Dóri 11.b
„Ha látod, hogy összeroskad terhe alatt annak a szamara, aki gyűlöl téged, ne hagyd
magára, hanem segíts neki felállítani!” (2Móz. 23,5)
„…hiszen otthon Erdélyben is vannak olyan ismerőseim, ahol nagymamám él, akik
nem különböztetik meg a magyarokat maguktól es nagyon kedvesek tudnak lenni…
Vagy akár úgy is értelmezhetjük, hogy a románok, akik gonoszan viselkednek a
magyarokkal (szamarak), terhet pakolnak rájuk - mi egy kis segítséggel némi terhet
levehetünk a vállukról akár ezzel az imacsomaggal is…”

Hana 11.a

Évi 11.a
„... Kegyelmes Atyánk! Népek közé szórva, 'Tebenned bíztunk eleitől fogva'! Add:
éljünk egymásért és senki ellen, Bárhol a földön, de Isten-közelben! Szólj ötágú síp,
zengj, magyar ének, Adj hálát az ég nagy Istenének!” (Gárdonyi Zsolt: Magyar ének)
Kérlek Istenem vigyázz a más országban élő magyarokra! Add, hogy ők is
épségben, egészségben, szabadon éljenek! Add, hogy mi, akik ezen a földön élünk,
felismerjük, mikor kell segítséget nyújtanunk abban, amiben kell, és testvéreink tudják,
hogy bármikor, bármiben számíthatnak ránk.
Köszönöm, hogy megismerhettem értékes embereket, akik az első találkozásnál
barátsággal fordultak hozzám, és azóta is tartjuk ezt a kapcsolatot. Remélem, életem
végéig kitartanak mellettem ezek az emberek, és én is jó benyomást keltettem bennük.
Ámen

Lilla 11.a
„A lelki adományok ugyanis különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok
is különfélék, de az Úr ugyanaz.” (Pál első levele a korintusiakhoz 12,4-5)
Istenünk! Még ha néha nehéz is látni a dolgok jó oldalát, tudjuk, hogy azok mindig
okkal történnek. Ezért hálásak vagyunk, hogy a nehézségek által adsz közös célt, amiért
együtt, egységben küzdhetünk. Kérünk, adj nekünk erőt küzdelmeinkben, hogy
továbbra is teljes energiabefektetéssel tudjuk az Ügyedet szolgálni, és segíts minket
abban, hogy felismerhessük az egység fontosságát, mert tudjuk, hogy együtt sokkal több
mindenre vagyunk képesek. Köszönjük, hogy végigkísérsz minket ezen a göröngyös,
ugyanakkor csodálatos úton! Ámen.

Kristóf 11.a
Kéz a kézben
Aranyozott fellegek kik éltetitek szívemet
Bársonyos vizek kik ápoljátok lelkemet
És minden mit kaptunk, hogy magzatja
Megfogantasson, hogy talán véresen és fázón
De megszülessen s itt legyen
Bár testünk apró, de a szeretetnek mi benne van
Egy kicsinyes vonal nem áll ellent, talán csak eltakar
És Ő kinek szeretete a legek fölött is első
Kinek belévetett hite segítőkezet nyújt
Mutatja az utat, hogy mikor s merre tarts
Légy erős mindig hiszen bármi lesz Ő fogja a kezed, tűr és elvisel
Hisz az Úr a te hazád
Hát csak higgy és bízva bízzál
Mert nincs más mit magaddal vihetsz
Az Úr a te hazád bárhol vagy e világon
És tudd, hogy nem vagy egyedül, én legszebbik virágom
Én legszebbik virágom,
Bárhol vagy e világon

Trianon…
Enyém ez az ország, lsten ajándéka
itt e földi létben, Kárpát-medencében,
egy és oszthatatlan haza a magasban,
egy test és egy lélek az Úr kegyelméből!
Csonka Magyarország, emeld fel az arcod!
Tekints fel az égre, mindenség Urára!
Egyetlen titka van feltámadásodnak,
ha hittel követed a megváltó Krisztust.
Áldás a reformáció költőinek modorában

Bence 11. a
Kedves Anyaországtól elszakadt Testvéreink, Diáktársaink, Embertársaink!
Dédszüleim révén személyesen is érintett vagyok a Trianonban aláírt szerződés által
okozott fájdalmakban. Anyai dédszüleimet Erdélybe és Vajdaságba szakította el a
döntés, amit mai napig szomorúan emlegetnek. Édesanyám erdélyi magyarként nőtt fel,
és bár én már Magyarországon születtem, a mai napig szoros kapcsolatot ápolunk a
határon túli magyar rokonainkkal. Nagyváradon és Kolozsváron is otthon érzem magam
és minden alkalommal megcsodálom a régen még magyar városok szobrait, templomait,
épületeit. De legjobban az embereit szeretem. Teljesen másképp viszonyulnak
egymáshoz, mint itthon az emberek és az ottani összetartáshoz foghatóval még nem
találkoztam.
Ezért ezt az imát a romániai magyarságnak ajánlom fel: legyen az kézdivásárhelyi,
nagyváradi, zilahi vagy szatmárnémeti.
Édes Jó Urunk, mennyei Atyánk!
100 éve már, hogy a nagyhatalmak elhamarkodott döntését nyögi a magyar népünk.
Trianon minden magyar szívben mély sebet hagyott, s az újszülöttek is már ezzel a soha
be nem gyógyuló sebbel születnek a határokon túl. Az öregek és fiatalok egyaránt
könnyező szemmel éneklik a Himnuszt, amit évekig el sem lehetett énekelni a határon
túl. A székely testvéreink félve tehetik ki a székely zászlót egy olyan földre, ami mindig
a sajátjuk volt, mert ezért is büntetést rónak ki rájuk.
A román kormány június 4-én ünnepelni akar, holott a mi határokon túlra szakadt
testvéreink számára ez a legszomorúbb nap.
Édes jó Atyánk, te látod a szívek mélyét és tudod az agyakban a gondolatokat. Te
ismered az emberek szándékait és cselekedeteit előbb, mint ahogy azt ők ismernék. Ne
engedd Atyánk, hogy számodra nem tetsző cselekedetek szülessenek, s a te
bölcsességedet ültesd bele ezen emberek szándékaiba, gondolataiba is.
A mostani helyzet ellenségeket is szül a szomorúság mellett, hiszen a román
emberek megalázó, méltatlan helyzetekbe hozzák a magyar testvéreinket. Urunk,
kérjük, adj békességet és megértést a szívükbe, elfogadást és helyezz bele szeretetet a
háborúskodás helyére. Kérünk téged mennyei édes Atyánk, hogy védelmezd a határon
túli testvéreinket, diáktársainkat, családjaikat és barátaikat. Adj bölcsességet a
vezetőknek, románoknak és magyaroknak egyaránt, hogy békés úton tudják rendezni
ezt a feszültségteli időszakot. Add, hogy világosan láthassák, mit kell cselekedniük és
olyan tárgyalást tudjanak folytatni, ami mindkét nemzet számára a megbékélést és a
barátságot hozza el.

Oltalmazd édes jó Urunk az elszakított magyarlakta területeken élőket, védd meg
őket a megalázó és méltatlan helyzetektől, hogy több ezer éven át továbbra is itt
maradhasson a magyar nemzet a Kárpát-medencében.
Kérünk mennyei jó Atyánk, hallgasd meg könyörgésünket, áldd meg az ő életüket
és a miénket is, hogy barátságban és támogatásban sokáig foghassuk egymás kezét az
elszakított határok ellenére is! Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket, a te
egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Zsófi 11.a
„Fiam! Az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a
te elméd.” (Példabeszédek 3,1)
Az életünk során kapunk különböző feladatokat. Feladatokat, amiket meg kell
oldanunk, teljesítenünk kell, vagy legalább is ajánlott. Kapunk célokat és álmokat,
amikért hajtunk, küzdünk, hogy valóra váltsuk azokat. A körülmények szinte mindig
változnak. Néha nehezítik néha, könnyítik a dolgunkat. A társaink nagy része is
cserélődik. Hétköznapok során sokszor kell szembesülnünk azzal, hogy semmi sem
állandó.
Nekem ezeken a napokon ad erőt ez az igeszakasz. Igenis van, ami állandó.
Teremtőnk szeretete, gondoskodása, tanítása örök érvényű. Itt lesz velünk mindig,
bármit is kapunk küldetésként.
Ezek mellet, társakat is biztosít nekünk. Van, hogy egy házastársat, legjobb barátot
és van, hogy egy nemzetet állít mögénk, ami támogat minket és összetart, akkor is,
amikor nem minden úgy alakul, ahogy eltervezzük. Ne szomorkodjuk, mert ha mi,
magyarok összetartunk, Isten ebben is mellénk áll!

Juli 11.b
„Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket
méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a
hit minden erejével, hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és
ti is őáltala a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.” (2Thessz 1,11-12)

