
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. február 2. 17. óra

Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az ÚRban van 
a reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak 
bennük van; ő meg is tart hűségesen mindenkor. (Zsolt 146, 5-6)

Ének: 226. dics. Krisztusom kívüled… 

Imádság Mennyei fény (Hajdú Zoltán Levente) 

Bennem a reménység

mint gyertyaláng,

dereng.

Te pedig mennyei fénnyel

ragyogsz, Istenem,

odafent.

Ami az enyém,

ami én vagyok,

hagyom, 

elengedem.

Ragyogásodra bízom

az életem.

Ámen.

Áhítat: (Karsay  Eszter,  a  Budapest-Gyulai  Pál  utcai  gyülekezet
lelkipásztora)

Orosz  rulettnek  nevezte  a  napokban  valaki  a  koronavírus-járványt,
illetve az azt terjesztő vírust. Orosz rulett – vakmerő „szerencsejáték”,
amikor a hatlövetű forgótáras pisztolyba csak egyetlen golyót tölt valaki,
és úgy céloz vele. Nem lehet tudni, hogy melyik találat lesz halálos. Az
esély egy a hathoz. Aljas és kegyetlen szórakozás az,  ha valakire így
fogják rá a fegyvert…



Talán ilyen ez a világjárvány most? Nem tudjuk, hogy ki és mikor kapja
meg a fertőzést, ki hordozza és kinek adja tovább. Nem tudjuk, hogy ki
marad tünetmentes, mert utólag sem mindig derül ki, hogy átesett-e a
fertőzésen.  Nem tudjuk előre,  hogy aki  megkapta,  annak csak  enyhe
betegséget  okoz,  vagy  halálos  kimenetelű  lesz  számára.  Nem tudjuk
biztosan, mennyire és meddig lesz védett, idővel újra megbetegszik-e.
Aki kórházba kerül, rákerül a lélegeztetőgépre? Ki az, aki hetek múlva
visszatér  az  egészségesek  közé  és  ki  az,  aki  nem?  Talán  saját
erőnlétünktől, óvatosságunktól, a kezelésektől vagy a hitünktől függ?

A középkori pestisjárványba (1347 és 1352 között) az európai lakosság
egyharmada,  más becslések szerint a  kétharmada halt  bele.  Nem volt
védőoltás.  Azok  maradtak  életben,  akiknek  az  immunrendszere
erősebbnek bizonyult a vírusnál, vagy csodálatosképpen nem találkoztak
vele. És ma nehezebb a helyzet? Nem azonnal láthatóak a tünetek, és
vannak tünetmentes fertőzők is, így azt sem tudjuk, hogy pontosan kit,
milyen találkozásokat kellene vagy lehetne kerülni. A védőoltás tömeges
beadásáig marad a védekezés, a járványügyi előírások szigorú betartása:
a maszk szabályos viselése, a távolságtartás és a tömeges összejövetelek
elkerülése. 

Keresztyén hitünk szerint nincsenek véletlenek. Abba  a  hitbe,  hogy  a
teremtő és  gondviselő  Isten  hordozza  a  mindenséget,  nem fér  bele  a
véletlen! Ő nem szerencsejátékos, vallotta Albert Einstein Nobel-díjas
elméleti  fizikus.  Isten  tudja  –  és  csak  Ő tudja-,  hogy  mikor  és  ki  a
következő, akinek ez a próba adatik és azt is, hogy kinek fejeződik be
így  a  földi  életútja.  Életünk  az  Ő  kezében  van,  ezért  nincs  más
reménységünk, mint benne bízni! Ő tudja, hogy mi a terve velünk. A mi
dolgunk, hogy tegyük meg azt, ami rajtunk áll! Nem orosz rulett, hanem
Isten kegyelme az, hogy élünk!

Igeolvasás:  „Én  vagyok  az  a  férfi,  aki  nyomorúságot  látott  az  Úr
haragjának botja miatt. Sötétben űzött, hajtott, ahol nincs világosság...
Keserűséggel  lakatott  jól,  bánattal  itatott.  Kavicsot  rágatott  velem,
hamuba  kényszerített  engem.  Elvette  békességemet,  elfeledtem,  mi  a
jólét. Már azt gondoltam: Nem lehet reménykednem és bizakodnom az
ÚRban!  Üröm  és  méreg  nyomorúságomra  és  hontalanságomra
gondolnom; mindig erre gondol, és elcsügged a lelkem. 

De ha újra  meggondolom,  reménykedni  kezdek:  Szeret  az  ÚR,  azért
nincs  még  végünk,  mert  nem  fogyott  el  irgalma:  minden  reggel
megújul. Nagy a te  hűséged! Az ÚR az én osztályrészem – mondom
magamban –, ezért benne bízom.” (Jer Sir 3, 1-2 és 15-24)

Imádság:  Urunk,  Istenünk,  mivel  tudjuk,  hogy  életünkben  és
halálunkban  is  a  tieid  vagyunk,  ezért  ebben  a  mostani  helyzetben
egyetlen vigasztalásunk az, hogy a te kegyelmed megőriz minket, a te
akaratod nélkül még egy hajszál sem eshetik le a fejünkről, sőt minden a
mi  üdvösségünket  szolgálja.  Tedd  ezt  a  biztos  tudást  erős
reménységünkké most és mindenkor! Ámen.

Ének: 466. dics. Rád tekint már hitem...

Személyes imádságok: 
Könyörgünk:
- hogy Isten áldása legyen mindazokon, akikért imádkozunk,
- a járvány elmúlásáért és a (mielőbbi) tömeges oltásért,
- a bajba jutott emberekért, családokért (azokért, akikről tudunk, név 
szerint is),
- a bajba jutott vállalkozókért, akik a járvány miatt elveszítették 
bevételeiket és megélhetésüket,
- az otthon tanuló diákokért és tanáraikért, különösen az érettségire 
készülő tanulókért,
- a felvételiző nyolcadikosokért, hogy mindenki a számára leginkább 
megfelelő iskolába nyerjen felvételt,
- a betegekért (azokért, akikről tudunk, név szerint is),
- templomunk felújításáért és gyülekezetünk egységéért,
- falunkért, 
- családtagjainkért (név szerint),
- és magunkért,
- egyéb: (bármilyen személyes kérés vagy hálaadás)
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. 


