
 

                     Hétfői imaóra: 2021. február 22, este 20:00 
               Ebben az időpontban mindenki, aki bekapcsolódik, otthon imádkozik.   

 

 

 

Ének: 42 zsoltár- Mint a szép híves patakra                               IgeolvasásLukács 7, 1-10  
          Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement 

Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt, és 

haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és 

mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték: Méltó arra, hogy megtedd 

ezt neki, mert szereti népünket, ő építtette a zsinagógát is nekünk. Jézus pedig elindult velük. 

Amikor már közel járt a házhoz, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki: Uram, ne 

fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért magamat sem tartottam 

méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is 

hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok az 

egyiknek: Menj el – akkor az elmegy; és a másiknak: Jöjj ide – akkor az idejön; és ha azt 

mondom a szolgámnak: Tedd meg ezt – akkor az megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, 

elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz: Mondom nektek, 

Izráelben sem találtam ekkora hitet. Amikor a küldöttek isszatértek a házba, a szolgát 

egészségesen találták. 

 

Ima  
      Mindenható Urunk, Istenünk, kérlek, állíts meg egy csöndes percre a nap végén, hogy 

elmondhassam neked a legbelsőbb gondolataimat. A legfontosabb ezek közül, hogy hálás 

vagyok, hogy te szeretsz engem és gondoskodásoddal, áldásoddal veszel körül. Uram, tudom, 

hogy ebből a szeretetből tudok igazán áldott módon élni, s lelkem szereteted által tud megújulni.  

Kérlek erősítsd bennem a bizalmat, hogy követni tudjalak, s neked szentelve az egész éltemet 

tudjalak mindig magasztalni! 

      Urunk, fohászkodunk gyülekezeteinkért, egyházunkért, annak minden tagjáért, Kérünk 

téged, hogy erősítsd meg választottaidat hitben, irántad és egymás iránit szeretetben.  

      Imádkozunk azokért, akik valamilyen betegségben szenvednek, kérünk, hogy adj nekik 

türelmet nehézségeik elviseléséhez, és amennyiben lehet, adj nekik gyógyulást. /név szerint/ 

Urunk, imádkozunk azokért, akik szerettüket veszítették el az utóbbi időben, s lelkük gyászban 

és fájdalomban van, kérünk, vigasztald őket, és add, hogy elhunyt hozzátartozójukra téged áldva 

gondoljanak, hálásan emlékezzenek az együtt töltött időre, beszélgetésekre, ölelésekre.   

     Urunk, imádkozunk hozzád, mert neked hatalmadban van megállítani ezt a világjárványt is. 

Tehozzád fohászkodunk, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Kérünk, adj vezetőinknek 

bölcsességet az intézkedésekben, minden embernek felelősséget a rendelkezések megtartásában, 

hogy akik megkapták a vírust, ne fertőzzenek meg másokat akarva, vagy akaratlanul.  

Kérünk járványban lévő betegnek adj reménységet a gyógyulásra, adj kitartást a nehézségek 

elviselésére, vedd el belőlük a haláltól való félelmet. Hozzád fohászkodunk, hogy óvd meg ezt a 

világot a sok-sok járvány okozta áldozattól. 

      Urunk, tudjuk, hogy mindezt azért bocsájtottad ránk, mert bűneink megszaporodtak, az 

önzőségünk megnövekedett, és a benned való hitet elhagytuk. Kérünk, adj bűnbánatot ennek a 

világnak, add, hogy terád tekintsen és téged tartson megváltó Istenének minden teremtmény.  

      Urunk, köszönjük, hogy neked terved van ezzel a kicsiny gyülekezettel a péderi és jánoki 

reformátusokkal, köszönjük, hogy még vagyunk, és ennek a közösségnek a kis magja szívén 

viseli a gyülekezet többi tagját, hitét, sorsát, hozzád való tartozását. Add, hogy ahogy eddig is, 

ezután tudjuk imában hordozni azokat, akik eltávolodtak a közösségtől, a benned való hittől, 



elidegenedtek a templomtól, akiknek a te neved semmit nem jelent. Kérünk téged, hogy gyújts 

tüzet a szívükben, hadd érezzék meg, hogy Te mindenkit szeretettel fogadsz, hadd érezzék meg 

megváltó kegyelmedet, s azt, hogy a gyülekezeti közösség szeretettel várja őket a gyülekezeti 

alkalmakra, amikor a templomok és az istentiszteleti lehetőségek újra adottak lesznek. Kérünk, 

addig engedd, hogy bekapcsolódjanak a közösségi életbe az kiküldött istentiszteleti szövegek és 

az imaórák által, a gyülekezeti honlap látogatásával, ahol Istentiszteleteket hallgathatnak, és a 

facebookos gyülekezeti csoport által, akik áldozatos odafigyeléssel gondolnak egymásra és a 

gyülekezet többi tagjára.  

Urunk, hálát adunk neked a gyülekezeti terem megépüléséért, s minden felújításért a parókia 

épületén. Köszönjük a támogatást a gyülekezeti tagok anyagi támogatását és áldozatos 

munkáját. S hálát adunk a templom felújításáért is, azért, hogy te figyelmed középpontjában 

tartod, s látjuk rajta a te áldásodat.  Köszönjük, hogy adtál lehetőséget, gyülekezeti és 

gyülekezeten kívüli támogatókat. Köszönjük, hogy megóvod ezt a hitélet központjának, de 

történelmi értéknek is, Kérjük, hogy adj majd sok hívő embert, aki meglátogatva ezt az ősi 

építményt megérzi falai között a te áldásodat, hitének megerősödését is.  

Urunk, dicsérünk és magasztalunk Téged, s kérünk, újítsd meg kegyelmedet mindnyájunkon. 

Ámen.  

Mi Atyánk…. 

 

Ének: 134 zsoltár - Úrnak szolgái mindnyájan.. 

/vagy más kedvenc ének/ 

 

 

 


