
Kedveseim!

Gyermekkoromban volt egy számomra fontos kép az ágyam melletti
falon, ami egy kiságyban fekvő gyermeket, és az őt védelmező angyalt

ábrázolta. Már akkor nagy biztonságot adott annak a tudata, hogy
Isten vigyáz rám, őrködik felettem, ahogy az esti és a reggeli

imádságokban is megfogalmazódott.

Szükségünk van arra ma is, hogy gyermeki hittel rá hagyatkozzunk az
Úrra, Rá bízva magunkat és szeretteinket. Teljen az Ő védelmében a

napunk, hétvégénk és egész életünk! Holnap videó üzenettel
jelentkezem.

Imádságos szeretettel:

Márti

Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a 
nap, sem éjjel a hold. Zsolt 121,5–6

Jézus így imádkozott: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy 
őrizd meg őket a gonosztól. Jn 17,15

Lelki útravaló a mai napra

Mindannyiunkat érnek veszedelmek, amelyek váratlanul törnek ránk, és amelyeket 
nem tudunk sem kikerülni, sem sebek nélkül átvészelni. Félelmetes, kilátástalannak 
tűnő helyzetek, elhordozhatatlannak érzett krízisek ezek. Minden figyelmünket, 
erőnket gúzsba kötik, megbénítanak.
Isten nem véletlenül irányítja figyelmünket önmagára, a még nagyobbra. Az ő 
üzenete ezekben a helyzetekben is egyértelmű, vigasztaló, bátorító: nem maradtunk 
egyedül. Ő velünk van. Ő a Mindenható, aki védelmezőként, őrzőként tartja kezében 
az életünket, de az életkörülményeinket is. Semmi sem történik velünk a tudta nélkül,
nem vagyunk kiszolgáltatva semmilyen életünk ellen ható hatalomnak.
Teljes biztonságban vagyunk, még akkor is, ha ezt a sötétségjárásunkban éppen 
nem látjuk. Ennek tudatosításáért, új erőért, az életért üzen, szól, cselekszik. 
Önmagát ragyogtatja fel előttünk – kegyelmesen: a biztonságunk nem tőlünk, a mi 
hitünktől vagy akaraterőnktől függ, hanem az ő döntésétől. Márpedig ő szeretettel 
döntött már mellettünk, az életünkről. Erre a nagyobbra érdemes feltekintenünk 
mélységeinkben!
Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked, hogy te fogod a kezünket. Nem engeded el 
életünket egy pillanatra sem. Szeretettel vigyázod zarándoklatunkat a hozzád vezető 
életutunkon. Segíts, hogy ne veszítsük el tekintetedet a mélységeinkben sem! Őrizz 
meg minket attól a sötétségtől, amelyben nem vesszük észre a „még nagyobb” 
ragyogását – téged. Ámen.
Szerző: Eszlényi Ákos
 



Varga Gyöngyi: Újévi áldás

Egy új esztendő

friss lendületével 

számtalan benne rejlő lehetőséggel

kiszámíthatatlan, megálmodhatatlan történésekkel

új élményekkel, váratlan találkozásokkal

örömökkel és félelmekkel

nehéz próbákkal és elkerülhetetlen döntésekkel

gazdagító, jó szavakkal, lüktető élettel és szépséggel

a megszokott, napi rutinnal és ismerős utakkal, emberekkel

egy új esztendő

egy új ajándék

egy erős ígéret

hogy tart még a kegyelem ideje

és hogy mellettünk lesz

mellettünk marad

Ő

aki irgalmas, kegyelmes, türelmes

szeretettel teljes és hűséges

Egy új esztendő

kapuja tárul

titkai csendben bontakoznak

emberségünkben érlelő

lélekerősítő Jelenléteddel

maradj velünk

nap mint nap

Irgalom, Kegyelem, Türelem

Szeretet és Hűség

Istene



https://youtu.be/HQO2vOR4WxY - újévi biztató

https://youtu.be/ffGIb1w81BI - újév, 1. vasárnapi video üzenet

https://youtu.be/IRI7OwX3AWA – január 10. vasárnapi video üzenet

https://youtu.be/M5DLI-jxRsw – jan.17. vasárnapi video üzenet

https://youtu.be/M5DLI-jxRsw
https://youtu.be/IRI7OwX3AWA
https://youtu.be/ffGIb1w81BI
https://youtu.be/HQO2vOR4WxY

