
a támaszom, nehézségeim között, legyen előzékeny, gyöngéd, becsületes, 
igazságos és szeressen, a szó igaz értelmében testvér velem. Meggyő-
ződésem, hogy ezt minden ember joggal vár ja el a másiktól. Annak 
azonban, hogy ezt az egyik ember a másiktól megkapja, igen komoly 
feltétele van. Az első lépést nekem kell megtennem. Először én kell, 
hogy tiszteljem, becsüljem embertársamat, nekem kell először megbo-
csátanom, nekem kell jót tennem, segítenem raj ta , támogassam, biztas-
sam, nehézségeiben részt Vállalnom, vigasztalnom, nekem kell először 
szeretnem őt, hogy mindez áldásként visszahulljon rám. Abban a meg-
látásban van Jézus tanításának a nagyszerűsége, kiemelkedő értéke, hogy 
semmit sem várhatunk embertársainktól addig, amíg mi nem teszünk 
valamit értük. De nem is lehet .másképp. A napnál is világosabb: ha 
azt akarom, hogy embertársammal békességben éljek, ha elvárom tőle, 
hogy testvéri arcát mutassa nekem, akkor nem rázhatom fenyegető öklö-
met feléje, de sokkal inkább meleg baráti jobbot kell nyúj tanom. 

— Akarod-e, hogy az emberek megértőek legyenek irántad? Erről 
tégy bizonyságot életed minden órájában, valahányszor sértés vagy bán-
tódás ér. Lásd be, te is sokszor megbántottál mást, s jól esett, ha bosszú 
helyett simogatást kaptál cserébe. 

— Akarod-e, hogy tiszteljenek az emberek? Először te tiszteld em-
bertársaidat. 

— Akarod-e, hogy jót tegyenek veled? Először te tégy jót azokkal. 
— Akarod-e, hogy igazságosak legyenek irántad? Először te j á r j 

el velük igazságosan. 
— Akarod-e, hogy támogassanak, segítsenek, bátorítsanak, osztozza-

nak nehézségeidben? Te is így cselekedj velük, valahányszor szükségük 
van rád. Ha azt akarod, hogy szeressenek, becsüljenek az emberek, akkor 
először neked kell mindezekről bizonyságot tenned. Ne feledd el: „jó-
tett helyébe jót várj" . 

Egy alkalommal megkérdezték Lincoln Ábrahámtól, hogy miért nem 
vállal közösséget egyetlen keresztény felekezettel sem. Lincoln erre így 
válaszolt: „Bánt a különböző hitvallások milyensége és az ebből fakadó 
bujtogatások. De ha majd lesz egy egyház, amely híveitől csak szeretetet 
vár, s oltárára csak a szeretet nagy parancsolatát tűzi, akkor én abban 
a pillanatban teljes szívvel, teljes lélekkel, minden erőmmel és igyeke-
zetemmel tagja leszek annak az egyháznak." Jézus is ezt kéri tőlünk, 
hogy annak a lelki közösségnek legyünk a tagjai, amelynek 'törvénye: a 
szeretet, elve pedig a testvériség. Ügy éljünk 'hát, hogy általunk is erő-
södjék az emberek" testvérisége s megvalósuljon a szeretet közössége. 
Istenországa. Ámen. 

BIBLIAI FOGALMAK 

ALÁZATOSSÁG 

Mik 6,8 Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kí-
ván tőled az Ür! Azt, hogy é l j törvény szerint, törekedj 
szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. 
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ApCsel 20,19 Szolgáltam az Űrnak teljes alázatossággal. 
Fii 2,3 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, ha -

nem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. 
Zsolt 25,9 Az alázatosakat igazságosan vezeti és az ő ú t j á ra tanít ja. 
Ézs 57,15 Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alá-

zatos lelkűvel is. 
Mt 18,4 Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a 

nagyobb a mennyek országában. 
Lk 18,14 Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki 

pedig megalázza magát , felmagasztaltatik. 
Péld 29,23 Megalázza kevélysége az embert , az alázatos lelkűt pedig 

tisztelet övezi. 
Péld 11,2 Ha jön a kevélység, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig 

bölcsesség jár együtt . 
Péld 22,4 Az alázatnak és az Űr félelmének a jutalma gazdagság, di-

csőség és élet. 

BIZALOM 

Zsolt 18,3 

Péld 3,5 
Zsolt 22,5 
Zsolt 37,5 
Zsolt 40,5 
Ézs 40,31 

Jer 17,7 

Az Ür az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kő-
sziklám, nála keresek oltalmat. 
Bízzál az Űrban tel jes szívből. 
Benned bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket. 
Hagyd az Úrra utadat , bízzál benne, mert ő munkálkodik. 
Boldog ember az, aki az Ürba veti bizodalmát. 
De akik az Ürban bíznak,, ere jük megújul, szárnyra kelnek, 
mint a sasok, f u tnak és nem lankadnak el, járnak, és nem 
fáradnak el. 
De áldott az a férf i , aki az Ürban bízik, akinek az Űr a 
bizodalma. 

ÉLET 

5Móz 30,19 Élőtökbe adtam az életet és ha l á l t . . . Válaszd hát az életet, 
hogy élhess te és utódaid is! 

Zsolt 27,1 Életemnek ereje az Ür. 
Jón 2,7 De te kiemelted életemet a sírból, ó, Uram, Istenem! 
5Móz 30,6 Szeretni fogod Istened, az Urat teljes szívedből és teljes 

lelkedből, és élni fogsz. 
Ám 5,4 Engem keressetek, és éltek! 
Lk 10,28 Tedd ezt és élni fogsz! 
Mt 7,14 Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre 

visz. 
Gal 5,25 Fia a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. 
Í Jn 3,14 Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mer t sze-

re t jük testvéreinket. 
Róim 6,4 Üj életben j á r junk . 
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Péld 4,23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mer t 
onnan indul ki az élet. 

Péld 21,21 Aki igazságra és hűségre törekszik, életet . . . talál. 
Péld 12,27 Az igazság ösvényén élet van. 
Jn 10,10 Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. 
Jnl4,19 Én élek, és ti is élni fogtok. 
Mt 19,17 Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a paran-

csolatokat. 
Jn 5,40 És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. 
Jn 14,6 Én vagyok . . . az élet. 

ÖRÖK ÉLET 

Jn 10,28 Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha. 
Jn 2,25 Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök 

élet. 
Jn 17,3 Az örök élet pedig azt jelenti, hogy ismernek téged, az 

egyedül igaz Istent. 
Jn 6,68 Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. 
Jn 12,50 Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. 
Jn, 6,63 Azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, Lélek és 

élet. 
J n 3,15 Aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. 
Jn 5,24 Aki hallja az én igémet, és .hisz abban, aki elküldött engem, 

annak örök élete van. 
Mk 10,17 Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 
Í Jn 2,17 Aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. 
Gal 6,8 Aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. 
J n 12,24 Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy-

maga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

Mint ismeretlen és névtelen jön hozzánk, úgy, ahogy a tenger part-
v ján azokhoz az emberekhez, akik akkor még nem 'tudták, hogy ki ő. 

Ugyanazt a szót mondja: kövess engem! és azok elé a feladatok elé állít 
bennünket, amelyeket a mi időnkben akar megoldani. ( . . . ) És azoknak, 
akik ( . . . ) engedelmesek a vele való közösségben, békében, munkában, 

\ harcokban és szenvedésekben átélhetik és kibeszélhetetlen titokként 
megtapasztalják, hogy ki ő (A. Schweitzer). 

* 

A kereszténységnek arra van szüksége, hogy teljesen áthassa Jézus 
szelleme és igazi küldetésének megfelelően, a belső elmélkedés és a sze-
retet élő vallásává magasztosuljon. (A. Schweitzer). 
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