
bíztat is: „No azért egyed vigassággal a te kenyeredet, és igyad jó szív-
vel a te borodat; mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid!" (9,9). 
Nincs is annál jobb, mint a szabadító Istenben vigadni (Hab 3,18), s nincs 
szomorúbb azoknál, akik „úgy vigadnak, mintha nem vigadnának" ( lKor 
7,30). 

A vidámság életünk, vallásunk szerves része, emberi lelkünk igé-
nye. Schopenhauer ezért mondotta róla: a vidámság sohasem jöhet rosz-
szul, vár juk mindig tárt karokkal. Ehhez csak annyit tehetek hozzá: min-
denkor Istentől vár juk azt. Nincs sírás és kacagás nélküle. 

Mai beszédemben ezt akartam lelketekre kötni, és csupán még any-
nyit tennék hozzá: a nevetés közösségi ügy is. Sírni az ember, bár fe-
lebarátaink miatt sírunk, egyedül is tud, sőt, egyedül lehet igazán: a 
nevetéshez legalább két ember kell, egyedül nem lehet mosolyogni sem 
szívből. 

Övjuk, vigyázzuk hát egymást mosolyunkkal, kacagásunkkal, derű-
látásunkkal és vidámságunkkal is. Kacagásunk életmentő, lélekmegtartó 
lehet, sohasem tudjuk, kinek van szüksége a mi mosolyunkra. Csak 
együtt telhet meg a mi szánk kacagással. Legyünk hát egymás számára 
Isten eszközei, kacagásunkra hulljanak le felebarátaink lelkéről a szo-
morúság nehéz bilincsei, s táruljon fel a vidámság kapuja. 

Tolsztoj egyik írásában elmeséli, hogy szomorúan üldögélt szobájá-
ban, sötét gondok ülték meg lelkét. Időnként a másik szobából áthallat-
szott gyermekeinek vidám hancurozása, nevetése, s ez egy idő után ki-
ragadta töprengéseiből. Az örömnek, a vidámságnak ezt az üzenetét Is-
ten akaratának érezte, s e sorokat jegyezte fel naplójába: „rájöttem, 
hogy a vidámság szent. A vidámság, az öröm az isteni akarat egyik tel-
jesülése" (Gyónás 299). 

Adja a jó Isten, hogy ra j tunk és bennünk is beteljesedjen az Ö aka-
rata: elevenítsen meg minket az öröm által, ébresszen fel álmunkból, ha 
rosszat álmodunk, a sírva elvetett búzamagvak gazdag terméséből az 
öröm erős kévéit köthessük. 

A mi mennyei Atyánk meg fogja bocsátani, ha a Biblia betűjét meg-
változtatva az örömüzenet szellemében imádkozunk hozzá. Ámen. 

BIBLIAI FOGALMAK 

EGYHÁZ — GYÜLEKEZET 

Jn 13,34 Ü j parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: 
ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egy-
mást. 

ApCsel 2,42 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a 
közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 

ApCsel 4,32 A hívők összessége pedig szívében és lelkében egy volt. 
ApCsel 20,28 Viseljetek tehát gondot magatokra és az egész nyájra, amely-

nek őrizőivé tett titeket a Szentlélek. 
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2Kor 1,24 Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, sőt munkatár-
sai vagyunk örömötöknek. 

lKor 3,6 Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. 
lKor 3,9 Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántó-

földje, Isten épülete vagytok. 
lKor 3,16 Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten 

lelke bennetek lakik? 
lPét 2,5 Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá. 
lTim 3,15 Tudd meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely 

az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. 
lKor 3,11 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely 

a Jézus Krisztus. 

TANlTVÁNYSAG 

Jn 13,35 Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha szeretitek egymást. 

Jn 8,31—-32 Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim 
vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság szabadok-
ká tesz titeket. 

Mt 5,13 Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel 
lehet ízét visszaadni? 

Mt 5,14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen 
épült város. 

Mt 10,25 Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere. 
Mt 10,38 És aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, az 

nem méltó hozzám. 
2Tim 4,2 Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmat-

lan az idő. 

HIT 

Zsid 11,1 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem lát-
ható dolgok létéről való meggyőződés. 

Róm 10,17 A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde 
által. 

Mk 11,22 Higgyetek Istenben! 
Lk 17,5 Növeld hitünket! 
Mk 9,23 Minden lehetséges annak, aki hisz. 
Zsid 10,39 De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesz-

szünk hanem a hitéi, hogy életet nyer jünk. 
ÍJn 5,4 Ami Istentől született, legyőzi a világot, és a győzelem, 

amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 
2Tim 6,12 Harcold meg a hit nemes harcát. 
lKor 16,13 Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legye-

tek erősek! 
Jk 2,14 Mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cse-

lekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? 
Jk 2,8 Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg 

fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. 

.113 



ÜJJASZÜLETÉS — MHGÜJULÁS 

Jn 3,3, Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Is-
ten országát. 

Zsolt 51,12 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket 
úji tsd meg bennem! 

Ez 36,26 IJj szivet adok nektek, és ú j lelket adok belétek: eltávolí-
tom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. 

Joel 3,1 Azután kitöltőm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és 
leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, 
ifjaitok látomásokat látnak. 

2Pét 3,13 IJj eget és ú j földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben 
igazság lakik. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

A vallás nem azért igaz, mert azt tanították az evangélisták és az 
apostolok, hanem azért tanították, mert igaz (Lessing). 

* 

Mindenható Erő, mely nagy időkön át / Értelmével tetted az embert 
úrrá a Természeten, / Ad j hitet, mert erre van most leginkább szüksé-
gem (Selye Jánosi 

* 

Mindaz, ami szellemünket fölszabadítja anélkül, hogy úrrá tenne 
bennünket önmagunk felett, romlásba visz (Goethe). 

* i 
Nekünk nem Athanasiust, hanem amit Krisztus mond, azt kell kö-

vetnünk. Senki más alapot nem vethet, mint amit ő vetett. Emellett 
kell megmaradnunk. (Dávid Ferenc). 

* 

Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen 
feltétele (Kölcsey Ferenc). 

* 

Erős a lélek, bölcs és szép; Istenhez hasonló hatalom csírája ben-
nünk rejlik még; költők, szentek, hősök vagyunk, ha akarunk (Matthew 
Arnold). 

* 

Ne keresd magadat önmagadon kívül, mert legbensőbb meggyőző-
désedből, legspontánabb mozdulatodból maga az Isten beszél. (Ralph 
Waldo Emerson). 

* 

Akiket Isten lelke megvilágosított, nem szabad hallgatniok, sem az 
igazságot el nem rejthetik (Dávid Ferenc) 

* 
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