
BIBLIAI FOGALMAK 

SZABADSÁG 

2Kor 3,17 Az Úr pedig lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabad-
ság. 

Jn 8,32 Megismeri tek az igazságot és az igazság megszabadít 
t i teket. 

Jn 8,36 Ha tehát a Fiú megszabadít t i teket , valóban szabadok 
lesztek. 

Róm 6,18 Miután tehát megszabadul tatok a bűntől, az igazság 
szolgáivá lettetek. 

Róm 8,21 A teremtet t világ maga meg fog szabadulni a romlan-
dóság szolgaságából arra a szabadságra és dicsőség-
re, amelyben Isten gyermekei részesülnék. 

Gal 5,1 Krisztus szabadságra szabadított meg minket, á l l ja tok 
meg tehát szilárdan, és ne engedjé tek magatokat ú j ra 
a' szolgaság igájába fogni. 

Jak 1,25 De aki a szabadság tökéletes tö rvényébe tekint bele, 
. . . azt boldoggá teszi cselekedete. 

Jak 2,12 Úgy beszél je tek és ú g y cselekedjetek, mint akiket a sza-
badság törvénye ítél meg. 

Róm 8,2 Az élet Lelkének törvénye megszabadított téged 
Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől . 

Gal 5,13 Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhiva; csak-
hogy a szabadság ne legyen alkalom a testnek a bűnre, 
hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. 

Kol 3,8 Most azonban vessé tek el magatoktól mind ezt: a ha-
ragot, az indulatot, a gonoszságot az istenkáromlást és 
szátokból a gyalázatos beszédet. 

TÜRELEM 

Jak 1,3 
Zsid 6,11—12 

Ef 4,1—2 

IThessz 5,14 

Hitetek próbája ál lhatatosságot eredményez. 
De k íván juk , hogy közületek mindenki ugyanazt az 
igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység 
egészen be nem tel jesedik, hogy ne legyetek restek, 
hanem kövessétek azokat akik hit és türelem által 
öröklik az ígéreteket. 
Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhi-
vat tatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türe lem, 
mel; v ise l jé tek el egymást szeretettel . 
Legyetek türelmesek mindenki iránt. 
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ESZMÉK. GONDOLATOK 

Röviden hangzik a törvény, mely eléd van adva: Szeress! 
(Augusztinus) 

* 

Ahol nem egyenlő mindenki, ott nincs méltányosság, s a méltán 
nyosság hiánya egymaga kizár ja az igazságosságot. (Lactantius) 

* 

Sokan követ ik Jézust a kenyérszegésig, de kevesen a kínszenve-
dés kelyhének kiürítéséig. (Kempis Tamás) 

* 

Szükség megtanulnunk, hogy Krisztus milyen törvénnyel igazgat-
ja és vezeti híveit az igazságra, életre és dicsőségre. Ezt a törvényt nem 
kőtáblára írták, mint Mózes által a zsidó népnek adott törvényt, ha-
nem szívünkbe, nem a (küyső félelem és rabság szolgálatát muta t j a 
meg, hanem az életnek és kegyelemnek lelkét. (Dávid Ferenc) 

* 

Imádlak, Isten; most tudom, ki vagy? / Sokszor hallottam és sok-
szor kimondtam, De nem értet tem nevedet . / A nagy természet ma-
gyarázta meg / Hatalmad és jóságodat. (Petőfi Sándor) 

* 

Amíg él az ember, mindent remélnie kell. (Seneca) 
* 

Egy ember sem sziget önmagában, hanem része fcgy kontinens-
nek . ... Bárki hal meg, ezzel én is szegényebb lettem, mert én része 
vagyok az emberi nemzetségnek. Ezért, amikor megszólal a halotti 
harang, sohse kérdezd: kinek harangoznak. Mert neked harangoznak. 
(John Donne) 

* 

Ki a közösségnek akar használni, legelső kötelessége: magáról 
egészen elfelejtkezni. (Széchenyi István) 

* 

A nehézségek azért vannak, hogy legyőzzék. A nemes lélek meg-
vet i az olcsó sikereket. (Emerson) 

Megtalálni magunkat a másik emberben úgy, hogy ket ten egyek 
vagyunk — ez a szeretet. (William Temple) 

* 

Nem mindenki gonosz, aki másként gondolkozik, mint mi. (Gandhi) 
* 

Akikkel egy úton jársz, ad j nekik lelki világodból annyit, amennyit 
csak bírsz, és fogadd mint drága kincset, amit visszakapsz. (Schwei-
tzer Albert) 

* 

A jövő érdekelne? Elébe megyek. És amit nem tudok meg, meg-
álmodom. (Szilágyi Domokos) 

* 

A hegy oldalán, a folyó par t ján a völgy szájában meghúzódó fa-
lu a helyes arányú élet. Hegyek, erdők, szántóföldek, levegő és há-
zak, emberek. Együtt van mind, aki ismerheti egymást és együtt élnek 
mind a föld hátán, az Isten tenyerén. (Balázs Ferenc) 
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