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porsó közé ékelt életünkben éljünk tiszta, jó lelkiismerettel. Töreked-
jünk, hogy mindenkor tiszta lelkiismeretünk legyen Isten és em-
berek előtt. Lelkiismeretünk tisztasága lelki békességet és lelki egyen-
súlyt biztosít számunkra. Ámen. 

BIBLIAI FOGALMAK 

ÖNVIZSGALAT 

Jer 6,27 Népem vizsgálójává, kutatójává rendeltelek, hogy megis-
merd és megvizsgáld életét. 

2Kor 2,9 Azért is í r tam, hogy meggyőződjem megbízhatóságotokról: 
vajon mindenben engedelmesek vagytok-e. 

Róm 14,22 Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten 
előtt. Boldog, aki önmagát nem ítéli el abban, amit he-
lyesel. 

1 Tessz 5,21—22 Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz 
minden fa j tá já tó l tartózkodjatok. 

2Kor 13,5 önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. 
önmagatokat vizsgáljátok meg! 

IKor 11,28 Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék ab-
ból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. 

Gal 6,4 Mindenki a maga tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a 
maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. 

Ef 5,10 Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Űrnak. 
Fii 1,9—10 Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre jobban gazdagod-

jék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy meg-
ítélhessétek, mi a helyes. 

ISTEN MEGVIZSGÁL 

Jer 17,10 Én, az Ür vagyok, a szivek vizsgálója, a lelkek megitélő-
je, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek 
gyümölcse szerint megérdemli. 

Zsolt 26,2 Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át szívemet-
lelkemet! 

Zsolt 139,23 Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, 
és ismerd meg gondolataimat! 

Jób 7,17—18 Micsoda az ember, hogy ilyen nagyra tartod, és hogy így 
törődsz vele? Minden reggel megvizsgálod, minden pilla-
natban próbára teszed. 
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Az ezüsthöz tégely kell, az aranyhoz olvasztó kemence, 
de a szívek vizsgálója az Űr. 
Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod, és gyö-
nyörködsz az őszinteségben. 

Péld 17,3 

IKrón 29,17 

M E G T É R É S 

Je r sir 3,40 Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és tér jünk 
meg az Ürhoz! 

Jón 3,8 Kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és tér jen meg mindenki 
a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel! 

J e r 4,1 Ha meg akarsz térni Izráel — így szól az Ür —, hozzám 
té r j meg! 

Mai 3,7 Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek! 
Je r 24,7 Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, 

hogy én vagyok az Űr. Ök népemmé lesznek, én pedig 
Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám. 

Fii 2,13 Mert az Isten az, aki ébreszti bennetek az akarást és a 
cselekvést is az ő tetszésének megfelelően. 

lK i r 18,37 Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a 
nép, hogy te az Ür vagy az Isten, és te fordítsd vissza 
szívünket! 

Mt 3,17 Térjetek meg, mer t egészen közel van már a mennyek 
országa. 

Jóel 2,12—13 Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyá-
szolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy 
tér jetek meg Istenetekhez. 

Préd 7,3 Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mel-
lett jobbá lesz a szív. 

Lk 3,8 Teremjetek tehát megtéréshez méltó gyümölcsöket. 
lSám 7,3 Ha tiszta szívből akartok megtérni az Űrhöz, akkor tá-

volítsátok el magatok közül az idegen isteneket. Ragasz-
kodjatok szívből az Űrhöz, egyedül neki szolgáljatok, ak-
kor majd megment benneteket. 

Lk 15,7 Nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen bűnös megtéré-
sén, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szük-
sége megtérésre. 

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

2Pét 3,9 Nem késlekedik az Ür az ígérettel, amint egyesek gon-
dolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, 
hogy némelyek elpusztuljanak, hanem azt, hogy mindenki 
megtérjen. 
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ESZMÉK, GONDOLATOK 

Jól cselekszik, ki inkább a közjónak, min t a maga akaratának szol-
gál (Kempis Tamás). 

* 

A mi Istenünk hasonlatosságára és képére való teremtésünk akkor 
bizonyíttatik meg, mikor minden szeplő és folt elvétetik és valóban 
Isten képe és hasonlatossága fénylik bennünk (Dávid Ferenc). 

* 

Ok és okozat, cél és eszköz, mag és gyümölcs nem választhatók 
el egymástól: mer t az okozat már az okban virágzik, a cél már az esz-
közben, a gyümölcs pedig a magban létezik (Ralph Waldo Emerson). 

* 

Akit megértesz, véled az rokon (Goethe). 

« 

Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, / Ember lenni mindég, 
minden körülményben. (Arany János). 

* 

Legyen a vallásunk olyan, mint a napfény, mely mindenüvé elér, 
temploma minden tér, szentélye a jó szív, hitvallása az igazság isten-
tisztelete, a szeretet cselekedetei (Teodore Parker). 

• 

Minden boldog ember többé-kevésbé egyforma; a szenvedésben kü-
lönbözünk igazán (Tolsztoj Leo). 

Az ember legyen mindig nagyobb annál, amit tesz, és értékesebb 
annál, amit birtokol (Gandhi). 

• 

Akkor ér valamit egy ember tudása, ha másokat szolgál vele, na-
gy obbb közössséget, egész népe t vagy éppen az emberiséget! (Móricz 
Zsigmond). 

* 
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