
csonyabb volt nálam — megkérdeztem tőle; hogyan bírta ki mindezt? 
Egyszerűen, mély hittel és meggyőződéssel mondta: velem volt az Isten! 

Igen, vele volt, mert hite nem szavakban nyilvánult meg, de ren-
dületlen hűségben és a küzdelem, az élet vállalásában. Az életet nem 
sétatérnek nézte, hanem küzdőtérnek érezte és élte is meg. Ezért nem 
torpant meg az akadályok előtt, nem tört meg, nem roppant össze a rá -
záporozó terhek, megpróbáltatások alatt. A maga területén felkészült, 
szakismerettel rendelkező, a föld művelésének minden titkát tudója. 
De szerelmese is egyben, akinek vérében, szívében van a föld. Ezért 
nem vált keserűvé, kiábrándulttá; meg tudott maradni természetesnek, 
vidámnak, munkásnak, hálásnak. Gyűlölet szele, csapások vihara nem 
tudta kikezdeni. 

Te hogyan válaszolsz Jézus kérdésére? A szó nem elég, élet kell.' 
A költő is figyelmeztet: Nem elég jóra vágyni; / a jót akarni kell! / És 
nem elég akarni; / de tenni, tenni kell! / A jószándék kevés! / Több 
kell: az értelem! / Mit ér a hűvös ész? / Több kell: az érzelem! Ám 
nemcsak holmi érzés, / de seb és szenvedély, / keresni, hogy miért élj, / 
szeress, szenvedj, remélj! / (Váci Mihály). Ámen! 

BIBLIAI FOGALMAK 

ÉLETÜNK CÉLJA 

Róm 14, 7—8 Közülünk senki sem él önmagának, . . . mert ha élünk, az 
Űrnak élünk. 

Mk 12, 30—31 Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, tel-
jes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Szeresd 
felebarátodat, mint magadat. 

Mt 4,4 Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 
amely Isten szájából jön. 

Mt 5,8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. 
Róm 8,6 A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és 

békesség. 
Lk 1,74b—75 Félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazság-

ban őelőtte életünk minden napján. 
Péld 4,4 Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsola-

taimat, és élni fogsz. 
Mt 19,17 Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a prancsolato-

kat. 
Péld 4,25—26 Szemed előre tekintsen, és egyenesen, magad elé nézz! 

Ugvelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biz-
tos lesz. 

Péld 16,22 Élet forrása az értelem, akinek van. 
Péld 21,21 Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és 

megbecsülést talál. 
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Hab 4,2 Az igaz ember hite ál tal él. 
Lk 10,28 Jézus ezt mondta neki : „Helyesen feleltél: tedd ezt, és 

élni fogsz." 

ISTEN ORSZÁGA 

Mt 6,10 Jöjjön el a te országod. 
Mk 1,15 Betelt az idő, és egészen közel van már az Isten országa: 

térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. 
Lk 9,2 Elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyó-

gyítsanak. 
Lk 17,20—21 Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt elő-

re kiszámíthatná. Azt sem mondják: íme, itt, vagy íme, 
ott van! Mert az Isten országa már köztetek van. 

Róm 14,17 Az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, bé-
kesség és a Szentlélekben való öröm. 

lKor 4,20 Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. 
Mt 25,34 Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek azt az országot, 

amely nektek készíttetett a világ kezdete óta. 
Lk 12,32 Ne félj , kicsiny nyáj , mert úgy lát ta jónak Atyátok, 

hogy nektek adja az országot. 
Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt 

mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselek-
szi az én mennyei A t y á m akaratát. 

Mk 10,15 Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kis-
gyermek, semmiképpen sem megy abba. 

Jn 3,5 Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be 
az Isten országába. 

Lk 9,62 Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem 
alkalmas az Isten országára. 

Mt 5,19 Ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak 
egyet is eltöröl, és úgy tanít ja az embereket, az a legki-
sebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket 
megtar t ja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. 

Mt 13,44 Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrej te t t 
kincshez, amelyet az ember ha megtalál, elrejt, örömé-
ben elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt 
a szántóföldet. 

Mt 6,33 Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek 
is mind megadatnak néktek. 

ESZMÉK GONDOLATOK 

J á r j a bölcs Isten hírével, / És ne félj rúttól, gonosztól: / Mert 
hatalma nincsen annak / Az Istennel járó ellen. (Vajda János) 
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