
BIBLIAI FOGALMAK 

VILÁGOSSÁG 

lMóz 1,3 Akkor azt mondta Isten: Legyen világosság! És lett 
világosság. 

2Kor 4,6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből vilá-
gosság ragyogjon fel", ő gyújtot t világosságot szí-
vünkben. 

Préd 11,7 Édes a világosság, és jó látni szemünkkel a napot. 
Í Jn 1,5 Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. 
Zsolt 36,10 Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod 

által látunk világosságot. 
Zsolt 119,105 Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. 
Jn 8,12 Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, 

nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. 
Mt 5,14,16 Ti vagyok a világ világossága . . . Ügy ragyogjon a 

ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó 
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyáto-
kat. 

Jn 12,36 Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világos-
ságban, hogy a világosság fiai legyetek! 

Í Jn 1,7 Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga 
a világosságban van, akkor közösségünk van egy-
mással. 

Ef 5,8 Mert egykor sötétség voltatok, most azonban vilá-
gosság vagytok az Ürban: éljetek úgy, mint a vilá-
gosság fiai. 

ITessz 5,5 Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai 
vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 

Í Jn 2,10 Aki szereti a testvérét, az világosságban van. 
Jn 3,21 Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra 

megy, hogy ki tűnjék cselekedeteiből, hogy Isten sze-
r int cselekedte azokat. 

Péld 4,18 Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világos-
ság, mely egyre világosabb lesz délig. 

Zsolt 43,3 Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezes-
senek engem! 

ÜT 

Zsolt 77,14 
Jel 15,3 

Zsolt 86,11 

Szent a te utad, Istenem! 
Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható 
Ür Isten, igazságosak és igazak a te utaid. 
Taníts engem utaidra Uram, hogy igazságod szerint 
jár jak, és tiszta szívvel fé l jem nevedet. 
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Zsolt 143,10 
Zsolt 139,24 

Lk 1,79 
Mt 7,13—14 

Zsolt 37,5 

Zsolt 119,30,32; 

J e r 21,8 

Je r 6,16 

Zsolt 128,1 

A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes úton! 
Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az 
örökkévalóság út ján. 
Hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. 
Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu, 
és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan 
vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és 
keseny az az út, amely az életre visz, és kevesen 
vannak, akik azt megtalálják. 
Hagyd az IJrra utadat, bízzál benne, mert ő m u n -
kálkodik. 
Az igaz u t a t választottam, döntéseidet magam előtt 
tartom. Parancsolataid út ján járok, mert bizakodó 
szivet adsz nekem. 
így szól az Ür: Én most elétek adom az élet ú t j á t és 
a halál ú t j á t . 
Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősköd-
jetek . . . melyik a jó út, és azon járjatok, akkor 
nyugalmat találtok lelketeknek! 
Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útain jár. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

Vétkeznek akik az Is tent nem tisztelik kegyes atyaként, sőt inkább 
kegyetlen bírónak tartják. Az az Isten ugyanis, akinek nevében keresz-
telkedünk, Atyának nevezi magát . (Dávid Ferenc) 

* 

Isten gondviselése nem csupán minden dolgoknak előre tudása vagy 
előre látása, hanem Isten legszabadabb akaratának ama ténykedése, mely 
szerint minden teremtményeit leghathatósabban gondozza, legbölcseb-
ben igazgatja és kormányozza az általa hozott törvények szerint. (Szent-
ábrahámi Mihály) 

* 

A hit Istenből kiinduló, Istentől ajándékozott valóság, melyet az 
egyes a maga lelki tehetsége szerint dolgoz fel. (Varga Béla) 

* 

A bajok legyőzésében mutatkozik meg a lelkierő. (Erasmus) 
* 

A legnagyobb hatalom: önmagunknak parancsolni. (Seneca) 

Saját tévedésünk őszinte bevallása nagy reményt n y ú j t arra, hogy 
életünket megjavítsuk. (Petrarca) 

* 

Szívedben és erkölcseidben légy hótiszta. (Comenius) 
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