A valódi hit, az Isten irántunk való szeretetéből fakad.
Isten szeretetéről…
Gal 2:20
Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek,
hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek,
az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
Gal 5:6
Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés,
sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.
Ef 3:17
…a Krisztus lakjék szívetekben a hit által,
a szeretetben meggyökerezve és megalapozva
Ef 6:23
Békesség a testvéreknek
és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!
1Thessz 5:8
...vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját...
1Tim 1:14
De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme
a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.

Az a hit, amely nem vezet szeretetre értelmetlen.
Az a szeretet, amely nem hiten alapszik, erőtlen.
/David Jackman/
A testvérszeretetről…
Ef 1:15-16
Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről
és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről,
szüntelenül hálát adok értetek,
amikor megemlékezem rólatok imádságaimban;
Kol 1:3-4
Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának,
amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk
a Krisztus Jézusba vetett hitetekről
és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek.
1Thessz 1:2-3
Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,
amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban;
mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt
hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat,
és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek állhatatosságát;
2Thessz 1:3
Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is,
hiszen hitetek nőttön nő,
és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban,

Isten iránti szeretetünkről…
1Pt 1:8-9
Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok,
és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek,
mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.
1Kor 13:13
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet,
e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.

1Tim 1:5
A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli
hitből fakadó szeretet.
Fil 4-5
Hálát adok mindenkor az én Istenemnek,
amikor megemlékezem rólad imádságaimban,
mert hallok a te hitedről és szeretetedről,
amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned,

