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Pedagógus neve: Májerné Blanár Katalin 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 9. 

Téma: A szeretet 

Dátum: 2021. 02. 15. 

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=x2gKwYkr_3I (letöltés:2021.02.14.) 

https://www.facebook.com/szabopetermotivacio/videos/389542365250445 (letölt.21.02.14.) 

Paul Hauck: Így szeress, hogy szeressenek! Park Könyvkiadó, Budapest, 2011. 

Don Miguel Ruiz: A szeretet iskolája, Édesvíz Kiadó, Budapest, 2003. 

 

Sziasztok, Lányok! 

A mai foglalkozás témája szintén az Erkölcsi nevelés témakörébe tartozik. 

Írók, filozófusok, hittudósok az ókortól napjainkig sokan megfogalmazták már, mi a szeretet. 

E megnyilatkozások közül mindmáig az a legszebb, amit Pál apostolnak a korintusiakhoz írt 

első levelében olvashatunk, melyet a „szeretet himnuszának” is neveznek. 

Szeretném, ha ezt most meghallgatnátok! 

 Kérlek, ne olvasd tovább, amíg meg nem hallgatod! 

 

Szent Pál a szeretet számos jellemző vonását megemlíti a szeretethimnuszban.  

- Melyek ezek? 

 

A szeretet valaki iránt érzett önzetlen vonzódásunk. 

A szeretet az emberben található leggazdagabb és legszínesebb érzés, olyan alapérték, 

amelynek megléte vagy hiánya döntően meghatározza cselekedeteinket. 

 

- Miért mondhatjuk lelkileg szegénynek azt az embert, akiben nincs szeretet? 

 

Ha valaki szeret valakit, az a következőket jelenti: 

- közel állónak érzi a másikat magához; 

- szükségesnek tartja a vele való együttlétet; 

- valamilyen módon azonosul vele; 

- elfogadja olyannak, amilyen; 

https://www.youtube.com/watch?v=x2gKwYkr_3I
https://www.facebook.com/szabopetermotivacio/videos/389542365250445
https://www.youtube.com/watch?v=x2gKwYkr_3I
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- törődik a másik sorsával; 

- felelősséget érez iránta. 

 

- Hogyan nyilvánulnak meg a szeretet fent felsorolt jellemzői az emberi kapcsolatokban? 

 

- Mennyire vannak meg ezek a vonások bennetek? 

 

A szeretet egyik fontos tulajdonsága, hogy belőlünk fakad, de mások javára szolgál. 

 

Szent Tamás, a középkor nagy vallási gondolkodója azt mondta: a szeretet azt jelenti, hogy jót 

akarunk valakinek. Erich Fromm filozófus szerint: szeretni annyi, mint adni önzetlenül, 

örömmel. 

 

- Miért mondhatjuk, hogy a szeretet cselekvő jellegű? 

 

Akit szeretünk, annak magunkból akarunk adni valamit, néha csak egy mosolyt, egy simogatást, 

egy jó szót, máskor együttérzést, bátorítást, támogatást. 

 

A szeretet kisugárzik belőlünk másra. 

 

Gondoljatok olyan megnyilvánulásokra, amelyekben éreztétek mások szeretetét!  

- Hogyan hatott rátok? 

 

A szeretet örömmel tölti el azt is, aki adja, azt is, aki kapja. A szeretet a legnagyobb csoda a 

világon. 

 

A szeretet – bármennyire tartjuk is fontosnak – nem lehet szándékosan létrehozni. Kényszerből, 

parancsra senkit sem szerethetünk. Semmiképpen nem vezetne célhoz, ha az anya kötelességből 

szeretné a gyermekét, vagy ha a férj utasításra vonzódna feleségéhez. 

 

Immanuel Kant, német filozófus mondta, hogy a szeretet érzés és nem akarás ügye, s nem azért 

szeretünk valakit, mert szeretni akarjuk, még kevésbé, mert szeretnünk kell. 

 

A szeretetnek nagyon sokféle fajtája létezik: 

- a szülői szeretet a legönzetlenebb szeretet, és talán a legősibb érzés is; az anyai és az 

apai szeretet ugyanakkor néhány dologban eltér egymástól; 

- a házastársi szeretetben az odaadás, a segítés, a törődés a meghatározó, ebben a 

kapcsolatban fontos elem a szerelem; 

- a testvéri szeretet nagyon sokszínű lehet, bár két testvér kapcsolatában gyakran jelenik 

meg az ellentét is, az összetartó kötelék erős; 

- a baráti szeretet sok tekintetben rokon a testvéri szeretettel, sőt van, amikor erősebb is 

nála; 

- szeretet alakulhat ki bennünk idegenek iránt is;  

- a szeretet fajtái közé tartozik még a természet, a haza, az otthon és az Isten szeretete. 

 

A vallási tanítások Istent tekintik a szeretet forrásának. A hit szerint minden Istentől ered. 
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- Miben különbözhet az édesanyák és az édesapák szeretete? 

- Mivel magyarázható, hogy két barát között néha szorosabb viszony alakul ki, mint két 

testvér között? 

 

Comte-Sponville, a kortás francia filozófia egyik jelentős képviselője a szeretet különböző 

fajtáit három csoportba osztotta: 

- örömszeretet, 

- hiányszeretet, 

- felebaráti szeretet. 

 

Az örömszeretetben azok az emberek közötti szeretetkapcsolatok tartoznak, amelyek 

beteljesedése örömmel tölt el bennünket. Erre a szeretetfajtára az jellemző, hogy jót akarunk és 

jót is teszünk a másiknak. Nem azért, mert cserébe várunk valamit, hanem mert mindez 

következik abból, amit érzünk. 

 

Hiányszeretetnek a szerelmet nevezi. A szerelem az, amire vágyunk, de nem a miénk. 

 

A felebaráti szeretet a könyörületességet fejezi ki, melyet bárki iránt érezhetünk, aki rászorul 

érzelmi támogatásunkra. 

 

E szeretet legszebb példája az Újszövetségben olvasható irgalmas szamaritánus története. 

 

„Jézust egyszer egy törvénytudó megkérdezte: ki az én felebarátom, mire Jézus a következő 

példabeszédet mondta el: 

Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment, de rablók kezébe került, akik kifosztották, véresre 

verték, s elmentek, otthagyván őt félholtan. 

Arra ment egy pap, de megpillantván őt, elkerülte. Így tett egy levita is.  

Aztán jött egy szamaritánus, meglátta, és könyörületességre indult. Odament hozzá, olajat és 

bort öntött a sebeire, bekötözte, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap adott két dénárt a 

fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom 

neked. Mit gondolsz: e három közül melyik volt a felebarátja annak, aki a rablók közé került? 

Az pedig válaszolt: aki megkönyörült rajta. 

Jézus ezt mondta: Eredj, és hasonlóképpen cselekedj!” 

                                                                                           (Lukács, 10, 29-37.) 

 

- Miért ér többet a szamaritánus gondoskodása így, hogy nem ismerte a nyomorult 

embert, mintha a barátja lett volna? 

 

Végezetül szeretném, ha megnéznétek a következő linken található kis videót! 

Szabó Péter: A szeretet megosztva nő! 

 

https://www.facebook.com/szabopetermotivacio/videos/389542365250445 

 

Köszönöm a figyelmeteket! A kérdésekre várom a választ! Jó munkát kívánok!    

 

https://www.facebook.com/szabopetermotivacio/videos/389542365250445

