is, hogy a hitünket a szeretet működteti. Galata. 5,6  
Nézzük meg, hogy a szeretetnek milyen fajtái vannak.  
Mert fontos, hogy megértést kapjunk abból, hogy mi a különbség a világi fajta szeretet és az isteni 
fajta szeretet között.  
A görög nyelv a szeretet öt fajtáját különbözteti meg: A magyar nyelvben sajnos nincs 
megkülönböztetve, mert mindegyik szeretetfajtára egy szót használunk. 
1. A rokoni vagy családi szeretet  
Ezek olyan érzések, amit a világ szeretetnek nevez. Hogyan működik ez a világban?  
A rokonait, a barátait szereti az ember.  
Mert azt mondják, hogy az én családom, az én gyerekem, az én édesanyám, az én édesapám, vagy 
az én unokám.  
Ez a természetes emberi szeretet, ami önző, és ez minden emberben benne van.  
Az teljesen normális dolog, hogy mindenki szereti a saját családját, még a legnagyobb bűnöző is, de 
ez világi szeretet. 
2. A baráti szeretet  
Ez is érzéki szeretet. Ha te szeretsz engem, akkor én is szeretlek téged. De ha rosszul nézel rám, 
ha csúnyán beszélsz velem, ha beszólsz nekem, akkor már nem szeretlek. Ez is a világi szeretet. 
Úgy viszonyulok hozzá, ahogy a másik hozzám. Ez feltételhez kötött szeretet.  
Mit mond erre Jézus: 
Máté 5,46. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? 
A világ is ezt teszi, de ez nem az isteni fajta szeretet. Milyen jutalmat kapnak? 
3. A szexuális és a romantikus vágy szeretete  
Ez a test kívánsága: kellesz nekem, szükségem van rád, jó szolgáltatást nyújtasz nekem, stb.  
Az a szomorú, hogy a világnak a szeretete ezekre az érzésekre épül.  
Sok független ember a szexszualitásban keresi a szeretetet, de az nem képes beteljesedést adni. 
Ők nem a szeretet szilárd alapjára építenek, hanem homokra, fövenyre. 
4. A vendéglátó szeretet  
Vannak vendégszerető népek. A magyarokra is szokták mondani, hogy szeretnek megvendégelni 
másokat. Ez is egy fajta módja a szeretetnek, de ez még mindig a világi szeretet, a természetes 
emberi szeretethez tartozik.  
5. Az isteni szeretet (agapé) 
Ez az egyedüli szeretet az, ami önzetlen, feltétel nélküli. 
Az isteni szeretet, ami nem egy cselekvés, nem egy gondolkozásmód, nem emberi tulajdonság, 
nem viselkedési forma, nem érzés, vagy családhoz fűződő természetes kötődés.  
Az isteni fajta szeretetet sokan félre értelmezik. Azt gondolják, hogy a szeretet mögé bújva bármit 
megtehetnek, például kritizálhatnak, megbántanak másokat, irányíthatnak másokat. 
Az egész világ így működik. Pedig nem erről szól a szeretet. A szeretet maga Isten. 
1János 4,8. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 
A szeretet az, amit Isten Igéje mond róla.  
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Az Biblia első lapjától az utolsóig mind Isten szeretetéről szól.  
Az előző négy szeretetfajta nem sokat ér, ha nincs benne az isteni szeretet.  
1Korinthus 13,1–3. 
1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet (agapé) pedig nincs 
énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. 
Mindegy, hogy milyen szépen beszélsz, vagy milyen kedves vagy, ha az isteni szeretet nincs 
benned, olyan elviselhetetlenné válsz, mint a zajos cintányér vagy a zörgő cimbalom.  
2. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha 
egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükből, szeretet pedig 
nincs énbennem, semmi vagyok. 
Nem számít, hogy mennyi a bibliai ismeretünk, ha nem isteni szeretetben cselekszünk. 
Az elveszetteknek is van világi fajta hite, mert nagy cégeket képesek létrehozni és működtetni. 
Nagyon sok mindent meg tudnak tenni az emberek, de ha ezt nem az isteni fajta szeretet irányítja, 
akkor az semmit sem ér.  
3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet (agapé) pedig 
nincs énbennem, semmi hasznom abból.  
Több olyan vállalat van, akik jótékonykodnak.  
Teszik ezt sokféle okból. Lehet jót cselekedni többféle okból, de ha ezt nem az isteni szeretet 
vezérli, akkor az égvilágon semmit nem érnek el vele.  
Helytelen ok lehet például az, ha valakik azért adakoznak, hogy ezzel reklámot csináljanak 
maguknak, nem pedig azért, hogy a szegényekről gondot viseljenek.  
Mi jellemzi az isteni fajta szeretetet? 
1Korinthus 13,4–8. Bővített fordítás 
4. A szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves; a szeretet sohasem irigy, nem forr a 
féltékenységtől; nem dicsekvő vagy öntelt, nem mutogatja önmagát gőgösen. 
Milyen Isten szeretete? Hosszútűrő, kegyes, irgalmas, elnéző, nem büszkélkedik, nem dicsekszik.  
Isten irigy lesz rá, ha Ő megáld téged, és szép nagy házad lesz, autód lesz, gyarapodsz, 
bővölködsz? Isten, nem fog irigykedni rád.  
5. Nem beképzelt (arrogáns) és a büszkeségtől nem fuvalkodik fel; nem durva (modortalan) 
és nem cselekszik illetlenül. A szeretet (Isten szeretete bennünk) nem ragaszkodik saját 
jogaihoz vagy útjaihoz, mert nem keresi önmaga hasznát; nem sértődékeny, nem 
ingerlékeny, nem neheztel, nem rója fel a vele szemben elkövetett gonoszságot (nem veszi 
figyelembe, ha igazságtalanságot kell elszenvednie). 
Ez a vers egy tükröt állít elénk, hogy megmutassa azt, hogy isteni szeretetben járunk-e vagy sem.  
6. Nem örül a jogtalanságnak és az igazságtalanságnak, de örül, amikor a jog és az igazság 
uralkodik. 
Aki szeretetben jár, az nem örül a másik ember kárának. A világ sajnos ezt teszi. 
7. Bármi történjék is, a szeretet minden körülmények közt kitart, mindig kész mindenkiről a 
legjobbat feltételezni, reményei semmilyen körülmények közt sem halványulnak el, a szeretet 
mindent kibír (elgyengülés nélkül). 
Több jelentése van, az kibír szónak. A szeretet mindent eltűr, kitart, elvisel, mindenben helytáll.  
8. A szeretet soha nem vall kudarcot. Semmi nem működik nélküle, és vele 
mindig sikeresek vagyunk. Amikor szeretetben élünk, nem vallhatunk kudarcot. 
Aki az isteni fajta szeretetre épít, az szilárd alapon áll, ami soha nem rendül meg. 
Hit kell ahhoz, hogy megértsük azt, hogy a szeretet útja vezet sikerre.  
A természetes emberi elme nem érti ezt, mert a természetes embert és a világot az önzés irányítja. 
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De amikor hit által szeretetben jársz, és nem a saját útjaidhoz ragaszkodsz, akkor az Atya 
cselekedni tud az érdekedben.  
Ameddig te szeretetben jársz, addig az Atya mindenben segíteni fog. Gondoskodni fog róla, hogy 
sikeres legyél.  
Az isteni szeretet az erő egy új fajtája. Minden helyzetet kezelni tudsz általa.  
Egy ellened készült fegyver sem lesz jószerencsés… (Ésaiás 54,17).  
Senki nem képes megsérteni az érzéseidet, ha nem az érzések vezérelnek, hanem Isten szeretete.  
Te képes vagy úgy szeretni, ahogy Isten, mert az Ő szeretete ott van a szívedben. 
A szeretetnek ez a formája gyökeres változásokat fog hozni az életedben.  
Ha teljesen megértenénk az isteni szeretetben való járás előnyeit, akkor versenyeznénk, hogy 
túltegyünk a másikon a szeretetben.  
A szeretetben járás előnye az, hogy működőképes a hited, sikerre és győzelemre vezet, gyógyulást 
eredményez. 
Ebből a versenyből mindenki minden kétséget kizáróan győztesként kerülne ki, mert a szeretet a 
siker egyetlen biztos kulcsa. 
Hogyan jutunk hozzá ehhez a magasabb rendű szeretethez? 
Amikor újjászülettünk, amikor befogadtuk az Úr Jézus Krisztust, akkor maga a Szeretet költözött a 
szellemünkbe. 
Róma 5,5–6. 8. 
5. A reménység nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkben a 
Szent Szellem által, aki adatott nékünk. 
Ki által kaptuk meg az isteni szeretetet? A Szent Szellem által.  
6. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért.  
Isten már akkor megmutatta a szeretetét, amikor még elveszettek voltunk, mert feltétel nélkül 
elküldte a Fiát, hogy megváltson bennünket. 
Az egész teremtett világ és mindenünk, amink van, Isten szeretetőből fakad. 
8. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök 
voltunk, Krisztus érettünk meghalt.  
Isten már akkor elküldte az egyszülött Fiát engesztelő áldozatul értünk, amikor még bűnösök voltunk.  
Még semmi jót sem tettünk, de ennek ellenére Ő megmutatta a végtelen szeretetét irántunk. 
Ezt az isteni fajta szeretetet a világ rajtunk keresztül fogja megismerni, ha mi ebben a magasabb 
rendű szeretetben járunk és ezt be is mutatjuk. 
1János 4,16. 
És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a 
szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne.  
Most nézzük meg, hogy milyen különbség van az ószövetségi és az újszövetségi szeretet között. 
Isten az ószövetségben parancsba adta azt, hogy szeressék őt.  
Jézus erről így beszél: 
Máté 22,37-38 
37. Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből 
és teljes elmédből. 
38. Ez az első és nagy parancsolat. 
Mi volt az ószövetségben az első parancsolat? Szeresd Istent. 
Az ószövetségi emberben nem volt benne Isten szeretete, nem volt benne Isten Szelleme, mert 
nem volt újjászületve.  
Ő csak a természetes emberi szeretetből tudott szeretni.  
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Ezért mondta Isten az ószövetségben, hogy: „Szeresd a te Uradat, Istenedet, és csak neki szolgálj”.  
De kegyelmes Istenünk van, mert nem akarja azt, hogy parancsra szeressük Őt, hanem önmagáért, 
ugyanis parancsra nem lehet kötelezően előírni, hogy szeressen az ember. 
Ezért töltötte ki az Ő szeretetét a mi bensőnkbe, hogy Őt minden kötelezettség nélkül szeressük. 
A második parancsolat Így hangzott az ószövetségben 
Máté 5,43. 
43. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.  
Mit mond erre Jézus az újszövetségben? Pont az ellenkezőjét, mint ami az ószövetségben volt 
érvényben. 
Máté 22,39. 
39. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 
Jézus mondott még valamit, még pedig azt, hogy ne csak a felebarátodat szeresd, hanem az 
ellenségedet is.   
Máté 5,44. 
44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket 
átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik 
háborgatnak és üldöznek titeket.  
Az első és a második parancsolat az egész törvény és a próféták írásainak az alapja. 
Máté 22,40. 
40. E két parancsolat az alapja az egész törvénynek és a prófétai beszédeknek. 
Jézus mutatta meg nekünk Isten szeretetét, hogy milyen szerető mennyei Atyánk van.  
Ha megnézed Jézus szolgálatát, Ő mindent a szeretet parancsolata szerint tett.  
A szeretet parancsolata nekünk nem egy külső érzéketlen kőtáblán van, hanem Isten a szívünk 
táblájára írta rá. 
Nagyon vigyáznunk kell erre a szeretetre, nehogy a világi hatásokra kialudjon, elgyengüljön. 
Máté 24,12. 
És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.   
Arra figyelmeztet a Biblia, hogy térjünk vissza az első szeretethez. 
Jelenések 2,4-5/a. 
4. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. 
5/a. Emlékezzél meg azért, hogy honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket 
cselekedd. 
Jelenések 2,4-5/a. Egyszerű fordítás 
4. De van valami, ami nem tetszik nekem: a szereteted már nem olyan, mint kezdetben.  
5/a. Emlékezz vissza, hol voltál, és honnan estél le! Változtasd meg a szíved és az életed! Térj 
vissza azokhoz, amiket kezdetben tettél… 
Ha kicsúsznánk az szeretet útjáról, akkor az Ige megmutatja a megoldást:  

- ismerjük fel, hogy kiestünk a szeretetből, 
- térjünk meg ebből az állapotból, vagyis forduljunk vissza az első szeretethez, 
- mindig a szeretet vezérelje a gondolatainkat és a cselekedeteinket. 

Milyen az első szeretet? Ahhoz hasonló, mint amikor az ember szerelmes lesz.  
Valószínű, hogy mindenkinek volt olyan élménye, amikor át akarta ölelni a világot. 
Hát ilyesmi az első szeretet. Az újjászületéskor is megtörténik ez a megtapasztalás. 
Ne engedd kialudni ezt az első szeretet. Őrizd meg az egész életed során, és engedd, hogy ez a 
szeretet áradjon ki az egész környezetedre. 
Róma 12,9-21. 


