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Témák

• Béke

• Nemzet, Ország, Bölcsesség

• Menekülők/Ukrajnában maradt családok

• Egység

• Szeretet



„Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az

Atyától az én nevemben, megadja nektek …, Kérjetek és

megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.” Jn 16:23-24



A kulcs
Lehet, hogy kicsit elfáradtál és az erőd elhagyott
Egy sóhaj néha többet mond, mint a gyönyörű mondatok
Hiszen azt is hallják ott fenn, igen lesz rá felelet
Csak emeld fel vagy kulcsold össze a kezedet

Refrén:
Az ima az a kulcs amitől kinyílik a zár
Olyan ajtók tárulnak, melyekről nem is álmodtál
Feléled a hit és újra ébred a remény
Az ima megváltoztatja a dolgok menetét

Lehet, hogy öröm van szívedben és ragyog a napsugár
Boldog vagy és kiálltásod a Mennybe száll
Az is lehet, hogy éppen harcolsz, várnak még kemény csaták
Bátran hívd segítségül a seregek Urát

Refrén:
Az ima az a kulcs amitől kinyílik a zár
Olyan ajtók tárulnak, melyekről nem is álmodtál
Feléled a hit és újra ébred a remény
Az ima megváltoztatja a dolgok menetét

Lehet, hogy kicsit elfáradtál és az erőd elhagyott
Egy sóhaj néha többet mond, mint a gyönyörű mondatok
Hiszen azt is hallják ott fenn, igen lesz rá felelet
Csak emeld fel vagy kulcsold össze a kezedet

https://www.youtube.com/watch?v=Evq9Vg_3Ol4

https://www.youtube.com/watch?v=Evq9Vg_3Ol4


„Az ima az a kulcs, amitől kinyílik a zár, olyan ajtók tárulnak, melyekről
nem is álmodtál!

Feléled a hit és újra ébred a remény, az ima megváltoztatja a dolgok
menetét.”

Isten, az ember alkotója és teremtője, jól ismer bennünket.
Látja a szívünket, ismeri a pozitív vagy éppen negatív
érzéseinket, a félelmeinket, és vágyik a velünk való kapcsolatra.
Várja, hogy megszólítsuk, hogy kapcsolatban legyünk vele.
Ennek eszköze az ima, amely mindenki számára elérhető kulcs
lehet a megoldáskeresésben.



Mindannyiunkat megrendített az orosz-ukrán háború híre. Talán

még inkább elszomorítanak bennünket a történések, mert egy

velünk szomszédos országról van szó, és mert Kárpátalján hazánk

szülöttei is ott élnek. Arra bátorítalak benneteket, hogy közösen

emeljük fel a szavunkat Istenhez, és imádkozzunk az ukrajnai

családokért, imádkozzunk a BÉKÉÉRT!



Olyan örömöt, mint a forrás
1. Olyan örömöt, mint a forrás,
Olyan örömöt, mint a forrás,
Olyan örömöt kaptam tőled, Istenem.
Olyan örömöt, mint a forrás,
Olyan örömöt, mint a forrás,
Olyan örömöt kaptam tőled, Istenem.

2. Olyan békét, mint a folyó…

3. Olyan szeretetet, mint a tenger…

4. Olyan hitet, mint a szikla…

https://www.youtube.com/watch?v=oBP_FIfHFLY

https://www.youtube.com/watch?v=oBP_FIfHFLY


Az egységben erő van! Bár mindannyian különbözők vagyunk, de ha
mindannyian egy közös cél felé tudunk tartani, akkor az erőnk
megsokszorozódik. A Biblia azt mondja: „Legyetek mindnyájan egyek.
Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé
bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” Jn 17,21

„Legyetek mindnyájan egy” Így imádkozott Jézus a főpapi imájában.

Olyan jó megtapasztalni azt, hogy amikor a keresztények a Krisztusba
vetett közös hit által együtt imádkoznak, akkor a hit ereje akár
hegyeket is képes megmozdítani, és Isten cselekszik. Legyünk egyek
benne, és emeljük fel szavunkat embertársainkért, testvéreinkért, hogy
a háború minél hamarabb véget érjen, és eljöjjön a BÉKE.



Imádkozzunk országunkért, munkatársainkért. Kérjük Istent,
hogy adjon nekik bölcsességet a döntések meghozatalában.

Imádkozzunk a kollégáinkért, diákjainkért, az önkéntesekért,
a segélyszervezetekért, akik éjt nappallá téve hősiesen
helytállnak a határ innenső és túlsó oldalán, és segítenek az
oda érkező tömegeknek. Hálát adunk mindenkiért, akik
bármiben is segítettek vagy ezután segíteni fognak.



A szeretet nem fogy el sosem
Mindenütt a földön vágynak valami 
jó után, 
minden ember keresi hol a 
boldogság. 
Sok mindent elérhetsz mégis üres 
maradhat a szív,
ha nincs benne igazi érték, mely 

mindenen átsegít. 
Az élet néha bonyolult nem is 
mindig értem én,
de kell, hogy a szívben ott legyen a 

hit, szeretet, remény. 
E három dolog közül legnagyobb a 
szeretet, 
mely mindent elhordoz, s ha kell sok 
vétket elfedez

A szeretet nem fogy el sosem,
A szeretet átvisz az életen.
Mindent elhisz és remél,
A szeretet mindennél többet ér.

https://www.youtube.com/watch?v=vCz57q7r3Q0

Senki nem tud úgy szeretni,
ahogy az Úr szeret. 
Ha elhagyna mindenki, 
Ő megmarad neked, 
mert nem tud nem szeretni, 
hiszen Ő a szeretet,
mindent elhordoz, s ha kell sok 
vétket elfedez

A szeretet Istene téged is elér, 
ha nyitva a szíved és oda még befér. 
Ha nem vagy telve indulattal, 
gyűlölettel és haraggal. 
A szeretet megtalál bárhol is legyél, 
nyisd ki a szíved és bízz benne ne 
félj,
megváltozhat az életed úgy, ahogy 

nem is képzeled.

https://www.youtube.com/watch?v=vCz57q7r3Q0


„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes
elmédből. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló
ehhez: Szeresd embertársadat,mint sajátmagadat.”Mk 12,28-34

A szeretetről könnyű írni, vagy beszélni, de nehéz megélni vagy
bizonyítani azt. Szeretet nélkül nem fognak működni a dolgok. Mindenki
vágyik a szeretetre és az elfogadásra. De sokszor nem jól próbáljuk
megtalálni a boldogságunkat. Isten szeretete a legcsodálatosabb
ajándék, amit adott nekünk. Amikor Isten szeretete betölt minket,
fontos, hogy ne rekedjen meg bennünk, hanem adjuk tovább, és
engedjük kiáradni rajtunk keresztül mások felé is.

Az 1Jn 4:11 azt írja: „A szeretetnek adnia kell, mert ez a természete.”



„Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is
tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.” - mondja Jézus.

Az Isten szeretete bennünk van, és tovább kell azt adnunk. Úgy
kell szeretnünk, ahogyan Isten szeret minket. Ez a feladatunk,
ez a küldetésünk. Így tehetjük egy szebb, egy jobb hellyé a
környezetünket, és ezáltal a világot. Vegyük észre a kínálkozó
lehetőségeket, alkalmakat. Tegyünk jót, szeressünk!

Ima: Drága Istenem! Nem szeretném, ha a szereteted
megrekedne bennem. Segíts abban, hogy ne csak elfogadjam a
szeretetedet, hanem tovább is tudjam adni. Ámen



Összegzés

Isten maga a SZERETET. Belőle indul ki minden élet. Ő mindennek
a forrása. Benne bízunk és rá támaszkodunk ebben a nehéz
helyzetben is, és kérjük őt, hogy legyen végre békesség.
Imáinkban hordozzuk a kint maradt családokat, és azokat a
százezreket is, akik szeretteiket és otthonaikat hátrahagyva
eljöttek szorongva, de egy jobb életben bízva, és a segítőket, akik
nap mint nap hősként helytállnak! Benned bízunk és
kegyelmedben reménykedünk. Hozd el a BÉKÉT és a szabadulást!
ÁMEN


