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AZ EGYETEMES IMA

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát;
Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket
imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni
tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Amikor
imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te
neved. Jöj jön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vígy minket
kísértésbe.” (Lukács evangéliuma 11,14)
Minden vallási közösségnek vannak saját imái, amelyről

könnyen fel lehet ismerni, hogy egy személy melyik
csoporthoz tartozik. A keresztények közös imája a Miatyánk,
amelyet szerte a világon imádkoznak Krisztus követői.
Amikor Jézus megtanítja, tanítványaira bízza ezt az imát,
akkor nem csupán imádkozni tanítja őket, hanem útmutatást is
ad követéséről. Krisztus tanítványainak megkülönböztető
jelévé válik, hogy Atyának szólítják, szólíthatják Istent, akire
életüket bízzák. Jézus tanítványai Isten országát várják és
állandóan annak megvalósulásán dolgoznak. A mindennapi
kenyér kérése arra utal, hogy Istentől várjuk mindazt, ami az
életünkhöz szükséges. A legbátrabb kérésnek azt nevezhetjük,
hogy Istenhez fordulhatunk bűneink bocsánatáért, aki
irgalmasságában eltörli azokat, de egyúttal az ő jóságát
utánozva nekünk is meg kell bocsátanunk másoknak. A
gonosz lélek kísértéseitől ugyan Isten nem óv meg bennünket
teljesen, de erőt ad ahhoz, hogy elutasítsuk azokat és mindig
Istent válasszuk, megtartva az ő törvényeit. A kitartó
imádkozás az Isten melletti hűséget és kitartást eredményezi.
Amikor imáinkban Istenhez fordulunk, valamiféle jót
szeretnénk elérni, megszerezni. Nem anyagi javakra, hanem
inkább lelkiekre gondolhatunk. E javakat Istentől várjuk, tőle
kérjük. Imádságunkkal tehát elismerjük, hogy szükségünk van
Isten segítségére, mindarra, amit ő képes megadni nekünk.
Sőt, még ennél is tovább kell mennünk, hiszen Isten önmagát
adja nekünk, önmagával szeretne gazdagítani minket.
Érdemes imádkoznunk, mert ha kéréseink nem is teljesülnek,
közben megtanulhatunk Istennek tetsző módon imádkozni.

PRÓFÉCIÁK, MELYEKET PIÓ ATYA KAPOTT

1 . „Fiam, fiam, már nagyon vártam ezt az órát, amelyben
szívem nagy szeretetét feltárhatom neked.. . Imádkozz hozzám
és a többieket is figyelmeztesd erre, mert közel van az idő,
amikor meglátogatom a hitetleneket, akik a kegyelmi időt
nem használták ki. Tarts ki az imában, hogy ellenségeidnek ne
legyen hatalma feletted. Mondd meg az enyéimnek, hogy
mindig legyenek készenlétben, mert ítéletem hirtelen fog
elérkezni és senki sem futhat el előlem, mindenkit megtalálok!
Az igazakat meg fogom védeni. Figyeld a nap, a hold és a
csillagok állását. Ha nyugtalannak tűnnek, és szokatlan módon
mozognak, akkor tudni fogod, hogy már nincs messze a nap.
Maradjatok erősek az imában és virrasszatok, amíg a pusztítás
angyala elvonul az ajtótok előtt. Imádkozzatok, hogy ezek a
napok lerövidüljenek.”

2. „Imádkozz és térj meg! Nagy dolgok forognak kockán!
Imádkozz! Mert az emberek jókedvvel és élvezettel haladnak
a pusztulás felé, mintha egy álarcosbálra, vagy az ördög
esküvőjére mennének. Segíts nekem a lelkek megmentésében.
Túl sok a bűn. A harag napja, a maga félelmetes eseményeivel
közel van, sokkal közelebb, mint gondolnád! A világ hamis
biztonságérzetbe ringatja magát. Az isteni ítélet úgy fog
lecsapni, mint a villám. Ezek az istentelen és gonosz emberek
nem kapnak kegyelmet, úgy elpusztulnak, hogy Szodoma és
Gomorra büntetése az övékhez képest semminek sem tűnik
majd. Igen, mondom neked, a gonoszság még soha nem volt
olyan nagy, mint napjainkban.”

3. „Tartsátok zárva az ablakaitokat (az ítélet napján). Ne
nézzetek ki. Gyújtsatok meg egy szentelt gyertyát, az sokáig
ki fog tartani. Imádkozzátok a rózsafüzért. Olvassatok lelki
könyveket. Végezzetek lelki áldozást és a szeretet tetteit
cselekedjétek, amivel nekünk örömet szereztek. Imádkozzatok
kitárt karokkal, vagy boruljatok a főldre, hogy sok lelket
megmentsetek. Ne menjetek ki a házból. Gondoskodjatok
elegendő élelemről. A természet erői megindulnak és a tűzeső
miatt az emberek remegni fognak a félelemtől. Legyetek
bátrak! Veletek vagyok. ”

4. „Gondoskodjatok az állatokról ezekben a napokban. Én
vagyok a teremtő, az állatok és az emberek védelmezője.
Előtte jeleket fogtok kapni, hogy tudjátok, mikor kell majd
több élelmet adnotok az állaitoknak. A kiválasztottak
tulajdonát megvédem, beleértve az állatokat is. Ne engedjetek
senkit sem kimenni az udvarra, aki kimegy az állatokat etetni,

az meghal. Gondosan fedjétek le az ablakaitokat,
választottaim ne lássák haragomat. Bízzatok bennem, és én
leszek az oltalmatok.”

5. „Tűz-hurrikánok fognak áradni a felhőkből és az egész föld
fölött elterjednek! Viharok, rossz idő, villámok és földrengés
lesz az egész földön, két napig. Szakadatlan tűzeső fog esni!
Egy nagyon hideg éjszakán fog mindez elkezdődni. Mindez
annak a bizonyítékaként, hogy Isten a teremtés ura. Akik
bíznak bennem és hisznek szavaimnak, nincsen félnivalójuk,
mert nem fogom cserbenhagyni őket, és azokat sem, akik
igémet terjesztik.”

6. „Hogy felkészüljetek ezekre a csapásokra, a következő
jeleket fogjátok tapasztalni: az éjszaka nagyon hideg lesz. A
szél üvölteni fog. Egy idő után villámcsapásokat lehet majd
hallani. Csukjatok be minden ajtót és ablakot. Ne beszéljetek
senkivel, aki a házon kívül van. Térdeljetek le egy kereszt
előtt, bánjátok meg a bűneiteket és imádkozzatok Anyámhoz
védelemért. A földrengés ideje alatt ne nézzetek ki, mert Isten
haragja szent." (Folytatás a 2. oldalon)

Horváth István Sándor
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7. „Akik nem hallgatják meg ezt a tanácsot, egy pillanat alatt
meghalnak. A szél mérges gázokat fog terjeszteni az egész
földön. Akik szenvednek, és ártatlanul meghalnak, mártírokká
válnak és bevonulnak velem országomba. A sátán
diadalmaskodni fog. Azonban három éjszaka után véget ér a
földrengés és a tűz. A következő napon újra kisüt a nap és
angyalok fognak leszállni az égből és a béke lelke elterjed a
földön. Végtelen hála tölti el azokat, akik kiállták ezt a
szörnyű próbát. Más országokból is választottam ki lelkeket,
akik megkapják ezt a kinyilatkoztatást (Belgiumból, Svájcból,
Spanyolországból), hogy ezek az országok is felkészüljenek.
Imádkozzátok a rózsafüzért, de jól imádkozzátok, hogy
imáitok az égbe jussanak. Hamarosan borzasztó katasztrófa
éri a földet, olyan fenyítés, amilyen ezelőtt még soha.”

8. „Mennyire nem törődnek az emberek ezekkel a (végső)
dolgokkal! Nagyon hamar be fognak következni, minden
várakozás ellenére. Mennyire közönyösek és nem készülnek
ezekre az eseményekre, amelyeken hamarosan keresztül kell
menniük. Isten ítélete eléri a földet. Atyám haragja kiárad az
egész világra. Ezért figyelmeztetem a világot a ti
közreműködésetekkel, ahogy már ezt olyan sokszor tettem.”

9. „Ez a katasztrófa úgy fog elérkezni a földre, mint egy
villám. Abban a pillanatban a reggeli nap fényét szuroksötét
váltja fel! Senki se hagyja el a házat és ne nézzen ki az
ablakon ettől a pillanattól kezdve. Én magam jövök el a
villámban és a mennydörgésben. A gonoszak megpillantják
isteni szívemet. Nagy lesz a zűrzavar a teljes sötétség miatt,
ami az egész földet beborítja, és sokan meghalnak
félelmükben, vagy elkeseredettségükben.”

10. „A sötétség ezen napjaiban senki ne hagyja el a házat és
ne nézzen ki az ablakon. A sötétség egy nap és egy éjszaka fog
tartani, amit egy további nap és éjszaka követ, majd még egy
nap, de a következő éjszakán a csillagok ismét világítani
fognak és, reggel újra felkel a nap és tavasz lesz! A sötétség
napjaiban a választottak ne aludjanak. Szakadatlanul
imádkozzanak és ne botránkozzanak meg bennem. Össze
fogom gyűjteni a választottakat. A pokol azt gondolja majd,
hogy az egész földet birtokába vette, de én megfékezem.”

11 . „Újra és újra figyelmeztettem az embereket és sok
lehetőséget adtam a jó útra való visszatérésre, de most a
gonoszságuk elérte a tetőpontját és a büntetéssel nem lehet
tovább várni. Mondjátok meg mindenkinek, hogy eljött az idő,
amikor ezek be fognak következni.”

(Lejegyezte Pió atya, forrás: Marana Tha, 2009/2. szám)

(Folytatás az 1. oldalról)
PRÓFÉCIÁK ... GÖRBE ÉS EGYENES ÚT

,,Tekervényes a bűnös ember útja, de a tisztának az eljárása
egyenes." (Példabeszédek könyve 21:8)
Két pont között a legrövidebb út az egyenes – legalábbis a

matematikában így tanultuk, de úgy néz ki, hogy a lelki
életben sincs másképp. Ha mást mondasz, mint amit gondolsz,
akkor görbe úton jársz. Ha nem a másik szemébe és füle
hallatára fogalmazod meg a véleményedet róla, hanem a háta
mögött, amikor hallótávolságon kívül van, akkor nem egyenes
úton jársz. Ha azt is megmondod neki, amit el kellett volna
hallgatni, mert senkinek sem vált a javára, akkor még
egyenesíteni kell az útjaidon. Ha nem tudsz tapintatosan
fogalmazni kellemetlen témákban, amiket már nem lehet
elkerülni, akkor még van mit tanulni. Ahitófel mást gondolt,
mint amit mondott, ezért az első adandó alkalmat kihasználta
a lázadásra Dávid ellen – igaz, nem ő lázadt, ő „csak” a lázadó
mellé állt. Absolon eljátszotta, hogy áldozatot bemutatni megy
Hebrónba, közben pedig azt a puccsot készített elő, aminek a
végén – ha rajta múlt volna – Dávidnak, saját édesapjának az
életét is elvette volna. Mást mondott, mint amit gondolt –
görbe út. József megmondta a fősütőmesternek, hogy 3 nap
múlva az álma szerint meg fog halni, pedig egy börtönben
nem túl jó dolog rossz híreket közölni a másikkal, kiváltképp
azzal, aki 3 napig nagyon is eleven még. Dániel nem félt
megmondani sem Nabukodonozornak, hogy 7 évig állati
sorban fog élni, ha nem alázza meg magát, sem Belsazárnak,
hogy véget ért az uralkodása, és birodalma a perzsáké lesz
még azon az éjszakán. Nem szépített, nem hallgatott el
semmit – egyenes út. Nem kifizetődő, lehet, hogy Rád
taposnak, vagy kinevetnek, mert ma már nem divat, de
válaszd az egyenes utat. A görbe szövevényes és nem vezet jó
irányba. Az egyenes nehezebb, de csak így alszol nyugodtan –
hosszútávon pedig csak ez vezet az örökéletbe.

Forrás: www.kegyelem.net

„Egy dolgot meg kell értened: nem siettetheted az Életet.
Türelmesnek kell lenned vele. Ha ezt képes vagy felfogni,
idővel majd eljutsz arra a pontra, ahol semmit sem akarsz
siettetni. Ahol minden jó úgy, ahogy jön. A tempója nem lesz
lassú, nem lesz gyors, csak akkor fog érkezni, amikor érkeznie
kell. Neked csak meg kell tanulnod nyugodtnak lenni,
elvárások nélkül élni. Úgy, hogy nem döntöd el, hogy neked
majd mi lesz a jó, ugyanis az Élet sokkal jobban tudja, hogy
mi visz előre az utadon. De ha nem hiszel neki, szép kis
pofonokat kapsz majd tőle. Nem direkt, nem azért, hogy
belehalj , csak azért, hogy megtanuld hagyni azt, amit hagyni
kell. Ugyanis képzeld, vannak dolgok, amibe tényleg nincs
beleszólásod, és soha nem is lesz." Oravecz Nóra

ÉRDEMES ÁTGONDOLNI

,,A vidámságnak megvan az ereje ahhoz, hogy a félelem, a
sértettség, a harag, a frusztráltság, a csalódottság, a
depresszió, a bűntudat és a meg nem felelés érzéseit kiűzze az
életedből. Azon a napon éred el a vidámságot, amikor rájössz,
hogy mindegy, mi történik körülötted, akkor sem
lesz jobb semmi, ha nem vagy jókedvű.” Anthony Robbins

A VIDÁMSÁGRÓL
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HÁLAADÁSSAL KÉRNI

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és
könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel
kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely
minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és
gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”(Filippibeliekhez írt levél 4. fejezet 67. vers)
Még a hívő embert is elfogja néha az aggódás; Mi lesz, ha
nem vesznek fel az egyetemre, ha elbocsátanak, ha azt
mondja, nem szeret, ha.. . Bizony tele vagyunk felesleges
aggodalmaskodással a megváltoztathatatlan múlt, a
reménytelen jelen és a kilátástalan jövő miatt. Hogy lehet ez?
Van megoldás? Hát persze. Az ima. Ima? Egy kéréssel
mindent meg lehet oldani? Egy hölggyel beszélgettem nemrég
a hitről, a Bibliáról, az Istenről. Elmondta, hogy jó néhány éve
hadakozik már az Úrral, mert sehogy se akarja megérteni az
Úr, hogy neki szüksége lenne már egy társra, egy jobb
munkahelyre, egy külön lakásra, egy… Hát igen, sokan
gondolnak úgy Istenre, mint valami kívánság automatára, az
imádságra meg, mint zsetonra. Bedobok egy rövid reggeli
imát, és ha nem jön azonnal az a válasz, amit akartam jól
összeszidom és megrugdosom az automatát. Ez bizony nem
imádság. Ez nem más, mint egy gyerekes toporzékolós hiszti.
S akkor mit jelent hálaadással kérni? Milyen az igazi
imádság? Nagyon sokat foglalkozunk a mi nyomorúságos
földi életünkkel. Irányítsuk lelki szemeinket a mennyei
szentély nyitott kapujára, ahonnét Krisztus arcáról Isten fénye
és dicsősége tükröződik vissza… Ha annyit gondolnánk
Istenre, mint ahányszor kegyelmének bizonyítékait
tapasztaljuk, akkor gondolataink állandóan nála időznének;
élvezetté válna róla beszélni és nevét magasztalni. Az ima
nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel
őhozzá… Szívünk az imának, hálaadásnak szárnyain jöhet
közelebb az éghez. A mennyben hálával magasztalják és
gyönyörű énekekkel dicsőítik Istent, és midőn mi kifejezzük
szívünk háláját, istentiszteletünk mindinkább hasonlóbb lesz a
mennyei seregéhez. ,,Aki hálával áldozik, az dicsőít engem"
(Zsolt. 50:23), mondja az Úr. Lépjünk tehát mindnyájan
tiszteletteljes örömmel Alkotónk elé hálával és dicsénekekkel
(Ésa. 51 :3).”

Forrás: E.G.White: Jézushoz vezető út; Az ima: magasztoskiváltságunk című fejezet.

A BOLDOGSÁG TÍZPARANCSOLATA

1 . Szeresd és tiszteld a természetet, embertársaidat és
önmagadat! Légy tekintettel másokra, szeretteidre, de járd a
saját utadat! A magad életét éld, ne másokét! Töltsd be
legjobb tudásod szerint az életfeladatodat!
2. Ne minősíts senkit és semmit! Ne ítélkezz mások felett!

Tekints úgy embertársaidra, mintha Te magad lennél az ő
helyükben is! Légy megértő és könyörületes!
3 . Ne azonosítsd magad se körülményeiddel, se egészségi

állapotoddal, se híreddel, – légy valós önmagad, amely nem
azonos sem a testeddel, sem az örökké siránkozó és
követelőző egóddal. Valós önmagadban – tökéletes, teljes
értékű, sikerre, elismerésre és szeretetre méltó vagy!
4. Távolítsd el magadból a negatív gondolatokat, a félelmet,
melyekkel többnyire magad teremted meg a bajokat. Esetleges
betegségeidet tekintsd úgy, mint jóindulatú isteni
figyelmeztetést arra nézve, hogy változnod kell, mert rossz
úton haladsz. Tudd, hogy semmi sem történhet veled, ami
javadat ne szolgálná. A nehézségek, a problémák nem mások,
mint lehetőségek a jobbra. A kudarc egyfajta természetes
állomás a megvalósuláshoz vezető úton.
5. Tudd, hogy boldogságod nem attól függ, mi történik veled,
hanem hogy miképp értékeled azt. Adj értelmet az életednek, s
tudd, a boldogság nem a célban vár – az út maga a boldogság!
6. Fogadd el, hogy magadon kívül senkit sem tudsz – és nem
is feladatod – „megmenteni”. Ha magadat megmentetted,
másokat is megmentettél. Fogadd el azt is, hogy a hozzád
közel álló emberektől – barátaidtól, párodtól esetleg
családtagodtól – való elválás az élet természetes része. Egy
ideig közös az utatok, de eljöhet az idő, amikor az ő útja nem
a te utad többé.
7. Légy hálás mindazért, ami a tiéd, de görcsösen ne
ragaszkodj semmihez és senkihez a világon! Lehetőségeid
szerint légy adakozó! Szüntelenül áraszd magadból a fényt, a
szeretetet és a derűt, mely környezetedből mindig vissza is fog
térni hozzád.
8. Felejtsd el a reményt! Sohase reménykedj , hanem mély
meggyőződéssel tudd, hogy az élet jó hozzád, ha a hited elég
erős, az általad vágyott dolgok, események bekövetkeznek,
valóra válnak. Ugyanakkor fogadd el azt is, hogy létezik egy
felsőbb rendű akarat is, mely nem mindig azonos a tiéddel.
9. Logikus észérvek helyett hallgass többször a benned
megszólaló, ösztönös, isteni sugallatra, belső hangodra.
Döntéshelyzetben tedd fel a kérdést: boldoggá tesz az adott
döntés következménye engem és szeretteimet? Ugyanakkor ne
feledd: rossz döntés nem létezik. A döntés halogatása sokkal
veszélyesebb.
1 0. Ismerd meg a boldogság igazi természetét! A valódi
boldogság nem tárgyak vagy érzelmek birtoklásából, nem
sikerek halmozásából, nem külső feltételekből fakad. Az igazi
boldogság egyetlen pillanatban, egyetlen pillantás, egyetlen
szélfuvallat, egyetlen falat étel formájában is
megmutatkozhat, ha elméd csöndjébe burkolózva képes vagy
a maga teljességében megélni létezésed csodáját.
Élj úgy, mintha ez a napod volna az utolsó a földön.

Ugyanakkor élj úgy, hogy tudd: örökéletű teremtmény vagy!

BARÁTOM JÖN HOZZÁM

Uram, ahogy barátom közeledik a bejárati ajtónkhoz, egyre
tehetetlenebbnek és zavarodottabbnak érzem magam.
Pillanatnyilag fogalmam sincs, mit mondjak neki, de van
néhány dolog, amit tudok. Tudom, hogy Jézus mindig az
egyéni körülményeiknek megfelelően bánt az emberekkel, a
kívülállóknak meglepő és váratlan módon. Tudom, hogy Jézus
csak azt tette, amit Atyjától látott, nem pedig előre lefektetett
szabályokat és meghatározott módszereket használt.
Tudom, hogy a bűnüket megbánó emberekkel nagyon
gyengéd tudott lenni, a kemény szívűekkel pedig kemény, s
ami a talán a legfontosabb, tudta, mikor melyikkel van dolga.
S tudom azt is, hogy Te szereted a barátomat és a legjobbat
akarod neki.
Kérlek, hogy adj belém annyit Krisztus lelkületéből, amen-
nyit csak befogadni képes vagyok, hogy a helyes időben
nyissam ki és csukjam be a számat!

Ámen.



HÍVÓ SZÓ 4. OLDAL(2013. november)
EMLEKEZTETO A MENNYBOL

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat ajóval!” (Róma 12:21)
Könnyen elfelejtjük, miért mentett meg Isten, mire hívott el,
hogyan kellene élnünk. Ezért emlékeztetőt kapunk a
mennyből: „A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a
gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben
legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást
megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben
buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben
örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az
imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok
közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne
átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.
Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők,
hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek
bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a
rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében
jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden
emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért,
szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg
van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek – így szól az Úr.
Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia;
mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le
téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.”

(Róma 12:9-21 )Forrás: www.maiige.hu

A PEDAGÓGUS IMÁJA

Add meg Jézusom, hogy diákjaim mindegyikében Téged
lássalak: akkor is, ha elkésik az óráról; Akkor is, ha a
,,nagy ő” monogramját farigcsálja a padba; sőt még akkor is,
ha rendezetlen vagy ,,nagyon is jó rendezett” neveltetésénél
fogva nem ismer vagy nem is akar megismerni Téged, a
Szeretetet! Add, Ó Istenem, hogy lelki életemben
folyamatosan képes legyek haladni, s így elsősorban
követendő, követhető jó példámmal állhassak eléjük, valamint
alapos tudásommal, felkészültségemmel, nehogy – esetleg
,,jól adminisztrálva magamat” – éppen az előbbi látszatát
keltő nagyképű, hangzatos, de üres jópofasággal vagy
frázisokkal bódítsam el őket! Te jól tudod, hogy a tananyag
korrekt továbbadásáért naponta keményen meg kell küzdenem
önmagammal: restségemmel és – legalábbis időnként –
korlátolt befogadóképességemmel. Add kérlek, hogy mindig
megértő, segítőkész legyek azon diákjaim iránt, akiknél látom,
hogy adottságaik fogyatékossága miatt talán az én egykori
képességeim árnyékába sem érnek.
Istenem, adj ugyanakkor alázatot is, hogy sose legyek irigy
vagy féltékeny azokra a növendékeimre, akik tehetségükkel
felülmúlnak engem! Még csak meg se fordulhasson a fejembe,
őket csellel vagy erőszakkal féltékenységből elnyomni,
háttérbe szorítani! ,,A tanítvány nem lehet különb a
mesternél” elv, jól tudom, csak az ember és Isten
kapcsolatában állja meg a helyét. Add, hogy őszintén
örvendhessek diákjaimkiemelkedő sikereinek! És ha
eredményeikhez a munkámmal kissé én is hozzájárulhatok: a
hála mindig Téged illessen érte!Add meg, Uram, hogy tanári-
nevelői pályám mentes lehessen a kétszínűségtől,
ellentmondásoktól! Hadd nevelhessem a rám bízottakat
mindig szeretetben, igazságosan; hadd vezessem el őket az
igaz útra, és hadd váljék szilárd elhatározásukká azon járni!
Bárcsak igéd szüntelen hirdetésével és személyes példámmal
elérhetnék annyit, hogy elkezdjenek aktívan keresni téged, a
Szeretetet, Igazságot, Életet, Krisztust!Ha pedig csak egy
tanítványom is akad, aki elmondhatja: éppen nekem
köszönheti, hogy pap vagy szerzetes lesz: ezt a tényt a Te
különleges kegyelmedként ünnepelhessem! Nem szűnök
meg, Istenem, naponta azért imádkozni Hozzád: adj , Uram, a
szeretet tanulására nyitott lelkű diákokat, akiket ,,becsületes
állampolgárokká és jó keresztényekké" nevelhetek-oktathatok
a föld és az ég számára; adj fogékony lelket a diákoknak és
halló szívet nekem a Te ,,adásodra",hogy országodba
elvezessem őket!

Ámen.

ARRA FIGYELJ, AMI FONTOS!

Ha van egy álmod, hajlandónak kell lenned arra, hogy
bizonyos dolgokat feladj érte. Nem hagyhatsz nyitva minden
lehetőséget; arra kell összpontosítanod, ami a legfontosabb.
John Maxwell mondja: „Sok ember éppen az ellenkezőjét
teszi. Ahelyett, hogy álmukra összpontosítanának, és a
kevésbé fontos dolgokat elengednék, ők minden lehetőséget
nyitva akarnak hagyni. Ám ha így tesznek, igazából sokkal
több problémával szembesülnek, mert a döntéshozatal
túlságosan bonyolulttá válik… először jónak tűnik, hogy
annyi lehetőség nyitva áll… de ahogy telik az idő, nem tudsz
előrehaladni, mert minden idődet arra fordítod, hogy
fenntartsd a lehetőségeket, ahelyett, hogy továbblépnél… ha
azonban idődet és energiádat a néhány igazán lényeges
dologra fordítod.. .a nem túl izgalmas vagy azonnali eredmény
nélküli feladatok felértékelődnek. Minden tevékenység fontos
részt kap a nagy egészben.” Amikor Isten egy látást ad neked,
nem mutatja meg előre a teljes képet. Fokozatosan vezet rá,
különben túl sok lenne számodra. Például, amikor Mózessel
megosztotta Izráel megszabadításának látomását, Mózesnek ki
kellett várnia, míg minden egyes rész „letöltődik”. Hit által
hagyta el Egyiptomot. Hit által rendelte el a páskát, hogy a
pusztítás ne érintse az izráeliták elsőszülöttjeit. Hit által kelt át
Izráel népe a Vörös-tengeren, üldözőik pedig belefulladtak.
Hit által vándorolt tovább a néppel negyven évig a pusztában,
míg öreg emberként megállhatott az Ígéret földjére tekintve.
Mi tartotta mozgásban Mózest még azután is, hogy Isten
megmondta neki, hogy nem léphet be az Ígéret földjére?
Egészen egyszerűen ez: arra figyelt, hogy annak akaratát
teljesítse, akit láthatatlanul is látott. Forrás: www.maiige.hu



HÍVÓ SZÓ 5. OLDAL(2013. november)
AZ ADVENT TÖRTÉNETE

Évszázadok óta gyulladnak fel az adventi koszorú gyertyái
az otthonokban. A szeretet ünnepének érkezéséig egy egész
hónapunk van arra, hogy fénybe öltöztessük a lelkünket. De
vajon tudjuk-e, hogyan alakult ki az advent? Mikor készítették
az első adventi koszorút és a csokikat rejtő naptárakat?
Az advent története egészen az 5. századig nyúlik vissza. A
karácsonyt megelőző böjti idő volt, amely Szent Márton
ünnepével kezdődött, november 11 -én. Történelmi források
arra utalnak, hogy maga az advent ünnepe Galliában
keletkezett, majd a 6. században Róma is átvette, és a böjti
időből öt liturgikus hét lett. VII. Gergely pápa végül négyre
redukálta az adventi vasárnapok számát. Az advent négy hete
a Messiás születése előtti várakozást idézi, felkészülés a
karácsonyra és Krisztus második eljövetelére. Csönd,
elmélkedés, imádság, bűnbánat jellemzi ezt az időszakot a
vallásos emberek életében.

Az adventi koszorú

Az első adventi koszorúról 1 860-ból maradtak fenn írásos
emlékek. A berlini árvaházban Johann Heinrich Wichern
evangélikus lelkipásztor az ünnep előtt gyertyákkal díszített,
kör alakú, abroncsos csilláron jelezte a még karácsonyig
hátralévő időt. Az árvaházban annyira türelmetlenül várták a
karácsonyt, hogy ezzel akarta kicsit könnyíteni az utolsó nap
izgalmát. A román kori templomokban is voltak már
körcsillárok, de a múló idő jelzése meggyújtott gyertyákkal
csak később jelent meg. Fenyőkoszorút kezdtek használni erre
a célra világszerte. Az adventi koszorút Németország északi
részén kezdték készíteni, majd Ausztriában is népszerűvé vált,
a katolikus lakosság körében is. Hazánkban a második
világháborút követő időben vált szokássá templomokban,
középületekben, otthonokban adventi koszorút a csillárra
függeszteni vagy asztalra tenni.
A négy gyertyát egyenként, vasárnaponként gyújtják meg. A
rajta lévő gyertyák a karácsony előtti vasárnapok liturgikus
színeiben jelennek meg a hagyománytisztelőknél. A négy színt
a legenda négy angyalhoz köti: Négy héttel karácsony napja
előtt egy kék köpenyes angyal érkezik az emberek közé.
Második vasárnap egy piros köpenyes angyal követi, nagy
kehellyel. Tiszta szeretetet gyűjt a lelkekből. A harmadik égi
teremtmény fehér fénysugárral érkezik, és érintésére
szeretetet, boldogságot és békességet éreznek az emberek.
Végül egy lila palástú angyal jelenik meg a Földön, lanttal a
kezében. Dalát csak a tiszta lelkűek hallhatják, de hatására a
földben pihenő magok is felébrednek, hogy tavasszal
kihajtsanak. Forrás: www.hotdog.hu

Szabadi Lívia

ADVENTI ÜZENET

Felhőnyaláb havas ölén,
fenyveseknek örökzöldjén
jég-szürkére kopott világ
megváltóért némán kiált.
Gyenge, kába és erőtlen
lelke méla merengőben,
várja azt, ki megszabadít,
kit hatalom el nem vakít!

Könnyes arcú nehéz év ez.. .
Fájó szívek összeérnek,

ha majd együtt esünk térdre,
várunk mind a születésre,
a csodára, a varázsra:
Isten egyszülött fiára,

az imára, egy csöpp fényre,
életünkben a reményre.

Esti csendben, asztal körül,
családos, ki másnak örül,
ki gyertyát gyújt a sötétben,
ki hálát ad a nagy égnek,

ki mondja azt, hogy köszönöm,
kit el nem érhet a közöny,
ki szeretetét adja át,

ajándék helyett önmagát!

ÉLJ ISTEN TERVE SZERINT!

,,Az isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az
életre és a kegyességre való. . ." (2Péter 1 :3)

A Biblia azt mondja: Az õ isteni ereje megajándékozott
minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. . .
Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy
a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz
emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az
önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet,
a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig
minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és
gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus
ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek." (2Péter 1 :3 ,5-
8). Íme, tíz szentírási alapelv segítségül arra, hogyan lehet
Isten eltervezett szándéka szerint élni: 1 ) Vigyázz, mit
mondasz! Kevesebbet beszélj , többet gondolkozz, és az
emberek tisztelni fognak. 2) Óvatosan bánj az ígéretekkel, de
ha valamit már megígértél, azt tartsd meg, és az emberek bízni
fognak benned. 3) Ne mulassz el egyetlen lehetõséget sem
arra, hogy valami kedveset mondj , mert egy napon majd
örömmel tekinthetsz vissza erre, nem pedig azon bánkódva,
hogy nem tetted meg. 4) Õszintén érdeklõdj mások sorsa felõl,
hallgasd meg õket figyelmesen, és mutasd meg, hogy
értékeled õket! 5) Légy derûs, vidám! Ne panaszold folyton
fájdalmaidat, mindenkinek vannak problémái. Vannak olyan
emberek a közeli kórházban, akik szívesen cserélnének veled.
6) Légy nyitott a dolgok megismerésére, próbálj minden
elérhetõ információt beszerezni! Vitasd meg a kérdéseket, de
ne vitatkozz! Tanuld meg, hogy lehet egyet nem érteni és
mégis kedvesnek maradni! Add meg másoknak az ártatlanság
vélelmének jogát! 7) Vedd el a kedvét a pletykálkodóknak, ez
romboló magatartás! 8) Légy tapintatos mások érzéseivel! Ha
így teszel, bölcsnek fognak tartani. 9) Ne figyelj oda a rólad
szóló rosszindulatú megjegyzésekre! Élj úgy, hogy senki se
higgyen nekik! 10) Ne aggódj amiatt, hogy kié az érdem, csak
add a tõled telhetõ legjobbat, és légy türelmes! Isten mindent
feljegyez, és Õ megjutalmaz! Forrás: www.maiige.hu
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HÍVÓ SZÓ 6. OLDAL(2013. novemnber)
SEGÍTSÉGET KÉRNI

,,Miért tettél rám ekkora terhet?” (4Mózes 11:11 )
Vannak, akik tudnak adni, de nem tudnak elfogadni. Ezért
van az, hogy nem tudunk felnőni ahhoz, amit Isten tervezett
számunkra. Bizonyára vannak olyan emberek a
környezetedben, akik tudnak valamit, amit neked is tudnod
kell; valamit, amit soha nem fogsz tudni magadtól felfedezni.
Kerülj közel hozzájuk, és meríts a forrásukból. A
büszkeségünk miatt maradunk gyengék. A gyenge emberek
nem kérnek segítséget másoktól, a bölcs emberek igen.
Mózes azt kérdezte Istentől: „Miért tettél szolgáddal ilyen
rosszat? Miért nem vagy jóindulattal hozzám, miért raktad
rám ennek az egész népnek a gondját?” (4Mózes 11 :11 ). Isten
így válaszolt: „Nem én terheltem rád, te vetted magadra”.
Aztán így utasította Mózest: „Gyűjts össze hetven férfit Izráel
vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói…
Akkor… veszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik
is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét…”(4Mózes 11:1617).
Egy újságcikk beszámol egy nő esetéről, aki elaludt a
volánnál, és autójával áttörte az út biztonsági korlátját. Az
autó ott himbálódzott bizonytalanul a levegőben majd 20
méternyi magasságban. Arra járó motorosok megálltak, és
kötelekkel odakötötték magukat a nő autójának hátuljához, és
tartották, míg a mentőegység megérkezett. A műszaki
mentősök alulról egy létrát nyújtottak fel, hogy stabilizálják
az autót, amíg a tűzoltók a járművet vontatójukhoz láncolták.
Ahányszor csak az autó megmoccant, a nő sikoltott. Több
mint két órába került, míg az arra járók, az autópálya járőrök,
műszaki mentők és tűzoltók – huszonöt ember – együttes
munkájukkal visszahúzták őt a biztonságba. A

tűzoltóparancsnok később így nyilatkozott: „Nagyon
mulatságos volt. A nő folyton ezt sikoltozta: »Majd én
egyedül!«” Te is ilyen vagy? Ha élvezni akarod mindazt, amit
Isten neked tartogat, bátran fordulj másokhoz!

Forrás: www.maiige.hu

NE FÉLJ!

Kutatók felfedezték, hogy körülbelül 40%-ban olyan dolgok
miatt aggódunk, amik sohasem történnek meg; 30% a múltra
vonatkozik, amin már úgysem tudunk változtatni; 1 2% mások
dolgai, amibe nem is kellene beleavatkoznunk; 10% a valós
vagy csak képzelt betegségekkel kapcsolatos. Ez azt jelenti,
hogy csupán 8%-ban aggódunk olyasmi miatt, ami esetleg
tényleg megtörténhet! A Yale Egyetem tudósai meg is találták
az úgynevezett ,,aggodalom gént". Ugyanakkor azt is
mondják, hogy bár ez örökletes, de le lehet győzni. Valaki így
fogalmazott: ,,Az aggodalom olyan, mint ha előre fizetnél
kamatot egy még le sem járt tartozásra." A legtöbb esetben
pedig a megfizetés soha nem is válik esedékessé. Gondold
végig: amikor aggódsz, 92% esély van arra, hogy olyan
adósságért fizetsz kamatot, ami nem is a te tartozásod! Hát
nem ostobaság ez? Vegyük például a repüléstől való félelmet:
tizenkilencezer évig minden nap repülnöd kellene, hogy elérd
a repülőgép-szerencsétlenség valószínűségét. Mégis a hat
legfélelmetesebb halálok közül ez az egyik. Valaki
megszámolta, hogy a Bibliában 365-ször fordul elő a ,,Ne
félj ! " – tehát az év minden napjára jut egy. Amikor aggódsz,
kételkedsz Istenben, és behatolási pontot biztosítasz az ördög
számára. Mióta csinálod ezt? Mikor akarod már abbahagyni?
Isten tudta, hogy Ábrahám elhagyni készül a biztonsági
zónáját, ezért mondta neki: "Ne félj Ábrahám! Én vagyok a
pajzsod: jutalmad igen bőséges" (1Mózes 15:1 ). Ma ugyanezt
mondja neked is. Forrás: www.maiige.hu

ERŐSÍTSD MAGAD AZ ÚRBAN

Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott… Dávid azonban
megerősíté magát az Úrban, az ő Istenében.(1 Sámuel  Károli)
Amikor nem látjuk az értékünket, akkor megkísérthet az,

hogy másokhoz szaladgáljunk megerősítésért. Természetesen
mindenkinek szüksége van körülötte élő emberek bátorítására,
azonban nem hagyatkozhatunk erre, mint a megerősítés
kizárólagos forrására. Tudnunk kell, hogy mivel Isten
jóváhagy minket, ezért mi is jóváhagyhatjuk magunkat. Nem
élhetjük az életünket arra várva, hogy az emberek
megtapsoljanak minket. Időnként magunkat kell bátorítanunk,
elismernünk és erősítenünk az Úrban.
A minap az edzőteremben beszélgettem egy hölggyel, akinél

rákos megbetegedést diagnosztizáltak. Megkért, hogy
imádkozzam érte, én pedig ezt mondtam neki: „Természetesen
imádkozni fogok érted, de először is mondanom kell neked
valamit. Tudod, nagyon büszke lehetsz magadra. Felkeltél, és
eljöttél edzeni, ahelyett, hogy magadra húztad volna a takarót
és ágyban maradtál volna. Az egész helyzethez hittel
és reménységgel állsz hozzá.” Amikor a hölgyet a benne lévő
kitartásra és erőre emlékeztettem, arca felvidult, mosolyra
fakadt, és kihúzta magát. Felismerte annak a fontosságát, hogy
helyesen lássuk magunkat, és az értékünket. Ha győzelemben
szeretnénk járni, akkor a megerősítésünknek abban kell
gyökereznie, hogy Isten már elfogadott, jóváhagyott minket és
értékesnek lát. Lehet, hogy nehéz helyzetben vagy éppen, de
gondolj arra, hogy elég erőd lesz hozzá, hiszen Krisztus ereje
benned van! Lásd, milyen értékes vagy, és tanulj meg abból az
erőből meríteni, amit Isten beléd helyezett az Ő Szent
Szelleme által. „Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az
ő hatalmas erejében” (Efezusi 6:1 0).
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LÁBNYOMOK

Egy ember éjszaka azt álmodta, hogy az Úrral sétál a
tengerparton. Jelenetek villantak föl az életéből.
Minden egyes jelenetnél két, párhuzamos lábnyomsort látott a
homokban: az egyik az övé volt, a másik az Úré.
Amikor élete utolsó jelenete is véget ért, visszafordult, és
szemügyre vette a homokban látható lábnyomokat.
Meglepődve vette észre, hogy élete során több alkalommal
csak egyetlen lábnyomsort lát. Arra is rájött, hogy ezek éppen
élete legnehezebb és legszomorúbb időszakaira esnek. Nem
hagyta nyugodni a dolog, és megkérdezte az Urat:
,,Uram! Azt ígérted, ha úgy döntök, hogy követlek, akkor
mindig velem leszel. Mégis, azt látom, hogy épp a
legnehezebb időkben csak egyetlen lábnyomsor maradt a
fövényen! Nem értem, miért hagytál el épp akkor, amikor a
legnagyobb szükségem lett volna rád?"
Az Úr így felelt: ,,Drága gyermekem! Szeretlek, és soha el

nem hagynálak. Azért látsz néhol csak egyetlen lábnyomsort,
mert amikor a legnehezebb időszakokat élted át, amikor
igazán szenvedtél, akkor a karjaimban vittelek."




