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VIGASZ A LELKEDNEK

OLVASSÁK SZERETETTEL!

ÚTRAVALÓ

Világunk átváltozóban van. Minden megváltozik, megújul
körülöttünk, csak annyira el vagyunk foglalva 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 igén, 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 ember-
tásainkat. Peres Hunor

AZ ÖRÖM TÍZPARANCSOLATA

1 . Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömöt.
2. Mosolyogj , és tanúsíts nyugalmat kellemetlen
helyzetben is.

3 . Szívből ismételgesd: „Isten, aki engem szeret,
mindig jelen van.”

4. Szüntelenül törekedj arra, hogy csak a jó oldalukat
lásd az embereknek.

5. Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot.
6. Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ennél
semmi sem nyomasztóbb.

7. Munkádat örömmel és vidáman végezd.
8. A látogatókat mindig szívesen, jóindulattal fogadd.
9. A szenvedőket vigasztald, magadról feledkezz meg.
10. Ha mindenütt az örömöt terjeszted, biztos lehetsz

benne, hogy magad is rátalálsz. Gaston Courtois

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

A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKA

1. Bölcsesség:
A Szentlélek ajándéka segít az üdvösségre vezető eszközöket
megtalálni és úgy alkalmazni, hogy elérjük életünk célját: az
Istent.

2. Értelem:
A Szentlélek ajándéka segít felismerni, hogy mindennek
végső értelme az Isten.

3. Tanács:
A Szentlélek ajándéka segít megtalálni, hogy mikor mit kell
tennünk Istennek tetszően.

4. Tudomány:
A Szentlélek ajándéka segít az üdvösség biztos ismeretét
birtokolni a Krisztusi hitben.

5. Lelkierősség:
A Szentlélek ajándéka segít a megismert jót megtenni, a
rosszat pedig elkerülni.

6. Jámborság:
A Szentlélek ajándéka segít örömmel imádkozni Isten
jelenlétében.

7. Istenfélelem:
A Szentlélek ajándéka arra indít, hogy komolyan vegyük,
hogy Isten igazságosan jutalmaz a jóért, és szigorúan büntet a
rosszért. Féljünk bűnt elkövetni.
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A JÓ ISTEN GYEREKEI VAGYUNK

„Fiaink olyanok legyenek, mint a palánták, nagyra nőjenek
ifjú korukban, leányaink pedig olyanok legyenek, mint a
paloták faragott oszlopai.” (Zsoltár 144:12.)
Ha szülő vagy, abszolút érted a ma reggeli igét. Amikor
gyermekeink nőttek, hányszor hallhattuk tőlük: Én már nagy
vagyok! Sokszor felemelték karjukat: Én már ilyen nagy
vagyok! Aztán a kislányunk illegett-billegett a tükör előtt a
magas sarkú cipőben: Ugye milyen szép vagyok. Egy kis
masni a hajába, máris hercegnőnek érezte magát. Az Úr is
együtt örül velünk, amikor növekszünk. Szeretné, ha a fiuk,
férfiak nagyra nőnének, mint a palánták, és ne lennének a
hitben gyermekek. Ha férfiúvá fejlődnének. Ha lányaink olyan
kedvesek, barátságosak és bájosak lennének, mint amilyen
csodálatosan szép látvány egy palotában a faragott oszlop.
Tartja a súlyt, lehet rá támaszkodni, megbízható. Milyen
csodálatos lenne, ha gyülekezeteinkben a férfiak és nők
mindent megtennének azért, hogy tessenek Annak, aki
megalkotta őket. Ha gyakran feltennék a kérdést, na már most,
mit tenne Jézus, ha épp itt lenne személyesen? De szép is
lenne, ha minden olyan tökéletes lenne gyülekezeteinkben,
otthonainkban, ahogy a fenti Igében olvastuk. Nem lehetetlen!
Tégy meg mindent, hogy Isten segítségével naponta növekedj ,
és lelkileg szebbé válj ! Örömöt okozol ezzel Teremtődnek!

Forrás: www.kegyelem.net

NINCS FÉLELEM A SZERETETBEN

„Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret
minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben
marad, és isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet
közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé,
mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A
szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet;
mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett töké-
letessé a szeretetben.”János első levele 4. fejezet 1618. versek

Valamikor réges-rég élt egy kötéltáncos, aki azzal kereste a
kenyerét, hogy városról városra járt, kifeszített a piactér fölött
jó magasan egy kötelet, és azon mindenféle mutatvánnyal
szórakoztatta az embereket. Bámulatos dolgokra volt képes.
Könnyedén végigsétált a kötélen, ugrált rajta, cigánykereket
hányt, vagy éppen szaltózott. Az emberek a piactéren csak
álltak és tátott száj jal meredtek a kötéltáncosra, és persze
minden merészebb mutatványa után vastapssal fejezték ki
elismerésüket. Egy alkalommal, mikor már kellően
elkápráztatta a piactéren összegyűlt sokaságot, arra kérte a
zöldségárust, adja föl neki a talicskáját. Óvatosan ráhelyezte a
járgány kerekét a kötélre, majd lekiáltott:
– Elhiszitek-e, hogy végig tudom tolni ezt a talicskát a

kötélen?
– Hát persze, hogy elhisszük! Már hogyne hinnénk el? –

hangzott több bámészkodótól a válasz.
– Hát azt elhiszitek-e, hogy akkor is végig tudom tolni a

talicskát a kötélen, ha ül benne valaki? – feszítette tovább a
húrt a kötéltáncos.
– Ha végig tudod tolni üresen, mi az neked, ha ül is benne

valaki? – mondták többen az álldogálók közül.
– No és ki vállalkozik arra, hogy bele is ül? – tette föl utolsó

kérdését a mutatványos. Hirtelen kínos csönd támadt az egész
piactéren. A gyümölcsárus, aki eddig feszülten figyelte a
mutatványokat, most az almái gondos tisztogatásával
foglalkozott. A kelmeárus úgy tett, mintha a sálait rendeztette
volna, pedig rendben voltak azok. Több vásárló pedig lehajolt,
mintha talált volna valamit, vagy a cipőjét kötözgetné. Senki
se mert a kötéltáncosra nézni, nehogy a tekintetből arra
következtessen, ő szeretne beleülni a talicskába. A feszült
csendet egy 7-8 éves kisfiú lelkes kiáltása törte meg:
– Majd én beleülök!
Az emberek döbbenten néztek a kisfiúra, aki már oda is

szaladt a kötélhez, és kérte az ott álldogálókat, hogy
segítsenek neki, emeljék föl a kötéltáncoshoz, aki elkapta a
kezét, és óvatosan beleültette a talicskába. A mutatványos várt
néhány másodpercet, mintha erőt gyűjtene, majd megindult a
gyerekkel a kötél másik vége felé. Egyik produkciójára sem
figyeltek olyan feszülten az emberek, mint erre. A
gyümölcsárus kiejtette a kezéből az almát, a kelmeárus egy
sálat markolászott, az emberek körmüket rágva figyeltek: „Jaj ,
mi lesz azzal a kisfiúval! Jaj , csak le ne essen!” Néha úgy

tűnt, mintha a kötéltáncos megingott volna, és nem bírná
egyensúlyban tartani a nehéz talicskát, de aztán ismét
visszanyerte az önuralmát. Ilyenkor az egész piactér szinte
egyszerre sóhajtott föl. Egy-két nő föl is sikoltott, de hamar
csendre intették a mellettük állók. Végre aztán a talicska
szerencsésen átért a túloldalra. Hatalmas üdvrivalgásban tört
ki mindenki, miközben a kötéltáncos leengedte, lent pedig
átvették a kisfiút. Most már nem is annyira a mutatványos
ügyességére figyeltek, hanem sokkal inkább a kisfiú
bátorságára. A zöldségárus meg is kérdezte: – De hát hogy
volt bátorságod beleülni olyan magasan abba a talicskába?
Honnan vettél bátorságot, hogy rábízd magad egy idegenre?
– Nem idegen ő nekem! – válaszolta mosolyogva a kisfiú – Ő
az édesapám. Ha mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet,
amellyel a mennyei édesapánk szeret minket, akkor nincs mit
félnünk az ítélet napjától. Biztosak lehetünk abban, hogy aki
eddig is fogta a talicska két nyelét, az az utolsó napon is
mellettünk fog állni, és azt fogja mondani: „Ő az én fiam, és
szeretném, ha velem együtt lenne egy örökkévalóságon át az
országomban.” Űzze el ez a bizonyosság ma is a szívünkből a
félelmet! Forrás: www.kegyelem.net
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FICKÓ A TÜKÖRBEN

Ha megkaptad amire vágytál küzdve magadért,
S a világ egy napra királlyá avat,
Menj a tükörhöz, és tekints magadra,
és lásd mit mond neked az a fickó.
Mert nem anyád, nem apád, s nem hitvesed az,
kinek véleménye rólad mindennél fontosabb.
Akinek az ítélete legfontosabb az életedben nem más,
mint a fickó, aki a tükörből tekint vissza rád.
Ő az, akinek kedvében kell járnod, ne mások hangjával törődj !
Hisz ő az egyetlen aki mindig társad lesz.
A legkegyetlenebb, legnehezebb próbát is kiállod,
ha a tükörből visszatekintő fickó a barátod.
Lehetsz bárki, akár nagymenő is,
és gondolhatod hogy csodás valaki vagy,
de a fickó a tükörben azt mondja majd, hitvány vagy,
ha nem tudsz egyenesen a szemébe nézni.
Becsaphatod a világot éveken át,
és kiérdemelhetsz dicsérő hátveregetéseket,
de a végső fizetség könny lesz és meghasadt szív,
ha becsaptad azt a fickót, aki a tükörből tekint vissza rád!

Ismeretlen szerző

KÖSZÖNÖM

„Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert
erőm és énekem az Úr, megszabadított engem.”

Ézsaiás könyve 12:2
Hosszú és zsúfolt hetet hagytál magad mögött. Tele

munkával, örömökkel és nehéz pillanatokkal, sikerekkel és
orrabukásokkal. A Föld hétszer megfordult tengelye körül, és
néha nagyon is érezted ezt az iszonyú sebességet. Az
események pörögtek, egyszer fent, másszor a gödör alján, és
mire észbe kaptál, jött az újabb feladat. Viszont mindezekben
volt egy biztos, kiegyensúlyozott pont. Valaki, akinek békét
sugárzott az arca a legnagyobb harcok közepette is. Valaki,
akivel szemben őszinte lehettél, sarokba dobva összes álarcod,
nem kellett többé kényszeredetten játszanod a szerepeket.
Lehettél önmagad, nyíltan, egyszerűen, és Ő csak erre várt.
Valaki biztos kezet nyújtott neked az embert próbáló
pillanatokban, és veled élte át a 168 óra minden rezdülését. Ha
kellett, megszabadított. Ha kellett, örömtáncot járt veled. És
ha kellett, csak hallgatott némán az ágyad szélén, míg távozott
belőled a keserűség. Ő veled volt, és ezután sem lesz ez
másként. Rábízhatod az életedet, a gyötrő talányokat.
Rábízhatod a jövő kérdőjelét, a múlt fájdalmát, a jelen
reményekkel teli pillanatát. Hát legyen ez a reggel a háláé!
Nézz fel a szürke, esőktől terhes égre, és csak köszönd meg az
átélt kalandokat! Ma reggel ne kérj , csak emlékezz, és indulj
tovább hittel, mert Ő a te oldaladon áll!Forrás: www.kegyelem.net

A CERUZA ÖT ÉRTÉKE

A gyermek nézte a nagyapját amint levelet ír. Egy adott
pillanatban megkérdezte tőle:
– Olyan mesét írsz, ami velünk megtörtént? Vagy talán egy

rólam szóló történetet írsz?
Nagyapja félbe hagyta az írást és mosolyogva ezt mondta
unokájának:
– Igaz, rólad írok. Azonban a szavaknál fontosabb a ceruza

amivel írok. Szeretném, ha ilyen lennél te is amikor megnősz.
A gyermek értetlenkedve nézte a ceruzát, mivel semmi
különöset nem látott rajta.
– De ez olyan mint az összes többi ceruza, amit életemben

láttam!
– Minden attól függ, hogyan nézed a dolgokat. A ceruzának

öt értéke van, amit ha sikerül megtartanunk, olyan emberré
válunk, aki egész életében békében fog élni a világgal.
Első érték: Tehetsz nagy dolgokat, de soha nem feledd, hogy
létezik, egy lépteinket vezető Kéz. Ezt a kezet Istennek
nevezzük és Ő vezet mindig kívánsága szerint minket. A
második érték: Időnként abba kell hagynom az írást, hogy
meghegyezzem a ceruzát. Ez kevés fájdalmat okoz a
ceruzának, azonban végül élesebb lesz. Tehát el kell tudnod
viselni a fájdalmakat, mivel ezek tesznek jobbá téged. A
harmadik érték: A ceruza megengedi nekünk a radír
használatát, hogy kitörüljük azt ami téves. Meg kell értened
azt, hogy kijavítani egy dolgot, nem jelent feltétlenül rosszat,
a legfontosabb az, hogy megmaradjunk az igaz/egyenes úton.
A negyedik érték: A ceruzának nem a fája vagy külső formája
a fontos, hanem a benne lévő grafit. Ugyanígy gondozd azt
ami benned történik. És végül, az ötödik érték: Mindig
nyomot hagy. Neked is tudnod kell, hogy bármit teszel is
életedben, nyomokat fog hagyni, ezért meg kell próbálnod
minden
tettedet tudatosítani.

LÉGÖRVÉNY

,,De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek,
mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem
fáradnak el.” Ézsaiás könyve 40,31
Nemrég, amikor repülőn utaztam, erős légörvénybe

kerültünk. A gép elkezdett rázkódni, az italom majdnem
kilöttyent, és a pilóta bemondta, hogy maradjon mindenki
ülve, és kapcsolja be a biztonsági övét. Egyre nyugtalanítóbb
lett a helyzet, és nagyon össze kellett szednem magam, hogy
leküzdjem a félelmemet. Azután a pilóta újabb bejelentést tett,
hogy magasabbra emelkedünk, ezzel a légörvény fölé
kerülünk, ahol csendesebb a levegő. Ez sikerült is neki.
Amikor a történteken elmélkedtem, eszembe jutott, hogy a
sasok is mikor viharba kerülnek, hagyják, hogy a szél a vihar
fölé emelje őket. A fent idézett igeversben azt olvashatjuk,
hogy ha bízunk Istenben, nem kell hagynunk, hogy a
problémáink félelemben és rettegésben tartva lehúzzanak,
mert a gondjaink fölé emelkedve, Istenben megnyugodhatunk.
Ma már, ha az élet viharai lecsapnak rám, hagyom, hogy a
Szentlélek Istenhez emeljen, ahol az ő védelmében,
gondoskodásában, és békességében lehetek.

Forrás: www.csendespercek.hu

ÉRDEMES ÁTGONDOLNI

Sok ember összekeveri az önközpontúságot az önzéssel. De
ha egyszer megtaláltad a saját egyensúlyodat, megtalálod a
belső békét és belső erőt ahhoz is, hogy igazán fontosat adjál a
világnak. Dan Millman
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A VIZSGÁLATI NAP

„Próbálj meg engem, Ó, Uram!" Zsoltárok könyve 26:2
Az Úr gondviselése olyan helyre vezeti az embereket, ahol
próbára teheti erkölcsi erejüket, és felszínre hozhatja
indítékaikat. Ennek következtében fejleszteni tudják
önmagukban a jót, a rosszat pedig elhagyhatják az életükből.
Isten azt szeretné, ha szolgái megismernék szívük erkölcsi
működését. Megtisztulásuk érdekében gyakran megengedi,
hogy a szenvedés és nyomorúság tüze támadja őket. . .
Az igazán kegyes ember nem húzódik vissza a próbáktól. Ha
vonakodunk az Úr vizsgálatától, az állapotunk kifejezetten
aggasztó lesz. Isten a lelkek tisztítója és finomítója, aki a
kemence hevében örökre elválasztja a salakot a keresztényi
jellem valódi ezüstjétől és aranyától. Jézus figyelemmel kíséri
próbáinkat. Tudja, mire van szükség ahhoz, hogy úgy
megtisztítsa a fémet, amikor az már visszatükrözi isteni
szeretetének ragyogását. Arra kérlek benneteket, hogy
„próbáljátok meg magatokat, hogy a hitben vagytok-e. . .
magatokat próbáljátok meg” (2Kor 13:5). A krisztusi szeretet
melegének és tisztaságának fenntartásához minden időben
Krisztus kegyelmére van szükségünk.. .
A küzdelemnek és megpróbáltatásnak ebben az időszakában

szükségünk van minden olyan támogatásra és biztatásra,
amelyet a helyes elvekből és a szilárd vallási
meggyőződésből, valamint a Krisztus szeretetének
bizonyosságából és a mennyei dolgok terén szerzett
tapasztalatból nyerhetünk el. Csak akkor érhetjük el a
Krisztusban ékeskedő kor teljességének fokát, ha szüntelenül
növekedünk a kegyelemben. Nem a megpróbáltatásoktól
mentesen, hanem azok kellős közepében fejlődik ki a
keresztényi jellem. Krisztus követőjét az ellentmondás és az
ellenállás csak annál nagyobb éberségre, annál komolyabb
imára készteti. Ha az erős kísértésben Isten kegyelme által
kitartunk, és elviseljük azt, türelmet, éberséget,
állhatatosságot, mélységes, maradandó bizalmat eredményez.
A keresztényi hit diadala az, hogy képesíti követőit: szenvedni
és egyszersmind erősnek maradni; megalázkodni, de éppen
alázatosság által győzni. Egész nap öldöklik, de mégis él;
hordozza a keresztet, de így nyeri el a dicsőség koronáját.

Forrás: www.maiige.hu

ANGYALOK

Ha arról beszélünk, hogy angyalok munkálkodnak köztünk,
akkor azok, akiknek még nincs szellemi világosságuk, azt
gondolják, hogy ez csak afféle vallásos érzelgősség. Azért van
ez így, mert hagyják, hogy az értelmük közömbösítse hitüket.
Figyeld meg: 1 ) Az angyalok köztünk munkálkodásáról
régóta tudunk. Egy angyal fogta be az oroszlánok száját, hogy
Dánielt megvédje. Angyal járt Izráel serege előtt, hogy
biztosítsa győzelmüket. Egy angyal jelent meg Pálnak a vihar
idején, hogy tudtára adja, túl fogják élni a hajótörést. Egy
angyal nyitotta ki a börtön ajtóit Péternek, hogy megmentse a
kivégzéstől. 2) Angyalok vigyáznak ránk, és óvnak meg a
veszélyektől. „Mert megparancsolja angyalainak, hogy
vigyázzanak rád minden utadon” (Zsoltárok 91 :11 ). Ha most
végiggondolod némely utadat, biztosan belátod, mennyire
szükséged volt erre a védelemre! Egy idejében felfedezett rák
vagy egy csodával határos megmenekülés – ez több mint
puszta szerencse. Angyalok vigyáznak gyermekeinkre is.
Jézus azt mondta: „Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg
e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik
mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát”
(Máté 18:1 0). Most már tudod, hogy miért élnek túl
gyermekek olyan dolgokat, amiktől a szülők halálra
rémülnek. 3) Angyalok segítenek szükséghelyzetekben.
„Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért
küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?”
(Zsidók 1 :1 4). Mindezek után gondolod, hogy Isten
feloszlatta volna titkosszolgálatát? Gondolod, hogy ölbe tett
kézzel üldögélnek munkanélküli segélyt várva? Nem, ők most
is keményen dolgoznak. Lehet, hogy nem látod őket testi
szemeiddel, de jótetteik körülvesznek minden nap.

Forrás: www.maiige.hu

JÓ TANÁCSOK

Négy nagyon egyszerű tanács a mai napra. Ha megvalósítod,
garantált, hogy este boldogan hajtod álomra fejed.

1 . Bízz az Úrban! Úgy igazán! Tejes szívvel, szíved minden
bizalmával!
2. Ne menj a saját fejed után. Gondolj bele, hányszor
megbántad.
3 . Utaidon ismerd fel akaratát. Ezt tenné? Erre jönne? Ő is
ezt az utat választaná?
4. Ha felismerted Őt, egyengetni fogja utadat és vezetni
lépteidet.
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Szerkeszti és tördeli: Peres Hunor

ISTEN NEM ÍGÉRT

Isten nem ígért mindig kék eget,
Mindig virágos, víg ösvényeket,

Ború nélkül derűt, árnyék nélkül fényt,
És fájdalom nélkül békét nem ígért.
De ígért erőt minden új naphoz,

Munkádhoz nyugalmat, világot utadhoz,
Bajban is nyugalmat és segítő kezet,
Mindig veled érző örök szeretetet!

Ismeretlen szerző




