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BÉKE 

Ézs 52,7 Mily szép, ha feltűnik a hegyekben az örömhírt hozó lába! 
Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. 

Zsolt 72,3 Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igaz-
ságot! 

Zsolt 29,11 Az Űr erőt ad népének, az Űr megáldja népét békességgel. 
ITess 5,13b Éljetek egymással békességben. 
Zak 8,19b Csak szeressétek az igazságot és a békességet! 
Zsolt 133,1 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyet-

értésben élnek! 
Róm 12,18 Ha lehetséges, amennyire tőletek függ, éljetek minden em-

berrel békességben. 
IKor 14,33 Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene. 
2Tess 3,16 Maga a békesség Ura adjon nekted mindig, minden körül-

mények között békességet. 
Lk 2,14 Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és 

az emberekhez jóakarat. 
IKor 7,15 Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben él-

jünk. 
Ézs 2,4 ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kard-

jaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. 
Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. 

Zsolt 85,9 Hadd hal l jam meg, mi t hirdet az Úristen! Bizony, békessé-
get hirdet népének, híveinek. 

Jn 14,27 Békességet hagyok nekted; az én békességemet adom nek-
tek. 

Róm 8,6 A test törekvése a halál, a Lélek törekvése pedig élet és bé-
kesség. 

Gal 5,22 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség . . . 
Róm 14,17 Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, 

békesség és a Szentlélekben való öröm. 
Mt 5,9 Boldogok, aki'k békét teremtenek, mert ők Isten fiainak ne-

veztetnek. 
Róm 14,19 Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet 

és egymás építését szolgálják. 
Zsolt 37,37 Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes ma-

radj, mert a jövő a béke emberéé! 
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LÉLEK 

IMóz 2,7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, 
és élet leheletét lehelte orrába. így lett az ember élőlénnyé. 

Job 32,8 De csak a lélek a halandóban, a Mindenható lehelete, ami 
értelmessé teszi. 

Péld 20,27 * Az ember lelke az Ürtól kapott mécses. 
Ez 18,4 Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is, meg a fiak 

lelke is az enyém. 
Jób 12,10 Az ő kezében van minden élőnek a léte és a minden emberi 

testnek adott lélek. 
Ez 37,5 Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. 
Zsolt 51,12 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket 

újítsd meg bennem! 
Jer 31,25 Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggedt 

lelket. 
J n 6,63 A lélek az, aki életre ke l t . . . azok a beszédek, amelyeket én 

szóltam nekték, Lélek és élet. 
Zsolt 42,6 Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bíz-

zál Istenben . . . 
2Tim 1,7 Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az 

erő, a szeretet és a józanság lelkét. 
Lk 1,46 Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem 

az én megtartó Istenemben. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

Nekünk, kik a keresztény nevet viseljük, Krisztusunktól és az ő 
taní tásától kell függnünk (Dávid Ferenc). 

A titkos jó cselekedetek a leg többe tér ők (Blaise Pascal). 
* 

Az ember olyan lény, kit Isten sugallata arra hív fel, hogy ővele 
lá rs te remtő legyen (William Ellery Channing). 

* , 
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