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EGY FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK

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.

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
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A SZERETET ÚTJA (2)

(Folytatás az előző lapszámból)
5. Az elvárások:
Ha elvárások és feltételek nélkül adunk (szeretetet is) azon
nyomban rátalálunk a belső békére. Abban a percben azt is
megértjük, hogy mindent, amit adunk azt mi magunk kapjuk.
Nem bírálni másokat ez is egy lehetséges útja a félelem
leküzdésének. Ha megtanulunk lemondani a másik feletti
ítélkezésről, ha képesek vagyunk teljesen elfogadni
embertársainkat, és nem akarjuk őket megváltoztatni, akkor
eljutunk önmagunk elfogadásához is. Minden ami – látszólag
–megesik velünk, úgy történik, ahogyan elvárjuk. A
kommunikációs problémáink nagy része abból fakad, hogy
mindenféle előírásaink vannak a másik viselkedését illetően.
Meg kell szüntetnünk ezeket az előírásokat, és végre
boldogok lehetünk.

6. A jelenben élni:
Ha csak a jelen pillanata jár az eszünkben, lelkünkben béke
költözik. Akkor mondhatjuk, hogy eltökélt szándékunk
másképpen látni a dolgokat, ha csakugyan hajlandók vagyunk
megszabadulni a múlttól és a jövőtől, s így a jelent olyannak
éljük meg amilyen valójában. Az életünk bármely valós
elemét csak most a jelenben tapasztalhatjuk meg. Ahhoz,
hogy a szívünk és a tudatunk készen álljon a megbocsátásra,
le kell győznünk magunkban azt a hiedelmet, hogy a múlt
elkerülhetetlenül megismétlődik a jövőben.
Gondolataink és nézeteink határozzák meg, milyennek látjuk
az életet. A megbocsátás célja, hogy megszabadítson minket a
múlttól, hogy megszabaduljunk megbántottságunktól és
gyűlölködésünktől. Nem veszélyt hoz ránk a megbocsátás,
hanem lehetővé teszi a jelen teljesebb megélését. A
harmonikus jelen pedig cserében elősegíti, hogy nyugodt
tekintettel nézzünk a jövőnk felé.

7. A feltételek:
Másoknak nem kell megváltozniuk ahhoz, hogy nekünk lelki
békében legyen részünk. Mi vagyunk a felelősek saját
boldogságunkért. Kétségtelenül harmonikusabbak lesznek
kapcsolataink, ha nem akarjuk mindenkinek megszabni,
hogyan éljen, hanem inkább a szeretetet és a megbocsátást
gyakoroljuk.

8. Az elfogadás:
A lelki béke másik feltétele, hogy ne akarjunk senkit sem
megváltoztatni, hanem egyszerűen fogadjuk el olyannak,
amilyen. Amennyiben igazán elfogadunk valakit, nem
követelünk vagy várunk el az illetőtől semmit. Vegyünk egy
példát: a rózsának birtokában van egy ajándék, ami nekünk
nincs, tökéletesen megelégedett önmagával.

Forrás: www.eletmod.hu

EGÉSZ EMBER

,,Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt
nézi, ami a szívben van." (1Sám 16,7)
Tinédzser koromban, amikor a szerelem lángja megérintett,
aggódni kezdtem, vajon egy ilyen mozgássérült lányt fog-e
valaha is egy fiú szeretni. Imádkoztam és reménykedtem,
hogy úgy szeretnek majd, ahogy vagyok, de a negyvenes
éveim is elmúltak, anélkül, hogy egy férfi jelét adta volna
elfogadásának. Álom maradt csupán a vágyam, hogy valakit
elragad az irántam való lelkesedés.
Azt hiszem, életemet egyedül élem majd le. Vajon Isten nem
akarja, hogy férjhez menjek? Megpróbáltam társas életet
folytatni, és bízni abban, hogy ugyanolyan ember vagyok,
mint bárki más. Végül megértettem és elfogadtam, hogy az
emberek a külső megjelenés alapján ítélnek meg valakit.
Az emberek szemében egy senki lehetek, Isten azonban
értékesnek és egyedinek teremtett. Drága és becses vagyok az
Isten szemében. (Ézs 43,4) Miután erre rájöttem, boldogan
teszem mindennapi teendőimet, és elhiszem Isten ígéretét,
hogy egy napon majd minden csodálatossá lesz, ahogyan
megalkotta (Préd 3,11 ). Most már bizonyosan tudom; attól
függetlenül, hogy házas vagyok-e vagy sem, Istent
szolgálhatom és dicsőíthetem minden cselekedetemmel.

Imádság: Urunk, ha az emberek előtt értéktelenek is
volnánk, tudjuk, hogy a te szemedben nagyon értékesek
vagyunk. Köszönjük, hogy megalkottál és megáldottál.

Ámen.
Isten körülményeinktől függetlenül szeret minket.

Forrás: www.csendespercek.hu

NAPI IMA

Jézusom Szűzanyám Szívével
A Te Szent Szívednek adom
a mai napom minden percét
hálából, engesztelésül és a
mennyei Atya dicséretére.

Szűzanyám, a Te szeplőtelen
Szívednek ajánlom családomat,
plébániámat és országunkat,
mert ígéreted szerint
ez a biztos út Jézus Szent Szívébe.

Jézus, küldd el Szent Lelkedet,
mely bennünk a szeretetet
megtartja és növeli, míg elvisz
az Irgalom forrásába.

Ámen
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A KÜZDELEM HASZNA

Az akadályok legyőzése fejleszti ki bennünk azokat a
tulajdonságokat és képességeket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy betöltsük Istennek életünkre vonatkozó akaratát.
Igazság szerint ez másképp nem is lehetséges.
A korinthusiakhoz írt második levelében Pál kifejti, hogy

milyen haszonnal jár az, ha nehéz időkön megyünk keresztül.
Igen, valóban haszonnal! Szánjunk rá pár percet, és nézzünk
meg néhányat ezen hasznok közül!
Először: „…hogy mi is megvigasztalhassunk másokat

minden nyomorúságban…” (2Korinthus 1 :4). Ha az emberek
tudják rólad, hogy jogod van beszélni, figyelni fognak rád.
Ha viszont nincs jogod hozzászólni az adott problémához,
udvariasan el fognak fordulni. Minden olyan problémádban,
ami növekedésre kényszerített, benne találhatók a válaszok,
amelyekre a körülötted lévőknek szükségük van! Ha azt
mondod: „én már átmentem ezen”, az emberek tisztelni
fognak, és odafigyelnek rád. A tapasztalat az egyik legértéke-
sebb eszközöd, és Isten használni is fogja.
Másodszor: „…hogy ne önmagunkban bizakodjunk…”

(2Korinthus 1 :9). Bármi is vesz rá arra, hogy Istenhez fordulj ,
és egyre jobban rá támaszkodj , az hasznos. Amikor
elveszítünk egy állást vagy egy szerettünket, ha tönkremegy a
házasságunk vagy az egészségünk, vagy ha valamitől odalesz
a lelki nyugalmunk, olyankor fordulunk Istenhez, és fedezzük
fel, hogy Ő mire képes.
Harmadszor: „hogy… sokan sokféleképpen mondjanak…
hálaadást” (2Korinthus 1 :11 ). Emlékszel még, hogy milyen
volt az életed, mielőtt Istennel találkoztál? A zsoltáros ezt
írja: „Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból.
Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet” (Zsoltárok
40:3). Rajta, emeld fel a hangod, és kezdd el dicsőíteni Istent
azért, amit érted tett! Végtére is, hol lennél nélküle? Nem is
jó belegondolni, igaz?

Forrás: www.maiige.hu

EGY POHÁR TEJ

Egy nap egy fiatal Béres legény, házról házra járt, mivel
nagyon éhes volt. Nem volt már egy fillérje sem, mivel
minden pénzét tankönyvekre költötte. Már alig élt az
éhségtől, mikor egy fiatal lány nyitott neki ajtót. Először egy
pohár vízzel kínálta, de mikor látta, hogy nagyon éhes, egy
pohár tejet adott neki.
A legény lassan itta, majd megszólalt: ,,Mennyivel tartozom
én ezért?" Ugyan már, egyáltalán semmivel – válaszolt a nő
Anyám arra tanított, hogy mindenkit szeretettel fogadjak.
Akkor szívből köszönöm! – válaszolta a legény. Amikor
elhagyta a házat, sokkal erősebbnek, felszabadultabbnak
érezte magát, és bízott az Úr megtartó erejében. Néhány év
múlva a nő nagyon beteg lett. A városba kellett mennie, hogy
felkeressen egy szakorvost.
Amikor az orvos, Béres doktor megtudta a lány nevét és

címét, rögtön emlékek jutottak eszébe a régmúltról.
Rögtön a nőhöz ment és azon törte a fejét, hogy tudná
megmenteni, mert a nő nagyon beteg volt. Nagy figyelmet
szentelt Neki. A kezelés végén ki kell fizetni a kórházi
számlát. Az orvos gondolkodott, majd üzenetet írt a csekk
aljára. A nő arra gondolt , hogyha megkapja a csekket, élete
végéig fizetnie kell. Végül mégis kinyitotta a borítékot.
Meglepődve olvasta a szöveget: ,,Kifizetve egy pohár tej jel”–
aláírás: Béres doktor. Örömkönny futott a szemébe és a szíve
szeretettel töltődött. Ezt mondta: Uram köszönöm a
gondviselő szeretetet a segítő kezet és a jó szívet!
Aki szeretetet vet, boldogságot arat!
Ezért te is mindig jót cselekedjél, mert sosem tudhatod

mit hoz a jövő! Ha nem csinálsz jót, te sem várhatod el,
hogy más segítsen Neked! Akkor is cselekedj jót , ha előre
tudod , hogy sosem hálálják meg!

Forrás: www.tanulsagostortenetek.hu

Az alázatosság békét, nyugalmat ad a fáradt embernek. Mi
hasznod abból, ha sorsod ellen zúgolódol, ha nem akarsz a
változtathatatlanba belenyugodni? Csak nyugtalanságot kelt
benned és szaporítja szenvedéseidet, hiszen semmit sem
tudsz megváltoztatni az eljövendő dolgokon. Istenbe való
megadásod erőt ad a szenvedésben, bátorságot és kitartást
nyújt, megkönnyíti próbáid terhét és küzdelmeit a
kísértésekben.
Sokkal előnyösebb a sorsot megadással viselni, mint ellene
zúgolodni. Az alázatosság a hit és bizalom testvére, aki az
elsőt bírja, a másik kettő is sajátja annak. Óh ember, alázd
meg magadat Isten akarata előtt, meglásd megelégítettél !
A légyhez vagy hasonlatos, amely a pók hálójába akadt, a
saját sorsod tart fogva, mit sem tehetsz ellene, azért légy hát
alázatos!

(Vay Adelma Aeonen című könyvéből )

ALÁZATOSSÁG

A vágy nem más, mint mohóság az ,,egyre több" után. A vágy
elégedetlenség, elégedetlenség azzal, ami van: a jelennel.
Ezért az elégedettséget jövőbeni reményeidben kezded
keresni. A ma üres, ezért csak a holnap reményei között tudsz
élni. Reméled, hogy a holnap majd hoz valamit. . . Annak
ellenére, hogy rengeteg holnap eljött és elmúlt már – és azt a
valamit sosem hozta el –, te még mindig reménytelenül
reménykedsz. Osho

A VÁGYRÓL
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Peres Hunor
KÖSZÖNÖM !

Amikor lelkem sötét alagútban járt
A szívemet bánat és keserűség járta át.
Amikor oly távol volt a fény
Lelkemet mardosta a keserű tény.

Amikor kín volt létezésem minden perce
És hagytam, hogy a keserűség lelkemet feleméssze.
Amikor csak léteztem, de nem éltem,

S a holnaptól nagyon féltem

Amikor úgy éreztem, napról napra kevesebb vagyok.
S keservesen kérdeztem: az Isten is magamra hagyott?
Köszönöm, hogy imádkoztál értem
Erősítettél, mikor már nem reméltem.

Köszönöm, hogy bíztál bennem
S fogtad a két kezem.
Bátorítottál, hogy ne adjam fel
Mert nekem győznöm kell.

Köszönöm, hogy törödtél velem
Gyengéden simogattad a lelkem.
Megmutattad, hogy van még remény
És, hogy közel van már a fény.

Köszönök mindent, amit neked köszönhetek
Köszönöm, hogy visszakaptam hitemet.
A bajban ígérem melletted leszek.
Szorosan fogom majd a két kezed, ahogy te is tetted.

2012. május 15.

ÉLET A KEZEDBEN

,,Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulják, milyen
megbélyegzettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben
élnek, megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva
élnek, megtanulnak szégyenlősnek lenni. Ha a gyerekek
megszégyenítve élnek, megtanulnak bűnösnek lenni. Ha a
gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek
lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak
bizalommal élni. Ha a gyerekek megdicsérve élnek,
megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek
méltóságban élnek, megtanulják az igazságot. Ha a gyerekek
biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni. Ha a
gyerekek hitelesen élnek, megtanulják, mit jelent szeretni. Ha
a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják
megkeresni a szeretetet a világon. A te gyerekeid hogyan
élnek?" Forrás: www.http://eddababy.blog.hu

A KIVEZETŐ ÚT

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

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

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

Forrás: www.csendespercek.hu

~ ~ ~
A Hívó Szó havonta megjelenő lap, amelynek küldetése Isten
szavának a közvetítése. A lapszámok az Internetről is
letölthetőek személyes honlapról. www.pereshunor.freewb.hu

Látogassanak el közösségi oldalamra, ahol kellemes
beszélgetéseket lehet folytatni a világ bármely részén élő
emberekkel. Társalgás közben változatos zeneszámokat
lehet hallgatni. www.xat.com/club7plus

* * *




