
BIBLIAI FOGALMAK 

BOLDOGSÁG 

Zsolt 40,5 Boldog ember az, aki az Ürba veti bizodalmát. 

Zsolt 112,1 Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál pa-
rancsolataiban. 

Ézs 30,18 Mert bár ítélő Isten az Ür, boldogok mindazok, akik ben-
ne reménykednek. 

Mt 5,8 Boldogok, a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. 

Jn 20,29 Boldogok, akik nem látnak és hisznek. 

Zsolt 84,5 Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhet-
nek téged! 

Jak 1,12 Boldog ember, aki a kísértés idején kitart, mert miután 
kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját. 

Lk 11,28 De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten be-
szédét, és megtartják. 

Mt 5,6 Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert 
ők megelégíttetnek. 

Jak 1,25 De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és 
megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, 
hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi csele-
kedete. 

Mt 5,9 Boldogok akik békét teremtenek, mer t ők Isten fiainak 
neveztetnek. 

Péld 3,13 Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az 
az ember, aki értelmet kap. 

Zsolt 128,2—3 Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. 
Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; 
gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacse-
meték. 

Mt 24,46 Boldog az a szolga, akit ebben a munkában talál ura, ami-
kor megjön! 

Lk 14,15 Boldog az, aki Isten országának vendége. 

Jel 14,13 Boldogok a halottak, akik az Ürban halnak meg . . . mert 
megnyugszanak fáradozásaikból, mert cselekedeteik kö-
vetik őket. 
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Mk 11,25 

Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és 
igazságban kell imádniuk. 
Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 
Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondo-
latait, Uram, kősziklám és megváltóm! 
Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megsza-
badítlak téged. 
Erős torony az Ür neve, oda fu t az igaz, és védelmet talál. 
Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. 
A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg sza-
vamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! 
Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. 
Kérjetek és adatik nektek, keressetek, és találtok, zör-
gessetek, és megnyittatik nektek. 
Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyör-
gés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kérései-
teket az Isten elé! 
Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; 
és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. 
Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit 
kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. 
Imádkozom a Lélek által, de imádkozom az értelemmel is. 
Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt 
mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi 
az én mennyei Atyám akaratát . 

És mikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha vala-
ki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok 
is megbocsássa nektek vétkeiteket. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

Az igazság ú t já t szükség megismernünk; szükség meghalni a bűn -
nek és élni az igazságnak; szeretni az igazságot és gyűlölni a hamissá-
got; betelni az igazság gyümölcsével és éhezni s szomjúhozni az igazsá-
got. (Dávid Ferenc). 
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