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ISTENRE HANGOLVA 

„Szeresd azért az URat, a te Istenedet 

teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” 

(5Móz 6:5) 

 
 
Az emberek a kapcsolataikban (pl. barátságban, házasságban, gyülekezetben stb.) öt nyelven 
fejezik ki az egymás iránti szeretetüket, ill. értik meg, ha más valaki szereti őket. Ez az öt 
szeretetnyelv a következő: elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi 
érintés. Ezek két ember között segítenek megélni a szeretet realitását, segítenek a feleknek, 
hogy egymás nyelvén beszélve biztosítsák a másikat az elfogadásukról, törődésükről, 
szeretetükről. Ebben a jegyzetben az Isten és ember közötti kapcsolatban megnyilvánuló 
szeretetnyelvek jelentőségét vesszük sorra.  
 
ELÖLJÁRÓBAN: AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK 

 

Gary Chapman: Egymásra hangolva (Harmat, Budapest, 2006) – a szeretetnyelvek 
kifejeződéséről két ember kapcsolatában 
Gary Chapman: Istenre hangolva (Harmat, Budapest, 2008) – a szeretetnyelvek megjelenése 
az Istennel való kapcsolatunkban 
1Kor 13:1-13 – a szeretet-himnusz arról, hogy a népszerű emberi elképzelésekkel szemben 
milyen is az igazi szeretet 
 
 

1. SZERETETNYELV: ELISMERŐ SZAVAK 
 
„Számtalan módon szavakba önthetjük elismerésünket. Dicsérhetjük a másik viselkedését, 
megjelenését, személyiségét. Mindezt tehetjük szóban, írásban vagy akár dalban is. Akik ezt 
a szeretetnyelvet beszélik, azok úgy szívják magukba az elismerő szavakat, mint kiszáradt 
föld az esőt.” (Gary Chapman: Istenre hangolva, Harmat, Budapest, 2008. p. 22). 
 
Az elismerő szavak gyakran megnyilvánulnak a Bibliában Isten részéről. Amikor az emberhez 
szól, akkor a bátorítása, vigasztalása, tanítása, mind a szeretetét közvetítik felénk. Az első 
alkalom, amikor ez megnyilvánult, közvetlenül a teremtésünkkor történt: „Akkor ezt mondta 
Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az 
ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik” (1Móz 
1:26, MBT). Ezek az elismerő szavak hívták életre az embert, és határozták meg élete 
értelmét – hogy „uralkodjon” a világban, és Istent képviselje. Ugyancsak Isten szeretetét 
fejezik ki Jézus utolsó szavai is a Jelenések könyvében: „Íme, eljövök hamar, velem van az én 
jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint” (Jel 22:12). Annak megfelelően 
fizet meg nekünk, ahogyan éltük az életünket – figyelembe véve, vagy figyelmen kívül hagyva 
életünk értelmét, amelyre megteremtett minket. 
 
1.1. ELISMERŐ SZAVAK ISTEN RÉSZÉRŐL  

 
„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is 
segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak” (Ézs 41:10). 
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„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: békességet és nem romlást 
tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek” (Jer 29:11). 
„A messzeségben is megjelent az ÚR: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz 
hűségesen” (Jer 31:3). 
„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, 
annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe” (Jn 5:24). 
„Jézus azt mondta nekik: 'Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és 
aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha'” (Jn 6:35). 
„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én 
örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én 
kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja 
ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10:27-30). 
 
1.2. ELISMERŐ SZAVAK AZ EMBEREK RÉSZÉRŐL  

 
„Milyen édesek ínyemnek ígéreteid! Édesebbek, mint számnak a méz. Utasításaid értelmessé 
tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem 
világossága” (Zsolt 119:103-105). 
„Úgy örülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál. A hazugságot gyűlölöm, utálom, 
törvényedet azonban szeretem. Naponta hétszer dicsérlek téged igazságos döntéseidért. 
Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok” (Zsolt 
119:162-165).  
„Örüljenek, és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra 
vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az ÚR!” (Zsolt 40:17).  
„Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Jobban tetszik ez az ÚRnak a 
tulkoknál, az ép szarvú és körmű bikáknál” (Zsolt 69:31-32). 
„Az ÚR dicséretét hirdeti ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét mindörökké!” (Zsolt 
145:21). 
„Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen 
megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan 'ki értette meg 
az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene 
fizetnie?' Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen” (Róm 
11:33-36). 
 
KÉRDÉSEK A TOVÁBB GONDOLÁSHOZ 

 
Milyen szerepet kapnak az elismerő szavak (dicsőítés, hálaadás) a személyes imaéletemben? 
Isten mely tettei miatt tudnék hálát adni neki? Mely tulajdonságai miatt kellene őt 
dicsőítenem? Melyek azok az elismerő szavak (pl. bátorítás, ígéretek) a Bibliában, amelyek 
számomra sokat mondóak? 
 
 

2. SZERETETNYELV: MINŐSÉGI IDŐ 
 
„A minőségi idő azt jelenti, hogy osztatlan figyelmet szentelünk valakinek, aki fontos 
számunkra. (…) Ha minőségi időt adunk valakinek, életünk egy darabkáját adjuk neki, és ezzel 
szeretetünket fejezzük ki iránta” (Ibid. p. 23.). 
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A minőségi idő azért mutatja meg jól a szeretetünket, mert ilyenkor a másik javára áldozzuk 
az időnket, amit soha többé nem fogunk visszakapni. Sok más dologgal is foglalkozhatnánk, 
de mindent félreteszünk, mindenről lemondunk, és teljes lényünkkel a másik felé fordulunk. 
Ez Istennel kapcsolatban is így történik, aki nagyon értékeli ezt. Márta és Mária története jól 
mutatja, mennyire fontos az az idő, amit csak és kizárólag Istennek tudunk szentelni: 
 
„Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. 
Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta 
pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: 'Uram, 
nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, 
hogy segítsen!' Az Úr azonban így felelt neki: 'Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és 
nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt 

választotta, amelyet nem vehetnek el tőle'” (Lk 10:38-42). 
 
Márta a konyhában szolgál éppen, Mária pedig Jézus lábainál ül, és hallgatja a Mester 
tanítását. Jézus szerint akkor, ebben a helyzetben nem a szolgálat volt a legfontosabb, se 
nem a bizonyságtétel, hanem a Jézus felé irányuló osztatlan figyelem, a vele töltött minőségi 
idő. E nélkül a szolgálatunk vagy a bizonyságtételünk üres lesz, mert  nem  tölti  azt  meg 
tartalommal az Istennel való bensőséges kapcsolatunk. Tudnunk kell az adott helyzetekben a 
megfelelő fontossági sorrendet felállítani, és Istennek adni időnk legjavát. 
 
PÉLDÁK A MINŐSÉGI IDŐRE A BIBLIÁBAN 

 
„Amikor azonban meghallották az ÚRisten hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a 
kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az ÚRisten elől a kert fái között” (1Móz 3:8).  
„Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja” (Zsolt 145:18). 
„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti 
bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek” (Jak 4:8). 
„Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, 
hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ 
kezdete előtt” (Jn 17:24). 
„Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az 
igét” (Mk 3:14). 
 
KÉRDÉSEK A TOVÁBB GONDOLÁSHOZ 

 
Miért fontos az Istennel töltött minőségi idő? Mitől lesz ez az idő minőségi? Milyen a 
jelenlegi csendességtartásom? Az Isten iránti szeretetemről árulkodik? 
 
 

3. SZERETETNYELV: AJÁNDÉKOZÁS 
 
„Az ajándékozás a szeretet kinyilvánításának legelterjedtebb módja. Az ajándék azt jelenti: 
'Gondolt rám, lássuk, mit tartogat számomra'” (Ibid. p. 23.). 
 
Jézus ezt tanította: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni” (ApCsel 20:35). Ezt azért tette, 
mert Isten maga a nagy ajándékozó, aki számtalan kincsével halmozta el az embert, hogy 
kifejezze iránta való szeretetét, és boldoggá tegye őt. Olvassuk el újra a teremtési 
beszámolót (1Móz 1-2), és figyeljük meg, hogy az ember teremtése előtt mennyi ajándékot 
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készített elő Isten ahhoz, hogy boldog és teljes életet élhessünk: berendezett egy világot, 
élelmet, társat, munkát adott. Ami pedig a legfontosabb, miután bűnbe estünk, egy ajándék 
révén gondoskodott a megváltásunkról – erről szól a kegyelem. „Mert úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen” (Jn 3:16). 
 
3.1. AZ AJÁNDÉKOZÁS MEGNYILVÁNULÁSA ISTEN RÉSZÉRŐL 

 
„Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma parancsolok nektek, ha szeretni 
fogjátok Isteneteket, az URat, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt 
adok földetekre a maga idejében, korai és kései esőt, és betakaríthatod gabonádat, 
mustodat és olajodat. Adok füvet a meződre állataidnak, és te is ehetsz, és jóllakhatsz” 
(5Móz 11:13-15).  
„Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a 
Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk 'áldozati ajándékul, az Istennek kedves 
illatként'” (Ef 5:1-2).  
„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a 
világba, hogy éljünk őáltala” (1Jn 4:9).  
„És ő 'adott' némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, 
vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus 
testének építésére” (Ef 4:11-12). 
 
3.2. AZ AJÁNDÉKOZÁS MEGNYILVÁNULÁSA AZ EMBEREK RÉSZÉRŐL ISTEN FELÉ 

 
„A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban 
gyönyörködik az Isten” (Zsid 13:16).  
„Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.  
Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát” (Mt 
2:11).  
„Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának 
valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb 
atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat” (Mt 5:23-24). 
 
3.3. AZ AJÁNDÉKOZÁS MEGNYILVÁNULÁSA MÁS EMBEREK FELÉ 

 
„A hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy 
akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek. Amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti 
alkalmasnak találtok, elküldöm ajánlólevéllel, hogy adományotokat elvigyék Jeruzsálembe” 
(1Kor 16:2-3).  
„Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti: Dorkász, vagyis Zerge. Ez 
a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. (…) Péter felkelt, és velük ment. Amikor 
odaért, felvezették a felső szobába, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, sírtak és 
mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt” 
(ApCsel 9:36, 39). 
 
KÉRDÉSEK A TOVÁBB GONDOLÁSHOZ 

 
Milyen ajándékokat kaptam Istentől? Mik azok, amiket ajándékként én felajánlhatok neki? 
Van-e lehetőségem arra, hogy másokat megajándékozzak a gyülekezetben? Mivel? 
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4. SZERETETNYELV: SZÍVESSÉGEK 
 
„'A tettek hangosabban beszélnek a szavaknál' – tartja a régi mondás. Ezt különösen így érzik 
azok, akik számára a szívességek jelentik az elsődleges szeretetnyelvet. Számukra a 
legapróbb szívesség is szeretetet közvetít. (…) Számukra a szavak üresen csengenek, ha nem 
állnak mögöttük tettek” (Ibid. pp. 23-24.). 
 
Ha Istenről van szó, akkor a szívességek a neki (és más embereknek) végzett szolgálatban 
nyilvánulhatnak meg. Isten mindannyiunknak adott lehetőséget a szolgálatra a 
képességeinknek megfelelően (vö. Mt 25:14-30). Amikor ennek megfelelően szolgálunk és 
éljük az életünket, ez Isten felé a szeretetünket kommunikálja. Jézus is hangsúlyozta ezt, 
amikor így szólt: „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: 
Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” (Mt 7:21). A világi 
gondolkodásmód szerint a szolgálat lealacsonyító dolog – senki nem szolgál ki másokat 
szívesen, mert ezáltal alacsonyabb helyzetbe kerül. Isten azonban másként gondolkodik a 
szolgálat során megnyilvánuló szívességekről: „Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért” (Mk 10:45). 
Másoknak szívességet tenni a szolgálatunk során természetfeletti dolog, hisz ugyanezt tette 
a természetfeletti Isten is. Ezzel a céllal jött be a világba, ezzel a céllal teremtett meg 
bennünket. Ő szolgál felénk, de nem kiszolgál minket. Ezért nem lealacsonyító az sem, ha mi 
Istennek vagy más embereknek szolgálunk. Ezzel ugyanis leveszünk egy terhet a vállukról, és 
engedjük nekik, hogy Istennel minőségi időt tölthessenek. Istennek más embereken 
keresztül tudunk szolgálni.  
 
4.1. A SZÍVESSÉGEK MEGNYILVÁNULÁSA ISTEN RÉSZÉRŐL 

 
„Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a 
szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak 
szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves 
esztendejét” (Lk 4:18-19).  
„Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, 
hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem 
nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti 
is” (Jn 14:2-3). 
„Felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; azután 
vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, 
amellyel körül volt kötve” (Jn 13:4-5). 
 
4.2. A SZÍVESSÉGEK MEGNYILVÁNULÁSA MÁS EMBEREK FELÉ 

 
„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti 
is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha szeretitek egymást” (Jn 13:34-35).  
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet...” (Mt 28:19). 
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„Szeresd felebarátodat, mint magadat. ...és ha szeretjük felebarátunkat, mint magunkat, 
sokkal több az minden égő és véres áldozatnál” (Mk 12:31, 33).  
„Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig 
azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek 
titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és 
esőt ad igazaknak és hamisaknak” (Mt 5:43-45).  
„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle 
kegyelmének jósáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki 
szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten 
dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen” (1Pt 
4:10-11).  
„Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az 
özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól” (Jak 
1:27). 
 
4.3. A SZÍVESSÉGEK MEGNYILVÁNULÁSA ISTEN FELÉ 

 
„Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk 
Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel” (Zsid 12:28). 
„Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” (Mt 4:10).  
„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek” 
(Kol 3:23). 
 
KÉRDÉSEK A TOVÁBB GONDOLÁSHOZ 

 
Mivel szolgált Isten eddig felém? Én hogyan tudnám őt szolgálni? Milyen ajándékot 
(talentum, lelki ajándék, személyiség) kaptam tőle, amivel szolgálhatnám? Kik azok az 
emberek, akiken keresztül őt szolgálhatom? 
 
 

5. SZERETETNYELV: FIZIKAI ÉRINTÉS 
 
Vannak olyan emberek, akik a szeretetüket azzal fejezik ki mások felé, hogy hozzájuk érnek, 
megsimogatják, megölelik őket. Másoknak erre van szükségük, hogy tudják, szeretjük őket, 
és törődünk velük.  
 
Istennel kapcsolatban elég nehéz lenne ma számunkra ezt kivitelezni, mégis találunk a 
Bibliában példákat Isten érintésére, melyen keresztül kifejezte a szeretetét az emberek felé. 
 
PÉLDÁK A FIZIKAI ÉRINTÉSRE A BIBLIÁBAN 

 
„Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. De 
látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób 
csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert 
hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte 
tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, 
hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákób ezt kérte: Mondd 
meg nekem a nevedet! De ő ezt mondta: Miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. 
Jákób Penúélnak nevezte el azt a helyet és ezt mondta: Bár láttam Istent színről színre, mégis 
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életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penúélnál, és sántított csípőjére. Ezért 
nem eszik meg Izráel fiai mindmáig a csípő forgócsontján levő inat, mert ütés érte Jákób 
csípőjének forgócsontján az inat” (1Móz 32:25-33).  
„Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: 'Engedjétek hozzám 
jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, 
mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen 
sem megy be abba.' Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket” (Mk 10:14-16).  
„Ő így válaszolt: 'Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és 
azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, 
és most látok'” (Jn 9:11). 
„...azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a 
kendővel, amellyel körül volt kötve” (Jn 13:5).  
„És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, 
elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt” (Lk 15:20). 
 
 

AZ ÖT SZERETETNYELV CÉLJA 
 
„Ahhoz, hogy házastársunk, gyermekünk, szüleink érezzék a szeretetünket, azon a nyelven 
kell szólnunk hozzájuk, amelyik számukra a legkifejezőbb. Ne feledjük, hogy a másik négy 
szeretetnyelv csupán 'hab a tortán', azaz ráadás, és egyik sem pótolhatja az elsődleges 
szeretetnyelvet” (Ibid p. 25.).  
 
Ez a megállapítás Istennel kapcsolatban is nagyon fontos. Meg kell találnunk az ő elsődleges 
szeretetnyelvét, mert ezen keresztül fogja megérezni a szeretetünket. A többi 
megnyilvánulási forma is fontos, de az elsődleges nélkül ezek mind értelmetlenek lesznek.  
 
KÉRDÉSEK A TOVÁBB GONDOLÁSHOZ 

 
Az eddigi szeretetnyelvek közül melyik lehet Istennek a legfontosabb? Melyikkel tudod te 
leginkább kifejezni a szereteted felé? 
 
 

ISTEN ELSŐDLEGES SZERETETNYELVE: AZ ENGEDELMESSÉG 
 
Sokféle módon kifejezhetjük Istennek a szeretetünket. Szolgálhatjuk őt, nekiszánhatjuk az 
időnket és életünket, ajándékokat adhatunk senki stb. Ezek azonban önmagukban nem 
elegendők, ha nem társul hozzájuk a teljes engedelmességünk és odaszánásunk. Ez az, ami 
tartalmat ad minden más szeretetnyelvnek is vele kapcsolatban. Jézus a már idézett 
történetben azt mondta, hogy a vele való minőségi időt minden másnál fontosabbnak tartja, 
hisz sok dolognak (pl. a szolgálatunknak is) ez az alapja. Azonban még ennél is fontosabb, 
hogy ez a minőségi idő milyen hatással van az életünkre. Nem elég csupán eltölteni ezt az 
időt, engednünk kell, hogy megváltoztasson bennünket. Erre vonatkozóan több 
figyelmeztetést is találunk a Bibliában:  
 
„Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a 
tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy 
milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, 
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úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi 
cselekedete” (Jak 1:23-25).  
„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem 
csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” (Mt 7:21).  
„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos 
emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak 
a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. 
Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond 
emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak 
a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult” (Mt 7:21-25). 
 
Más helyen pedig egyértelműen tudtunkra adja a Szentírás, hogy Isten leginkább az ember 
engedelmességében leli kedvét, és ebből érti meg, hogy szeretjük őt: 
 
„Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma parancsolok nektek, ha szeretni 
fogjátok Isteneteket, az URat, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt...” (5Móz 
11:13). 
„Bárcsak mindig ilyen lenne a szívük, és félnének engem, és megtartanák minden 
parancsomat; akkor jó dolguk lenne nekik és fiaiknak mindenkor” (5Móz 5:29).  
„Jézus így válaszolt: 'Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én 
Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem 
szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az 
enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem'” (Jn 14:23-24).  
„Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek” (Jn 15:14). 
 
Ha azt szeretnénk, hogy Isten biztosan tudja, mennyire szeretjük őt, fontos, hogy az 
elsődleges szeretetnyelvét beszéljük. Az Ószövetségben a zsidó nép beleesett abba a hibába, 
hogy valódi odaszántság, engedelmesség és szeretet nélkül próbált eleget tenni Isten 
kéréseinek. Ajándékokat adtak neki, de ezekben Isten nem lelte akedvét, sőt sértésnek élte 
meg azokat (vö. Mal 1:6-8, Mt 15:8). Hasonló hibába beleeshetünk mi is – énekelhetünk 
dicsőítéseket (elismerő szavak), szolgálhatunk másoknak és ez által Istennek (szívességek), 
adakozhatunk (ajándékok), tarthatunk csendességet és rendszeresen olvashatjuk a Bibliát 
('minőségi' idő). De közben Isten a szívünket vizsgálja, és keresi a valódi, mély változást 
bennünk, az odaszántságot, az engedelmességet. Ezért tanácsolja ezt Pál apostol: „Az Isten 
irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda 
testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, 
hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten 
akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes” (Róm 12:1-2). 
 
KÉRDÉSEK A TOVÁBB GONDOLÁSHOZ 

 
Miért az engedelmesség a legfontosabb Istennek? Mennyiben közvetíti ez világosabban a 
szeretetünket, mint a másik öt szeretetnyelv? Hogyan tapasztaltam meg eddig az 
engedelmesség áldását? Mely területen tudnám még jobban odaszánni magam a neki való 
engedelmességre? 
 

* * * 
 
(cc) 2011, 2012. Tóth-Simon Károly 
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