
Mi Atyánk

Ének: Ó, terjeszd ki... 

2. Ó, mosson meg az értem bőven hullt drága vér!
Új lélekért könyörgök, újult akaratért.
Kicsik, nagyok mind kérünk: őrködj vigyázva ránk!
Békességedbe térünk: Te áldd meg éjszakánk!

Áldás: „Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. 
Ne hagyjon el bennünket és ne vessen el magától! 
Hajlítsa magához szívünket, hogy mindig az ő útjain járjunk...” 
1Kir 8,57-58a

Áldás, békesség! Csendesedjünk el, énekeljünk, imádkozzunk együtt
kedd esténként mindenki a maga otthonában!

Imaóra 2021. január 26. 17. óra

„Bár mi nem kerestük Istent, Ő keresett bennünket, hogy mi is 
kereshessük.” Szent Ágoston

Ének: 508. dics. 1-4. v. Nagy hálát adunk...

Imádság (a magyar kultúra napja alkalmából egy költőtől):

Dsida Jenő: A gyöngék imája

Jó Uram, aki egyként letekintesz
bogárra, hegyre, völgyre,

virágra, fűre, szétmálló göröngyre, –
Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz

csak nagyon-nagyon gyönge.

Mert pókháló és köd a szív,
selyemszőttes az álom,

pehelykönnyű és szinte-szinte semmi
s én erőtlen kezem

még azt sem tudja Hozzádig emelni.

De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
ami az Óceánnak

legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz,

csak gyönge, nagyon gyönge.

Gondolkozzunk el azon, hogy mire vágyunk most a legjobban? Mi az, 
amiért már régóta vagy amiért mostanában kitartóan imádkozunk? (Le is
írhatjuk ide a lapra.)



Igeolvasás: Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom 
nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, mert maga az Atya 
szeret titeket… János 16,26-27

Áhítat: (Közelebb hozzád! Áhítatok minden napra) 

Megtérésünkkor  nem  csak  bűneinket  bocsátotta  meg  Isten,  hanem
gyermekeivé is fogadott minket. Azóta a nagy Isten szerető Atyánk, aki
nekünk otthont készített a mennyben. Bár gondolatban gyakran időzünk
ott, test szerint még itt vagyunk, úton vagyunk. 

A mennyei  Atya  szeretetéből erre  a  hazavezető  útra  is  gondolt,  és
mindazt rendelkezésünkre bocsátja, amire ehhez szükségünk van.

Először is elküldte nekünk a Szentlelket, miután az Úr Jézus visszament
a mennybe. Ő a mi Szószólónk és Vigasztalónk. Pártfogónk, aki átveszi
ügyeinket, míg mi, mint hívők, gyarlóságban járjuk utunkat. Ő a kegyes
élethez  is  az  erő.  Ő társunk  az  imádságban  is.  Róla  olvassuk,  hogy
„nálatok lakik és bennetek marad” (János 14,17). 

A mai  igevers rámutat az Atyának még egy további  gondoskodására:
minden ügyünkre nyitott füle van. Nincs olyan, amit gyermekeként ne
mondhatnánk  el teljes  bizalommal  a  mennyei  Atyának.  „Ha  valamit
kértek  az  én  nevemben,  megadatik  nektek.”  (János  14,13)  Mindent,
amiről  tudja,  hogy  jó  és  hasznos  számunkra,  odaajándékoz  nekünk;
„mert maga az Atya szeret titeket…” (János 16,27)

Végül a mi haza vezető utunkon szükséges, hogy megőriztessünk, mert
a  minket  körülvevő  világ  tele  van  veszélyekkel.  Erre  is  gondja  van.
Napról napra megtapasztalhatjuk az Atya megőrző kegyelmét. 

Gondolkozzunk el és idézzük fel legutóbbi olyan élményünket, amikor
imádságunk úgy talált meghallgatásra, hogy Isten teljesítette kérésünket!

Adjunk hálát  Isten  válaszáért  és  megtartó kegyelméért!  Imádkozzunk
továbbra is kitartóan! Ámen.

Imádság: Mennyei Atyám! 
Nem kérek tőled sem egészséget, sem betegséget, 
sem életet, sem halált, 
de azt kérem, hogy egészségem és betegségem, 
életem és halálom a te dicsőségedet 

és az én lelki előrehaladásomat szolgálja.
Csak te tudod, mi van hasznomra. 
Bocsásd meg gyakori zúgolódásomat, értetlenségemet! Ámen. 
(Forrás: Visszhang - imádságok, olvasmányok)

Ének: 256, 4-6. v. Velem, én szent Atyám...

Személyes imádságok: 
Hálát adunk: 
- Isten megtartó szeretetéért,
- a meghallgatott és teljesített imádságokért,
- a Szentlélek bátorító és megerősítő jelenlétéért.
Könyörgünk:
- Isten árassza ki megtartó kegyelmét ránk és mindazokra, akikért 
imádkozunk,
- a betegekért (azokért, akikről tudunk, név szerint is),
- azokért, akik a COVID 19 miatt betegedtek meg vagy veszítették el 
szerettüket,
- a járvány elmúlásáért és azért, hogy minél több ember megkaphassa az
oltást,
- bajba jutott emberekért, családokért (azokért, akikről tudunk, név 
szerint is),
- gyászoló testvéreinkért (különösen: Magyar László családjáért és Nagy
László /Tatabánya/ hozzátartozóiért),
- templomunkért és gyülekezetünkért,
- minden keresztyén közösségért, hogy megmaradjunk a hit egységében,
- családtagjainkért
- és magunkért, hogy megmaradjunk Isten szeretetében és teremni 
tudjuk a Lélek gyümölcseit (szeretet, öröm, türelem, szívesség, jóság, 
szelídség, békesség, hűség, önmegtartóztatás), 
- egyéb: (pl: amiért régóta vagy mostanában kitartóan imádkozunk)…
Az imádság közös befejezése: 
Drága Istenünk, köszönjük a Te nagy kegyelmedet. 
Köszönjük, hogy meghallgatod imáinkat, 
hogy vigyázol szeretteinkre és ránk, 
és megsegíted mindazokat, akik hozzád fohászkodnak. 
Urunk, kérünk, maradj velünk továbbra is,
és nyújtsd segítő szeretetedet minden rászorulónak itt e földön! Ámen. 


