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A szeretet türelmes, a szeretet jóságos.
A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.

Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
Nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.

Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.

Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha.

Pál 1. levele a korinthusiakhoz 13, 48.

FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK

~ ~ ~

MI AZ ÉLET ÉRTELME?

Hogyan találhatok célt, értelmet és elégedettséget az életben?
Képes vagyok véghezvinni valamit, ami igazán jelentős?
Olyan sok ember gondolkozik állandóan az élet értelmén.
Visszanéznek évekkel később, és nem értik, hogy miért estek
szét a kapcsolataik és miért érzik olyan üresnek magukat,
pedig elérték azt, amit célul tűztek ki. Egy baseball játékost,
aki bekerült a leghíresebbek közé, megkérdeztek, hogy mit
lett volna jó megtudnia még amikor először kezdett el
baseball-ozni. Azt válaszolta: „Bárcsak elmondta volna valaki,
hogy amikor eljutsz a csúcsra, nincs ott semmi.” Rengeteg
célról akkor derül ki, hogy üres, amikor már éveket áldoztak
a hajszolásukra.
Humanista társadalmunkban az emberek sok célt kergetnek,

azt gondolva, hogy majd értelmet találnak bennük. Ilyen célok
lehetnek az üzleti sikerek, a gazdagság, jó kapcsolatok, a
szórakozás, a jótékonykodás, stb. Sokan tanúskodnak róla,
hogy miután elérték a gazdagságot, kapcsolatokat és gyönyört,
még mindig volt bennük egy nagy űr – az üresség érzése,
amit semmi sem tudott kitölteni.
A bibliai Prédikátor könyvének szerzője is ezt érezte, amikor

kimondta: „Hiábavaló! Hiábavaló! Teljesen hiábavaló!
Minden csak hiábavalóság.” Ennek az írónak mérhetetlen
gazdagsága volt, bölcsebb volt, mint bárki az ő vagy a mi
korunkban, volt több száz asszonya, palotái és kertjei,
amelyeket királyságok irigyeltek, a legjobb ételek és borok,
valamint a szórakozás minden létező formája. Egy ponton azt
mondta, hogy amit csak a szíve kívánt azt meg is kapta. Mégis
úgy összegezte az életet „a nap alatt” (olyan élet, ami abból
áll, amit a szemünkkel látunk vagy az érzékszerveinkkel
tapasztalunk), hogy hiábavalóság! Miért volt ekkora üresség
benne? Mert Isten olyasmire teremtett minket, ami túl van
azon, amit itt-és-most tudunk átélni. Salamon azt mondta
Istenről, hogy az örökkévalóságot is az emberek szívébe
ültette. Érezzük, hogy az itt-és-most nem minden. Mózes első
könyvében azt találjuk, hogy Isten az embert a saját
képmására teremtette (1Mózes 1 :26). Ez azt jelenti, hogy
jobban hasonlítunk Istenre, mint bármi másra (bármely másik
élőlényre). Azt is láthatjuk, hogy mielőtt az emberiség bűnbe
esett, és az átok a földre jött volna, az alábbiak voltak igazak:
(1 ) Isten az embert társas lénynek teremtette (1 Mózes 2:1 8-
25); (2) Isten munkát adott az embernek (1 Mózes 2:1 5); (3)
Isten közösségben volt az emberrel (1 Mózes 3:8); és (4) Isten
uralmat adott az embernek a világ fölött (1 Mózes 1 :26). Mi a
jelentősége ezeknek az elemeknek? Hiszem, hogy Isten azért
adta ezeket, hogy teljessé tegyék az életünket, de ezek
mindegyike (főleg az ember közössége Istennel) sérült az
ember bűnbeesésével és az emiatt bekövetkező átokkal a
világon (1 Mózes 3).
A Jelenések könyvében Isten kijelenti, hogy az utolsó idők

eseményei után el fogja pusztítani a jelenlegi eget és Földet,
ahogy most ismerjük, és bevezeti az öröklétet az új ég és Föld
megteremtésével. Ekkor fogja helyreállítani a közösséget a
megtért emberiséggel. Az emberiség egy része érdemtelennek
lesz ítélve és a Tűz tavába kerül (Jelenések 20:11 -1 5). Ezzel a
bűn átka véget ér, nem lesz több bűn, szenvedés, betegség,
halál, fájdalom, stb. (Jelenések 21 :4)

(Folytatás a 2. oldalon)
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ÚTRAVALÓ

Világunk átváltozóban van. Minden megváltozik, megújul
körülöttünk, csak annyira el vagyunk foglalva a minden-
napos gondjainkkal, hogy ezt a változást nem vesszük észre.
Elsősorban a gondolkodásmódunkban kellene történjék a
változás. Az életben vannak nehézségek, problémák,
amelyek próbára tehetik a hitünket, de ha pozitívan kezeljük
ezeket, rövid időn belül meg fog változni az életünk. A Jó
Isten megajándékozott bennünket a Szent Lélekkel,
amelynek éltető ereje van. Ez az erő mindenkinek a lelkében
benne van, nekünk csak engednünk kell kiáradni lelkünkbe.
Ha a Szent Lélek kiárad lelkünkben kegyelmei fognak
érződni a mindennapjainkban. Általa képesek leszünk
szeretni mindenkit és mindent ezen a földön. A szeretet nagy
erő, képes megváltoztatni embereket, sorsokat,
élethelyzeteket, nekünk csak be kell, hogy engedjük lelkünk
kapuján! Elgondolkozhatunk a bibliai ige, amely erőt adhat,
amikor nehéz szeretnünk. ,,Úgy szerette Isten a világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ha a Jó Isten úgy
szerette a világot, akkor mi igyekezzünk kicsit
jobban szeretni embertásainkat. Peres Hunor
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A hívők fognak mindent örökölni, Isten velük lesz, ők pedig
Isten gyermekei lesznek (Jelenések 21 :7). Így bezárul a kör,
mely szerint Isten közösségre teremtett minket, az ember
vétkezett, megtörte a közösséget, amit aztán Isten helyreállít
és örökké azokkal lesz, akiket méltónak ítélt. Végigmenni az
életen mindent elérve, aztán Istentől örökre elválasztva lenni
rosszabb mindennél! De Isten elkészítette az utat, amivel nem
csak az örök boldogság vált lehetségessé (Lukács 23:43), de
egy elégedett és értelmes élet is. Hogyan lehet elérni az örök
boldogságot, és a „földi mennyországot” is?

AZ ÉLET ÉRTELME JÉZUS KRISZTUS
ÁLTAL KERÜL A HELYÉRE

Mint az eddigiekből is látható, az igazán értelmes élet most és
mindörökre úgy érhető el, ha helyreállítjuk a kapcsolatunkat
Istennel, ami Ádám és Éva idején veszett el a bűnbeeséssel.
Ma az Istennel való kapcsolat az ő fián, Jézus Krisztuson át
lehetséges (Apostolok Cselekedetei 4:1 2; János 14:6; János
1 :1 2). Az örök életet akkor kaphatja meg valaki, ha megbánja
a bűneit (többé nem akarja folytatni őket, hanem azt szeretné,
ha Krisztus megváltoztatná új emberré) és elkezd bízni Jézus
Krisztusban, mint Üdvözítőben (olvasd el a „Mi az üdvösség
terve?” kérdést, hogy többet tudj meg erről a fontos
kérdésről). Az élet igazi értelme nem csupán abban van, hogy
rátalálunk Jézusra, mint Megváltóra (bár már ez is
csodálatos). Az igazán értelmes élet akkor kezdődik, amikor
valaki Krisztust követi mint az ő tanítványa, tanul tőle, időt
tölt vele az ő igéjében, a Bibliában, kommunikál vele
imádságban és vele jár az ő parancsainak engedelmeskedve.
Ha hitetlen (vagy friss hívő) vagy, akkor talán azt mondod
magadnak, „Ez nem hangzik túl izgalmasan vagy boldogítóan
számomra!” Kérlek olvass tovább! Jézus a következőket
mondta erről: “Jöj jetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást
adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok
meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és
megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító,
és az én terhem könnyű.” (Máté 11 :28-30) „én azért jöttem,
hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (János 10:1 0b)
„Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye
fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja
menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét
énértem, megtalálja.” (Máté 16:24-25)

ISTEN DOLGOZIK BENNED

Két dologra számíthatsz, ha Istennel jársz: megpróbálta-
tatásokra, amelyek a javadat szolgálják; és kegyelemre, amely
képessé tesz arra, hogy állva maradj , amíg túljutsz rajtuk.
Imádkoztál már türelemért? Akkor készülj fel a
megpróbáltatásokra – más módon nem tanulod meg! A
türelem csak a nehézségek talaján nõ. Az igazság az, hogy
éppen azok között, akiket most ki nem állhatsz, lesznek
olyanok, akik által lelkileg éretté válsz, és el tudsz jutni
rendeltetésedhez. Isten azt mondta: „Móáb a
mosdómedencém.. ." (Zsoltárok 60:10). A móábiták voltak
Izráel kellemetlen szomszédai, akik folyton bajt okoztak és az
őrületbe kergették" őket. De épp az ilyen emberek tudnak
Istenhez közelebb vinni! Nos, ki a te mosdómedencéd? Ki az,
aki a legrosszabbat hozza ki belőled? Ki kényszerít a
térdeidre? Ki miatt van szükséged még nagyobb hitre? Ki által
fejlődik a személyiséged? Az a baj , hogy mi bizonyos
dolgokért imádkozunk, Isten viszont egy folyamatban
gondolkodik; csak akkor tudjuk ezt felismerni, ha jobban
megismerjük Őt. Elmondom, hogy működik ez: erőt kérsz
Istentől, és ő megengedi, hogy küzdelmeken menj keresztül,
melyek megerősítenek. Bölcsességet kérsz, és ilyenkor
zűrzavaros helyzetekkel kell megbirkóznod, amelyekre nincs
egyszerű megoldás. Sikert kérsz, és ő munkaképességet ad, és
bölcsességet a termelékenységhez. Kéred az ő tetszését, és ő
felelõsséget ruház rád. (Te pedig szeretnél valahogy kibújni
alóla.) Most is épp ez történik veled! Lehet, hogy nem vagy
teljesen tudatában, de e nélkül sohasem leszel alkalmas arra,
hogy olyan helyzeteket kezelj , amilyeneket Isten eltervezett
számodra.

(Folytatás az 1. oldalról) „Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! ”
(Zsoltárok 37:4). Ezek az igeversek mind azt mondják, hogy
csak egy választásunk van. Próbálhatjuk továbbra is irányítani
a saját életünket (aminek eredménye üresség lesz), vagy
választhatjuk Isten követését, az ő akaratát az életünkben és
teljes szívünkben (ami teljes életet, a szív vágyainak
teljesülését és elégedettséget eredményez). Ez azért van így,
mert a Teremtőnk szeret minket és a legjobbat szeretné adni
nekünk (nem feltétlenül a legkönnyebb életet, de a
legteljesebbet). Végül szeretnék elmondani egy példát amit
egy lelkipásztor barátomtól hallottam. Ha sportrajongó vagy
és el akarsz menni egy meccsre, akkor vehetsz olcsón egy
jegyet hátul a felső sorban, a „kakasülőn”, de jóval drágábban
testközelből is figyelheted az eseményeket. Ilyen a keresztény
élet is. Isten munkáját első kézből figyelni nem „vasárnapi
keresztényeknek” való. Ők nem fizették meg az árát. Isten
munkáját első kézből átélni a teljes szívből őt követő
tanítványoknak jár, akik már nem próbálják a saját vágyaikat
teljesíteni, hanem Isten céljait követik az életben. Ők
megfizették az árát (teljes odaszánás Krisztunak és az ő
akaratának); megtapasztalják a legteljesebb életet; és úgy
nézhetnek magukra, a többi emberre és a Teremtőjükre, hogy
nem bánják mindezt! Te megfizetted az árát? Szeretnéd
megtenni? Ha igen, akkor többé nem leszel éhes az
élet értelmére és céljára.

Forrás: www.gotquestions.org

Forrás: www.maiige.hu



A TE UTAD VAGY ISTEN ÚTJA?

„Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az
alázatosakat." (Zsoltárok 25:9)

Hallottál már arról az idős hölgyről, aki házalóként kereste
kenyerét? Mindig, amikor keresztúthoz ért, feldobott egy
gyufaszálat a levegőbe. Arra indult el, amerre mutatott a
gyufaszál, amikor földet ért. Egyszer egy ember látta, hogy
feldobja a gyufaszálat, egyszer, kétszer, háromszor.
Megkérdezte az asszonytól, hogy mit csinál. Az idős nő így
felelt: „Hagyom, hogy Isten mutassa meg ezzel a gyufaszállal,
hogy merre menjek.” Az ember kíváncsian nézte, majd így
szólt: „De miért dobja fel háromszor?” „Mert az első két
alkalommal rossz irányba mutatott! ” – felelte az asszony.
Vigyázz! Amikor nem tetszik az irány, amit Isten mutat, te is
úgy imádkozol, hogy közben azt reméled, meg fogja gondolni
magát, és azt mondja majd, amit hallani szeretnél? Ha így van,
akkor még soha nem adtad fel az akaratodat az övéért! Jézus
azt mondta: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők…” (János
15:5). Csak úgy tudunk gyümölcsöt teremni, ha kapcsolatban
maradunk Krisztussal.
Ahogyan az élet a szőlőtőből áramlik a szőlővesszőkbe, úgy

árad beléd, és árad át rajtad az Ő ereje, és elkezdi hatását
gyakorolni az életed minden területén. A zsoltáros azt mondta:
„Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az
alázatosakat.” Isten meg fogja mutatni neked a helyes utat, ha
kéred. Lényegében csak két út van – az övé és a tiéd. Ha már
belefáradtál abba, hogy a saját utadat járod, borulj térdre és
kérd, hogy mutassa meg neked, hogyan járhatod az Ő útját!

Forrás: www.maiige.hu
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AZ IGAZ BARÁT NYOLC JELLEMZŐJE

1 . Az igaz barát mindig őszinte hozzád. Nem kell, hogy
életetek minden egyes pillanatát megosszátok egymással, de
a szándékaitok tiszták kell, hogy legyenek. Ez azt jelenti,
hogy mindketten valódi arcotokat mutatjátok egymás felé. Ha
valami nem egyértelmű, bátran tisztázhatjátok egymással.

2. Az igaz barát érdekes, jópofa, egyedi, nyilvánvaló, hisz
ez szolgál barátságotok alapjául. Ami a jópofaságot illeti,
nem mindegy hogyan definiáljuk: lehet valaki jópofa, mert ő
a társaság középpontja, mert a helyzetből képes érdekes
részleteket kiemelni, vagy mert teljesen egyedi, különleges
módon szemléli a világot maga körül.

3 . Az igaz barát figyelmes, simulékony Igaz barátod kitűnő
hallgatóság, észreveszi az életedre kiható napi apró mozzana-
tokat is. Nem gondolatolvasó, mégis képes megmondani,
mikor vagy boldog, szomorú, izgatott, rémült, vagy
elkeseredett valami miatt. Ha tudja, hogy számodra valami
kellemetlen dolgot tett, próbál változtatni a helyzeten,
vagy legalábbis beszél róla.
4. Az igaz barát támogat téged és a céljaidat. Persze,

tisztában van vele, hogy laza vagy, de vajon ő is ilyen? Tudja,
hogy mit vársz az életedtől? Az igazán jó barát pontosan
tudja, mi az, amitől kiakadsz, s mindvégig melletted áll
céljaid megvalósításában. Nem akar megváltoztatni, vagy
olyan helyzetbe hozni, amiben kellemetlenül érzed magad,
miatta nem veszíthetsz el számodra fontos tartalmat,
értékeket.

5. Az igaz barát mindig melletted áll a bajban nem fogja
lecsapni a kezedről a fiúdat vagy a lányt, akit szeretsz, nem
orozza el előled a lehetőségeket, nem akar a hasonmásod
lenni. Nem pletykál rólad, nem ront a hírneveden. Ha
szükséges melletted áll, s a lehető legtöbbet igyekszik
megtenni érted.

6. Az igaz barát érdeklődik irántad. Minden ember másképp
adja a többiek tudtára az érdeklődését. Van, aki látványosan
ölelget, van, aki csak szeretettel megsimogat. Az igaz barát
gyakran, nyíltan beszél hozzád, tudja mi zajlik az életedben, s
őszinte érdeklődéssel fordul feléd.
7. Az igaz barát mindenkor ragaszkodik hozzád. A hűség az

egyik alapvető jellemvonás, ami általában mindenki számára
a barátság alapjául szolgál. A hű barát melletted áll, ha
kudarcot vallasz, ha leégsz az alkalmassági vizsgán, vagy ha
a szüleid elválnak. Iskolaváltás, költözés ellenére a barát-
ságotok továbbra is szoros marad.

8. Az igaz barát önmagadért szeret, még akkor is, ha
kicsit lökött vagy. Ha barátságról van szó, az elfogadás és a
hűség kéz a kézben járó fogalmak. Igaz barátod végigéli
veled változásaidat, tudja, hogyan kell kezelni a
hülyeségeidet, a gyenge pontjaidat. Türelmes, még ha nagyot
is hibázol, megbocsát neked, ha megbántottad. Pontosan úgy
kezel téged, ahogyan te szeretnéd, hogy kezeljenek, még
akkor is, ha nem hozod a legjobb formád.

Peres Hunor

AZ ÉLET

Az élet az egyetlen esély.
Vedd komolyan!
Az élet szépség.
Csodáld meg!

Az élet szeretet.
Add át magad!

Az élet szomorúság.
Győzd le!

Az élet játék.
Hát játszd!

Az élet kihivás
Fogadd el!

Az élet kaland
Éld át!

Az élet öröm.
Oszdd meg!

Az élet ajándék.
Köszönd meg!
Az élet igéret.
Teljesítsd!

Az élet álom.
Váltsd valóra!
Az élet csoda.
Higgy benne!
Az élet reméy

Éld át!
Az élet, élet
Hát éljed !
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Jézus Jeruzsálemben

Nem sokkal a kánai menyegző után Jézus fölment Jeruzsálembe, mert közel volt
húsvét ünnepe. Megérkezvén a városba, fölment a templomba. A templomnak
csarnokában pénzváltók és kereskedők ültek, akik nagy lármával árulgattak ökröt,
bárányt, kost, galambot s mindenfélét, ami csak az áldozathoz szükséges. Mikor
Jézus ezt meglátta, kötélkorbácsot ragadott a kezébe s szent haraggal kiáltott a
kalmárokra:
– Ne tegyétek Atyám házát kereskedés házává! És mindenestől kikergette õket
Isten házából. Ekkor néhány zsidó megszólította Jézust és ezt kérdezte tõle:
–Milyen csodajelt tudsz mutatni nekünk, hogy ezeket mered tenni?
Jézus mellére helyezte kezeit és így felelt: – Bontsátok el e templomot, és
harmadnapra fölállítom újra. Jézus arra gondolt, hogy, ha majdan megölik őt a
zsidók, harmadnapra feltámad. De a zsidók e szavakat a hatalmas
kőtemplomra értették és gúnyosan mondották:
– Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te harmadnapra akarnád
felállítani?! Jézus azonban még az ünnepnapok alatt szemmel láthatóan
megmutatta isteni hatalmát számos csodával. És sokan hittek benne.
Közöttük volt Nikodémus, egy eőõkelő zsidó is.

Nikodémus tanítást nyer Jézustól

Nikodémus szerette volna Jézus tanításait hallani. De nappal röstellt hozzámenni,
mert tagja volt a főtanácsnak. Éj jel kereste föl tehát az Üdvözítőt s így szólt
hozzá:
– Mester! Tudjuk, hogy az Isten küldött prófétának, mert senki ily csodákat nem
tehet, hacsak Isten nincs vele. Erre Jézus arról adott neki rövid tanítást, hogy
miképpen nyerhetjük el az örök üdvösséget. A többi között ezt mondotta:
– Bizony, bizony, mondom neked, aki új já nem születik vízből és a Szentlélektől,
nem mehet be az Istennek országába. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen. Mert nem azért küldte Isten az Õ fiát, hogy ítélje e világot, hanem
azért, hogy a világ üdvözüljön általa. Aki hisz őbenne, az meg nem ítéltetik; aki
pedig nem hisz, az már elítéltetett.

A felebarát szeretetéről

Így szólt Jézus:
– Ne keresse az a szálkát atyafia szemében, kinek gerenda van a saját szemében.–
Ne ítéljetek másokról, hogy meg ne ítéljenek. – Bocsássatok meg, és nektek is
megbocsátanak. – Adjatok és adnak majd nektek is. – Amit akartok magatoknak,
azt tegyétek ti is másnak. – Szeressétek ellenségeiteket és tegyetek jót azokkal is,
kik titeket gyûlölnek. Imádkozzatok azokért, kik titeket – átkoznak

Jézus és a kafarnaumi százados

Jézus bement Kafarnaumba. Ekkor egy jólelkû pogány százados hozzáküldte a
zsidóknak véneit és arra kérte õt, hogy jöj jön hozzá s gyógyítsa meg szolgáját, ki
haldoklik. Mondta nekik Jézus: – Elmegyek és meggyógyítom õt. És azonnal a
százados háza felé indult. A százados azonban elébe jött és alázattal így szólott: –
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba bejöj j , hanem csak egy szóval
mondjad és meggyógyul az én szolgám. Jézus megdicsérte a százados nagy hitét
és így szólott: – Amint hitted, úgy legyen! És a haldokló azonnal meggyógyult.

A naimi ifjú feltámasztása.

A tavasz végén Jézus Jeruzsálembe ment a pünkösdi ünnepekre. Útközben egy
Naim nevű városka kapujában találkozott egy temetéssel. Egy szegény
özvegyasszony egyetlen fiát vitték a temetőbe. Jézus megszánta a szegény özvegy
anyát és így szólt hozzá: – Ne sírj ! Aztán odament a halotthoz és mondta:
– Ifjú! Mondom neked, kelj föl! És a halott rögtön életre kelt. A gyászoló nép
pedig bámulattal és nagy istenfélelemmel telt el e nagy csodának láttára.

JÉZUS CSODATÉTELEI
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ISTEN TÍZPARANCSOLATA

A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a valláserkölcsi élet
örök érvényű alaptörvényei. Az embernek Isten és embertársai
iránti kötelességeit összegzi. Érvényessége minden időben
megmarad, mivel Jézus azt mondta: „Nem megszüntetni
jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni".

(Mt 5,1 7).

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj !
Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki

kijáró imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagos-
ságának elismerése.

II. Isten nevét hiába ne vedd!
Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között

szoros kapcsolat van, e hódolathoz hozzátartozik Isten
nevének (és általában az isteni dolgoknak) tisztelete.

III. Az Úr napját szenteld meg!
Istentől való függőségünket fejezzük ki azzal, hogy

megtartjuk az Úr napját, ezt az időt (egész életünkkel együtt)
Neki szenteljük, ugyanakkor a földi munkálkodás
múlandóságát jelezve és a végső nyugalmat előlegezve
munkaszünetet tartunk!

Az első három parancs Isten uralmának elismeréséhez
vezetett minket. Csak ez biztosítja az ember tökéletes
szabadságát. A Tízparancsolat második része (táblája) az
embertársak iránti kötelességeket tartalmazza, összhangban a
természeti törvényekkel:

IV. Atyádat és anyádat tiszteld!
Kapcsolataink közül első az, mely szüleinkhez fűz, hiszen

életünket és felnövekedésünket nekik köszönhetjük. A szülői
felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan.

V. Ne ölj !
Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka. Így

kell őriznünk magunk és mások életét.

VI. Ne paráználkodj!
Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván,

mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló
legbensőbb rejtett valósága.

VII. Ne lopj!

Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét
biztosító anyagi javakhoz való jogát szavatolja ez a parancs.

VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!

Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi
beszéd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza, nem
használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető
legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az
igaz beszédet, mint Istentől szabott kötelességet.

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!

X. Mások tulajdonát ne kívánd!
Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok,

vágyak is az isteni akarat teljesítéséhez tartoznak.

SZŰZ MÁRIA ÜZENETE

Drága gyermekek! Isten mérhetetlen szeretetével jövök
közétek és kitartóan hívlak benneteket Fiam karjaiba.
Édesanyai szívvel kérlek benneteket, gyermekeim, sőt
figyelmeztetlek titeket, hogy elsősorban azokra legyen
gondotok, akik még nem ismerték meg Fiamat. Ne forduljon
elő az, hogy benneteket és életeteket látva, ne vágyódjanak
megismerni Őt. Imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy Fiam
láthatóvá legyen bennetek. Imádkozzatok, hogy az isteni
világosság apostolai lehessetek ebben a sötét és reménytelen
időben. Ez megkísértésetek ideje. Jöj jetek velem
rózsafüzérrel a kezetekben és szeretettel a szívetekben. A
Fiamban való feltámadás felé vezetlek benneteket.
Imádkozzatok azokért, akiket Fiam kiválasztott, hogy mindig
Általa és Benne éljenek – a Legfőbb Papban. Köszönöm
nektek. Medjogorje, 2012,03,02.

II. János Pál imája:

SEGÍTS A SZENVEDÉSBEN

Ó Mária, aki Fiaddal együtt végigjártad a keresztutat, Anyai
szívedben gyötrődtél a fájdalomtól, de nem feledted
beleegyező szavadat és mélységesen bíztál abban, hogy
akinél semmi sem lehetetlen, be fogja teljesíteni ígéreteit.
Esdd ki számunkra és a jövendő nemzedékek emberei
számára a kegyelmet, hogy rá merjünk hagyatkozni Isten
szeretetére.

Segíts, hogy a szenvedésben, a megvetésben, a
próbatételekben, még ha sokáig tartanak és kemények is,
soha ne kételkedjünk az Ő szeretetében, Jézusnak, a Te
Fiadnak tisztelet és dicsőség mindörökké, Ámen.
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Csak háromféle ember van: olyan, aki Istent szolgálja; ez az
ember okos és boldog. Olyan, aki keresi, mert még nem találta
meg; ez az ember okos, de még nem boldog. Olyan, aki él,
anélkül, hogy keresné Istent; ez az ember ostoba és
boldogtalan. B. Pascal

A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat. Teréz anya

ÍGY SZERESD GYERMEKEDET!

Tedd a Bibliádba ezt a levelet, szülőtestvérem, s ha
gyermekedért imádkozol, ne felejtkezz el azért könyörögni,

Hogy hited soha meg ne rendüljön a gyermek Atyjában,
akié gyermeked, a teremtés és a megváltás jogán, akinek célja
van vele – s veled. S hogy megértsd azt a célt, amit Ő tűz ki
gyermeked elé – és nem te.
Hogy hosszútűrő türelmed soha el ne fogyjon gyermekeddel

szemben. Hiszen Ő is eltűr téged. Hogy tudj újrakezdeni, el
nem fogyó szeretettel szeretve!
Hogy tudj várni! Várni és újra várni: a megfelelő pillanatra a

nevelésben. Olyan türelemmel, ahogy az Atya várakozott a
tékozló fiúra.

Hogy mindig megtaláld az Ő segítségével a megfelelő szót
és cselekvést minden alkalommal, s éppen akkor, amikor kell!
Hogy ne mondj , cselekedj se többet, se kevesebbet, mint kell.
Nem később és nem előbb, mint amikor kell.

Hogy soha ne ingadozz az Igében, ha szól gyermeked felől!
Hogy mindig megtaláld a megfelelő büntetést s elkerülhessed
azt, ami nemcsak többet árt, mint használ, de amit Ő sem
cselekednék!

Hogy tudj megbocsátani kevés szóval, vagy szó nélkül -
bocsánatért esdve és bocsánatot nyerve.

Hogy adjon Isten elég időt gyermekedhez, s te ezt az időt
ne használd másra. Hogy megismerd őt legalább úgy, mint
földedet, állataidat, szerszámodat.

Hogy a gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert
majd' mindig bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk örököl, lát,
hall, és les el mindent.

Hogy nevelés közben – te is nevelődjél. Ha kell, gyermeked
által. Mert mindig az a nevelő gyermek és szülő közül, aki
közelebb van Krisztushoz. S nemegyszer a gyermek áll, ér
közelebb Őhozzá.
Hogy megismervén a gyermeket, örömmondó, evangélium-

hirdető szülője legyél. Mert az evangélium örömhír Csak így
emelheted át testi-lelki nehézségein. Csak így gondol majd rád
szeretettel, akkor is, ha már nem leszel e testben.

Hogy a hosszútűrő türelem és szeretet mellé adjon megértő
tapintatot, hogy megérezzed: fájdalomszerzésre nem szabad
fájdalomszerzéssel, dacra dühvel, neveletlenségre gorom-
basággal, szívtelenségre hidegséggel válaszolnod. Mert a
hasonló csak fokozza a hasonlót, míg a szeretet felold. Az
öröm: gyógyít. A jóság: fölemel. Mert Jézus is így
cselekednék!
Hogy mindig le tudd győzni magad, amikor úr akarsz lenni

az Úr helyett. Hogy bálvány ne légy otthonodban. Hogy soha
el ne felejtsd: Néki növekednie kell, neked pedig
alábbszállanod.

Hogy vegye el a kaszárnyahangot és beszédet, hogy megta-
nulhass Jézustól röviden, világosan, melegen, szívvel beszélni
gyermekeiddel.

Hogy gyakran legyen erőd az 1 . Korintusi levél 1 3.
fejezetében leírt szeretet himnuszának mérlegére tenni szülői
szeretetedet, mert ez az Ige. Jézus azonnal megmondja az így
kérdezőnek: hol a baj . De azt is – újra és újra –, hogy a mi
nevelésünk elsősorban: szolgálat. Mégpedig mentőszolgálat.
Odamentés az Orvoshoz, Jézushoz, aki meg is tudja menteni
gyermekünket. Erre és az örök életre, velünk együtt.

Forrás: Keresztyén Nevelés 1996/1

LÉLEKEMELŐ

IDŐSEK IMÁJA

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és
évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel
megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel korlátaimra
figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek,
akik mellettem állnak és szeretnek.

Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit
elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba,
hanem ma is mindent megteszel üdvösségemre.

Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem:
több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az
irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-
tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a
gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a
közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös
zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől
és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit,
humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlenségemet,
érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását.

Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről
itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit
még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak
tehernek magam és adj alázatot, hogy belássam egyre inkább
másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való
beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és
jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még
mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak
panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam
szereteted melegét.
Uram, maradj az, aki mindig voltál: megbocsátó Édesatyám.
Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd,
hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne
engedd, hogy valaha is abbahagyjam dicséretedet. Tartsd meg
és növeld hitemet. Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!

Ámen.

ÉRDEMES ÁTGONDOLNI



Hinni annyi, mint biztosan tudni, hogy a Szeretet Istene
csakis a legfőbb jót akarja nekünk, hogy bármi történjék, ő
velünk van. A hit nem vár azonnali jutalmazást. Nicolae Balot

Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyál-
lapotunkat, hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez.Thorwald Dethlefsen

Ha Életed rögös útján megbotolsz, ott vannak a jóbarátok,
hogy támaszkodhass rájuk, s ha elesel, ők akkor is ott vannak,
hogy karjukat nyújtsák neked, felsegítsenek. Ne feledd, te is
ilyen támasz, s segítő kéz vagy nekik! Victoria F. O.
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A LÁTOGATÁS

Egy fiatalember minden nap délben bekukkantott a templom
ajtaján és pár másodperccel később már ment is tovább.
Kockás inget és szakadt farmert viselt, mint a többi maga
korabeli fiatal. Papírzacskóban hozta az ebédre szánt két
zsömléjét. A plébános gyanakvóan kérdezte, hogy miért jött,
mivel manapság már a templomban is lopnak.
– Imádkozni jövök – válaszolta a férfi.
–Imádkozni… Hogy tudsz ilyen gyorsan imádkozni?
– Hát… mindennap benézek a templomba és annyit mondok:

„Jézus, Józsi vagyok", aztán elmegyek. Rövid imádság, az
igaz, de remélem, hogy az Úr meghallgat.
Néhány nap múlva egy munkahelyi baleset következtében a

fiatalembert fájdalmas törésekkel szállították kórházba.
Többen voltak egy szobában. Érkezése teljesen átalakította az
osztályt. Nemsokára az ő szobája lett a folyosó összes
betegének találkozóhelye. Fiatalok és idősek ültek az ágya
mellett és ő mindenkire rámosolygott, mindenkihez volt egy-
egy kedves szava. A plébános is eljött meglátogatni és egy
nővér kíséretében odament a fiatalember ágyához.
– Azt mondták, hogy nagyon össze vagy törve, mégis vigaszt

nyújtasz a többiek számára. Hogy vagy képes erre?
– Annak az embernek köszönhetem ezt, aki minden nap

délben eljön hozzám. Az ápolónő félbeszakította: – De hisz
délben soha nem jön senki!
– Ó, dehogyisnem. Mindennap eljön, benéz az ajtón és azt

mondja: – Józsi, Jézus vagyok –, és elmegy.

NEM VÁSÁROLHATÓ

Fiatal pár lép be a város legszebb játéküzletébe. A férj és a
feleség hosszasan nézegetik a színes játékokat. Némelyek
fenn sorakoznak az állványokon, mások a mennyezetről
lógnak le vagy a pultokon fekszenek szívderítő tarkaságban.
Vannak itt síró és nevető babák, elektronikus játékok, kicsike
konyhák, melyekben lángost és süteményt sütnek. Nem tudják
eldönteni, melyiket vegyék meg. A csinos eladónő hozzájuk
lép. – Nézze – kezdi magyarázni a feleség –, nekünk egy
egészen kicsi lányunk van, és mi sokat vagyunk távol
hazulról,
gyakran még este is.
– Olyan kislány, aki keveset mosolyog – folytatja a férj .

Szeretnénk venni neki valamit, ami boldoggá tenné – veszi át
a szót újra az asszony –, akkor is, ha mi nem vagyunk mellet-
te. . . Valamit, aminek örülne, ha egyedül van.
Nagyon sajnálom – szólal meg udvariasan az eladónő – de

mi nem árulunk szülőket.

BRUNO FERRERO TANULSÁGOS TÖRTÉNETEI Peres Hunor

PISLÁKOLÓ GYERTYALÁNG

Valahol fellobbant egy gyertyaláng,
Parányi fénye sokaknak örömet kinált.
Kezdetben a láng pislákolva égett,
Féltő kezek fogták körül, megfékezve a szelet.

Csak így éghetett tovább a láng
Mások szeretete erősítette a fáklyát.
Sok szél fújta már,
Mások segítségével mindig talpra állt.

Eképpen világított másoknak,
Tőle csak fényességet és melegséget kapnak.
Egyebet nem tud nyújtani,
A szívekben melegséget tud árasztani.

Ez számára az élet öröme,
Hogy mások szívét melegítse.
Mert ez csak egy múló állapot,
Egyszer megtalálja a boldogságot.

S ha véget ér a nagy utazás
Lángja megnő, mert már nem érheti bántás.
Örökre fényesség borítja majd az eget.
Lelke örök megnyugvársa lelhet.

Keltezés: 2006. December 3.

LÉLEKEMELŐ

** ** **

IMA A CSALÁDI
KAPCSOLATOK MEGJAVÍTÁSÁÉRT

Istenem, tudom, hogy nekem és a családtagjaimnak is vannak
őrangyalai. Kérem ezeket az őrangyalokat, segítsenek rendbe
hozni a köztünk lévő félreértéseket. Segíts, hogy el tudjunk
engedni minden haragot és képesek legyünk megbocsátani.
Kérem, hogy hibáink minden körülménye törlődjön el és
felejtse el mindenki, akit érint. Segíts, hogy képes legyek
elengedni az ítélkezést, amit magam vagy mások ellen
hordozok. Kérem, hogy az őrangyalaink közvetítsék hozzánk
utasításaidat, mert tudom, hogy a Te akaratod a béke.
Köszönöm! Ismeretlen szerző

ÉRDEMES ÁTGONDOLNI
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TUDOM, HOGYVIGYÁZNAK RÁNK

Egy alkalommal a nővérem szobájában aludtam. Az éjszaka
közepén fölébredtem, és kinéztem az ajtón. A lépcső teteje
fölött lebegő, hófehérbe öltözött, gyönyörű angyalt láttam.
Nőnek véltem, vagy legalábbis úgy nézett ki, nő. Az ajtó
mellett pedig fiú állt, aki akár a Biblia történeteiből is
előléphetett volna. Úgy öltözött, mint az ifjú Dávid, vagy mint
Jézus. Hullámos, fekete hajat viselt, és nem pont rám nézett,
hanem inkább fölém.
Gyakran töprengtem azon, mit jelenthet a látomás. Most,

csaknem harminc évvel később azt gondolom, a
legnyilvánvalóbb bizonyítéka volt annak, hogy az ösztöneim
és a megérzéseim léteznek és helyesek voltak; vannak
angyalok és lények, akik vigyáznak ránk és kapcsolatot
létesítenek velünk. Sohasem éreztem magamat egyedül, mert
sohasem voltam egyedül.

A GYÓGYÍTÓ ANGYAL

Valamikor 1998 novemberének vége felé történt, amikor
kedves barátom elküldte Doreen audioprogramját, amelynek
címe: Gyógyítás angyalokkal. Izgatott voltam, mert az
egészségi állapotom erősen romlott. Gyanítottam, hogy ez is
körülbelül fél évig fog működni, akárcsak a többi, már
kipróbált gyógyító eljárás. A kazetta érkezése előtt az
angyalok pusztán csinos kis tárgyak voltak a számomra; az
egész ház tele volt velük, ajándékba kaptam őket. Valójában
azonban soha nem láttam, nem hallottam őket, nem kaptam
tőlük gyógyítást.
Jól emlékszem az első alkalomra, amikor meghallgattam

Doreen kazettáját. Körülbelül fél óra után elaludtam, és
semmi szokatlan nem történt. Három héttel később fájni
kezdett a vesém. Egy évvel ezt megelőzően hólyaggyulladásom
ladásom volt, amit nem tudtam kiheverni. Súlyos
vesefertőzéshez vezetett, míg végül a láz csillapítása végett
antibiotikumhoz kellett folyamodni. Ezektől elmúlt a fertőzés.
Ám 1998. december 12-én a vesém ismét fájdalommal adott
hírt magáról.
Aznap reggel megkértem a férjemet, hogy munkába

indulásom előtt üljön le mellém a díványra. Elcsöndesedtünk,
lehunytam a szemem. Néhány pillanat múlva gyönyörűséges
lényt láttam. Hosszú, fekete hajú nőt, aki csaknem földig érő,
fehér ruhát viselt. Tara néven mutatkozott be és azt mondta,
egész napra a vesémre teszi a kezét - megnyúlt uj ja és tenyere
volt. Az üzletben fogja csinálni, ahol cipőbolti eladóként
dolgoztam. Arról is értesített, hogy én magam földi angyal
vagyok. Elképedve nyitottam ki a szememet.

Elmeséltem a férjemnek a történteket, és teljes döbbenetben
továbbra is ott ültünk. Valóságos élményben volt részem, vagy
csak képzelődtem? Óriási várakozás közepette indultam
dolgozni, reméltem, hogy Tara meggyógyítja a vesémet.
Néhány órán belül elmúlt a fájdalmam! Ennek már egy éve,
soha többet nem tért vissza a fájdalom, és tudom, hogy nem is
fog. Biztos vagyok benne, hogy Doreen kazettája hozta el
hozzám az angyalomat.

ANGYALI TÖRTÉNETEK

HIRDETÉSEK

A Hívó Szó azért jött létre, hogy hirdesse Isten Igéjét.
Küldetése, hogy erősítse bennünk a reményt, hitet, szeretetet
és a békét.

Rövid elmélkedések, cikkek és versek által olyan havilap,
amely mindig, minden körülmények között vigaszt nyújt, és
felfrissítti az olvasó lelkét.

A Hívó Szó már elektronikus formában is olvasható.
A legfrissebb lapszámok letölthetőek a
www.pereshunor.freewb.hu honlapról.

Felhívom kedves olvasóim figyelmét, hogy idén is készítek
bibliai igékkel és képekkel illusztrált falinaptárakat, amelyeket
az év végén fogok kiosztani barátaim, ismerőseim között.

** ** **

** ** **

Önálló hitéleti havilap

A SZIGET

Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések
éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok más, így a
Szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a
sziget süllyed. Ezért valamennyien előkészítették hajóikat és
elhagyták a szigetet. Egyedül a Szeretet akart az utolsó
pillanatig maradni. Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet
segítségért imádkozott.
A Gazdagság egy luxushajón úszott el a Szeretet mellett.

A Szeretet megszólította:
– Gazdagság, el tudnál vinni magaddal?
– Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt
nincs már hely számodra!
Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy

csodaszép hajóval közeledett:
– Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni?
– Nem Szeretet, nem tudlak elvinni! – Válaszolt a Büszkeség,
– itt minden tökéletes, és Te esetleg árthatnál a hajómnak!
Hát, a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen előtte
hajózott el:
– Bánat, kérlek, vigyél el magaddal!
– Oh Szeretet ! – mondta a Bánat – Én olyan szomorú vagyok,
de egyedül kell maradnom a hajómon! A Vidámság is elhúzott
a Szeretet mellett, de olyan elégedett és boldog volt, hogy
meg se hallotta Szeretet kérését. Hirtelen megszólalt egy
hang:
– Gyere Szeretet, én elviszlek téged!

Aki megszólalt, egy öregember volt. Szeretet olyan hálás
volt és olyan boldog, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg
nevét. Amikor földet értek, az öreg elment. A Szeretet úgy
érezte, sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudást:
– Tudás, meg tudod mondani, ki segített nekem?
– Az Idő volt – mondta a Tudás.
– Az Idő? – kérdezte a Szeretet. Miért segített rajtam az Idő?
A Tudás válaszolt: – Mert csak az Idő érti meg, hogy milyen
fontos az életben Szeretet!




