Szeretet
földje
Ima- és elmélkedő imafüzet

A Szeretet Földje Szolgálat ingyenes kiadványa

Bevezető
Mi hisszük, hogy Isten országa, a
Szeretet földje megvalósulhat közöttünk!
Isten ugyanis nem az összeomlás, hanem
a megújulás barátja, kegyelmei készen
állnak, hogy Isten gyermekei szabadon
éljenek velük.
Az összeomlás közepette készülő nagy
megújulásnak szeretnénk mi is a munkatársai, s egyben építőkövei lenni. (Ezért
szervezünk gyógyító összejöveteleket, lelki
napokat, ezért tartunk előadásokat és evangelizációs, missziós összejöveteleket, ezért
szervezünk kiállításokat, kulturális programokat.)
Hiszünk az ima erejében! A Nemzeti
Imanapok megmutatták, hogy a lélekben
összetartó emberek imádsága valóban
hegyeket mozgat! Ezt a közös imát, közös
életet szeretnénk elősegíteni ezzel a kis
ima- és elmélkedő füzettel is.
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Hazai tükör
Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok
tanácsán, bűnösök útján meg nem áll,
és csúfolódók székében nem ül; hanem
az Úr törvényében van gyönyörűsége,
és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és
nappal.
Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé
ültetett fa, a mely idejekorán megadja
gyümölcsét, és levele nem hervad el; és
minden munkájában jó szerencsés
lészen.
Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a
polyva, a mit szétszór a szél. Azért nem
állhatnak meg a gonoszok az ítéletben;
sem
a
bűnösök
az
igazak
gyülekezetében.
Mert tudja az Úr az igazak útját; a
gonoszok útja pedig elvész. (1. zsoltár)

3

A XXI. században Isten az újjáépítés művét
bízza ránk. Legelőször a kiengesztelődés
munkáját. Kiengesztelődés Istennel, embertársainkkal és az egész természettel, mert a
kiengesztelődés Isten áldását és helyreállító
munkáját hozza el. Ráadásul a kiengesztelődésnél felfakadó bűnbánat tisztulást
hoz és rávilágít az elkövetett hibákra,
amelyek ismerete feltétlenül szükséges a
megújuláshoz.
A kiengesztelődés magával hozza sebek
begyógyítását, az Örömhír meghirdetését, a
gonoszság és bűn visszaszorítását, az
építkezést. Jézus Krisztus a Világosság, Ő
akarja átvilágítja ezt a sötétséggel és bűnnel
fertőzött földet, hogy tisztulást és életet
hozzon.
Még csak hét év telt el, de máris
bizakodhatunk. Isten világossága valóban
bevilágít a mi életünkbe is, és megmutatja,
mi rejlik ott – a szívünkben, a
közösségeinkben. A politikai, gazdasági,
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kulturális életben. Ez persze nagy viharokat
is okozhat, hiszen nem valami szívderítő,
amit látunk. Isten azonban nem azt akarja,
hogy a hamisságra gyűlölettel válaszoljunk, hanem hogy a gyűlölet tüzét a
szeretet
tüzével
kioltsuk!
Hogy
megismervén az igazságot, helyes és jó
terveket gondoljunk végig és azokat
valósítsuk meg! Hogy keressük a
kiengesztelődést vele és egymással. Hogy
egymás javát keresve és szolgálva egy új
korszak
alapjait
rakjuk
le
Jézus
Krisztusban. Őáltala, Ővele és Őbenne.
Ez az alapozó munka zajlik a keresztény
felekezetek imamozgalmaiban. Ami pedig
az Egyházban elkezdődik, az elkezdődik a
világban is, mert a Krisztus Teste – az
Egyház, azaz mi -, közvetítjük azt. Hiszen
kovászként bele vagyunk épülve a világba,
ahol élünk és dolgozunk, ahol a
gyerekeinket neveljük és pihenünk.
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Még csak kevés idő telt el a kegyelmi
időből. Még nagyon sok mindent tehetünk.
Csak rajtunk múlik, hiszen Isten minden
ereje
és
kegyelme
készen
áll,
rendelkezésünkre
áll
a
munkához.
Megértettük, hogy már győztünk Jézus
Krisztusban?
Hogy
Isten
művének
építőmunkásai vagyunk?
Mennyei Atyánk! Elismerjük, hogy
sokszor nehéz hinnünk a megújulásban.
És mégis hinni szeretnénk, ezért kérünk
Téged Jézus Krisztus nevében, hogy küldd
el nekünk a Szentlelket a benned bízó hit
ajándékával! Áraszd ki ránk a bűnbánat
és megújulás szellemét, hogy az emberek
meggyógyuljanak,
megszabaduljanak,
megtérjenek és éljenek! Köszönjük, hogy a
Te vágyad az, hogy az emberek felismerjenek, mint szerető Atyjukat és
Hozzád forduljanak. Benned bízunk
Istenünk, mert a megújulás és az örök élet
igéi nálad vannak! Ámen.
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Egy nemzetközi szakmai konferencián
mondta egy Magyarországon vizsgálatsorozatot vezető kutató: „a magyar nép a
föld legveszélyeztetettebb népe”. Mintha
csak egy elátkozott földön élnénk.
Gyermekeink meg sem születnek, férfiaink
és asszonyaink idő előtt meghalnak.
Világelsők vagyunk a szív- s érrendszeri
megbetegedésekben éppúgy mint a
rákbetegségek
különböző
formáiban.
Pusztít és morzsol minket a depresszió, az
alkohol, a drogok és a függőség minden
formája.
Fiataljaink átadják magukat a legvadabb
erkölcstelenségeknek,
a
középkorúak
reménytelenségbe süllyedve élik életüket,
idős szüleik magányosan, vagy másokkal
együtt „szociális otthonnak” nevezett
elkülönítőben tengetik napjaikat.
A politikai, gazdasági vagy épp a kulturális
élet viharaihoz találóan idézhetjük a
Szentírás szavait: „s a nép olyan lesz, mint
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a tűznek martaléka: senki sem kíméli
testvérét. Habzsol jobboldalt, de éhezik,
eszik baloldalt, de nem lakik jól; mindenki a
társa húsát marja: Manassze Efraimot,
Efraim Manasszét, és ketten együtt Júda
ellen fordulnak.” (Izajás próféta könyve, 9.
fej. 18-20.)
Mennyei Atyánk! Kérünk Téged, bocsáss
meg nekünk, mert viszálykodó nép
vagyunk! Önzők és kérlelhetetlenek,
önigazultak és gőgösek. De most
meghajtjuk a fejünket és úgy kérünk,
bocsáss meg nekünk! Szelíd és alázatos
szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved
szerint! Szentlélek Úristen, hozdd el
számunkra az összetartó szeretet tüzét! És
köszönjük Istenem, hogy megajándékozol
minket ezzel! Ámen.
*
Valljuk be, volt már, hogy úgy éreztük, az
adott döntési helyzetben nem a valóságos
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teljesítmény számított. Hiába állt elő valaki
jó tervvel, nem kellett, „mert kommunista",
vagy „mert jobboldali". Teljesen mindegy
volt, hogy amit elképzelt az jó volt vagy
nem, segítette-e az emberek életét vagy
sem, örömet okozott-e legalább néhány
embernek vagy sem, volt-e rá pénz vagy
sem, segítették-e a munkát önerővel is vagy
sem - ha nem a „mi kutyánk kölyke", csak
utálkozás, lekicsinylés fogadta. Ám ha
„hozzánk tartozik”, akkor lehet bármilyen
rossz a terv, gyenge a kivitelezés,
elfogadjuk. Ezt az önző szemléletet
azonban nem lehet jóllakatni, mert mindig
többre
vágyik.
Valóban,
„habzsol
jobboldalt, de éhezik, eszik baloldalt, de
nem lakik jól; mindenki a társa húsát
marja”.
Ilyen környezetben nem csoda, ha már
senki sem feltételezi a másikról a jó
szándékot. Aki akar valamit, az biztos csak
azért akarja, mert pénzt lop vele vagy
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politikai pecsenyéjét sütögeti - esetleg
mindkettő,
de
legalábbis
olcsó
népszerűséghajhász.
Így még azt is tönkremegy, ami eddig
felépült. Ahogy Jézus mondja: „Akinek van,
annak még adnak, akinek nincs, attól azt is
elveszik, amije van.”
Ha nem tudjuk elismerni a másikban a jót,
az értékeset - függetlenül pártállástól,
vallástól, nemzetiségtől - önmagunkkal
tesszük a legrosszabbat, s végül elveszítünk
mindent:
barátokat,
munkatársakat,
terveket, megújulást, lelki békét, szeretetet.
Kinek jó ez? Kinek jó, ha a viszály
szelleme irányítja életünket? Hol marad az
igazság szeretete és a szeretet igazsága?
A tények nélküli vádaskodás sem nem civil
kurázsi, sem nem polgári erény, sem nem
hivatali előjog és főleg nem gyakorlásra
szoruló képesség.
A gonoszság mindig a hazugságokon
keresztül nyeri erejét. Ahol a hazugság
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polgárjogot nyer, ott a gonoszság előbbutóbb szétzülleszti a dolgokat.
Szomorú dolog azt látnunk, hogy a
rendszerváltás utáni évek nem annyira a
hazugságokból való megtisztulást, hanem
annak robbanásszerű elterjedését hozta
magával és behatolt a magánszféra
legelrejtettebb zugaiba is.
Az igazság viszont a szereteten keresztül
nyeri erejét. A szeretetben kimondott
igazság gyógyít, sebeket kötöz, felépít,
újjáalkot - akár egy egész nemzetet is.
Mennyei Atyánk! Nincs igazság rajtad
kívül! Kérlek, Szentlelked által ajándékozz
meg minket a Te igazságoddal és segíts,
hogy úgy tudjuk azt képviselni, mint Szent
Fiad, Jézus, aki a Veled való egyenlőségéhez sem ragaszkodott, hanem
kiüresítette magát és szolgált minket a
halálig, a kereszthalálig. Ajándékozz
nekünk szolgáló lelkületet Uram! Ámen.
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A jó hír az, hogy ez az állapot nem
törvényszerű, nem örök érvényű és nem
megváltoztathatatlan.
El kell ismernünk, hogy felőlünk sem múlt
el nyomtalanul ez az időszak. Részesei
vagyunk a sötétségnek, ezért bűnbánatot
kell tartanunk a bűnök miatt, amelyeket
elkövettünk életünkben, vagy amelyeket
hagytunk megtörténni és nem tettünk
ellene.
Meg kell tagadnunk minden együttműködést a gonosz lelkek munkáiban.
Ellene kell állnunk minden - testi és lelki kísértésnek, amely viszályt, megosztást és
bűnt hoz az életünkbe.
Áldást kell kérnünk minden helyzetben és
helyzetre Istentől és Jézus Krisztust
hordozva áldássá kell válnunk minden
ember és egész országunk számára.
Nem vagyunk egyedül. Embertársaink is
segíthetnek és segít maga az Isten, aki a
Szentlelket mérték nélkül árasztja azokra,
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akik ezt kérik Tőle. Kérjünk tehát, hogy
kaphassunk, keressünk, hogy találjunk és
zörgessünk, hogy ajtót nyissanak nekünk!
Mennyei Atyánk! Kérünk téged Jézus
Krisztus nevében, aki megígérte nekünk a
Lelket: áraszd ki hazánkra Szentlelked
minden ajándékát és emeld ki a népet a Te
világosságodba! Kérünk, törj össze minden
igát, elnyomást, szabadíts meg minket a
gonoszság minden erejétől, hozd el a
gyógyulást testünkbe, lelkünkbe, hogy
egészen szabadon és tisztán élhessünk a Te
dicsőségedre és az emberek javára!
Köszönöm Istenem, hogy megadod ezt
nekünk. Ámen.
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Áldás és átok
„Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a
földet: életet és halált, áldást és átkot
tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az
életet, hogy te is, utódaid is életben
maradjatok…” (MTörv 30, 19)
Egy felmérés szerint hazánkban a fiatalok
átlag 14-15 éves korban kezdik el a
szexuális életet. És bár a kiskorúak
megrontása bűnnek számít ma Magyarországon, mégis az egész ország részes
ebben a megrontásban. Mert ugyan iskolák
és közintézmények közelében elvileg tilos
lenne a pornográf vagy erőszakos tartalmú
kiadványok terjesztése, de ha valaki
végigmegy Budapesten a 6-os villamossal a
körúton, több szex-shopot találhat, mint
élelmiszerüzletet.
Rendőrségi források 10-50 ezer közöttire
becsülik a hazai prostituáltak számát, és
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minimum ugyan-ennyi a haszonélvezők
(futtatók, kitartottak, kerítők, masszázsszalon- és bordélytulajdonosok, szobakiadók stb.) száma.
Ha a köztéri prostitúció a házfalak közé
szorul, a problémát elintézettnek veszik: „a
hatóságok sem forszírozzák a bírósági
eljárásokat, nehogy kiderüljön, mivel
kellene szembenézniük”. A technológiai
fejlődésnek (internet) köszönhetően pedig a
kuncsaftok elérése meglehetősen egyszerű
feladattá vált. A vizsgálat azt is kiderítette,
hogy leginkább az ukrán, orosz és albán
maffia ellenőrzése alatt működnek a
magyar sztriptízbárok, ahová a csempészett
nők kerülnek.
Isten azonban azt mondja: „Senki ne legyen
parázna és alantas lelkületű, mint Ézsau,
aki egy tál lencséért eladta elsőszülöttségét.
Hiszen tudjátok, mennyire szerette volna
később az áldást örökölni, de elutasították,
és nem talált módot a dolog megváltoz15

tatására, noha könnyek között kérte.” (Zsid
12,16-17)
Istenünk, ments meg minket a paráznaság
bűnétől és átkától! – Hallgass meg Urunk!
*
Néhány éve a média által ismertté tett
transzvesztita „művész” – azaz női ruhába
öltözött
férfi,
aki
homoszexuális
pornófilmjeiről is ismert – magához vett
nevelni egy kisbabát. Bár a szülők
tiltakoztak és több teljes család is
felajánlotta, hogy magához veszi a gyereket
– a kisbaba végül a férfinél maradt. A
média természetesen az ő pártját fogta.
Talán az ő sikere is közrejátszott abban,
hogy a Parlamentben elfogadták a törvényt,
amely megnyitja az utat az egyneműek
házassága és gyerekek örökbefogadása
előtt.
„Asszonyaik
a
természetes
szokást
természetellenessel váltották fel. A férfiak
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hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal
való természetes életet, egymás iránt
gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött
ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét. Nem méltatták
az Istent arra, hogy megismerjék, az Isten is
romlott eszükre hagyta hát őket, hogy
alávaló tetteket vigyenek végbe. Tele is
vannak mindenféle gonoszsággal, hitványsággal, kapzsisággal, ravaszsággal, tele
irigységgel, gyilkossággal, vetélkedéssel,
ármánykodással, rosszindulattal.
Megszólók, rágalmazók, istengyűlölők,
gyalázkodók,
fennhéjázók,
kérkedők,
agyafúrtak, szüleik iránt engedetlenek,
értetlenek, hitszegők, lelketlenek, könyörtelenek. Bár fölismerték Isten rendelkezését,
hogy aki effélét művel, méltó a halálra,
mégis ilyeneket tesznek, sőt a tetteseknek
még helyeselnek is.” (Róm 1, 26-32)
Nem mai történet ez, hanem mindig újra
megismétlődik. Ez az egyik oka a görög
17

városállamok és a Római birodalom
bukásának, és Izrael is ezzel szembesült az
ítéletkor. „Sőt még kéjelgést űző férfiak is
voltak az országban. Igen, minden
gyalázatos tettét utánozták a pogányoknak,
akiket az Úr elűzött Izrael fiai elől.” (1Kir
14, 24) Isten ítélete azonban mindenkit
utolér.
Istenünk, ments meg minket a fajtalanság
bűnétől és átkától! – Hallgass meg Urunk!
*
Még ennél is súlyosabb, hogy az ország
saját jövőjét rombolja, amikor nem engedi
megszületni a következő nemzedéket. Hazánkban több, mint harminc éve kevesebb a
születés mint a halál. Magzataink holttestén
ülünk ünnepi tort, az összes hazug érvet
elsorolva a nők önrendelkezési jogától a
túlnépesedésig, hogy igazoljuk az igazolhatatlant, az évi sok tízezer abortuszt.
Megesszük és megisszuk őket, jólétünkért
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ölünk, így teremtettünk prosperitást,
nyugalmat és békét – a temetők csendjét.
„De nem érték be azzal, hogy megtévedtek
Isten ismeretében, hanem akik a tudatlanság nagy háborúságában élnek, az ilyen
bajokat még békének nevezik. Amikor
gyermekgyilkos áldozatokat, titkos szertartásokat, vagy vad tivornyákat tartanak
furcsa szokásokkal, nem ügyelnek sem az
életre, sem a házasság tisztaságára, hanem
az egyik orvul megöli a másikat, vagy
házasságtöréssel keseríti. Különbség nélkül
mindenütt uralkodik a vér és a gyilkosság, a
lopás és csalás, a meggyalázás és a
hűtlenség, a lázadás és az esküszegés, a jók
zaklatása, a jótétemények elfeledése, a
lelkek fertőzése, a nemek fölcserélése, a
házasságok szétzüllesztése, a házasságtörés
és a kicsapongás.” (Bölcs 14, 22-26)
Istenünk, ments meg minket a gyermekgyilkosság bűnétől és átkától! – Hallgass
meg Urunk!
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Már hazánknak is vannak már milliárdosai.
Eközben a lét peremére szorulók száma és
aránya (2007-ben) elérte a 12%-ot. Az
ország harmada a hivatalos szegénységi
küszöb határán él. Ehhez hozzátehetjük azt
a tendenciát, hogy minél gazdagabb valaki,
annál kevesebb adót fizet. (Az egykulcsos
adórendszer, például szinte minden
összefüggést eltöröl a vagyon és a
felelősségvállalás között.) A legügyesebbek
esetleg adót sem fizetnek, mert okos
könyvelőik és ügyvédjeik segítségével
elérik, hogy minden bevételük költségként
elszámolható legyen (vagy épp minimálbéren tengődnek luxusvilláikban).
A legtöbbet adózók továbbra is a bérből
élők. „Meghíztak és kövérek lettek. A
gonoszságban szinte nem ismernek határt,
mit sem törődnek a joggal és az igazsággal.
Az árvák ügyében nem úgy ítélkeznek, hogy
boldoguljanak, és a szegénynek sem
szolgáltatnak
igazságot.
Vajon
ne
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büntessem meg őket ezekért? - mondja az
Úr. És ne álljak bosszút ilyen nemzeten?
Borzalmas, rettenetes dolgok történnek ezen
a földön…” (Jer 5, 28-30)
Istenünk, ments meg minket a kapzsiság,
irigység és lelketlenség bűnétől és átkától!
– Hallgass meg Urunk!
*
Árulkodó tény, hogy az elmúlt évek
milliárdos sikkasztási ügyei és lenyúlásai
még mindig alig jutnak el a vádemelési
szakaszig. Eközben kisvállalkozók ezrei
fizetnek súlyos bírságokat könyvelési hibák
miatt. De hogyan is csodálkozhatnánk,
amikor a politikai elit – pártállástól
függetlenül – részt vesz a közös tarisznyába
nyúlkálásban?
(Például miközben nyilvánvaló, hogy az
egyes pártok a választási kampányban a
törvényben meghatározott összeg többszörösét költik – honnan a pénz? -, a
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pártfinanszírozási törvényt még mindig
nem sikerült tisztábbá tenni. Nem véletlen,
hogy az egyébként örök haragban lévő
pártemberek olyan jól megférnek együtt a
nekik „kiutalt” igazgatótanácsi ülőhelyeken.
Izajás próféta azonban így jövendölt, és
amit mondott, be is teljesedett: „Fejedelmeid lázadókká lettek, tolvajok társaivá.
Mindnyájan csak a hasznot lesik, és
megvesztegető ajándékra vadásznak. Nem
szolgáltatnak igazságot az árvának, s az
özvegyek ügyével mit sem törődnek. Ezért
mondja az Úr, a Seregek Ura, Izrael Erőse:
„Igen, elégtételt szerzek ellenségeimtől, és
bosszút állok ellenfeleimen. Lám, ellened
fordítom kezemet, hogy kiolvasszam belőled
a salakot, és eltávolítsam az ólmot. És ismét
olyan bírákat adok, mint hajdanában, olyan
tanácsadókat, mint a letűnt időkben. Akkor
majd újra az Igazság városának hívnak,
hűséges városnak.” (Iz 1, 23-26)
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Istenünk, ments meg minket a hamis
hatalomgyakorlás bűnétől és átkától! –
Hallgass meg Urunk!
*
Olyanok vagyunk, mint az egyiptomi
fogságból szabadult választott nép a
pusztában. De ha nekik ott volt Mózes,
nekünk nincs Mózesünk. Hiányzik Álmos
fejedelem is, aki megoszthatná velünk a
„nagy álmot” a nép megérkezéséről és
letelepedéséről a „tejjel-mézzel folyó kánaánban”. Nincs Árpád és ha lenne hét vezér,
azok se magukat sebzik meg a népért a
vérszövetségben, hanem egymás felé
vagdosnak a gyilkos bökővel.
Itt vagyunk a pusztában, de vannak, akik
már inkább visszatérnének az „egyiptomi
húsos-fazekakhoz”. Igaz, hogy rabságban
éltünk, de legalább volt mit enni! –
mondják. Mások meg már felállították a
pusztában az aranyborjút, a pénz és hatalom
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bálványát, és azt imádják. Akik még
hajlandóak lennének gyűjtögetni az Istentől
jövő mannát, azok is unják, „keserű az íze”
a szájukban.
Ha van valakiben egy kis lelki-szellemi
érzékenység, inkább a hamis istenek
könnyű útját keresi. Egy részük okkult,
mágikus erők után kapkod, mások meg
sámánés
táltos-hitből
gyúrnának
maguknak új révülést. Nem mintha nem
lenne ezekben némi igazság, hiszen a
keserű mérget is édes cukorban adják át. A
szellemi méreg miatt azonban mégis
oktalan természeti erőknek és hamis
szellemeknek áldoznak, csak hogy otthon
legyenek valahol a pusztában. „Igaz,
beszélnek istenekről, az égen és földön,
mivel sok (hamis) istenük és uruk van,
nekünk mégis egy az Istenünk: az Atya,
akitől minden származik, s akiért mi is
vagyunk, egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki
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által minden van, s mi magunk is általa
vagyunk.” (1Kor 8, 5-6)
Istenünk, ments meg minket a hamis
istenek bűnétől és átkától! – Hallgass meg
Urunk!
*
Isten azonban, aki nekünk megmutatta
magát, a Szeretet Istene, Jézus Krisztus
atyja és a mi Atyánk, nem leli örömét a
bűnben. Ő arra vágyik, hogy az emberek
békében és szeretetben éljenek. Isten azt
akarja, hogy a Kárpát-medence, mint egy
nagy kehely, megteljen az Ő kegyelmének
borával. De hogyan is önthetné ki ránk a
kegyelmeit, amikor ez a kehely, ez az
ország telve van bűnnel, mindent elönt a
viszály és a gyűlölet. „Nem tudjátok, hogy a
gonoszok nem öröklik Isten országát? Ne
ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem
bálványimádó, sem házasságtörő, sem
kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem
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kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem
rabló nem örökli Isten országát.” (1Kor 6,
9-10)
Bizony, tisztulásra van szükségünk, de nem
csak nekünk, hanem egész Európának,
Amerikának,
az
egész,
valamikor
keresztény világnak.
Istenünk, ments meg minket gyűlölet és
viszály bűnétől és átkától! – Hallgass meg
Urunk!
*
A krisztusi igazságok befogadása hatalmas
távlatot és lehetőségeket adott Európa
népeinek az elmúlt kétezer évben. Rosszra
hajló természetünket és a történelmi
folyamatok nehézkességét megcáfolva előre
haladtunk az élet minden területén. Isten
tanítása az emberek alapvető egyenlőségéről és szabadságáról, a népek
testvériségéről ebben keresztény közegben
vált meghatározóvá.
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Bár mi is részesei voltunk sok bűnnek,
mégis a krisztusi alapokon nyugvó európai
és amerikai kultúrában lett nyilvánvalóvá és
– sokáig úgy tűnt, visszafordíthatatlanná -,
a nemek közti egyenlőség, a rabszolgaság
eltörlése, a munkás és munkája megbecsülése, az élet szentsége és tisztelete.
Isten a diadalmasan előre haladó keresztény
nemzeteken keresztül megítélte a föld
szörnyű pogány vallásait: az azték emberáldozatokat, a rituális prostitúciót, a
boszorkányságot és babonát.
A krisztusi megismerésben gyökeret vert
tudomány képes volt felismerni a bajok és
betegségek gyökereit és sikeresen küzdött
le népbetegségeket, és a füstölés, ráolvasás
– ma épp akupunktúra és energiaadó
vajákosság – helyét átvették a hatékony
gyógyszerek.
Aztán a XX. században mindez megtorpant
és az ellenkezőjére fordult. Két hatalmas
háborúban pusztítottuk magunkat, és jött a
27

kommunista forradalom, a szexuális forradalom, az erőszak forradalma, a digitális
forradalom, a keresztény kultúra megtagadása és minden bűn felmagasztalása - és a
hamis istenek újra feltámadtak. Az
eredmény ismeretes mindannyiunk előtt…
Azonban van még remény! Ahogy Izajás
mondja: „De akik az Úrban bíznak, új erőre
kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok.
Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek,
de nem lankadnak el.” (Iz 40, 31) Isten
megújulásra hívja Európa népeit! Én pedig
mélyen hiszem, hogy ez csak a kezdet. A
gonosz lélek azt hitte, a XX. században
végezni tud Isten népével. Nem sikerült
neki! Itt vagyunk, készen arra, hogy újra
harcba
szálljunk
Istenünkért
és
nemzetünkért!
Add Uram, hogy eljöjjön közénk a Te
országod, a békesség és a szeretet, az
igazság és igazságosság országa, a Szeretet
földje! Ámen.
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Jézus felhívása és bátorítása:
„Kérjetek és kaptok, keressetek és
találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak
nektek!
Mert aki kér, az kap, aki keres, az
talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak.
Melyiketek ad fiának követ, amikor az
kenyeret kér tőle?
Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót?
Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok,
tudtok jót adni gyermekeiteknek,
akkor mennyivel inkább ad jót
mennyei Atyátok azoknak, akik kérik.
Amit akartok, hogy veletek tegyenek
az emberek, ti is tegyétek velük!
Ez a törvény és a próféták.
(Mt 7, 7-12)
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Napi hálaadás és könyörgés
Mennyei Atyánk!
Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem
országunkat és egyházunkat előtted és az
emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bűneim
ellenére jól végezzem el a rám bízott
feladatokat.
Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben
részesüljenek, a buzgók az életszentség
teljességére jussanak, a bűnösök megtérjenek,
a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben
élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek
kötelékeiből, a szűkölködők és szenvedők
gondjaikban enyhülést kapjanak!
Bennünket pedig vezess el a teljes egységre
Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő
Szűzanya közbenjárásával, hogy hazánk, mint
a Szeretet földje felvirágozzon, és minden
helyzetben megdicsőítse a Te neved a
Szentlélek kegyelmei és ajándékai által.
Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a
föld és megsegítesz minket! Ámen.
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Vágyakozás a béke után
„Uram, ajándékozd népednek a Te békédet!
Uram, ajándékozd Szentlelkedet a Te
szolgáidnak, hogy szereteted felhevítse
szívüket és elvezesse őket a teljes igazságra
s minden jóra.
Uram, azt szeretném, hogy békéd egész
népedet betöltse, mert mélységesen
megszeretted őket, és odaadtad Egyszülött
Fiadat, hogy a világnak üdvösséget szerezz.
Uram, ajándékozd nekik kegyelmedet, hogy
megismerjenek
Téged
békében
és
szeretetben, és megszeressenek, s együtt
mondják a Tábor-hegyen lévő apostolokkal:
„Uram, jó nekünk Veled lenni.”
(Sziluán atya idézi Kronstadti János atyától ezt az
imát.)

*
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Imádság a nemzeti összetartozásért
Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide
vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te
azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség
keretén belül, egy stabil állam segítségével
szép, jó és igaz kultúra bontakozzék ki,
amely által békét és kiengesztelődést hozol
ebbe a sokat szenvedett térségbe.
Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket,
hogy ennek eszközei és biztosítói
lehessünk.
El kell ismernünk, hogy bár voltak
nagyszerű korszakaink, nem sikerült
megélnünk és megvalósítanunk küldetésünket. Bukásainkat bűneinknek (is) köszönhetjük - de most szeretnénk újra
felállni, mert teljes szívünkből kívánjuk,
hogy a Kárpát-medence a békesség és a
szeretet, az igazság és igazságosság helye, a
Szeretet földje legyen!
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Ezért kérünk Téged Atyánk, Jézus Krisztus
nevében, a mindenkor segítő Szűzanya
közbenjárására, hogy áraszd ki ránk
Szentlelkedet, a megbékítő és újjáalkotó
Lelket! Segíts magyar népünkön, hozdd el
újra a Kárpát-medence népeinek békés
együttélését és közös munkálkodását ahogy az már többször megvalósult történelmünkben -, hogy be tudjuk tölteni áldott
hivatásunkat, amit ránk bíztál.
Köszönjük, hogy magyarnak születhettünk,
köszönjük, hogy egy csodálatos kultúra
részesei lehetünk, hálát adunk azért, hogy
értékeink biztos tudatában nagylelkűen
tekinthetünk a többi népre is. Add meg
nemzetünknek, minden itt élő embernek nemre, korra, vallási hovatartozásra való
tekintet nélkül -, az összetartó szeretet
tüzét!
Köszönjük, hogy meghallgattad imánkat!
Ámen.
*
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A viszály ellen
Izajás próféta így írja le a nép életét a nagy
összeomlás előtt: „…senki sem kíméli
testvérét. Habzsol jobboldalt, de éhezik,
eszik baloldalt, de nem lakik jól; mindenki a
társa húsát marja… (Iz 9, 18-19), mert
„fellángolt az istentelenség”. (Iz 9, 16).
Istenünk, ez a látlelet rólunk is szól! Viszálykodásunkban egymást marjuk, öljük de nem akarunk tovább így élni! Kérünk,
szabadíts meg minket a viszály szellemétől,
a hazugság lelkétől, az irigységtől és a
képmutatástól, s mindattól, ami egymás
ellen fordítana minket! Áraszd ki ránk a
Szeretet Lelkét, a megértés és együttérzés
ajándékát, hogy egymást jó testvérként
szeressük, segítsük, együtt élvezve az élet
ajándékait és közösen hordozva annak
terheit.
Köszönjük
Uram,
hogy
meghallgatsz és megsegítesz minket!
Ámen.
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Imádság árvíz miatt
Mennyei Atyánk!
Elismerjük, hogy bűneink és gondatlanságaink miatt jogosan érnek minket ezek
a csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem
csak használói és kihasználói a földnek, és
megterheltük azt bűneinkkel, és szeretetlenségünkkel.
Hálát adunk neked azért, hogy a
nehézségek által felnyitottad a szemünket
és szívünket, hogy szeretettel közelítsünk
egymás felé és nagylelkű segítséget
nyújtsunk a bajban lévőknek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus
nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a
ránk zúduló csapásokat! Add, hogy a
természet erői visszataláljanak az eredeti
rendbe és az egész teremtett világ
megkönnyebbülten sóhajthasson Hozzád!
Kérünk, hadd legyen meg újra a szép ideje
az esőnek és napfénynek, télnek és nyárnak,
35

a vetésnek és aratásnak! Hozd el újjáépítő
kegyelmedet Szentlelked által, hogy a béke
és az igazságosság, a kiengesztelődés és
szeretet járja át hazánkat, az egész Kárpátmedencét és az egész Földet!
Újuljon meg a föld színe és jöjjön el közénk
a Te országod, mint a Szeretet földje!
Kérjük ezt Tőled az angyalok és szentek
seregével együtt, a mindenkor segítő
Szűzanya közbenjárásával! Ámen.
*
Imádság bűnbánatért és megújulásért
Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus
Krisztus nevében, áraszd ki ránk
Szentlelkedet, a Bűnbánat Lelkét, a
Megújulás Lelkét, az Igazság és Szeretet
Lelkét, hogy az emberek hazánkban és az
egész világban megszabaduljanak, meggyógyuljanak, Hozzád térjenek és éljenek!
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Ajándékozz meg minket a Nagyböjt és a
Húsvét lelkületével és a Pünkösd örömével!
Mindenkor segítő Szűzanya, könyörögj
érettünk!
*
Ima védelemért
a természeti csapások ellen
Mennyei Atyánk! Te vagy az ég és a föld
alkotója, s a Te jóvoltodból áll fenn
mindmáig a Világmindenség. Te vagy a
természeti Ura, parancsolsz a természeti
erőknek és azok engedelmeskednek Neked.
Látod, milyen nagy bajba került országunk
és az egész Kárpát-medence, de Földünk és
bolygónk is. Most bűnbánó szívvel járulunk
Eléd, irgalmadért és áldásodért könyörögve.
Kérünk Téged Szent Fiad, Jézus Krisztus
nevében, hogy óvj meg minket a természeti
csapásoktól, a viharoktól, az árvíztől és
aszálytól!
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Kérünk, leheld ki ránk Szentlelkedet, hogy
Veled és egymással kiengesztelődve,
tetszésed szerint való életet élhessünk, a Te
dicsőségedre és az emberek javára! Hadd
orvosoljuk életünkkel azt, amit elődeink és
mi elrontottunk. Ihlető kegyelmeddel és
megtartó erőddel jöjj segítségünkre, óvó
kezed vigyázzon ránk mindenkor!
Mindenkor segítő Szűzanya, könyörögj
érettünk! Magyar szentek, könyörögjetek
érettünk! Isten angyalai és szentjei,
könyörögjetek érettünk! Ámen.
*
Imádság minden rászoruló gyermekért!
Drága Istenünk kérünk, védj meg minden
gyermeket az egész világon a fizikai és lelki
bántalmazásoktól.
Küld el a Szentlelked minden magányos és
kétségbeesett gyermekre, hogy tudják
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nincsenek egyedül, és hogy Rád mindig
számíthatnak.
Angyalaid segítségével oltalmazd a
veszélyben lévő gyermekeket. Ébreszd fel a
szeretetet az emberek szívében, az árva
gyermekek megsegítésére.
Imádkozunk minden olyan felnőttért, akik
ilyen gyermekek közelében vannak, hogy
Szentlelked segítségével jót cselekedjenek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus
nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a
gyermekekre zúduló csapásokat, és ébressz
szeretet az emberek szívében!
Drága
Szűzanyánk
kérjük
hathatós
segítségedet és közbenjárásodat minden
gyermek védelmében! Ámen.
2010. M.I.N.D.
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