Szeretet

Minden dolgotokat intézzétek szeretettel. 1Kor 16,14
❋

Veszekedést kelt a gyűlölet, a szeretet fátyolt borít a hibákra.
Péld 10,12

❋

Három dolog van, amit csodálatosnak látok, és négyet sehogy se
tudok megérteni: a sasnak útját az égen, a kígyó útját a sziklán,
a hajó útját a mély tengeren, és a férfi útját az asszonynál. Péld
30,18–19

❋

Az embert a jósága teszi kedvessé, jobban szeretik a szegényt,
mint a hazugot. Péld 19,22
❋

Bizony mondom nektek, hogy aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, az nem jut be oda. Lk 18,17
❋

Nincs seb, amely úgy fájna, mint a szívnek sebe […]. Sir 25,13
❋

Hiszen a parancs: ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, a másét ne
kívánd, s ami egyéb parancs még van, mind ebben az egyben
tetőződik: Szeresd embertársadat, mint saját magadat. Róm 13,9
❋

Az igazságosság békét terem, az igazságnak meg biztonság lesz
a gyümölcse mindörökre. Iz 32,17
❋

Ez a szeretet azt jelenti, hogy parancsai szerint éljünk. Ez hát a
parancs, mint ahogy kezdettől fogva hallottátok, hogy éljetek
szeretetben. 2Jn 1,6
❋

Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. 1Jn 4,8

Liebe

Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1Kor 16,14
❋

Weise verbergen ihr Wissen, der Mund des Toren ist drohendes
Verderben. Spr 10,12
❋

Drei Dinge sind mir unbegreiflich, vier vermag ich nicht zu fassen: 19 den Weg des Adlers am Himmel, den Weg der Schlange
über den Felsen, den Weg des Schiffes auf hoher See, den Weg
des Mannes bei der jungen Frau. Spr 30,18–19
❋

Die Menschen streben nach Gewinn, doch besser ein Armer als
ein Betrüger. Spr 19,22
❋

Amen, das sage ich euch: Wer das Reich Gottes nicht so annimmt
wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Lk 18,17
❋

Jede Wunde, nur keine Herzenswunde […] Sir 25,13
❋

Denn die Gebote: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht
töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren!, und alle
anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Röm 13,9
❋

Das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein, der Ertrag der
Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer. Jes 32,17
❋

Denn die Liebe besteht darin, dass wir nach seinen Geboten leben. Das Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt, lautet: Ihr
sollt in der Liebe leben. 2Joh 1,6
❋

Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist die Liebe.
Joh 4,8
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Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet
nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és
mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha
szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul,
ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet
türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem
kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga
javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr,
mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem
szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a
tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és
töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes,
ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem,
mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem,
mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor
majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor
majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig
megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük
a legnagyobb a szeretet. 1Kor 13,1–13
❋

Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a
józanság lelkét adta nekünk. 2Tim 1,7
❋

Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást! Jn 15,17
❋

Ne féltékenykedj szíved asszonyára, és ne tanítsd meg rá, hogy
neked rosszat tegyen. Sir 9,1

Liebe
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Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete,
hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine
lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und
alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle
Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte
aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze
Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe
ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt
nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht
nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse
nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut
sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles,
hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden
hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn
Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden; wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk.
Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind
und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab,
was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen
nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht
zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde
ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch
erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe. 1Kor 13,1–13
❋

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
2Tim 1,7

❋

Dies trage ich euch auf: Liebt einander! Joh 15,17
❋

Sei nicht eifersüchtig gegen die Frau an deiner Brust, damit sie
nicht auf böse Gedanken gegen dich selbst kommt. Sir 9,1
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Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs.
A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.” Mt 22,37–40
❋

A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél,
abban nem tökéletes a szeretet. 1Jn 4,18
❋

Mindenekelőtt szeressétek egymást figyelmesen, mert a szeretet befedi a bűnök sokaságát. 1Pt 4,8
❋

Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is
kevesellnék! Én 8,7
❋

Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr
házában lakhatom örök időkön át. Zsolt 23,6
❋

Aki komolyan törekszik az igazságra és jóságra, életet szerez és
dicsőséget. Péld 21,21
❋

A nyilvános korholás többet ér, mint az a szeretet, amelyet eltitkolnak. Péld 27,5
❋

Csókoljon meg a szája csókjával! Igen, szerelmed édesebb a bornál. Én 1,2
❋

Adjatok mazsolás kalácsot, hadd kapjak erőre, üdítsetek föl almával, mert a szerelemtől egészen beteg vagyok! Én 2,5
❋

Milyen vonzó, húgom, mátkám, a szerelmed! Mennyivel édesebb szerelmed a bornál, keneted illata felülmúl minden balzsamot! Én 4,10

Liebe
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Er antwortete ihm: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken.
Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das
zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten.” Mt 22,37–40
❋

Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe
vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe(,) und
wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. 1Joh 4,18
❋

Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander; denn die Liebe
deckt viele Sünden zu. 1Petr 4,8
❋

[…] Böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum seines Hauses,
nur verachten würde man ihn. Hld 8,7
❋

Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und
im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Ps 23,6
❋

Wer nach Gerechtigkeit und Güte strebt, findet Leben und Ehre.
Spr 21,21

❋

Besser offener Tadel als Liebe, die sich nicht zeigt. Spr 27,5
❋

Mit Küssen seines Mundes bedecke er mich. Süßer als Wein ist
deine Liebe. Hld 1,2
❋

Stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln; denn
ich bin krank vor Liebe. Hld 2,5
❋

Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester Braut; wie viel süßer
ist deine Liebe als Wein, der Duft deiner Salben köstlicher als alle
Balsamdüfte. Hld 4,10
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Húgom, mátkám, máris megyek a kertembe, szedem a mirhámat
balzsamommal együtt; egyenest a lépből eszem mézemet, megiszom boromat a tejemmel együtt. Barátaim, egyetek, igyatok,
ittasodjatok meg, kedveseim! Én 5,1
❋

Milyen szép vagy és milyen igézetes! Szerelmem, gyönyörűségem! Én 7,7
❋

Korán reggel menjünk ki a szőlőhegyre, nézzük meg, fakad-e a
szőlő vesszeje. Vajon kifeslettek-e virága bimbói, s a gránátalmafák virágoznak-e már? Ott ajándékozlak meg szerelmemmel.
Én 7,13

❋

Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra!
Mert mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély,
mint az alvilág. Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja. Én 8,6
❋

Áldjátok az urak Urát: irgalma örökké tart. Csak ő tesz csodát:
irgalma örökké tart. Ő alkotta Bölcsében az eget: irgalma örökké
tart. Ő teremtette a földet a víz fölé: irgalma örökké tart. Ő teremtette a nagy világítókat: irgalma örökké tart. A napot, hogy
kormányozza a nappalt: irgalma örökké tart. A holdat és a csillagokat, hogy kormányozzák az éjt: irgalma örökké tart. Zsolt 136,3–9
❋

Szeretet és hűség ne hagyjon el soha, kösd a nyakadba, és írd fel
a szíved táblájára. Akkor megkedvelnek, és tetszésre találsz az
Isten és az emberek szemében. Péld 3,3–4
❋

Így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig,
mint saját magadat.” „Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz!” –
válaszolta neki. Lk 10,27–28

