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„Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta

értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk test-

véreinkért.” (1Jn 3,16)

Isten szeretete a keresztyénség évszázadai során szá-

mos írót, költőt és művészt, valamint a bizonyságtevők meg-

számlálhatatlan sokaságát indította az isteni kegyelem

magasztalására. Mindemellett tagadhatatlan, hogy Isten sze-

retete a legtökéletesebb módon Fia, Jézus Krisztus földi éle-

tében nyilvánult meg. Mégis, az Újszövetséget olvasva azt

figyelhetjük meg, hogy az első három evangéliumban az

Isten emberiség iránt megnyilvánuló szeretetéről nem talá-

lunk konkrét kijelentést. Az apostolok cselekedeteiben igen

szűkszavúan olvasunk az isteni szeretet mibenlétéről, Jakab

apostol levele pedig egyáltalán nem beszél Isten önmagát

feláldozó szeretetéről.
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Valóban, csak a negyedik evangélistánál, János apostol-

nál olvasunk arról, hogyan „szerette Isten a világot…”, ami-

ről a többi apostoli levél is bizonyságot tesz. Miközben János

írásai terjedelmükben az Újszövetség egytized részét képezik,

az Isten szeretetéről szóló üzenete az Újtestamentumnak közel

egyharmadát teszi ki, melyben olyan csodálatos kijelentések

írattak le, mint hogy „a szeretet életét adta értünk …és Isten a

szeretet” (1Jn 3,16 és 4,8).
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Az isteni szeretet mibenlétének, valódi jelentésének leírá-

sára a mindennapi kifejezések nemigen voltak alkalmasak. Az

újszövetségi, evangéliumi szóhasználat a görög agapé kifeje-

zést helyezte a keresztyén gondolkodásmód középpontjába. 

Az ókori görög kultúrában az agapé szó nem igazán volt

elterjedt. Josephus például egyáltalán nem használta ezt a

kifejezést történetírói munkássága során. A filozófusok, úgy-

mint Szókratész és Platón és a drámaírók inkább a filantrópia

ábrázolására törekedtek. A filantrópia alaptétele azonban nem

az irgalmasság vagy a kegyesség, hanem az egyenlő felek

közötti íratlan megállapodás, mely szerint mindenki köteles

azt adni a másik félnek, amire az jogosan rászolgált.
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Ez a fajta

szeretet csak azok felé irányul, akik valóban szeretetre méltó-

ak és megérdemlik a gondoskodást.

Az emberi igyekezet azonban szánalmasan kevés ahhoz,

hogy valaha is képesek volnánk rászolgálni Isten szeretetére!

Az első keresztyének ennek a felismerésnek a nyomán, Jézus

szeretetének megtapasztalása közben találtak rá az egyébként

ritkán használt agapé szóra. 

Valószínű, hogy a korai keresztyén írók éppen azért

részesítették előnyben az agapé kifejezést, mert nem volt szé-

les körben elterjedt, és így nem volt összefüggésbe hozható a

korábbi, pogány hiedelmekkel.
4

Akik hallottak vagy olvastak

róla, rögtön észrevették, hogy valami újról, valami másról van

szó, mint amit valaha is ismertek. 

Ókeresztyén szeretetvacsora (agapé) ábrázolása Szent Callixtus katakombájában (3. század)



Az új kifjejezés használata nemcsak kívá-

natos, de célszerű is volt. A keresztyénekre nem

kisebb feladat várt, mint hogy a tömegek figyel-

mét igyekezzenek a megváltási tervre irányítani.

A világegyetem Ura azért nyilatkoztatta ki

magát, hogy megválthassa azokat, akik ellene lá-

zadnak. Isten Fia önszántából adta oda az életét

azokért, akiknek az ő szeretetére van szükségük.

Istennek az elveszett emberiség iránti szeretete

Krisztus kereszthalálával vált nyilvánvalóvá (Jn

3,16–17; Fil 2,1–8).

A pogány vallási hiedelmek arra az elkép-

zelésre alapulnak, hogy az istenek nem kedvelik

az embereket,
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ezért igyekeznünk kell áldozatok-

kal csillapítani a haragjukat. Az ókori mítoszok

és mondák telis-tele vannak olyan rémtörténe-

tekkel, melyekben az istenek gonoszul bánnak az

emberekkel, meggyalázzák asszonyaikat, és

szörnyű átkokkal sújtják utódaikat. 

Arisztotelész szerint Isten a „legmagasabb

gondolat”, aki csakis önmagával foglalkozik. A

filozófus követői egy olyan Istennek még csak a

létezését is elképzelhetetlennek tartották, aki

beleavatkozik az emberek dolgaiba.

Ezzel szemben a keresztyének éppen a fel-

tételek nélküli szeretet gyakorlására tanították az

embereket. Akik az agapét gyakorolják, azoknak

sohasem egy a tökéletesség elérését célzó, önkényesen kiala-

kított szabályrendszer követése a céljuk, mellyel kiérdemel-

hetnék Isten szeretetét. Ellenkezőleg, az Isteni Szeretet min-

den embernek felkínálja kegyelmét azért, hogy amikor egy

teremtmény befogadja őt, akkor olyan hála tölthesse el a szí-

vét, ami képessé tudja tenni arra, hogy új életben járjon.
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Az új szeretetfogalom egy önkéntesen választott életfor-

mát jelöl, mely Isten akaratából ered. Az agapé egy olyan

mélyről fakadó, erős vonzalom, mely céltudatosan igyekszik

egyik emberről a másikra átsugározni.
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Az agapé, mondhatni,

önző indíték és érdek nélküli szeretet.

Az agapé nem más, mint a Jézus által bemutatott, maga-

sabb rendű szeretetnek az újszerű megfogalmazása. Krisztus

tanításaiból is megérthetjük, hogy ez a fajta szeretet feltétel

nélkül rendelkezésére áll minden embernek.
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Maga Jézus

mondta a zsidó vallási vezetőknek, hogy Isten jobban szereti

az irgalmasságot, mint az áldozatot (Mt 9,13; 12,7), vissza-

utalva ezzel az ószövetségi hagyományokra. A tradicionális

zsidó gondolkodásmód számára ismeretlen volt az, hogy „sze-

resd ellenségedet”, és hogy „szeresd teljes elmédből és szí-

vedből” a másik embert; vagyis mindaz, amit Jézus képviselt,

jóval túlmutatott a korabeli rabbik tanításain.
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Az agapé az Istennel való különleges kapcsolat eredmé-

nye. Az Istentől kiáradó szeretet az emberi szívekből terjed

széjjel, bőségesen és viszonzást nem várva. Az Istentől jövő

szeretetet nem lehet kiérdemelni. És éppen ezért jár az isteni

szeretet nyomában mindig hűség és hálaadás.
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Az agapé magában foglalja és mintegy egyesíti a két

ószövetségi fogalmat a szeretet kifejezésére, melyek az ahav

és a chesedh. Az első kifejezés, az ahav alatt olyan szeretetet

értettek, ami erővel és hatalommal bírt, vagyis nem más, mint

Isten ereje. Az 5Móz 7,7–8. verseiben az Úr azt mondja, hogy

Izraelt nem emberi nagyságáért választotta, hanem saját sze-

retetének megmutatására. Ez az a szeretet, amely úgy megra-

gadja az ember szívét, hogy azután képes újra és újra bámu-

latba ejteni.
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A második kifejezés, a chesedh egy később meghonoso-

dott szóhasználat, amellyel leginkább a zsoltárokban és a

késői prófétáknál találkozunk, és szó szerint Isten irgalmassá-

ga, de a változhatatlanság és a hűség fogalma is szorosan kap-

csolódik ehhez a kifejezéshez. A 2Móz 34,6–7-ben olvasunk

Isten örökké fennmaradó irgalmasságáról népe iránt és mind-

azok iránt, akik ismerik az ő nevét (Zsolt 36,10).
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A chesedh tulajdonképpen „az érme másik oldala” az

ószövetségi tanításokban. Amellett, hogy Istennek hatalmas

ereje van szeretetének megmutatására, annyira irgalmasan és

kegyelmesen fordul gyermekei felé, hogy képes őket megtar-

tani a próbák, nehézségek és botlások közepette is az ő szö-

vetségében. Isten a tenyerén hordozza és a veszély idején

Bibliatanulmány 9

Szeretetvacsora ábrázolása az első századokból

Az ókori görög istenhit szerint az istenek gyakran az embereken töltötték

ki haragjukat, ami kegyetlenkedésben nyilvánult meg. Legendák keringtek

a mitikus lényekről, úgymint például a kentaurokról, melyek természet-

feletti erővel elrabolt nőkön követtek el erőszakot



hűségesen megtartja markaiban azokat, akikért korábban már

kinyújtotta szerető karjait. 

Az agapé tehát mindkét elvet magában hordozza és

ékesszólóan hirdeti. Máté, Márk és Lukács evangéliuma (noha

nem használják ezt a kifejezést) Jézus Krisztus életén, halálán

és feltámadásán keresztül mutatják be Isten szeretetét.
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Diplomatakörökben úgy tartják, hogy egy küldetés fontossá-

gát  a követségben járó tisztviselő státusával lehet felbecsül-

ni.
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Ez az elv is azt a tényt erősíti meg, hogy megváltásunk

terve valóban életfontosságú küldetés, hiszen Isten a saját

Fiára bízta kivitelezését. Máté, Márk és Lukács evangélisák az

Újtestamentum írásakor nem kisebb feladatot kaptak, mint

Isten királyságának bemutatását a földön, Krisztusnak és az ő

tanítványainak a cselekedetein keresztül. 

Ezt egészítik ki az Isten szeretetéről szóló újszövetségi

írások, melyek Isten cselekedeteinek indítékait és jelentőségét

magyarázzák el az ő gyülekezete tagjainak. Pál apostol szá-

mára egyértelmű volt, hogy Isten szeretetének megtapasztalá-

sát követően az egyetlen értelmes emberi reakció a teljes önát-

adásunk Krisztus szolgálatára. Amikor egy keresztyén jót tesz

az embertársával, azt nem másért teszi, hanem azért, mert az

ember így tudja Isten kegyelmes hívását a szolgálatra a lehető

legegyszerűbb módon teljesíteni.
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Krisztus áldozati halála a kereszten Isten szeretetét hir-

deti az ember iránt, és megmutatja, hogy az Isten mennyit haj-

landó tenni az ember megmentéséért. Krisztus szeretetének

végtelen mélysége azt a felelősséget helyezi valamennyiünk

vállára, hogy mi is így szeressük és szolgáljuk embertársain-

kat. Mindemellett tudatában kell lennünk annak, hogy nem a

mi szolgálatunk váltja meg a másik embert, hiszen a megvál-

tás egyedül Krisztus keresztjének az érdeme, és Isten erre

a tényre a mi szeretetteljes szolgálatunkon keresztül

kívánja ráirányítani az emberek figyelmét. Tehát akik

valósággal megértették Krisztus áldozatának a lényegét,

ezek az emberek önként fogják felajánlani neki az életüket

a másokért végzendő szolgálatra (1Jn 3,16).
16

Jegyzetek

1 G. Johnston, „Love in the NT”. In The interpreter’s dic-

tionary of the Bible. 5. kötet (Nashville: Abingdon Press,

1962–76), 3:168–69. o.

2 Uo., 168. o.

3 Ethelbert W. Bullinger, A critical lexicon and concor-

dance to the English and Greek New Testament. 5. kiadás

(Longmans, Green, and Co., 1908), 469. o.

4 Nigel Turner, Christian words (Nashville: Thomas

Nelson Publishers, 1981), 263. o.

5 Uo., 262. o.

6 E. M. Good, „Love in the OT”. In The interpreter’s...

166. o.

7 Turner, 265. o.

8 Uo.

9 Xavier Leon-Dufour, „Love”. In Dictionary of the New

Testament. (San Francisco: Harper and Row, 1980)

274–276. o.

10 Anders Nygren, Agape and Eros, (Philadelphia:

Westminster Press, 1953), 80. o.

11 Good, 166. o.

12 Uo., 167. o.

13 Johnston, 169–170. o.

14 William Manchester, The last lion, Winston Spencer

Churchill, Alone 1932–1940 (Boston: Little, Brown &

Co., 1988), 478. o.

15 Turner, 265. o.

16 Kenneth S. Wuest, Word studies in the Greek New

Testament (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Co., 1977),

2:153–154. o.

Rick Davis baptista lelkipásztor, First Baptist Church,

Midlothian, TX.

Biblical Illustrator, 1990 Summer, 51–53. o.

Ford.: Jeviczki Andrea

10 Bibliatanulmány

Arisztotelész (Kr. e. 384–322) nem tudott olyan Istenben hinni,

aki szereti az embereket. Ez volt az általa alapított filozófiai isko-

la legfőbb tantétele is


