AZ AGAPÉ SZERETET JELLEMZŐI
Hogy milyen jellemzőkkel bír az (agapé) isteni fajta szeretetet? Valld meg magad felett az Amplified
(Bővített) fordítás szerint az 1Korinthusi levél 13,4-8 szakaszát, amelyet a szeretet himnuszának is neveznek:
4. A szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves; a szeretet sosem irigy, nem forr a féltékenységtől; nem
dicsekvő vagy öntelt, nem mutogatja magát gőgösen. 5. Nem beképzelt (arrogáns), a büszkeségtől nem
fuvalkodik fel; nem durva (modortalan), és nem cselekszik illetlenül. A szeretet (Isten szeretete bennünk)
nem ragaszkodik saját jogaihoz vagy útjaihoz, mert nem keresi önmaga hasznát; nem sértődékeny, nem
ingerlékeny, nem neheztel, nem rója fel a vele szemben elkövetett gonoszságot (nem veszi figyelembe, ha
igazságtalanságot kell elszenvednie). 6. Nem örül a jogtalanságnak és az igazságtalanságnak, de örül, amikor
a jog és az igazság uralkodik. 7. Bármi történjék is, a szeretet minden körülmények közt kitart, mindig kész
mindenkiről a legjobbat feltételezni, reményei semmilyen körülmények között sem halványulnak el, a
szeretet mindent kibír (elgyengülés nélkül). 8. A szeretet sosem vall kudarcot (sohasem halványul el, nem
veszíti el az időszerűségét, és soha véget nem ér). Ezt naponta valljátok meg:
ISTEN SZERETETE BENNEM
Teljes szívemből megvallom az 1Kor. 13,4-8 Igék alapján: A bennem lakozó agapé hosszútűrővé tett, ezért
türelmes és kedves vagyok másokkal. E szeretet által nem vagyok irigy, sem féltékeny; nem vagyok dicsekvő,
sem öntelt, és nem mutogatom magam gőgösen. A bennem növekvő isteni fajta szeretet által nem vagyok
beképzelt, arrogáns, a büszkeségtől nem fuvalkodom fel; nem vagyok durva, modortalan, és nem cselekszem
illetlenül. A bennem gyümölcsöző isteni szeretet által nem ragaszkodom a saját jogaimhoz vagy útjaimhoz, mert
nem keresem a magam hasznát. Nem vagyok sértődékeny, sem ingerlékeny, nem neheztelek másokra, nem
veszem figyelembe a velem szemben elkövetett gonoszságot, még ha igazságtalanságot kell is elszenvednem.
Nem örülök a törvénytelenségnek, az igazságtalanságnak, de örülök, ha a jog és az igazság uralkodik. Bármi
történjék is, minden körülmények között az isteni fajta szeretet útján járok, mindig kész vagyok mindenkiről a
legjobbat feltételezni és mondani, reményeim semmi módon sem halványulnak el, mindent kibírok anélkül,
hogy meggyengülnék. Isten szeretete bennem soha nem múlik el, sosem halványul el, nem avul el, és soha nem
ér véget. Amilyen mértékben vetek szeretetet, olyan mértékben fogom azt learatni! Ámen.
www.bekevar-portal.hu és www.frigyklinika.hu
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