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Textus: Pál apostolnak a Thesszalonikaiakhoz írott első levél 4,9-10 

„A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten 

tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér 

iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább 

gyarapodjatok ebben,...“  
 

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

A testvéri szeretetről. Az igaz szeretetről, amelyért a közösség fáradozott és 

fáradozik. (1,3). A valóságos szeretetről, amelyre maga az apostol emlékeztette a 

Thesszalonikában élő közösséget. (2,17) Ilyen szeretetben vezetni egymást. Ilyen 

szeretetnek a gyarapítását és gazdagítása várni és óhajtani a közösségben.   

Az Úrtól tanult szeretet a mások javát keresi. A szeretete légköre áldásos 

együttlét. A szeretet jó hír, nem pedig kipréselt és kisajtolt munka eredménye. A 

szeretet pajzsa mindentől megvéd. Csak a szeretet képes arra, amire mi nem. Az 

Úr szeretete veled vándorolt egészen idáig, hogy ma úgy mint egykor 

Thesszalonikában, ne az írással és az olvasással foglalkozzunk, hanem a szívünk 

hústábláira vésett aranyfonállal cselekedjünk. Tartsuk értékesnek az igaz szeretet 

erejét, mert nem természetes. 

Végterméke az életünknek az egymás iránti szeretet? Gyakoroljuk magunkat az 

írásban és az olvasásban, vagy a szeretet és hűség kincsei bennünket is felráznak?   

 Pál előzékeny volt a Thesszalonikaiakkal kapcsolatban, és milyen jó lenne ebben 

előrelépni nekünk is. Megelőzni egymást a mások szeretetében. Előzékeny, de 

van egy kérése. A gyarapodás. A felzárkózás. A naponkénti gyakorlat. Ne feledd: 

„Mindenütt a földön vágynak valami jó után. Minden ember keresi, hol a 

boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne 

igazi érték, Mely mindenen átsegít.  

Ne feledd: „Az élet néha bonyolult, nem is mindig értjük, de kell, hogy a szívben 

ott legyen a hit, szeretet, remény, E három dolog közül legnagyobb a szeretet. 



Mert mindent elhordoz, ha kell, sok vétket elfedez.  A szeretet nem fogy el sosem, 

A szeretet átvisz az életen, Mindent elhisz, és remél, A szeretet mindennél többet 

ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret, ha elhagyna mindenki, 

ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen Ő a szeretet. Mindent 

elhordoz, ha kell, sok vétket elfedez.“ Ámen. 

 

Imádság 

„Urunk, add nekünk azt a szeretetet, amely mindent hisz, mindent remél, és 

mindent eltűr! Ez a szeretet kísérjen bennünket életünk útján, ragyogja át 

szívünket és értelmünket, sugározzon belőlünk otthonunkban és minden ember 

felé, akivel találkozunk. Ez a szeretet szentelje meg munkánkat, legyen 

vigasztalónk a világ ítélkezései esetén! Legyen mécses, ha sötétség vesz körül 

minket, és legyen a híd, amelyen át lelkünk a te karjaidba hull! 

Ámen.“ (Forrás: Verbita Missziós Imakönyv) 

 


