
kor a hitetlenség és erkölcstelenség felhője egyre fenyegetőbben ülte 
meg az emberi lelkeket. 

Jézus ma is ugyanazzal a következetességgel szórja lelket és értel-
met világosító fényét, mint amikor üstökösként megjelent az emberiség 
homályosuló egén. Az evangéliumokban megőrzött minden tanítás, min-
den szó világosságként árad az emberi lelkek felé. De, hogy a fény 
arcunkra hulljon, feléje kell fordulnunk, hogy a lelkünkbe hatoljon, ki-
keli tárulkoznunk. 

Sajnos ezt nem mindenki teszi. Szívükben kialszik a szeretet, a 
jóság, az önzetlenség, a testvériség szent fénye, s lesznek így érzé-
ketlen sötétlelkű, durva emberekké. 

De hála Istennek olyanok is járják az élet országútját, és nem is 
kevesen, akik az ő tanításainak fényében élik meg az életet. Akik köze-
lednek a fényforráshoz, akik bolygókként keringenek körülötte, feléje 
fordít ják arcukat, lelküket. Azok ők, akik mindennapi életükben, egy-
máshoz való viszonyulásukban hordozzák, áldott bizonyságát adják 
mély istenhitüknek, embert szolgáló szeretetüknek, az aranyszabály 
szerinti életmagatartásuknak. Ez által válnak ők maguk is, bár kisebb 
vagy csak időleges, de a lélek, a szellem, az emberi méltóság, az Isten 
akaratának alárendelt é ^ t fényforrásává, apró, de fénylő „szentjános-
bogarakká". 

Jézus tanításainak időszerűsége és elengedhetetlen szükségessége 
nemcsak az egyén, de a közösség számára is fényforrás: Csak abban a 
családban van összhang, megértés, békesség, ahol az ő szelleme, taní-
tásainak világossága fénylik. Csak az a közösség életképes, ahol Jézus 
tanításainak fénye világít. 

Mi magunk vagyunk a társadalom, az egyház, a család alapsejtjei, 
s ahhoz, hogy mindenek szép és jó rendben legyenek, egy a szükséges 
dolog: megnyitni szívünket előtte, hogy belénk áradhasson tanításainak 
áldott fénye. Mihelyt hozzá igazodunk, egyszerre megváltozik gondol-
kodásmódunk, az élethez való viszonyulásunk, emberek iránti maga-
tartásunk. ' ' n ~ 

Jézus, az örök fényforrás, a felemészthetetlen égő csipkebokor be-
világítja a lélek sötét területeit. Jöjjetek és menjünk közel hozzá, hogy 
ne csak fényfoszlányok, de az ő egyéniségének és szellemarcának teljes 
világossága és melege eljusson szívünkig s lehessünk az ő világosságá-
nak továbbadói szóban, tettben és emberi magatartásunkban, ma és 
amíg élünk. Ámen. 

BIBLIAI FOGALMAK 

CSELEKEDET — CSELEKVÉS 

4Móz 23,19 Nem ember az Isten . . . Mond-e olyat, amit meg ne ten-
ne, ígér-e olyat, amit nem teljesít? 

Zsolt 33,4 Mert az Ür igéje igaz, mindent, hűségesen cselekszik. 
Zsolt 66,5 Jer tek és lássátok Isten tetteit! 
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Zsolt 92,5 Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alko-
tásainak ujjongok. 

Zsolt 40,6 Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, 
nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, 
de több annál, amit fel tudnék sorolni. 

Zsolt 103,10 Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink sze-
rint fizet nekünk. 

lSám 3,18 Ö az Űr. Tegye azt, amit jónak lát. 
Bir 10,15 Tégy velünk teljesen úgy, ahogy jónak látod. 
Zsolt 143,10 Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! 
Mt 6,10 Legyen meg a te akaratod. 
Í Jn 2,17 De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. 
Jn 4,34 Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki 

elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját . 
Jn 13,15 Mert példát adtam nektek, hogy amit én tet tem veletek, 

ti is úgy tegyetek. 
ÍJn 3,18 Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, ha-

nem cselekedettel és igazsággal. 
Jak 1,22 De az igének ne csupán hallgatói, hanem megtartói is 

legyetek. 
lMóz 4,7 Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig 

nem jól cselekszel, a vétek az ajtó előtt lese^edik, és 
rád vágyódik, de te uralkodhatsz raj ta . 

5Móz 6,18 Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Űr, hogy jó 
dolgod legyen. 

2Pét 1,5 Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, 
hogy hitetekben mutassatok igaz emberséget. 

Jak 4,17 Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak. 
Mik 6,8 Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kí-

ván tőled az Űr! Azt, hogy élj törvény szerint, törekedj 
szeretetre, és lágy alázatos Isteneddel! 

Jn 14,12 Aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket 
én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is 
tesz. 

Zsid 10,7 íme, i t t vagyok . . . hogy teljesítsem a te akaratodat, Iste-
nem. 

Zsolt 37,27 Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig. 
Lk 10,28 Tedd ezt, és élni fogsz. 
Mt 25,40 Amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legki-

sebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. 
Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt 

mondja nekem: Uram! Uram! hanem csak az, aki cselek-
szi az én mennyei Atyám akaratát . 

Zsolt 62,13 Nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek-
tettei szerint. 

Lk 17,10 Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit paran-
csoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák va-
gyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. 

Jak 2,14 Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van 
hite, de cselekedetei nincsenek? 
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Ugyanis a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott ön-
magában. 
Mutasd meg nekem a hitedet:cselekedetek nélkül,- én is 
meg fogom mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. 
Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek csele-
kedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

A szeretet, amely véget ér, sohasem volt igazi. (Augustinus) 
* 

^Szabadíts meg engem a gonosz szenvedélyektől. Gyógyítsd meg 
szívemet minden rendetlen kívánságtól, hogy belsőleg meggyógyulva 
és jól megtisztulva: — alkalmas legyek a szeretetre, erős a szenvedésre, 
állhatatos a kitartásban. (Kempis Tamás) 

* 

A beteg léleknek bármilyen élet elviselhetetlen, az egészséges lélek 
számára az élet egyetlen neme sem kellemetlen. (Erasmus) 

* 

Nekünk igaz keresztényeknek csak egy Istenünk van, a minden-
ható Atya; akitől mindenek vannak. Igaz és szilárd alap ez, mely a pró-
féták és apostolok írásaiból és ezzel egyenlő vallástételekből való, me-
lyet soha senki meg nem hamisíthat, sem fel nem bonthat. (Dávid 
Ferenc) 

* 

Nyilván nem lehet mindenki Cicero vagy Platón, sem Vergilius 
vagy Homeros, de jó ember mindenki lehet. (Petrarca) 

* 

Az ember nádszál, a leggyöngébb a természetben. De gondolkodó 
nádszál. (Pascal) 

• 

Az erény bátor, a jóság sosem fél. (Shakespeare) 

Vannak jogok, amiket adományozni nem lehet. (Francois Rabelais) 
* 

Bárki bármit tegyen vagy mondjon, nekem jónak kell lennem. 
Mint ahogyan az arany, a smaragd, a bíbor is mindig az marad, akár-
mit mondanak is róluk. (Marcus Aurelius) 

* 

A boldogság élvezete nagyon jó, de még jobb, ha másokkal is 
megoszthatjuk. (Francit Bacon) 

* 

A szabad ember nagyfokú bátorsága egyaránt megmutatkozik a 
veszedelmek kikerülésében és legyőzésében. (Spinoza) 

• 

Jak 2.17 

Jak 2,.18 

Mt 7,12 
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