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REMÉNYSUGÁR A LELKEDNEK

ISTENNEL KÉPES VAGYOK RÁ!

Milyen fal áll közted és Isten áldásai között? Korlátozott
források? Múltbeli kudarcok? A feladat túl nagynak tűnik, te
pedig túl kicsinek érzed magad? Állj fel, és mondd: „Veled a
rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom”
(2Sámuel 22:30). Ahelyett, hogy beletörődnél abba, amit látsz
és amit az érzéseid súgnak, állj rá Isten ígéreteire, amiket
Igéjében adott. A fal másik oldalán győzelem vár. A. B.
Simpson mondta: „Kényelmes körülmények között sosem
fogsz hitet tanulni.” A tanítványok a vihar után kérdezték: „Ki
ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?”
(Máté 8:27). Aki a csónakba parancsolta őket, tudta, hogy
vihar közeledik, mégis beleküldte őket. Miért? Hogy
fejlődhessen a hitük!
Egy kisfiú az óceánon hajózott apjával, aki a hajó kapitánya

volt, amikor szörnyű viharba kerültek. A hullámok közt ide-
oda hányódtak, és mindenkin erőt vett a rettegés. A kisfiú
azonban nyugodtan ült, tekintetét egy pontra függesztette.
Amikor valaki megkérdezte tőle, miért nem fél, így válaszolt:
„Arra a kis ablakra nézek. Azon át látom a parancsnoki hidat,
és a hídon az apámat. Ő ennek a hajónak a kapitánya. Már sok
viharon átvitte, és tudom, hogy ezen is át fogja vinni.” Örülj ,
mert te is túl fogsz jutni ezen a viharon, és el fogsz jutni a
túlsó partra! Isten megígérte. Kezdd el megvallani: „Istennel
képes vagyok rá!” Forrás: www.maiige.hu

JÉZUS MONDJA:
,,Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha
meghal is, él! ”

János 11 , 25

KI A SZENTLÉLEK?

Sok félreértés van a Szentlélek személyiségével
kapcsolatban. Néhányan úgy gondolják, hogy a Szentlélek egy
misztikus erő. Mások szerint egy személytelen hatalom, amit
Isten ad Krisztus követőinek. Mit mond a Biblia a Szentlélek
személyéről? Egyszerűen azt, hogy a Szentlélek maga Isten.
Azt is kijelenti, hogy egy személy, egy lény tudattal,
érzésekkel, akarattal.
A tény, hogy a Szentlélek maga Isten tisztán látható sok

igerészben, mint például az Apostolok Cselekedetei 5:3-4. Itt
Péter ellentétbe kerül Anániással, amiért az hazudott a
Szentléleknek, és azt mondja neki, hogy ,,Nem embereknek
hazudtál, hanem az Istennek.” Egyértelműen kiderül, hogy a
Szentléleknek hazudni annyi, mint Istennek hazudni. Onnan is
tudhatjuk, hogy a Szentlélek maga Isten, hogy az Ő jellemzői
és tulajdonságai igazak rá. Például a Zsoltárok 139:7-8-ból
látható, hogy a Szentlélek mindenhol ott van: ,,Hova menjek
lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék,
ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy.”
Aztán az 1 Korinthus 2:1 0-ben a Szentlélek mindentudását
látjuk: ,,Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által;
mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is.
Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben
van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy
azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke.”
Tudhatjuk, hogy a Szentlélek egy személy, mert tudata,
érzései és akarata van. A Szentlélek gondolkozik és tud (1
Korinthus 2:1 0). El lehet szomorítani (Efézus 4:30).
Közbenjár értünk (Róma 8:26-27). A saját akarata szerint
döntéseket hoz (1 Korinthus 12:7-11 ). A Szentlélek maga
Isten, a Szentháromság harmadik személye. Istenként a
Szentlélek a vigasztaló és tanácsadó, amit Jézus megígért
(János 14:1 6,26,;1 5:26).

Forrás: www.gotquestions.org

IMA A SZENTLÉLEKHEZ

Te lélegezz bennem Szentlélek,
Hogy szent dolgokat gondoljak.
Te űzzél engem Szentlélek,
Hogy a szeretetet tegyem.
Te csalogass engem, Szentlélek,
Hogy a szentet szeressem.
Te erősíts meg engem, Szentlélek,
Hogy a szentet őrizzem.
Te óvj meg engem, Szentlélek,
Hogy a szentet többé el ne veszítsem.

Szent Ágoston
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MIÉRT ÁLLSZ KI IGAZÁN?

„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet. . ."
(Példabeszédek 4:23)

A Biblia azt mondja: „Minden féltve őrzött dolognál jobban
óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! ” Lehet, hogy az
emberek felfigyelnek rád a pozíció miatt, amit betöltesz, de
csak akkor fognak tisztelni, és akkor lesznek hajlandóak
követni, ha becsületesnek is látnak. A feddhetetlenség akkor
megalapozott, ha mindenki számára nyilvánvaló, hogy a siker,
az anyagi haszon és az elismerés nem az isteneid; hogy valami
ennél nagyobbat tartasz értékesnek, valamit, amit nem vagy
hajlandó feladni a profitért vagy a népszerűségért. A
becsületességgel együtt jár, hogy hatással tudsz lenni másokra.
Irányíthatsz embereket becsületesség nélkül is, de nem tudsz
hatással lenni rájuk. Aki vizet prédikál és bort iszik, önmagát
sebzi meg. Sőt, az időtől és a körülményektől függően lehet,
hogy ebből a sebből nem lesz képes felépülni. Azt mondod:
„A magánéletemhez senkinek nincs semmi köze.” Nagy
tévedés! Ha az emberek azt látják, hogy mást vársz el
másoktól, mint amit magadtól követelsz, ez folyamatosan
rombolja irántad való tiszteletüket. Lehet, hogy a pozíciód
miatt biztonságban érzed magad, de másokra való hatásod
mindig is törékeny marad. Bármely pillanatban megtörténhet,
hogy egyetlen döntéssel, egyetlen szóval vagy egyetlen tettel
lerombolod, amit évekig tartott felépíteni. Miért kell ezt
észben tartani? Mert a leggyorsabb út onnan, ahol most vagy
oda, ahol holnap leszel, nem mindig a legtiszteletreméltóbb.
Vezetői pozíciót betölteni, és egyben annak az embernek
lenni, aki szeretnél lenni, nem egyszerű és nem mindig
könnyű összeegyeztetni a kettőt. Az ilyen pillanatokban
önmagadról fedezel fel valamit – kiderül, mit képviselsz
igazán! Forrás: www.maiige.hu

A VÁLTOZÁSHOZ VÁLASZTÁSRA
VAN SZÜKSÉG

,,Mivel hallottatok Jézusról és megtanultátok az igazságot,
ami Tőle van, vessétek le a régi, bűnös természetet és a régi
életmódotokat, ami megromlott a bujaság és csalás miatt.
Ehelyett, engedjétek, hogy a Szent Szellem megújítsa
gondolataitokat és viselkedéseteket. Vegyétek fel az új
természetet, amely Isten hasonlóságára teremtetett - valódi
igazságban és szentségben." (Ef.4:21 -24)

Nem elég az, ha változni akarsz. Nem elég, ha vágysz a
változásra. Sőt, az sem elég, ha ezt mondod: ,,Van egy álmom
a változásról." Értelmetlenek az álmok mindaddig, amíg fel
nem kelsz és meg nem valósítod őket. Nem fogsz változtatni
életed hiányosságain, amíg nem választod a változást.
Hogyan akarsz más lenni hat hónap múlva? Érzelmileg
erősebb akarsz lenni? Élesebb elméjű akarsz lenni?
Egészségesebb? Lelkileg mélyebbre akarsz ásni?
Ez nem fog automatikusan bekövetkezni. Nem leszel
véletlenül egészségesebb életed bármely területén. Sokszor azt
gondoljuk, hogy Istenre kell várnunk, hogy ő
megváltoztathasson. De nem te vársz Istenre. Isten vár rád!
Az életedben nincs növekedés változás nélkül. Változás pedig
nincs veszteség nélkül. Néhány régi dolgot el kell engedned.
Néhányan megragadunk ennél a pontnál, mert nem tanultuk

meg, hogyan kell elengedni. Ez egy választás. Az Efézus 4:22
ezt írja: ,,Vessétek le a régi, bűnös természetet és a régi
életmódotokat, ami megromlott a bujaság és csalás miatt".
Talán azt mondod, hogy a te hiányosságod biológiai vagy
szociológiai eredetű. Egy részük a körülményeid vagy a
kromoszómák miatt van. De nem igazán az számít, hogy
honnan erednek. Foglalkoznod kell velük. A genetika
magyarázatot ad arra, hogy milyen hajlamaid vannak, de ez
nem lehet kifogás a bűnödre. Van ám jó hír is: ha egyszer hívő
lettél, új erő lakozik benned, amely nagyobb, mint a régi
hajlamok. Ez az erő a Szent Szellemtől lehet benned.
A Filippi 2:1 2-1 3 mondja: ,,Félelemmel és rettegéssel
munkáljátok üdvösségetek, mert Isten az, aki munkálja
bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt tetszése
szerint".
Ez azt jelenti, hogy félned kellene Istentől? Persze, hogy
nem! Félj inkább attól, hogy lemaradsz arról a legjobbról,
amit Isten tud adni neked és elvesztegeted az életedet. Félj
attól, hogy úgy éled le az egész életedet, hogy sosem fogod
megismerni Isten célját. Életed megváltoztatásának az
akaraterőn túl is van egy titka. Isten az, aki az akaratodat
formálja és az erőt adja neked a Szent Szellemén keresztül,
hogy azt tedd, amit meg kell tenned.

Forrás: www. agapesolymar.hu

MÉG OTT IS

„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi
bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal
engem.” Zsoltárok könyve 23:4

Isten megvéd. Még ha sokszor úgy is látszik, nem a legjobban
alakulnak a dolgok, Ő ott van melletted, és nem engedi, hogy
nagyobb terhet kapjál, mint amit el tudsz viselni. Ő ismer
igazán, tudja ki vagy, látja múltadat és jövődet, látja a teljes
képet, amiből számodra csak egy halvány foszlány jelenti a
valóságot. Ő tudja, mi van a színfalak mögött, és hidd el, a
legjobbat akarja neked!
Lehet, hogy most épp a halál árnyékának völgyén vezet
keresztül utad. Lehet, hogy nem látod a következő lépés
helyét, a köd eltakar előled mindent, és ijesztő, furcsa zajok
morajlanak mindenfelől. De Ő veled megy ezen az úton, és
megőriz téged. Lehet, hogy nem veszi el előled az
akadályokat, de átsegít azokon. Lehet, hogy megenged túl
súlyos dolgokat is, hogy történjenek veled, de nem hagy
magadra, és kézen fogva vezet, szinte húz maga után a
legsötétebb órákban is.
Lehet, hogy most nem érzed a jelenlétét, és csak a miértek

zúgnak fejedben, de olvasd el ezt a verset és az egész zsoltárt,
ha kell századszorra is, és hidd el (nem kell érteni, csak hinni),
hogy nem vagy egyedül. És amikor majd kiérsz a napfényre,
más színben fogod látni a világot. Lesz Vele egy újabb közös
kaland, egy történet, mely erőt ad a viszontlátásig.

Forrás: www.kegyelem.net

A SZERETETET NEM LEHET MEGÖLNI!

,,A szeretetet nem lehet megölni! Egy testet keresztre lehet
feszíteni, de Istent, aki a Szeretet, nem lehet megölni. Az újra
és újra testet ölt. Általunk, általad, általam, az újra és újra
megjelenik valahol, mert a Jézus-i szeretet az megölhetetlen.
A Szeretetbe nem lehet szöget verni, csak a tenyerünkbe, a
szívünkbe lehet, de a szeretet él. Mindent túlél! Micsoda titkot
hirdet Pál, amikor azt mondja, hogy a szeretet örökre
megmarad! Legnagyobb a hit, remény, szeretet, és megmarad
a szeretet. Belőlünk annyi marad meg, amennyi bennünk a
jézusi szeretet.” Gyökössy Endre
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TEDD SZÍVÜNKET
TERMÉKENY SZÁNTÓFÖLDDÉ!

,,Aki pedig magot ad a magvetõnek, és eledelül kenyeret,
megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja
igazságotok gyümölcsét." (2Kor 9,1 0)

A hit magja, mely az emberi szívben csírázik ki, nagyon
kicsinek és jelentéktelennek tűnik. Olyan, mint a mustármag,
amely kisebb minden más magnál, mégis hatalmas fává
terebélyesedik. Ez a mag nem más, mint Isten igéje, mely
elhintve az emberi szívekbe, felébred, növekszik és erősödik.
Más, aki ültette, más, aki öntözte; más a vetõ, és más az arató.
Pál apostol arra figyelmeztet: az sem számít, aki ültet, az sem,
aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Mint
minden magától növekedő vetésnél, a magvető elveti a magot
a szántóföldbe, aztán telnek a hetek, hónapok, de nem tudja,
hogyan történik a növekedés, Isten láthatatlan titka marad.
Ehhez a láthatatlan növekedéshez Isten táplálékot is ad, olyat,
amely nélkülözhetetlen a lelki-szellemi fejlődéshez. Jézus
erről így beszélt: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem
minden igével, amely Isten szájából származik. Az
evangélium igéiben olyan mennyei eledelt kapunk, amely a
lélek éhségét hivatott megelégíteni hittel, reménységgel és
szeretettel. És ne feledjük azt a felfoghatatlan, mégis
legfontosabb táplálékunkat, melyet Krisztus saját testének és
vérének szétosztásával hagyott ránk: az örök élet táplálékát. A
hit növekedése nem öncélú: nem válhat a hívő saját céljainak,
üdvének önző eszközévé; nem is kizárólag Isten dicsőségére
történik mindez, hanem mások javára, üdvének munkálására.
Ezért vannak a hitnek gyümölcsei, hogy a hitben még
gyengébbek részesülhessenek annak áldásaiból.

Forrás: www.lutheran.hu

AKI URA A BAJAIDNAK,
URA A SZÍVEDNEK IS

,,Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy
körül engem a szabadulás örömével! " (Zsolt.32:7)

A mai időkben úgy tűnik, hogy baj vesz körbe bennünket
minden oldalról. Ha éppen nem a gazdaság van
összeomlóban, akkor az üzlet van hanyatlóban, a házasság
esik szét, vagy az egészség romlik. Mégis a látszólag
megsemmisítő problémák közepette Isten megígérte, hogy
megszabadít minket.
Ha azt akarod, hogy Isten uralkodjon a bajaid felett, akkor

meg kell engedned, hogy Isten legyen a szívedben.
Isten tiszteli azokat, akik tisztelik őt. Ha problémákkal állsz
szemben, ne kezdjél el visítani és toporzékolni, és könyörögni
neki, hogy mentsen meg belőlük! Tiszteld meg őt azzal, hogy
az Igéjéhez fordulsz és megteszed azt, amit mond neked!
Kezdésnek nem rossz, ha elolvasod a 34. Zsoltárt. Azt mondja
például, hogy keressétek Istent (5. vers). Ahogy keresed őt,
meg fog szabadítani téged azokból a dolgokból, melyek
fenyegetnek. Másodszor, arra tanít téged, hogy kiálts az
Úrhoz. Minden bajodból kiment téged (7. vers).
Majd azt mondja, hogy féld az Urat. A 12-1 5. vers pontosan

elmondja, hogyan kell ezt megtenni: tartózkodj a gonosz
beszédtől és a csalárdságtól; fordulj el a gonosztól, és
cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.
Emlékezzél, ha azt akarod, hogy Isten ura legyen a bajaidnak,
akkor engedd meg, hogy a szíved Istene legyen! Amikor ezt
teszed, az egész menny részt fog venni a megszabadításodban
- és a győzelmed biztosítva lesz.

Forrás: www.agapesolymar.hu

FUSS TOVÁBB!

Nézd meg, mi mindent állt ki Jézus: 1 ) Kísértés. Azt
képzeljük, hogy a pusztai megkísértés három elkülönült
esemény volt a negyven nap során. Nem! „Jézus… a
pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette
az ördög” (Lukács 4:1 -2). Minden egyes lépésnél suttogott a
fülébe; minden útkanyarulatnál kétséget vetett, negyven napon
át megállás nélkül kísértette! Amikor mindez véget ért, a sátán
elmenekült, és angyalok jöttek erősíteni Jézust, ő pedig
elhagyta a pusztát, és megkezdte szolgálatát, amilyet soha
senki azelőtt. De először végig kellett mennie a
megkísértetésen. Neked is végig kell menned rajta. A jó hír az,
hogy Isten kegyelmével megerősítve képes vagy rá.
2) Vádaskodás. „És sokat suttogtak róla a sokaságban:
némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont ezt
mondták: »Nem az, sőt félrevezeti a népet.«” (János 7:1 2).
„Azután így szóltak hozzá a zsidók: »Vajon nem jól mondjuk,
hogy samáriai vagy te, és ördög van benned?«” (János 8:48).
Igazságtalanul vádolták őt, Jézus mégis tovább futotta
pályáját. Neked is tovább kell menned. 3) Elutasítás. Családja
őrültnek tartotta. Szomszédai rosszul bántak vele. Amikor
hazatért szülővárosába, megpróbálták lelökni egy szakadékba
(ld. Lukács 4:29). Jézus mégis folytatta futását. Neked is ezt
kell tenned. 4) Szégyen. A kereszten ő lett maga a „bűn”
megszemélyesítve (ld. 2Korinthus 5:21 ). Bár ő sohasem
lopott, hazudott vagy paráználkodott, mégis minden tolvaj ,
hazug vagy házasságtörő szégyenét viselte. Hogyan tudta
mindezt végigcsinálni? Mi tartotta a pályán? A Biblia így
válaszol: „…Az előtte lévő örömre tekintve tűrte el
mindezt…” (Zsidók 12:2). Jézus korábban a mennyben élt,
ezért tudta, hogy mindezek után mi vár rá, ez tette képessé
arra, hogy végigfussa a pályát. Ugyanez az öröm vár rád is.

Forrás: www.maiige.hu
IRÁNYVÁLTÁS

,,Bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan,
nem láthatja meg az Isten országát." (Jn 3,3)

Nemrégen egy magánrepülőgépen, a másodpilóta ülésében
utaztam. Öt perc repülés után a pilóta egy éles balra történő
fordulatot vett, és ereszkedni kezdett. A légi irányítás
tájékoztatta, hogy egy másik gép közeledik a mi irányunkban.
Ez az élmény arra figyelmeztetett, hogy időnként az életünk
során is szükség van irányváltásra, hogy kikerüljünk a
zsákutcából az életet jelentő ösvényre.
A Bibliában ismételten látunk példákat erre. A vámszedő
Zákeus, miután látta és hallotta Jézust, többet akart tudni róla.
Meghívta Jézust otthonába, és ez a döntése megváltoztatta őt.
Kijelentette, hogy ezentúl más módon kíván viszonyulni
embertársaihoz: ,,Uram, vagyonom felét a szegényeknek
adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét
adom vissza." Jézus másoknak is mondta, - Nikodémusnak (Jn
3), a samáriai asszonynak (Jn 4) - hogy változtassák meg
életük irányát.
Ez történik ma is. Isten családtagjaink, barátaink, lelkészeink,
de még idegenek által is új irányok követésére hív. Amikor
imádkozunk, figyelünk rá, és engedelmeskedünk,
bizodalmunk lehet afelől, hogy Isten új utakon fog vezetni
minket. Forrás: www.csendespercek.hu
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A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKA

A Szentlélek hét ajándéka köti össze az embereket közös
lélekké: emberiséggé. Gyakran felteszik a kérdést, vajon a
fokozódó gépesítés, természetpusztítás önpusztításba vezeti-e
az emberiséget. A tévécsatornákon gyakran csak revolveres
kezeket találunk, politikai csatározást, őrjöngő fiatalokat.
Hová vezet ez?
Jézus azt mondta, ha csak eggyel tesztek jót a legkisebbek

közül, azt velem tettétek. Gyertek hozzám Atyám áldottai.

1. Szeretet Lelke
Lehetetlennek találjuk, hogy mindenkit szeressünk, aki a
környezetünkben van. Nem is ez a feladatunk. Annyit kell
megtenni a Föld megmentéséért, amennyit tudunk. Legyen
egy valaki, akinek az élete, jó sorsa fontosabb, mint a
sajátunk. Ha az ő szemével figyeljük a világot, már nagyon
sokat tudunk tenni.

2. Bölcsesség Lelke
Mindig választanunk kell, hogy jót cselekedjünk.

Megtörténhet, hogy egy barátunk szeretne beszélgetni velünk,
közben azonban gyermekünk vár az óvodában, és az
óvónőnek is haza kellene mennie időben. Vásárolnunk is
kellene. Hogyan oszthatjuk be legjobban az időnket, hogy a
barátság se szenvedjen hiányt, de a ránk bízott gyermek lelkét
se sértsük meg? Talán a gyerek lehet a legfontosabb, hiszen ő
nem dönthet, ő mindig kiszolgáltatott. Meg kell keresni a
számára legjobb megoldást. (Ez lehet nagyszülő, barát is, de
megbízható legyen.)

3. Értelem Lelke
Választásaink közben végig kell gondolnunk azt is, hogy ha

mi segítséget kérünk, a másik fél is kérhet valamit.
Értelmünkkel kell megvizsgálni, milyen segítséget
fogadhatunk el, és annak mi lesz az ára később. Gyakran már
az is nagy ár, ha végig kell hallgatnunk a másik fél
panaszáradatát. Míg barátunk feltöltött energiával, gyakran a
közvetlen környezet vagy az esti tévézés szív ki belőlünk
minden lelkesedést. Csak az Értelem Lelke adhat támaszt,
hogy ne fulladjunk bele hétköznapi problémáinkba.

4. Jótanács Lelke
Tanácsot adni konkrét esetekben veszedelmes dolog, pedig

gyakran fordulnak hozzánk mások személyes ügyeikkel. A jó
tanács soha nem szíthat ellenségeskedést vagy bosszút! Ne
fitogtassuk erőinket, ne keressük a lehetőséget újabb harcokra,
de ne is alázkodjunk meg, ne hagyjuk magunkat kisemmizni.
A gyermekek gyakran elkérnék az öregek utolsó párnáját is
családi melegséget ajánlva fel helyette, csak nem számolnak a
közös fürdőszobák, vécék, konyhák zsúfoltságával, ahonnan a
legegyszerűbb út egy elfekvőbe vezet. Osszuk meg, amink
van, de az legyen mindig ajándék, nehogy mi szoruljunk
kegyelemkenyérre!

5. Erősség lelke
Megállni saját két lábunkon a világban! Nem kis feladat.

Meghallgatni másokat, de egyedül dönteni. Senkit se
okolhatunk a rossz tanács miatt, ha tudjuk, hogy magunk
választottuk sorsunkat, jövőnket. Ha gyerekkoromban
fociztam tanulás helyett délután, nem valószínű, hogy a
legjobb középiskolákba engem választanak. De sok jó barátra
tettem szert esetleg. Ha tinédzser koromban sokat
éjszakáztam, nem biztos, hogy elsőre felvesznek az orvosi
egyetemre. De lehet, hogy a barátaim jobb szakmát ajánlanak.
Ha működik bennem az Erősség Lelke, józanul ítélem meg a
múltamat, és annak megfelelően építem fel a jövőmet.

6. Tudomány Lelke
Végső esetben mindig a tudományhoz fordulunk segítségért.
Még Döbrögi is a Lúdas Matyiban orvosokat hivatott, amikor
minden hatalmaskodása és harci felkészültsége ellenére Matyi
furfangosabb lévén, újra meg újra ellazsnakolta. Iszunk,
dohányzunk, figyelmeztetnek a bekövetkezhető betegségekre,
végül is kórházba kerülünk életünk megmentéséért. De hát ez
csak a végső eset. Mindezt megelőzhetjük, ha a tudomány
leghétköznapibb felfedezéseit számon tartjuk. Egészséges
életmód, enyhe sport, megfelelő vizsgálatok sokat segítenek.
De nagy károktól menthetjük meg magunkat, ha nem kezdünk
engedély nélküli építkezésbe, s nem kell a ház lebontásáért is
nekünk fizetni. A tudomány sok valószínűséggel megalkotta a
természet és a társadalom törvényeit. Érdemes időben
elsajátítani ezeket.

7. Jámborság Lelke
Ha valakit ma jámbornak neveznek, azt bizony birkának
tartják. Az utcán, a falakon gyakran nevezik a magyar népet
birkák nemzetének. Hagyja magát vezettetni vérengző
kutyáktól. Ámde mennyire mást jelent: legyetek szelídek,
mint a galambok és ravaszok, mint a kígyó. A jámbor ember
jelen van, lát, hall, felméri a helyzetet, de nem eszi forrón a
kását. Kivárja, amíg mindennek eljön az ideje. Nem azonos a
jámborság a megalázkodással, sokkal inkább nagy figyelmet
igényel: tudjuk, mikor mit lehet aratni. És türelemmel kivárni
az aratást, s akkor jelen lenni az osztozkodásnál is. Jobb
az érett gyümölcs, mint a félig zöld.Forrás: www.harmonet.hu

REGGELI IMA

Szívem első gondolata,
Hozzád száll fel Istenem!
Te őriztél meg az éj jel,
Maradj ma is énvelem.

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.

Édes Jézus add kegyelmed,
S őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap Neked éljek,
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus Anyja,
Te mindnyájunk Anyja vagy.
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!

Ámen.



5. oldal

FIGYELJ ARRA, MIT MONDASZ!

Sok embernek fogalma sincs arról, hogy mekkora hatással
vannak szavaik más emberek érzéseire, önértékelésére és
reményeire. Pál ezt mondta: „Sztefanász, Fortunátusz és
Akhaikosz… felüdítették mind az én lelkemet”. Ha még
sohasem hallottál róluk, ez azért van, mert a másokat biztatók
nem szeretnek a figyelem központjában állni. Akkor örülnek,
ha mellékszerepet játszhatnak. Ám nélkülük nagyon keveset
érnénk el. A biztatás ellentéte a csüggedés terjesztése, ezért
mondja Pál: „Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöj jön ki a
szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges
építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják! ” (Efezus
4:29). Jézus azt mondta: „…minden haszontalan szóról,
amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet
napján: mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján
marasztalnak el téged” (Máté 12:36-37). Amit kimondtál, azt
többé nem lehet visszaszívni, és ellened szóló bizonyíték lesz
egy napon. Dr. Thomas Blackaby rámutat: „A szavak… életre
szóló sebeket üthetnek, és sokan sohasem felejtenek el egyes
dolgokat, amiket mondtak nekik, akár jó, akár rossz dolgokat,
akár bátorító szavakat, akár kritikát vagy dorgálást…
Használd a lehető legjobban a szavakat, hogy áldást hozzanak
másokra. ,,Nos, biztatóak a szavaid? Elmondható róluk, hogy
„nincs bennük csalárdság vagy hamisság”? (Példabeszédek
8:8) Kérd Istent: „Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim
nyílását! ” (Zsoltárok 141 :3), hogy bármit is mondasz, az Őt
dicsőítse, és másokat felemeljen!

Forrás: www.maiige.hu

Az alázatosság békét, nyugalmat ad a fáradt embernek. Mi
hasznod abból, ha sorsod ellen zúgolódol, ha nem akarsz a
változtathatatlanba belenyugodni? Csak nyugtalanságot kelt
benned és szaporítja szenvedéseidet, hiszen semmit sem tudsz
megváltoztatni az eljövendő dolgokon. Istenbe való
megadásod erőt ad a szenvedésben, bátorságot és kitartást
nyújt, megkönnyíti próbáid terhét és küzdelmeit a
kísértésekben.

Sokkal előnyösebb a sorsot megadással viselni, mint ellene
zúgolodni. Az alázatosság a hit és bizalom testvére, aki az
elsőt bírja, a másik kettő is sajátja annak. Óh ember, alázd
meg magadat Isten akarata előtt, meglásd megelégítettél!
A légyhez vagy hasonlatos, amely a pók hálójába akadt, a
saját sorsod tart fogva, mit sem tehetsz ellene, azért légy hát
alázatos!

Forrás: Vay Adelma Aeonen című könyvéből

ALÁZATOSSÁG

A CSEND

,,Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet."(Zsoltárok 62:6)
A csend szerepe fontos a hívő ember életében. Te mennyit
gyakorlod? És hogy látod: mi értelme van? A következő
történet segít eligazodni e kérdésben: A magányosan élő
szerzetes remetéhez egyszer emberek jöttek. Megkérdezték
tőle:
– Mire való, hogy életed nagy részét itt töltöd el csöndben és
magányban? A remete éppen azzal foglalatoskodott, hogy
vizet mert egy ciszternából, az esővíz összegyűjtésére
szolgáló mély kútból. Fölfigyelt a kérdésre, s munka közben
odaszólt a látogatóknak:
– Nézzetek bele a ciszternába! Mit láttok? Az emberek
kíváncsian körülvették a szerzetest, és próbáltak beletekinteni
a mély kútba: Nem látunk semmit – mondták kisvártatva.
A remete abbahagyta a vízmerítést, pár pillanatnyi csöndet
tartott. A látogatók feszülten figyeltek rá, mozdulni sem
mertek:
– Most nézzetek bele a kútba egyenként, csöndesen. Mit
láttok?
A látogatók érdeklődéssel hajoltak egyenként a kút fölé, s
felkiáltottak:
– Saját arcunkat látjuk a kútban!
– Bizony, amíg zavartam a vizet – mondta a remete –, nem
láttatok semmit. De a csöndben és a nyugalomban megis-
meritek önmagatokat. A látogatók megértették a remete
tanítását. És te? Neked sikerült megértened a csend szerepét?
Remélem, hogy igen. Akkor pedig szakíts rá időt naponta…

Forrás: www.maiige.blogspot.ro

A KIVEZETŐ ÚT

Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga
Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat
azonban valami akadályozta és nem ismerték fel őt. (Lk
24,1 5-16)

Egy élményparkba kirándult a családunk. Hirtelen arra
eszméltünk a feleségemmel, hogy a kisfiunk nincs meg. Óriási
rémületben el kezdtük keresni. Valaki azt mondta, hogy
nézzük meg a sövénysorok alkotta útvesztőben. Fölmásztunk
egy emelvényre, amiről beláthattuk az egész terepet. Nagy
megkönnyebbülésünkre és örömünkre megláttuk a fiunkat –
elveszve és ijedten a labirintusban. A jó kilátást nyújtó pontról
láttuk őt, de ő arra összpontosított, hogy megtalálja a kivezető
utat. Annyira meg volt rémülve, hogy észre sem vett
bennünket. De hamarosan újra együtt voltunk, és meg tudtuk
vigasztalni. Ez a tapasztalat eszembe juttatta, hogy
feltámadása után hogyan csatlakozott Jézus két tanítványhoz,
akik azonban nem ismerték fel. Hallották a hangját és látták az
arcát, mégis köd ereszkedett a látásukra, és nem vették észre,
ki ő valójában.
Néha hasonló helyzetben találjuk magunkat. Kihívásokkal
szembenézve kiábrándulttá és bizonytalanná válunk. Ekkor
megjelenik Krisztus, vezetést és reményt kínálva nekünk. Még
nyomorúságunk mélyén is ott jön mellettünk, fogja a
kezünket, és irányt mutat, amíg megtaláljuk a kifelé vezető
utat.

Imádság: Urunk, közeledj felénk, ha nem találjuk a helyes
irányt. Mutasd meg az ösvényt, amelyen haladjunk. Ámen.

Forrás: www.csendespercek.hu

(2013. Május)
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LELKI BARÁTAINK

,,Ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki
emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel."(Gal 6,1)
Vállalkoztam egy sziklamászó bátorságpróbára, legyőzve
tériszonyomat. Ahogy uj jaim a mászó lyukakba görcsölődtek,
az agyamon átvillant: Mi van, ha lezuhanok? Lesz ott valaki,
aki elkap? Óvatosan letekintettem a 12 méter magas falról, és
megláttam az ügyelőt. Ezek az emberek azért vannak ott, hogy
meglazítsák, vagy megfeszítsék a kötelet, ahogy a
sziklamászás ezt épp igényli. Így kicsit megnyugodtam.
Lelki értelemben, Isten megajándékoz életünkben is
felügyelőkkel. Lehetnek ezek barátaink, mentoraink vagy akár
más bennünket számon tartó társunk. Kapunk kapcsolatokat,
amelyek lelki fejlődésünkben bátorítanak, és távol tartanak a
botlástól. Ezek az emberek vígasztalnak, és gondot viselnek
rólunk, de számon is kérnek, hogyan éljük meg hitünket.
Lehet, hogy megbántódunk, vagy megsértődünk, ha valaki a

hiányosságainkra rámutat. Ugyanakkor a lelki barátaink
bukásaink dacára is szeretnek, és bátorítanak a változásra,
hogy Krisztushoz még közelebb kerüljünk.

Forrás: www.csendespercek.hu

VÁLASZD AZ ÖRÖMÖT

,,Legyetek irgalmasak és bocsássatok meg egymásnak,
ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban."(Ef. 4,32)
Sokan tapasztaltunk már olyan próbákat, amikor Istent

akartuk okolni valamiért. Jónás sem volt kivétel. Mérges volt,
mert Isten egy gonosz város iránt mutatott irgalmat. Jónás
hozzáállása korántsem volt megbocsátó. Miközben arra várt,
hogy Isten tüzes esőt és kénkövet bocsát Ninive városára, azt
kellett látnia, hogy ,,Isten kegyelmesen engedte, hogy talpra
álljon."
Nagyon nehéz megbocsátani valakinek, aki rosszat tett

velünk, gyakran méreg és keserűség gyülemlik fel bennünk.
Gyanakvóvá, paranoiddá válhatunk, amikor hagyjuk, hogy ez
a rossz életünk minden területére kihasson. A neheztelés, mint
méreg tönkre tudja tenni testünket és kapcsolatainkat. Ironikus
talán, de megbántódásunk semmi kárt nem okoz annak, aki
megsértett minket. Csak magunknak ártunk vele.
Ugyanakkor, a másoknak való megbocsátás semlegesíti a düh
és keserűség mérgét. A gyötrelem helyett választhatjuk az
örömöt. Továbbmehetünk a méreg nehéz terhe nélkül. Ha a
szeretet lelkét munkáljuk, jutalmunk a boldogság. Elkezdjük
értékelni Isten ajándékait. Megtanuljuk megbecsülni az
Istentől kapott napokat, és a maga teljességében tudjuk
megélni az élet minden területét. Ha hálás és megbocsátó
szívvel rendelkezünk, a külső körülmények nem tudják
tönkretenni örömünket. Forrás: www.csendespercek.hu

(2013. Május)
Peres Hunor

ÚJ ESÉLY

Eljött már a reggel,
A nap most kel fel.
Új esélyt kaptam.
Folytassam vagy abbahagyjam?

Nehéz a döntés, tudom,
Bárhogy döntök vállalom.
Életemre nézve egyértelmű a folytatás,
Másnak lehet, ez nagy vállalás.

De én már döntöttem.

Életemet Istennel élem.
Lassan körülvesz a világ zaja.
De bennem megmarad Isten szava.

Így haladok a cél felé,

Boldogan állok majd Isten elé.
Ő azt mondja: Gyermekem, visszajöttél.
Minden küldetést befejeztél. 2013. május 8.

SZÜLŐK TISZTELETE

„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a
földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked!” (2Mózes 20:12)
Miért? Miért kell tisztelni a szülőket? Vajon a szülők tisztelik
az ő szüleiket? És a politikusokat? A tanárokat? Az
idősebbeket? Milyen példát látunk, és milyent közvetítünk?
Valami nagyon elromlott ezen a területen! Könnyebben eltart
egy szülő öt gyereket, mint öt gyerek a szüleit. Miért? Miért
halt ki csaknem teljesen a tisztelet?
Pedig Isten után a szülők azok, akik életet adtak nekünk.

Lehet, hogy néha követnek el hibákat, de Isten parancsa akkor
is változhatatlan. Luther Márton ezt írja az ötödik parancsolat
magyarázatában: „. .a szülőkre, mint egy palástot teríti rá Isten
a maga tisztességét és tekintélyét. Lehet, hogy a palást alatt
sokszor a legkevésbé sem tiszteletreméltó személy rejtőzik, de
akkor is tisztelni kell rajta a palástot. Ezért nem áll az ötödik
Igében, hogy tiszteld a te tiszteletreméltó szüleidet. Isten azért
parancsolja meg a szülők tiszteletét, mert ezzel tulajdon-
tulajdonképpen önmagának követeli meg azt. Nem a szülőnek
jár, hanem egyedül Istené a tisztelet. De a szülőket Ő bízta
meg, ezért bennük és rajtuk túllátva, Istent kell tisztelnünk.
Ezért mondhatjuk azt, hogy a helyesen értelmezett és
gyakorolt szülői tisztelet az istentiszteletnek egyik formája és
része.”
Keressük meg a szülőkben, a vezetőkben, a tanárokban

mindazt, amit tisztelhetünk, amire felnézhetünk, és kezdjük el
a pozitív viszonyulást hozzájuk még ma! Ne a sírjukra vigyük
majd a tisztelet virágait, hanem életükben adjuk oda nekik!
És ha szülők vagyunk? Tegyünk meg mindent azért, hogy
tisztelhessenek minket! Forrás: www.kegyelem.net




