
Imádkozunk.  

Nem csak egyénileg és közösségben imádkozunk, hanem imádságainkat meg is osztjuk egymással.  

Néhányat itt olvashatnak közülük. Isten áldja meg az Önök számára is.  

 

„Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten!... Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy 

lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent.” (Zsoltár 14,1-2) 

Uram, gyermeked vagyok már régóta. Én nem mondanám, hogy nincs Isten – azonban amikor nem 

értelek, kétségbe vonom jelenlétedet, a szívem mélyén nem ez az ősi hang szólal meg bennem? 

Bocsáss meg, kérlek! 

Olyan különös, hogy Te nem azt mondod értelmesnek, aki téged követ, aki vakon hisz benned, hanem 

azt, aki keres Téged. Igazad van. Hiszen aki keres Téged, az kifejezi, hogy töredékes az ismerete Rólad, 

hogy folyton Rád van szüksége, hogy ő nem birtokolja az Igazságot, de egyre jobban vágyik rá – azaz 

vágyik Rád. Ilyen életre vágyom Uram!  

Ezért gyermeked szavával kérem: 

„Csak attól ments meg, keresők Barátja, 

Hogy ne nézzek se előre, se hátra. 

Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad, 

Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak! 

Ne hagyj Uram, megülepednem, 

Sem eszmében, sem kényelemben. 

Ne tűrj megállni az ostoba van-nál, 

S nem vágyni többre kis mái magamnál..” * 

Ámen.  

(*Sík Sándor: Ments meg, Uram) 

 

 

Drága Uram!  

Halld meg imádságomat, melyben könyörgök azért, hogy halljam és értsem beszédedet; és adj erőt 

ahhoz, hogy azokat cselekedni is tudjam!  

Adj világosságot, hogy a mindennapokban és az életben fontos döntéseimben is tudjam,  

mi az általad helyesnek vélt út és tudjak aszerint cselekedni! Ámen. 

 

 

 

 

Uram!  

Kérlek, segíts meglátni az életemben, mikor cselekszem a hagyományok és elvárások szerint,  

és mikor követem Jézust teljes szívvel, őszintén, és békével a lelkemben!  

Teremts bennem világosságot, keresni és követni akarlak, de olyan nehéz észrevenni és 

megkülönböztetni számomra a jót a rossztól, a helyest a helytelentől.  

Segíts felismerni, és a helyes utat választani, megtartani. Ámen.  

  

 

 



 

Uram!  

Te látod a gondolataimat, Te ismersz, Te tudod, mi az amit hiszek, amit vallok. És Te látod a 

gyengéimet, a bizonytalanságomat. Körülnézek a szűkebb és tágabb környezetemben, és kérdések 

sora ébred bennem. Névtelen kis gyülekezeti tagként, mi az én feladatom? Hol a helyem? Mit bízol 

rám? Mit bízol az egyházi vezetőinkre? Kinek van igaza? Helyes-e az, amit gondolok, amit tudni vélek, 

ami belső hangként jelenik meg? Sokszor olyan biztos vagyok, de bevallom Uram, hogy el is 

bizonytalanodom. Bocsásd meg az én hitetlenségemet! Ugyanakkor tudom, hiszem, hogy Te nekünk 

adod a hit ajándékát, ha azt alázattal kérjük! Könyörgöm Uram, Te adj nekem, nekünk tisztánlátást, 

hogy együtt gondolkodva, együtt imádkozva, gyülekezeti közösségben felismerjük a helyes utat! 

Uram, kérlek, formálj bennünket, hogy felismerjük a mindennapjainkban, hogy az egymás közötti, 

csak saját igazunk bizonygatására való perlekedés hiábavaló. Könyörgöm egyházunk vezetőiért, 

akikre olyan sokat bíztál! Vezesd el őket a helyes felismerésre, hogy a jelenlegi helyzetben 

kimozdulva a megszokásokból, megerősödve hirdessék a Te dicsőségedet!    

Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg, Uram! Ámen!  

 

 

„Meddig sántikáltok még kétfele?”  

Olyan sokszor és oly nehéz választani és dönteni két lehetőség, két út közt.  
 

Uram! 

Vezess engem kérlek, keresni és hinni és bízni akarok Benned, szüntelen és folyamatosan!  

Tudom, hogy általad a hitemmel, amely a Te Szentlelkedtől fakad, soha egyetlen döntés, választás 

nem lehet helytelen, mert Te velünk, velem vagy bárhol és bármi történik.  

Ez a bizonyság segít a kétségeimen úrrá lenni és erőt a legnehezebb helyzetekben is. Fogadd el ezért 

hálámat. Ámen.   

 

 

 
24A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól,  

és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. (Máté 14,14) 
 

Uram! 

Az én életemben a „szél”, ami megijeszt,  

az a bizonytalanság magamban, hogy nem állok helyt, nem tartom el magam, hogy nem vagyok 

szerethető és életem végéig ….. leszek.  

Mikor ezek a szelek elcsitulnak, tudom, hogy erős vagyok és látom magam körül az embereket, akik 

szeretnek és támogatnak...  

Közelebb akarok hozzád kerülni, a kishitűségemet és kicsinyességemet le akarom győzni.  

Mert a „józan”, tiszta pillanatokban tudom, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülök, mindig kiutat 

fogsz mutatni és soha nem lehetek már magányos, mert szeretetem irántad és szereteted irántam 

örök és megváltozhatatlan. Ámen.  

 

 

 
13Mert kétszeres rosszat cselekedett népem:  



engem, a friss víznek forrását elhagytak,  

és víztárolókat vájnak, repedt falú víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. (Jeremiás 2,10) 
 

Istenünk,  

Jézust követve részesülhetünk a legdrágább kincsben napról-napra, újra és újra - ez pedig a Lélek 

gyümölcseit jelenti: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 

önmegtartóztatás. Mindezek, mint a forrás, kiapadhatatlanok lesznek számunkra.  

Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van Tenálad! (János 6,68) Nem akarok, nem akarunk 

máshoz menni. Ígéretedet teljesítsd be rajtunk, hiszen Te mondtad: „Aki hisz énbennem, ahogy az 

Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek.” (János 7,38). Ámen 

 

 

Mindenható Istenem, mi Urunk! 

Hálát adok neked azért, hogy még mindig hozzád fordulhatunk, minden problémánkat eléd tehetjük. 

Köszönöm, hogy ezt közvetlenül megtehetjük! Köszönöm, hogy te világos útmutatást adsz, aminek 

következtében nem vagyunk rászorulva az embertársaink néha hisztérikus és meggondolatlan 

véleményeire. Tudjuk, hogy nekünk nem bizottságokra, válságülésekre, tanácskozásokra, és a saját 

magunk esze által kitalált pótmegoldásokra van szükségünk, hanem egyedül a te általad részünkre 

biztosított kegyelemre, és a szerető gondoskodásodra. 

Uram! Mindezeket tudom, de mégsem tartom be teljes mértékben. Megvallom, hogy sokszor elesek 

a mindennapi küzdelemben, engem is befolyásolnak az emberi vélemények, és nem mindig a te 

akaratod és útmutatásod szerint gondolkodom, hanem a saját utamat járva. Kérlek bocsásd ezt meg 

nekem! Helyezz vissza magad mellé! Adj erőt, és bölcsességet nekünk, de még inkább a te 

gyülekezeteid tagjainak, a vezetőiknek, hogy együtt szolgálhassunk neked úgy, hogy az tényleg a te 

dicsőségedre legyen! Ámen.  

 

 

„…így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? 39Ő pedig felkelt, ráparancsolt a 

szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség 

lett. 40Akkor ezt mondta nekik: Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek?” (Márk 4) 

Uram,  

olyan sokszor elhatalmasodik a félelmem, amely bizonyára hitetlenségemből fakad. De amikor a 

legerősebbek az aggodalmaim és kétségeim, akkor tudlak a legőszintébben keresni, és minden 

alkalommal megnyugvást hoz, ha ki tudom jelenti: „Legyen meg a Te akaratod”, és Rád bízom 

magamat. Amilyen nehéz ezt elfogadni, akkora felszabadulást és nyugalmat hoz ez számomra. Ámen 

 

 

 

„Pedig néhányan ilyenek voltatok:  

de megmosattatok, megszentelődtetek,  

és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.” (1 Korinthus 6,11) 
 

Drága Uram! 

Köszönöm, hogy kegyelmedben részesülhetek Jézus Krisztus és a Te lelked által. Felszabadítottál 

bűneim alól és az igaz útra terelsz. Arra az útra, ahol a legnagyobb felszabadulást a béke és a 

nyugalom jelenti számomra a beléd vetett hit által! Ámen. 
 

 



 

„És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a 

tömlőt vízzel, és megitatta a fiút.” (1 Mózes 21,19) 
 

Isten angyala nem vizet adott előbb, hanem reménységet, lelki támogatást, „ami megnyitotta az 

asszony szemét”. A forrás előtte volt, de nem látta a kétségbeesése miatt. Ha Krisztusban való 

hitünkben megerősödünk, és nem adjuk fel a reményt,  

akkor a szemünk elé kerülhetnek azok a dolgok, amik eddig is ott voltak, csak nem láttuk esetleg saját 

magunktól. 
 

Mennyei Atyám! Áldásod, gondviselésed és kegyelmed milyen sok jelét takarja el előlem 

kétségbeesésem, félelmem, aggodalmaskodásom. Bocsásd meg kishitűségemet, és taníts meg 

Hozzád kiáltani mélységeimből, komolyan véve ígéreted: „Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek 

a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicső-ítem őt.” (Zsolt 91,15) Köszönöm Úr Jézus, hogy a 

kereszthalálodban leszálltál életem legnagyobb mélységeibe, hogy Szentlelked feltámadásod erejével 

kiemelje onnan életemet. Ámen.  

 

 

 

”Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben,  

egész Júdeában és Samáriában,  

sőt a föld végső határáig.” (Apcsel 1,8)  

Teremtő, gondviselő Istenünk! 

Hálás szívvel köszönöm neked, hogy a te tanúddá tettél! Hálás a szívem azért, mert ez azt is jelenti, 

hogy bűneim miatt nem kell leülnöm a vádlottak padjára, és nem kell letöltenem az egyébként 

megérdemelt büntetésemet, hála a Te fiad,  

Krisztus értünk, értem való áldozata miatt! 

Hálás vagyok azért is, mert te nem bíróként nézel rám szigorú tekinteteddel, hanem szerető 

Atyaként, olyan mosollyal, amely egy megtévedt, megfáradt gyermekednek jár! 

Hálás vagyok azért is, mert Fiadon kívül elküldted nekünk pártfogóként, vigasztalóként a te teremtő 

Szentlelkedet! 

Köszönöm, hogy az elmúlt pár hétben is adtál munkát, és életerőt öntesz belém, mert te látod:  

én is csüggedek, aggódok, és rágódom. Tudom, hogy Te nem hagysz el engem, kérlek adj erőt ahhoz, 

hogy én se hagyjalak el Téged! 

Kérlek légy az én családommal is, hogy helyt tudjanak állni otthon, és abban a virtuális világban is, 

amit most használniuk kell! Légy ott Szentlel-keddel a tágabb családommal, add, hogy az édesapám 

elfogadja a Te fiadat Megváltójaként! Légy ott a gyülekezetünk tagjaival is, akikről tudom, hogy nézik 

az online istentiszteleteket, és egyéb alkalmakat, akikkel esetleg telefonon is beszélek,  

de akikről tudom, hogy a közösségben megélt hit hiányzik nekik. Add, hogy az a kitörő öröm, ami 

majd a veszélyhelyzet után be fog következni, szóval az az öröm - Rád mutasson! Kérlek a Te fiadért 

hallgass meg! Ámen. (Szólád, 2020.04.16) 
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