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Áldott, Boldog Új Esztendőt
Kívánok Minden Kedves

Olvasónak !

Közeleg az éjfél, ismét eltelt egy év,
szívünkben feléled egy-egy régi emlék.
Felidézzük az elmúlt szép pillanatokat,
a tovaszállt, meg nem élt, tűnő álmokat.
Titokban reméljük, boldog évek várnak,
nem lesz benne többé szomorúság, bánat.
Köszöntsük hát együtt a következő évet,
Kívánjuk, hogy álmunk sose érjen véget.

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

OLVASSÁK SZERETETTEL !

AZ ÚJSÁG RÖVID TÖRTÉNETE

Az újság létrehozásának ötlete 2002 januárjában vetődött fel
bennem. A nagy álmom az volt, hogy egy saját szerkesztésű,
kis formátumú újságot hozzak létre, amelyben többnyire saját
illetve más szerzők vallásos témájú írásait fogom
megjelentetni.
Keresgélni kezdtem az Interneten, hogy milyen

újságszerkesztő programkínálat van. Egy kis böngészés után
rátaláltam a számomra legmegfelelőbb programra. Kis idő
múlva a programot letöltöttem és elkezdtem tanulmányozni.
Február elejére annyira előrehaladtam, hogy eldöntöttem,
nekifogok az első lapszám megszerkesztéséhez.
Időközben vettem egy nyomtatót, amelynek segítségével

kinyomtattam a kis újságot.
Kezdetben barátok és ismerősök olvasták a lapot, majd

egyházaknál is elkezdték terjeszteni. Az újság történetében
voltak kisebb-nagyobb kihagyások, de mindig újraindítottam.

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
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LÉLEKEMELŐ

Szeretet kell a szívekbe. Remény kell a lelkekbe..tűz kell,
hogyha fázol. . . jó szó, hogyha bánat ér. . . biztatás ,hogy van
miért! Élni jó, élni kell! Szeretet kell a szívedbe, élj úgy, hogy
a lelkedbe öröm legyen. Ha bánat ér, legyen jó szó, mi
vigasztal, s te se fukarkodj a szép szóval. . . adj , hogy
kaphass, szeress, hogy szeressenek szívből.

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).

Forrás: www.ahitatok.hu

A PILLANGÓ

Egy nap egy kis pillangó látszott egy félig nyitott
selyemgubóban. Egy férfi ült és nézte a pillangót néhány
óráig, ahogy küzdött, hogy testét kiszabadítsa a kis lyukon
keresztül. Aztán úgy tűnt, a folyamat teljesen megállt.
Úgy látszott, mindent megtett, amit tudott, és semmi többre
nem képes. A férfi eldöntötte, segít a pillangónak: fogott egy
ollót és kinyitotta a selyemgubót. A pillangó könnyen kijutott.
De a teste összeaszott volt, gyenge és a szárnyai

összezsugorodtak. A férfi tovább nézte, mert várta, hogy
bármelyik pillanatban kinyílhatnak a szárnyak, megnőnek,
kitárulnak és képesek lesznek elvinni a pillangó testét,
szilárdak és erősek lesznek. Semmi nem történt! A pillangó az
életét ebben a gyenge testben, összeaszott szárnyakkal töltötte.
Soha nem volt képes repülni. Amit a férfi, az ő kedvességével
és jóindulatával nem értett. Hogy a szűk selyemgubó és a
küzdelem a szűk nyíláson keresztül szükséges a pillangónak,
ez a természetes útja, hogy a pillangó kiszabadítsa testét a
selyemgubóból, szárnyaival képes legyen repülni.
Néha pontosan a nehézségekre van szükségünk az életben.

Ha hagyjuk az életünket akadálytalanul folyni, ez megbénít
minket. Nem leszünk erősek, amikor annak kell lennünk. Nem
fogunk tudni repülni.
Kértem erőt… és kaptam nehézségeket, amelyek erőssé
tesznek.
Kértem bölcsességet… és kaptam problémákat, hogy

megoldjam őket.
Kértem jómódot… és kaptam agyat és izmot, hogy

dolgozzak.
Kértem bátorságot… és kaptam akadályokat, hogy

legyőzzem azokat.
Kértem szerelmet… és kaptam bajban lévő embereket, hogy
segítsek.

Kértem jóindulatot… és kaptam lehetőségeket.
Semmit nem kaptam meg, amit akartam… De mindent
megkaptam, amire szükségem volt.
Éld az életet félelem nélkül, nézz szembe az akadályokkal,
tudd, hogy képes vagy legyőzni őket Jézus Krisztus
segítségével. Csak belé vesd bizodalmad!
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,,Az ember értékét nem az esze, a műveltsége, nem a hatalma
vagy a tehetsége, hanem a lényéből áradó melegség minősíti.
Vagyis a szeretetnek behunyt szemmel is érezhető jelenléte."Müller Péter

ISTEN SOHASEM TÉVED

Egyszer történt egy hajótörés, amit csak egy ember élt túl.
Őt a víz egy lakatlan sziget partjára vetette. Azon imádkozott
nap mint nap, hogy jöj jön és mentse meg valaki. Mindennap
kémlelte a horizontot, hátha meglát egy hajót, ami
megmentheti, de hiába. Végül, beletörődve sorsába, épített
magának egy kis kunyhót a szigeten.
Aztán egy napon, amikor elment halászni, hogy legyen

aznapra is mit ennie, szörnyű dologra ért vissza. Az egész
kunyhó lángokban állt! Teljesen elégett, úgy, hogy csak hamu
maradt belőle. A hajótörött teljesen elkeseredett. Nemcsak
hogy hajótörést szenvedett, de mire beletörődött sorsába és
épített magának egy kis zárt menedéket, az is oda lett.
,,Hogy tehetted ezt velem Istenem? Mivel érdemeltem ki ezt a
rosszat? Pedig már kezdtem megbarátkozni az egyedüllét
gondolatával, és olyan jól éreztem magam ebben a kis
kunyhóban, miért kellett ezt is elvenned tőlem?" – kiáltott
Istenhez.
Másnap kora reggel, amikor kisírt szemét kinyitotta, arra

ébredt, hogy kiköt egy hajó. Nem hitt a szemének! Amikor
felszállt a hajóra megkérdezte a kapitányt, hogy honnan
tudták, hogy ő ott van.
,,Abból a nagy füstből, amit csináltál. Abból láttuk, hogy van
itt valaki a lakatlan szigeten." – felelte a kapitány.
Az ember életében vannak olyan időszakok, amikor mindent
elveszettnek érez, mert annyi rossz dolog történik vele. De az
életnek minden negatív történésre van egy pozitív válasza!

Ismeretlen szerző

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."

MESE EGY KISLÁNYRÓL

Valamikor hajdanán, mikor még az utcán köszönt egymásnak
ismerős és ismeretlen is egyaránt, élt egy kicsiny kisleány.
Egy szántó-vető házaspár gyermekeként látta meg a
napvilágot. Nem voltak játszótársai, mert környezetükben
csupa gazdagok éltek, akik nem engedték a szegény gyermek
közelébe csemetéjüket. A kislány távolról figyelhette csak a
többiek életét. Fájdalmai elől egy képzeletvilágba menekült.
Kopott ruháján a foltokat ékszernek látta. Kukoricababáját
hercegnőnek nevezte. A Nap izzó hevét simogató
aranyzuhatagként élvezte, és amíg más árnyékba menekült, ő
azt mondta:
– Én a Nap leánya vagyok, és azért süt ilyen forrón rám, mert
rettentő nagy szeretettel akar átölelni engem Napanyukám.
Lassan-lassan megtanulta, hogy mindent a maga javára
fordítson, mindenből hasznot kovácsoljon. Ha langyos nyári
zápor hullott, szappannal a kezében, kiszaladt házuk udvarára
és kacagva mosakodott, miközben vidám hangon kiabálta be
édesanyjának:
– Nézd, Anyu! Nekem is van zuhanyozós fürdőszobám.
A szomszédok közül sokan bolondnak tartották őt, nem
értették, miért tud mindennek örülni. Azt mondták róla: ennek
a gyereknek visszájára fordította Isten az eszét.
Teltek az évek. A kislány felnőtté vált. A falu bírója
kihirdette, hogy vásárt rendeznek. Mindenki hozza el egy
batyuban azt, amiből úgy érzi, olyan sok van neki, hogy
másnak is szívesen adna át belőle. Megjelentek a gazdag
szomszédok felnőtt gyerekei is. Batyujuk betegségtől,
válópertől, könnyektől, és elégedetlenségtől duzzadt. A mi
leánykánk csomagjában kacagás, boldogság, elégedettség volt
található. Megkérdezték tőle:
– Téged elkerültek a bajok, hogy nem tudtál hozni belőlük?
– Nem. Csupán azokból nem tartok számon mást, mint a
betegség után a gyógyulást. A vitákból a békülést. Vagy ha
elveszítettem valamit, megőriztem afeletti örömömet, hogy
pótolhattam veszteségemet. Az én batyumban is ugyanazok
találhatók, melyek a tietekben, csak – tudjátok, én mindent a
visszájára fordítva használok.

LÉLEKEMELŐ
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Önálló hitéleti havilap

(2013. Január  Február)
RÉGI ÍR ÁLDÁS

Legyen időd a munkára – ez a siker ára.
Legyen időd a játékra – ez az örök ifjúság titka.
Legyen időd a nevetésre – ez a lélek muzsikája.
Legyen időd a gondolkodásra – ez az erő forrása.
Legyen időd az olvasásra – ez a bölcsesség alapja.
Legyen időd, hogy kedves légy – ez a boldogsághoz vezető út.
Legyen időd az álmodozásra – kocsidat majd egy csillaghoz
vezeti.
Legyen időd, hogy körülnézz – túl rövid a nap ahhoz, hogy
önző légy.
Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek – ez isteni
kiváltság.

ÉPÍTS EGY JOBB VILÁGOT!

Áldott legyen a Fény, mely rád világít és mely benned van,
Az áldott napfény sugározzon be téged
És melegítse fel szívedet, míg úgy nem lobog mint kandallók
tüze, így minden idegen melegedni jöhet hozzád és minden
barátod is,
Sugározzék szemedből a fény, mint ablakba állított
Gyertya fénye, mely a viharban vándorlókat hívogatja.
Áldott legyen a rád hulló lágy eső.
Hulljanak lelkedre a cseppek és csalogassák
A virágokat, hogy illatukkal megteljék a levegő,
De áldott legyen a nagy vihar és rázza meg lelkedet,
Hogy fényesre és tisztára mossa és sok kis tavacskát
Hagyjon hátra, amiben megcsillan az ég kékje
És időnként egy csillag is.
Legyen áldott a föld, az egész földkerekség,
Hogy mindenütt kedvesen fogadjon
Bármerre is vezessen utad.
Legyen puha a föld mikor terhétől fáradtan lepihensz
És legyen könnyű, amikor majd kinn fekszel alatta.
Olyan könnyen terüljön el fölötted,
Hogy lelked kiröppenhessen felfelé
És elérje útja végén az Istent!

Assisi Szent Ferenc
ÁLDÁS, BÉKESSÉG

Uram, tégy engem békéd eszközévé.
Hadd vigyem a szeretetet,
oda ahol a gyűlölet uralkodik,
a megbocsátást oda,
ahol a vétek él.
Hogy egyességre hozzam azokat,
akik széthúzásban élnek,
s az igazságot vigyem oda,
ahol a tévely az úr.
Hadd vigyem a hitet,
hogy szétoszlassam a sötétséget,
s az örömöt vigyem oda,
ahol szenvedés az élet.

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 győznőm 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 igérem melletted leszek.
Szorosan fogom majd a két kezed, ahogy te is tetted.

2012. Május 21.

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 KÜLDETÉSE

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

A Hívó Szó következő lapszám
Március 1-én jelenik meg.




