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Abban az id ben voltak olyan emberek, akiknek tetszett, 
hogy lássák a többiek, amikor adakoztak és imádkoztak. 
De Jézus azt mondta, hogy  Istennek ez  így nem tetszik.

Jézus ugyanis azt mondta: a mikor imádkozol, menj be a te bels szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te 
Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván . Íme itt van a legszebb ima, melyet 
Jézus hagyott számunkra:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;

jöjjön el a te országod, 
legyen meg a te akaratod, 

amint a mennyben, úgy a földön is. 
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; 

és bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkez knek; 
és ne vigy minket kísértésbe, 

de szabadíts meg a gonosztól. 

Mihályi László romániai gen4 meséli: Egy nap 
Melánia n vérem nagyon ideges volt, mert 
másodszor kellett mennie vizsgázni a jogosítványért. 
Apu azt mondta, hogy ha nem sikerül átmennie a 
vizsgán, akkor nem fogja fizetni egy újabb vizsga 
árát. Azt gondolta, hogy a n vérem nem tanult eleget.

A vizsga napján ahogy a n vérem elment, én és 
anyu együtt imádkoztunk érte. Majd azt mondtam, 
hogy ha nem sikerül, akkor odaadom az összes 
megspórolt pénzemet egy újabb vizsgára.

Mikor megérkezett a n vérem, nagyon örült, mert 
sikerült a vizsgája és megkapta a jogosítványát. Én is 
nagyon örültem, hogy a n vérem nem aggódik tovább. 
Utána felajánlottam a pénzemet az algériai szegény 
gyerekekért.
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