
Szeretet Love

Minden dolgotokat intézzétek szeretettel. 1Kor 16,14
❋

Let all that you do be done in love. 1Cor 16,14
❋

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

❋

Hatred stirs up strife, but love covers all offenses. Prov 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

❋

Three things are too wonderful for me; four I do not understand: 
the way of an eagle in the sky, the way of a snake on a rock, the 
way of a ship on the high seas, and the way of a man with a girl. 
Prov 30,18–19

❋

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

❋

What is desirable in a person is loyalty, and it is better to be poor 
than a liar. Prov 19,22

❋

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

❋

Truly I tell you, whoever does not receive the kingdom of God as 
a little child will never enter it. Luke 18,17

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

❋
Any wound, but not a wound of the heart! 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 te-
tőződik: Szeresd embertársadat, mint saját magadat. Róm 13,9

❋

The commandments, “You shall not commit adultery; You shall 
not murder; You shall not steal; You shall not covet”; and any 
other commandment, are summed up in this word, “Love your 
neighbor as yourself.” Rom 13,9

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

❋

The effect of righteousness will be peace, and the result of right-
eousness, quietness and trust forever. Isa 32,17

❋
Ez a szeretet azt jelenti, hogy parancsai szerint éljünk. 2Jn 6

❋

And this is love, that we walk according to his commandments 
[…]. 2John 6

❋

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

Whoever does not love does not know God, for God is love. 
1John 4,8
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12 SzErETET

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs 
bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet pró-
fétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudo-
mányokat, 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 gondolkoz-
tam, 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 tö-
redékes 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

❋

  If I speak in the tongues of mortals and of angels, but do not 
have love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have 
prophetic powers, and understand all mysteries and all knowl- 
edge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but do 
not have love, I am nothing. If I give away all my possessions, and 
if I hand over my body so that I may boast, but do not have love, 
I gain nothing. Love is patient; love is kind; love is not envious or 
boastful or arrogant or rude. It does not insist on its own way; 
it is not irritable or resentful; it does not rejoice in wrongdoing, 
but rejoices in the truth. It bears all things, believes all things, 
hopes all things, endures all things. Love never ends. But as for 
prophecies, they will come to an end; as for tongues, they will 
cease; as for knowledge, it will come to an end. For we know 
only in part, and we prophesy only in part; but when the com-
plete comes, the partial will come to an end. When I was a child, 
I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child; 
when I became an adult, I put an end to childish ways. For now 
we see in a mirror, dimly, but then we will see face to face. Now 
I know only in part; then I will know fully, even as I have been 
fully known. And now faith, hope, and love abide, these three; 
and the greatest of these is love. 1Cor 13,1–13

❋

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

❋

[…] God did not give us a spirit of cowardice, but rather a spirit 
of power and of love and of self-discipline. 2Tim 1,7

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

❋

I am giving you these commands so that you may love one an-
other. John 15,17

❋

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

❋

Do not be jealous of the wife of your bosom, or you will teach 
her an evil lesson to your own hurt. Sir 9,1

❋
Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első pa-
rancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint 
saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény 
és a próféták.” Mt 22,37–40

He said to him, “‘You shall love the Lord your God with all your 
heart, and with all your soul, and with all your mind.’ This is the 
greatest and first commandment. And a second is like it: ‘You 
shall love your neighbor as yourself.’ On these two command-
ments hang all the law and the prophets.” Matt 22,37–40
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A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félel-
met, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, 
abban nem tökéletes a szeretet. 1Jn 4,18

❋

There is no fear in love, but perfect love casts out fear; for fear 
has to do with punishment, and whoever fears has not reached 
perfection in love. 1John 4,18

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

❋

Above all, maintain constant love for one another, for love cov-
ers a multitude of sins. 1Pet 4,8

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

❋

If one offered for love all the wealth of one’s house, it would be 
utterly scorned. Song 8,7

❋

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

❋

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my 
life, and I shall dwell in the house of the Lord my whole life long. 
Ps 23,6

❋

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

❋

Whoever pursues righteousness and kindness will find life and 
honor. Prov 21,21

❋

A nyilvános korholás többet ér, mint az a szeretet, amelyet el-
titkolnak. Péld 27,5

❋

Better is open rebuke than hidden love. Prov 27,5

❋

Csókoljon meg a szája csókjával! Igen, szerelmed édesebb a bor-
nál. Én 1,2

❋

Let him kiss me with the kisses of his mouth! For your love is bet-
ter than wine […]. Song 1,2

❋

Adjatok mazsolás kalácsot, hadd kapjak erőre, üdítsetek föl al-
mával, mert a szerelemtől egészen beteg vagyok! Én 2,5

❋

Sustain me with raisins, refresh me with apples; for I am faint 
with love. Song 2,5

❋

Milyen vonzó, húgom, mátkám, a szerelmed! Mennyivel éde-
sebb szerelmed a bornál, keneted illata felülmúl minden balzsa-
mot! Én 4,10

❋

How sweet is your love, my sister, my bride! how much better 
is your love than wine, and the fragrance of your oils than any 
spice! Song 4,10

❋

Húgom, mátkám, máris megyek a kertembe, szedem a mirhámat 
balzsamommal együtt; egyenest a lépből eszem mézemet, meg-
iszom boromat a tejemmel együtt. Barátaim, egyetek, igyatok, 
ittasodjatok meg, kedveseim! Én 5,1

❋

I come to my garden, my sister, my bride; I gather my myrrh 
with my spice, I eat my honeycomb with my honey, I drink my 
wine with my milk. Eat, friends, drink, and be drunk with love. 
Song 5,1

❋

Milyen szép vagy és milyen igézetes! Szerelmem, gyönyörűsé-
gem! Én 7,7

How fair and pleasant you are, O loved one, delectable maiden! 
Song 7,6
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Korán reggel menjünk ki a szőlőhegyre, nézzük meg, fakad-e a 
szőlő vesszeje. Vajon kifeslettek-e virága bimbói, s a gránátal-
mafák virágoznak-e már? Ott ajándékozlak meg szerelmemmel. 
Én 7,13

❋

Let us go out early to the vineyards, and see whether the vines 
have budded, whether the grape blossoms have opened and 
the pomegranates are in bloom. There I will give you my love. 
Song 7,12

❋

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

❋

Set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm; for 
love is strong as death, passion fierce as the grave. Its flashes are 
flashes of fire, a raging flame. Song 8,6

❋
Áldjátok az urak Urát: irgalma örökké tart. Csak ő tesz csodát: 
irgalma örökké tart. Ő alkotta Bölcsében az eget: irgalma örök-
ké 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

❋

o give thanks to the Lord of lords, for his steadfast love endures 
forever; who alone does great wonders, for his steadfast love 
endures forever; who by understanding made the heavens, for 
his steadfast love endures forever; who spread out the earth on 
the waters, for his steadfast love endures forever; who made 
the great lights, for his steadfast love endures forever; the sun 
to rule over the day, for his steadfast love endures forever; the 
moon and stars to rule over the night, for his steadfast love 
endures forever. Ps 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

❋

Do not let loyalty and faithfulness forsake you; bind them 
around your neck, write them on the tablet of your heart. So 
you will find favor and good repute in the sight of God and of 
people. Prov 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

❋

He answered, “You shall love the Lord your God with all your 
heart, and with all your soul, and with all your strength, and 
with all your mind; and your neighbor as yourself.” And he said 
to him, “You have given the right answer; do this, and you will 
live.” Luke 10,27–28

❋

Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, 
mert aki embertársát szereti, a többi törvényt is megtartja. Róm 
13,8

❋

Owe no one anything, except to love one another; for the one 
who loves another has fulfilled the law. Rom 13,8

❋

Vigyél magaddal! Siessünk, el innét! Lakosztályába vezet a király! 
Te leszel az örömünk és a boldogságunk! Szerelmedet többre 
tartjuk a bornál! Mert méltán megillet a szeretet. Én 1,4

Draw me after you, let us make haste. The king has brought me 
into his chambers. We will exult and rejoice in you; we will extol 
your love more than wine; rightly do they love you. Song 1,4
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[…] megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó sze-
retetét, és beteltek az Isten egész teljességével. Ef 3,19

❋

[…] and to know the love of Christ that surpasses knowledge, 
so that you may be filled with all the fullness of God. Eph 3,19

❋
Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük 
testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad. 1Jn 3,14

❋

We know that we have passed from death to life because we 
love one another. Whoever does not love abides in death. 1John 
3,14

❋

Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel 
és igazsággal. 1Jn 3,18

❋

Little children, let us love, not in word or speech, but in truth 
and action. 1John 3,18

❋

Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok 
a jóhoz. Róm 12,9

❋

Let love be genuine; hate what is evil, hold fast to what is good 
[…]. Rom 12,9

❋

Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Jn 
15,13

No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s 
friends. John 15,13

SzErETET
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BizaLom truSt

A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyí-
téka. Zsid 11,1

❋

Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of 
things not seen. Heb 11,1

❋

Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik 
magáról! A mának elég a maga baja. Mt 6,34

❋

So do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring wor-
ries of its own. Today’s trouble is enough for today. Matt 6,34

❋
Azt mondom azért nektek: kérjetek és kaptok, keressetek és ta-
láltok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki 
kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Lk 
11,9–10

❋

So I say to you, Ask, and it will be given you; search, and you will 
find; knock, and the door will be opened for you. For everyone 
who asks receives, and everyone who searches finds, and for 
everyone who knocks, the door will be opened. Luke 11,9–10

❋
Bízzál az Istenben: gondodat viseli, járj egyenes úton és remény-
kedj benne. Sir 2,6

❋

Trust in him, and he will help you; make your ways straight, and 
hope in him. Sir 2,6

❋

Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy 
mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öl-
töztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? Néz-
zétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem

“Therefore I tell you, do not worry about your life, what you 
will eat or what you will drink, or about your body, what you 
will wear. Is not life more than food, and the body more than 
clothing? Look at the birds of the air; they neither sow nor reap

gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti 
náluk? Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, 
ha aggodalmaskodik? Mt 6,25–27

❋

nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. 
Are you not of more value than they? And can any of you by 
worrying add a single hour to your span of life? Matt 6,25–27

❋
Ekkor hozzájuk fordult: „Miért féltek ennyire? Még mindig nincs 
bennetek hit?” Mk 4,40

❋

He said to them, “Why are you afraid? Have you still no faith?” 
Mark 4,40

❋

Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressé-
tek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! Mt 6,33

❋

But strive first for the kingdom of God and his righteousness, 
and all these things will be given to you as well. Matt 6,33

❋
Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt, kérje Isten-
től, aki szívesen ad mindenkinek, anélkül, hogy a szemére vetné, 
s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve. 
Mert aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket 
felkorbácsol és ide-oda vet a szél. Az ilyen ember ne higgye, 

If any of you is lacking in wisdom, ask God, who gives to all gen-
erously and ungrudgingly, and it will be given you. But ask in 
faith, never doubting, for the one who doubts is like a wave of 
the sea, driven and tossed by the wind;  for the doubter, being
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