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gyakran túl nagy jelentőséget tulaj-
donítunk a bennünket körülvevő

tárgyaknak, még gyakrabban pedig
észre sem vesszük ezeket, és elfelejt-

jük, milyen ajándékot hordoznak
magukban. Ebben a böjti időszakban
arra hívunk meg, hogy kiélesítsd a
figyelmedet, lélekkel és tudattal
szemléld és használd a tárgyakat.
Miben segít ez? Abban, hogy egyre

jobban jelen légy, és imádságban tudd
élni a mindennapi élet mozzanatait. Ha
sikerül minden apró mozdulatban meg-

élni a Krisztussal való élő kapcso-
latot, akkor nem bénít meg a világ,
nem hajszol az elégedetlenség, nem

bolondít meg az irigység, nem kínoz az
érdektelenség, a feszültségeket pedig
felváltja a kitörő öröm. Tarts velünk

az elkövetkezendő hetekben, amikor
egy-egy igazán hétköznapi tárgy és
az ehhez fűződő szentírási idézet,

valamint útmutató gondolat próbál
figyelmességre vezetni. Vasárnapon-
ként pedig bibliai eredetű közmon-
dásaink tesznek mindezekre pontot.
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!Áldott készületet kívánunk!



 figyelj önmagadra,
figyelj a családodra!

1.

Nagyböjt első napjaiban:



Legyetek ti is
türelmesek, és
erősítsétek
meg szíveteket.

Lassú víz partot mos. MA, amikor
fogmosásra kerül a sor, jusson
eszedbe a türelem fontossága.
Tudatosítsd magadban, hogy

- amint a jó munkához is idő kell-,
úgy a tartós örömöket is, tartós

küzdelem előzi meg. HA lelki
változást szeretnél ebben a böjti
időszakban, akkor legyél türelmes

és kitartó, Fejben és szívben
egyaránt elhatározott!

böjti nap
hamvazószerda

1.

Jak 5,8



ez a szokatlan tárgy egyik napról a
másikra vált életed szerves részévé.

Ma, valahányszor szájmaszkot
viselsz, öltsd magadra a jóságot is.

Miért ne válhatna a jóság is egyik
napról a másikra nélkülözhetetlenné

egy közösségi eseményen, a
tevékenységeid, a munkád során

vagy akár boltban?

Öltsétek föl az Isten
fegyverzetét, hogy az
ördög cselvetéseinek
ellenállhassatok.

böjti nap
csütörtök2.

Ef 6,11



Ma, amikor meglátsz egy autót,
jussanak eszedbe azok az emberek,

akikért felelősséggel tartozol.
Gondolj a családodra is, és
ne feledd Teréz anya intését:
"Ha meg akarod változtatni a
világot, akkor menj haza, és

szeresd a családod." Igyekezz ebbe
az irányba kormányozni az életed!

 

aki vezet, olyan
legyen, mint
aki szolgál.

böjti nap
péntek3.

Lk 22,26



Ne vesd meg, amit
az öregektől
hallasz, hiszen ők
maguk is atyáiktól
vették. Mert így
tudásra teszel szert
és alkalomadtán
meg tudsz
majd felelni.

A mai napon, valahányszor
megpillantasz egy fogast, jussanak

eszedbe az idősek bölcsességei, a régi
élettapasztalatok. Ne akaszd szögre
ezeket a praktikákat. Sőt, törekedj

arra, hogy ezekből minél többet
megismerj, és te is tovább tudd adni,

hogy az életrevalóság, az éber
gondolkodás és a józan észjárás ne
aludjon ki a későbbi generációkban.

böjti nap
szombat4.

Sir
8, 9



Ember tervez, Isten végez.

A szív megtervezi az ember-

nek az útját, de a lépéseit

az Úr irányítja. (Péld 16,9)

"nélkülem semmit nem
tudtok cselekedni"
(Jn 15,5) - tanítja

Jézus. Tartsd észben, 
hogy ez  azt  is jelenti:
Krisztussal mindent

meg tudtok cselekedni.
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"úgy gondoltuk, örökreegészségesek maradunkegy beteg világban?"/Ferenc pápa/

1.



 figyelj a munkára,
a feladatokra!

2.

a következő héten:



Ma, valahányszor meglátsz egy seprűt,
jusson eszedbe, mennyi mindenre tanít meg a
munka: életre nevel, tartást és boldogulást

ad, élteti a szabadidőt, figyelmessé tesz.
Adj hálát, hogy Isten adott elfoglaltságot,

de közben azt se feledd, hogy a munka
szeretet nélkül rabszolgává tesz.

A tétlenkedő kéz
szegénységet teremt,
a szorgalmasok keze
gazdagságot szerez.

böjti nap
hétfő5.

Pél
d 1

0,4



Gyakran megizzaszt egy-egy feladat?
Ma, amikor törölközöl, jusson

eszedbe, hogy nem élettragédia, ha
valami balul sül el. Csak az hibázik,

aki dolgozik! Ne légy túlzottan
vaskalapos. ne csak másokkal, hanem

önmagaddal is tudj elnéző lenni! 

Az arató
megkapja a
jutalmát,
és termést
gyűjt az
örök életre.

böjti nap
kedd6.

Jn 4,36



Ha kidobnak az ajtón, mássz vissza
az ablakon! Ma, valahányszor

szemben találod magad egy ablak-
kal, jusson eszedbe a kitartó

lelkület. Ha úgy érzed, elakadtál
egy feladatban, motivációs tippek

helyett, kérd Isten segítségét!

Mindenre van erőm
Krisztusban, aki
megerősít engem. böjti nap

szerda7.

Fil 4,13



Ma, amikor megpillantasz egy szoba-
növényt, lélegezz fel! Az élet nem

versenyistálló, nem kell kétségbe-
esned, ha vannak napok, amikor nem

produkálsz csúcsteljesítményt. Tedd
a dolgod, de a teendőid sokasága ne
menjen a viselkedésed, jóindulatod

és jókedved rovására!

De volt mag, amely
jó földbe hullott.
Ez amikor kikelt
és kifejlődött,
termést hozott.

böjti nap
csütörtök8.

4,8
Mk



Kétféleképpen gondolkodhatsz: 
"Nagyon sok a feladatom, ezért

nincs időm imádkozni", vagy:
"nagyon sok a feladatom, ezért
többet kell imádkoznom". Ma,
valahányszor rápillantasz az

órára, jusson eszedbe az utóbbi.

Vigyázzatok,
legyetek éberek,
mert nem
tudjátok, mikor
jön el az idő!

böjti nap
péntek9.

Mk 13,33



De akik az Úrban
bíznak, új
erőre kapnak.

Ma, valahányszor szükséged van
áramforrásra, gondolj arra, hogy
neked is szükséged van arra, hogy

feltöltődj. Ne sajnáld magadtól az
egészséges alvásidőt, és azt, hogy
a hét utolsó napján megpihenj. Ne
zsarold ki a szervezeted! Ha úgy
érzed, lassítanod kell, tedd meg!

böjti nap
szombat10.

Iz 40,31



Aki nem dolgozik,
ne is egyék.

Már amikor nálatok voltunk,

meghagytuk nektek, hogy aki

nem akar dolgozni, ne is egyék.

(2Thess 3,10)

Ne keress kifogásokat, és ne akarj kibújnia munka alól!

Isten a hivatásod, a
mindennapos tevékenységeid

által vezet és bíz rád
feladatot. Ezért végezd a

legjelentéktelenebb
teendőidet is olyan lelkesen,

mint a legfontosabbakat!
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2.



 figyelj másokra,
embertársaidra!

3.

a következő héten:



Ma, amikor zsebkendőre van
szükséged, jusson eszedbe, hogy

sosem szabad sajnálni az időt
másoktól. Az idő, amit azzal

töltesz, hogy meghallgatsz vagy
 vigasztalsz másokat, nem kidobott
idő. El sem tudod képzelni, mennyire

nagy szüksége van a világnak
a figyelő hallgatásra! 

Akik könnyek
között vetnek,
örömmel aratnak. böjti nap

hétfő11.

Zsol
t 126,5



MA, amikor megfogsz egy kanalat,
jussanak eszedbe a rászorulók.
Imádkozz értük rendszeresen, és

Mindig vedd emberszámba a őket! Ha
találkozol velük, köszönj udvariasan.

Ne fordítsd el a fejed, hanem
mosolyogj! Ha pedig téged is érint

a nélkülözés, sose élj vissza
helyzeteddel: a szegénység szeretet

nélkül hamar büszkévé tesz.

amit e legkisebb
testvéreim közül
eggyel is tettetek,
velem tettétek.

böjti nap
kedd12.

Mt
25,40



Szoktál arra gondolni, hogy vannak
olyan emberek, akik hasonló cipőben
járnak, mint te? Ma jussanak eszedbe

ezek a társaid, amikor a cipődet
húzod. Mondj el értük egy imát!

Senki ne keresse
csak a maga
javát, hanem
a másét is.

böjti nap
szerda13.

Fil 2
,4



A szó elszáll, az írás megmarad. A
mai napon, amikor magadhoz veszel

egy tollat vagy ceruzát, jusson
eszedbe a felelősség aziránt, amit
másoknak ígérsz vagy mondasz. A
kimondott szónak ereje van, vedd

komolyan, annak érdekében,
hogy ne bánts meg senkit!

az igen legyen igen,
a nem pedig nem,
ami pedig túl-
megy ezen, az a
gonosztól van.

böjti nap
csütörtök14.

M
t
 5

,3
7



Ma, amikor megpillantasz egy
szemüveget, akár a sajátodat, akár
másét, jusson eszedbe, hogy vannak
olyan élethelyzetek, amikor tudnod
kell a másik "szemüvegén" keresztül
szemlélni a világot. elfogadni azt,

ha valamiben különbözik
a véleménye a tiedtől.

böjti nap
péntek15.

Törekedjetek arra,
ami jó minden
ember szemében.

Róm 12,17



Ti vagytok a
világ világossága.
A hegyen épült
várost nem
lehet elrejteni.

A mai napon, amikor felkapcsolsz
egy lámpát, jusson eszedbe, hogy

feladatod van a világban:
Keresztény emberként meg-

világítani, és rávilágítani a
krisztusi útra. Jobbá válni,

és jobbá tenni másokat.

böjti nap
szombat16.

Mt 5,14



Amilyen mértékkel mérsz,
olyannal kapod vissza.

Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal

fognak majd fölöttetek is ítélkezni.

Amilyen mértékkel mértek, olyannal

fognak majd nektek is visszamérni.(Mt 7,2)
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3.
Miért vagy benne biztos,

hogy te tisztán és
világosan látsz mindent?

Miért nem tudod az
ítélkezést Istenre bízni?

Nem a te dolgod, hogy
kiszabd, ki mit érdemel!

Vigyázz, hogyan viszonyulszembertársaidhoz! Úgy bánjvelük, ahogy szeretnéd,hogy veled is bánjanak!



 figyelj a
viselkedésedre,

magatartásodra!

4.

a következő héten:



Ma, valahányszor felhúzod a
cipzárod, jusson eszedbe, hogy

amikor téged húznak fel, mindig a
békét képviseld! Sose távolodjon
el a lelked annyira a másikétól,

hogy kiabálni kelljen neki.

Isten békéje, amely
minden értelmet
meghalad, megőrzi
szíveteket és
értelmeteket.

böjti nap
hétfő17.

F
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Ma, amikor húzod a zoknid, jusson
eszedbe, hogy nem baj, ha

alkalmanként földhöz ragadt vagy,
és ragaszkodsz a jól bevált

dolgokhoz!  Igyekezz előremutatóan
gondolkodni, de ne rugaszkodj el a

valóságtól! A fejlődésnek van
határa, a jobbá válásnak nincs!

aki a legnagyobb
közöttetek,
olyan legyen,
mint a legkisebb.

böjti nap
kedd18.

Lk 22,26



Az információ bőségének zavarában
szenvedsz? MA, valahányszor leülsz a

laptopod vagy számítógéped elé, jusson
eszedbe szelektálni. Iktasd ki a

haszontalan, ostoba tartalmakat.
Keress olyan felületeket, amelyek

valódi értéket közvetítenek! Láss túl a
képernyőn, és igyekezz tájékozott lenni,

de a tudásoddal, intelligenciáddal
ne alázz meg senkit!

Ó, ti együgyűek,
legyetek okosak
végre, és ti
balgatagok,
térjetek
már észre!

böjti nap
szerda19.

Péld

8,5



Az ÚR megőriz
téged minden
bajtól, megőrzi
életedet.

Ma, valahányszor kinyitod a hűtőt,
jusson eszedbe a higgadtság kegyelme.
Jegyezd meg: sosem szabad nagy erejű

döntést hozni, véleményt formálni
akkor, amikor ideges vagy, és akkor,

amikor nagyon boldognak érzed
magad!  Hűtsd le magad!

böjti nap
csütörtök20.

Zsolt

121,7



A mai napon, amikor asztalhoz ülsz,
jusson eszedbe két szó: "egyenes" és
"felszín". Törekedj  arra, hogy az
egyenesség mindig legyen az életed

része, a felszínességet pedig
messziről kerüld el.

Világosság támad
fel az igazra, és
az egyenes-
szívűekre öröm.

böjti nap
péntek21.

Zsolt 97,11



A mai napon, valahányszor ránézel a
televízióra, jusson eszedbe a
képmutatás bűne. Te napjában

hányszor állítasz magadról olyat,
ami nem is igaz? Vagy viselkedsz

másokkal úgy, hogy közben nem vagy
hiteles? Ne áltasd sem magad,

sem a környezeted!

böjti nap
szombat22.

Minden
gazdagságnál
nagyobb öröm,
ha intelmeid
szerint élhetek.

Zsolt 119,14



Aki másnak vermet
ás, maga esik bele.

Aki az igazakat gonosz útra

viszi, beleesik a saját vermébe;

a bűnteleneknek jóban lesz

részük. (Péld 28,10)
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Ha keresztbe tesznek aszámításaidnak, sose abosszúállás vezéreljen! 4.
Imádkozz egy számodra

nehéz emberért,
élethelyzetért!



Vizsgáld felül,
hogyan éled az életet,
a  mindennapokat!

5.

a következő héten:



Örüljetek
az Úrban
szüntelenül!

Éreztél már irigységet más élete
iránt? Ne tedd! MA, valahányszor

tükörbe nézel, mosolyogj, és
tekints magadra is úgy, mint
Isten teremtett csodájára!
Adj hálát azért, ami a tiéd,
és ne kívánd más életét élni!

böjti nap
hétfő23.

4,4

Fil



Ma, valahányszor megragadsz
egy kulcsot - legyen az a

lakásodé, a szobádé, az autódé,
az irodádé, a szekrényedé -

gondolj arra, hogy Isten milyen
lehetőségeket nyitott meg

az életedben.

Íme, az ajtó
előtt állok,
és zörgetek!

böjti nap
kedd24.
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Vannak dolgok, amelyeket a szőnyeg
alá sepersz? Ma, valahányszor

rálépsz egy szőnyegre, gondold át,
hogyan viselkedsz nehéz helyzetekben.
Bátran keresed a megoldást, egyenesen

és tisztán kommunikálsz? Vagy a
háttérben panaszkodsz és elodázod a
szükséges lépéseket? Van rendezetlen
ügyed? Próbálj meg pontot tenni rá!

amit megköttök a
földön, a mennyben
is meg lesz kötve, s
amit feloldotok a
földön, a mennyben
is fel lesz oldva.

böjti nap
szerda25.

Mt 18,18



Nem lehetsz folyton folyvást
elégedetlen! Ma, amikor megnyitod,

majd elzárod a csapot, jusson
eszedbe, hogy vannak helyzetek,

amikor tudnod kell nemet mondani,
tudnod kell határt szabni az

igényeidnek. Mindig vedd figyelembe
az aktuális életstátuszod, amikor

többre vagy kevesebbre vágysz.

Bízzál az ÚRban
teljes szívből,
és ne a
magad eszére
támaszkodj!

böjti nap
csütörtök26.

5
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d



mindig tovább! A mai napon, vala-
hányszor megpillantasz, megfogsz

egy kilincset, adj hálát azért, hogy
Isten sosem az elbukásaidat tartja
számon, hanem az újrakezdéseidet.

Ragadd meg a lehetőségek
kilincsét, és bízz Isten tovább-

lendítő kegyelmében!

légy erős és bátor
szívű, reménykedj
az ÚRban!

böjti nap
péntek27.

Zsolt 27,14



Ma, amikor kihúzol egy fiókot, jusson
eszedbe a mértékletesség. Mérlegeld,

hogy életed mely fiókjai üresek és
rendezettek, és melyek azok amelyek

túlzsúfoltak és túlfeszítettek?
Mi az, ami még belefér az életedbe,

és mi az, amitől akadozik a
hétköznapod gördülékenysége?

Aki sokat gyűjtött,
nem bővelkedett,
aki meg keveset,
nem szűkölködött.

böjti nap
szombat28.

2kor
8,15



Mindennek megvan
a maga ideje.

Mindennek megvan az órája,

és minden szándéknak a maga

ideje az ég alatt. (Préd 3,1)

Könnyen káosz alakul ki az
életedben, ha felcseréled a
szerepeket, a teendőket, a

vágyakat! Minden élet-
szakasznak van funkciója,
tedd azt, ami aktuálisan a

dolgod! A lelked pedig jelezni
fog, hogy a helyeden vagy-e!

a megfelelő időben amegfelelő emberekkelhelyesen cselekedj !
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5.



Figyelj Istenre,
figyelj az imádságra!

6.

a következő héten:



Amikor
imádkoztok, ne
szaporítsátok a szót.

Ma, amikor megpillantod az ágyad,
megébredsz vagy aludni készülsz,

imádkozz. Még ha csak egy szó
erejéig is, de adj hálát a mögötted

és előtted álló napért. közben
pedig ne feledd azt sem, hogy
az imádság szeretet nélkül

magadnak valóvá tesz.

böjti nap
hétfő29.

Mt 6,7



böjti nap
kedd30.

Ma, amikor szembetalálkozol
egy könyvvel, jusson eszedbe a
Szentírás, a "Könyvek könyve".

Tudtad-e, hogy a Biblia a
legnagyobb példányszámban

kinyomtatott könyv a világon?
És hogy ennek ellenére mégis

zuhanórepülésben van
az olvasottsága?

S az Ige
testté lett, és
közöttünk élt.

Jn 1,14



Ma, amikor a telefonod után
nyúlsz, jusson eszedbe

Istent is felhívni
legalább egy köszönés vagy

egy köszönet erejéig.

Keressétek az Urat,
amíg megtaláljátok,
hívjátok segítségül,
amíg közel van!

böjti nap
szerda31.

Iz 55,6



Isten, én Istenem,
téged kereslek,
utánad szomjazik
a lelkem!

A mai napon, valahányszor magadhoz
veszel egy poharat, iszol egy kortyot,

gondolj azokra az emberekre, akik
valójában Istenre szomjaznak,

mégis más pótlékkal töltik be ezt a
hiányt. Imádkozz értük, hogy

megtalálják a valódi értéket,
megtalálják Istent!

böjti nap
csütörtök32.
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Kértél-e már imáidban olyat, ami nem
valósult meg, és ezért nagyon hálás
vagy? Ma, amikor kidobsz valamit a
szemetesbe, adj hálát azért, hogy

Isten mindig tudja, hogy melyik
kéréseid az igazán szükségesek a

számodra. Ezért ne méltatlankodj,
ha valami nem valósul meg! 

Ezért így
imádkozzatok...
Legyen meg a
te akaratod...

böjti nap
péntek33.

Mt
6,
9-10



Az Úr
gondoskodik.
Ma ezt mondják:
Az Úr hegyén a
gondviselés.

"Erre varrjál gombot!" Szoktál
hasonlóképpen értetlenül állni
dolgok előtt? Ma, valahányszor

megpillantasz egy gombot a ruhádon,
tudatosítsd magadban, hogy nem kell
mindent értened, ami történik. Hagyd

Istent munkálkodni anélkül, hogy
rögeszmésen keresnéd mindennek a

miértjét. Bízz a Gondviselőben!

böjti nap
szombat34.

1Móz 22,14



Ami volt, az lesz újra, és ami

történt, az történik megint:

semmi sem új a nap alatt.(Préd 1,9)

Istennek olyan sok
okot adtál már, hogy
ne szeressen, mégis

szeret téged. Ezért az
örömöd mindig legyen
valódi, és ne gyárts
belőle hétköznapi

műmosolyt!
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Nincs új a Nap alatt.
Jézus Krisztustegnap, ma  és mindörökké  ugyanaz.
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Figyelj a bűnökre
és a bűnbánatra!

7.

a nagyhéten:



Ma, amikor fésülködsz, jusson
eszedbe mennyire káros dolog a

hiúság. Ha nincs benned szeretet és
alázat, akkor a szépség

nevetségessé tesz, a sikered pedig
arroganciát szülhet benned.

Öndicséret helyett mindig adj
hálát és tudd, hogy ha mások

rosszindulattal kritizálnak vagy
átnéznek rajtad, Istennek akkor is

van gondja rád!  

Nektek pedig még
a hajatok szála is
mind számon
van tartva.

böjti nap
nagyhétfő35.

Mt 10,30



Rosszért rosszal
senkinek
ne fizessetek.

Ma, valahányszor előveszed a pénz-
tárcád, ne feledd hogy minden

eszközt lehet rossz, jó vagy jobb
célra használni. Figyelj arra, hogy

ne a pénz határozza meg az életed
vezetését, és ne feledd, hogy
szeretet nélkül a gazdagság

könnyen zsugorivá, a hatalom
pedig zsarnokká tehet.

böjti nap
nagykedd36.

Róm 12,17



Ma, valahányszor kezedbe fogod, vagy
válladra veszed a táskád, bízz benne,

hogy Isten mindig olyan terhet helyez az
életedbe, amellyel tudja, hogy képes

vagy megbirkózni. Amikor pedig leteszed
a táskád, adj hálát az üdítő érzésért,

amit akkor érzel, amikor megszabadulsz
egy-egy teher nyomásától.

Az én igám édes,
és az én terhem
könnyű.

böjti nap
nagyszerda37.

Mt 11,30



Ma, valahányszor helyet foglalsz
egy széken, gondolj arra, Isten

hányszor tartott már meg téged a
bajban, hogy ne kerülj padlóra.

Hányszor adott tartást,
amelyért hálás lehetsz?

Mindaz, aki
hisz benne,
meg nem
szégyenül.

   böjti nap
nagycsütörtök
38.

Róm 10,11



A mai napon, valahányszor megmosod
a kezed, jusson eszedbe, hogy Isten

milyen nagyvonalú: nem hánytorgatja
fel bűneidet, nem rója fel hibáidat.

Merd elfogadni ezt, és az őszinte
bűnbánat lépései után, ne
ostorozd tovább önmagad!

Teljesen mosd le
rólam bűnömet, és
vétkemtől tisztíts
meg engem!

böjti nap
nagypéntek39.

Zsolt 51,4



Éheznek az emberek a valód értékekre,
mégis mindenből mű dolgot gyártanak.
Mű  ételek, mű szépség, mű érzelmek,
mű mosoly. Ma, amikor előtted van

a tányérod, mondj el egy imát a
világért, hogy az örök értékek vegyék
át a helyet a futószalagokon. Tápláld

a környezeted lelki felüdüléssel!

Törd meg az
éhezőnek
kenyeredet!

     böjti nap
nagyszombat
40.

Iz 58,7



r
i
s
z
t
u
s
 
f
e
l
t
á
m
a
d
t

Te már veszítettél el vagy rongáltál
meg olyan tárgyat, amelyet kölcsön-

kaptál? Milyen érzés volt visszaadni? 
 József Attila egyik művében azt írja,

hogy "az meglett ember...ki tudja,
hogy az életet halálra ráadásul kapja,

s mint talált tárgyat visszaadja
bármikor - ezért őrzi meg." Ez az idézet
arra hív meg, hogy elméddel és szíved-
del is tudatosítsd földi életed fontos-

ságát és korlátait. Bánj szépen az
élettel, ne tékozold el, hanem sáfár-
kodj jól a képességeiddel azért, hogy
amikor a Teremtőnk magához szólít,
örömmel állj meg előtte, és úgy add

vissza életedet, mint a tárgy, amelyet
felhasználtál a feladatra, nem pedig

hagytad a polcon porosodni. És még ha
néha el is romlott, mert nem rendel-
tetésszerűen alkalmaztad, akkor is

mindig igyekeztél megjavítani. Ne
feledd, hogy a földi életünk az

érdemszerzés ideje! Feladatot kaptál,
amelyet lehet jól, de még jobban is

végezni. Ez utóbbira törekedj mindig,
ebben erősítsen a megváltás öröme!
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!Áldott ünnepet kívánunk!



Jegyzeteim
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"Semmiért se aggódjatok,
hanem imádságban és könyörgésben
mindenkor hálaadással tárjátok fel
kéréseiteket Isten előtt." (Fil 4,6)


