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A 2020-as és 2021-es év nehézségei felhívták figyelmünket arra,

hogy sebezhetőek vagyunk. Nincs igazi megoldás, csak Jézus

Krisztusban, aki minden betegségünkért, szenvedésünkért

meghalt a kereszten és mindezek felett győzedelmeskedett.

 

Szeretnénk egy imaláncot alkotni, együtt imádkozni Istenhez. Erre

hívunk és bátorítunk Benneteket. 

 

Hogyan tegyük, milyen lehetőségeink vannak?

 

Négy imatémát hirdetünk meg, melyekhez Bibliaverset és

gondolatébresztő bátorítást is küldünk. A tanulóknak olvassátok

fel az osztályteremben vagy iskolarádión keresztül! Ezt követően

helybeli, mindenki által ismert tanár, hitoktató vagy ott dolgozó,

imában is fejezze ki a kérését. Lehetőség szerint előre

szervezzétek meg, kérjétek fel az imádkozókat!

 

Legyetek részesei Ti is annak a csodának, amire már régóta

várunk!

 
 

 

LEGYETEK RÉSZESEI TI  IS
ANNAK A CSODÁNAK,
AMIRE MÁR RÉGÓTA

VÁRUNK!



Ha valaki az elmúlt időszakban járt olyan intézményben, ahol koronavírusos
betegek ápolását végezték, két módon tehette: vagy ott dolgozóként, vagy
betegként. Számos beszámolót hallhattunk, arról, hányszor is szorult össze
a szív látva együtt érkező családokat, akik közül az egyik fél már nem tudott

gyógyultan hazamenni. Ezek a megrázó történetek már nemcsak ijesztő
számok a statisztikában, mindannyiunk hordozunk az elmentek közül

arcokat, személyeket, emlékeket.
 

Sajnos ennek a betegségnek nemcsak a tünetek okozta fájdalom adja a
terhét, hanem az a bizonytalanság, az az esetlegesség is, ahogyan „az

érintett test” reagál sok esetben. Tudjuk, hogy az ápolást végző
szakemberek tudásuk legjavával szolgálnak, de hihetetlen feszült a prés,
amiben nap mint nap vannak. És a sok nehézség, próba láttán könnyen
elerőtlenednek, reményvesztetté válnak ők is. Ezért nagyon fontos, hogy

imádságban odaálljunk a betegek, a hozzátartozók, a covid-osztályon
dolgozók mellé, hogy a szenvedések terhét, a gyógyulások vágyát „segítsünk

vinni” akkor, amikor gyengül a másik oldalon a kéz.
 

Egyedül Isten képes arra, hogy a kilátástalan állapotot reménységgé
formálja, az összetört szívet megvigasztalja, és csodát tegyen. „Az
orvos kezel, az Isten gyógyít”. És Ő mindig a gyökérproblémát nézi.

Imádságban elmondhatjuk, amit Pál apostol fogalmazott a rómaiakhoz
címzett levelében: „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a

hitben teljes örömmel és békességgel(…) -Róma 15, 13.- Mert a bele
vetett hitben, Rá támaszkodva örömöt és békességet találhat

mindenki- akkor is, ha a halál árnyékának völgyében jár.
 
 
 
 

8.00 óra - Koronavírusban szenvedő betegekért, egészségügyi
dolgozókért

PÁL LEVELE A
RÓMAIAKHOZ 15, 13

 „A reménység Istene pedig
töltsön be titeket a hitben
teljes örömmel és
békességgel, hogy
bővölködjetek a
reménységben a Szentlélek
ereje által.”



9.00 óra - Ébredésért Magyarországon, megtérésekért, új erőért
a hívők számára

"Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az
világosság. Ezért mondja: „Ébredj fel, aki
alszol, támadj fel a halálból, és felragyog
neked a Krisztus.” Jól vigyázzatok tehát,
hogyan éltek; ne esztelenül, hanem
bölcsen, kihasználva az alkalmas időt,
mert az idők gonoszak. "

Pál levele az efézusiakhoz 5, 14-16

Nagy a bizonytalanság, tanácstalanság az emberekben, vágyakoznak
megoldásra, egy jó szóra. Te is keresed, kutatod az IGAZI megoldást?

Vajon ki segíthet neked? Kihez fordulj segítségért? Ki ad pontos
választ kérdéseidre? Ki mutatja meg a megoldáshoz vezető utat?

 
Esetleg csalódtál valakiben, megbántottak vagy igazságtalanság ért?

Állandóan téged hibáztatnak, sőt, te is magad okolod? Gyakran érzed
nem ért meg senki, nem állnak ki érted barátaid?

 
Te is tanácstalan vagy és kilátástalannak tűnő a helyzeted, segítséget

szeretnél kérni, de nem tudod, hová, kihez fordulj. Tele vagy
kérdésekkel, de nem kapsz rá választ. Mit tehetsz?

 
Fordulj Istenhez, az igaz tanácsadóhoz, aki megoldást ad a

legnehezebb, a legkilátástalanabb helyzetekben is! Szeretetével
körbevesz és a legjobbat adja neked. Már odaadta az Ő egyetlen fiát
érted, aki meghalt érted is a kereszten, hogy élhess, hogy bűntelen

lehess.
 

Igen Ő a te Megváltód, Ő a válasz problémáidra, Ő a legjobb
tanácsadó, Ő az, aki feltétel nélkül is szeret, bármilyen is vagy.

 
Imádkozzunk, hogy minél többen tudják elfogadni Jézus Krisztus

áldozatát, kereszthalálát. Legyen vágy a szívedben, hogy
megismerd őt!

 
 
 
 
 



Egy ország élete, sorsa régen attól függött és függ ma is, hogy kik a vezetői,
kik a feljebbvalói, kik vannak döntéshozó helyzetben. Fontos, hogy akik

ezekben pozíciókban állnak, mindig fókuszban lássák azt, mi mozdítja előre
a gazdaságot, mi viszi előre kultúránkat, mi tartja biztonságban értékeinket.
Manapság nagyon terhelt időket élünk. Megszokott életünk korlátozódott,
és szigorú keretek közé terelődött. A vírushelyzet sokszor állította és állítja
mind a mai napig nehéz szituációk elé döntéshozóinkat. Szeretnénk nem
kritikával illetni őket, hanem imádsággal támogatni. Számos emberi sors
alakulhat másképp, ha felelősségteljes, és bölcs döntések születnek. Az

imádság egy különleges eszköz arra, hogy kritikánk, panaszunk átforduljon
az áldás eszközévé. Jézus maga is arra bátorítja az akkori kor polgárait, hogy
tisztelettel forduljanak vezetőik felé. Pál apostol pedig Timóteus barátjának
ezt javasolja: „Arra kérlek (…), hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat,

(…) és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden
feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben
és tisztességben. (…)” Ki ne szeretne csendes, békés, nyugalmas életet élni?

Úgy gondolom, ez mindannyiunk legmélyebb vágya. 
 

Imádságunkban gondoljunk országunk hatalmasságaira,
miniszterelnökére, a parlamenti képviselőire, a bíróira, ügyészeire, a

rendőrőreire, a vezetőkre és mindazokra, akik bármilyen beosztásban
hatalommal bírnak felettünk. Kérjük azt, hogy Isten bölcsességében és

vezetésében tudják meghozni a döntéseiket az egész ország, és
települések (városok, faluk, községek) sorsát érintő kérdésekben.

Legyünk áldássá ezen a területen is.
 
 
 

 

10.00 óra - Imádságra buzdítás a vezetőkért 

PÁL ELSŐ LEVELE
TIMÓTEUSHOZ 2, 1-2. 

„Arra kérlek mindenekelőtt,
hogy tartsatok
könyörgéseket,
imádságokat, esedezéseket
és hálaadásokat minden
emberért, a királyokért és
minden feljebbvalóért, hogy
nyugodt és csendes életet
élhessünk teljes
istenfélelemben és
tisztességben.” 



11.00 óra - Ima a tanulókért, szülőkért, tanárokért, iskolai
dolgozókért és intézményvezetőkért

„Legyen áldott Isten neve örökkön-örökké;
övé a bölcsesség és a hatalom! Ő szabja
meg a különböző időket és alkalmakat.
Királyokat taszít el, és királyokat támaszt.
Ő ad bölcsességet a bölcseknek és
tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel
a mélyen elrejtett titkokat; tudja, mi van a
sötétségben, és nála lakik a világosság.”

Dániel próféta könyve 2, 20-22

A köznevelés területén nagy változások történtek az elmúlt években.
Az új NAT, szakképzés átalakulása, járványügyi vészhelyzetből adódó
tantermen kívüli digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás. Mind-

mind kihívások elé állították az iskolákat és óvodákat. Hatalmas,
átláthatatlan feladatok tornyosultak az intézmények elé. A vezetők
bölcsessége, higgadtsága, a tanárok odaszánása, tettrekészsége, a

tanulók figyelmessége és rugalmassága, a szülők támogatása és
bátorítása kiemelt szerepet kapott. Az iskola, óvoda csak úgy

működik, ha mindenki megfelelően végzi a feladatát, kölcsönösen
segítik egymást. 

 
Egységben lenni, áldást hordozni a vágyunk. Mit tehetünk ezért?
Kérni kell bölcsességet Istentől és Ő megadja. (Jakab levele 1, 5) 

Nehézségek, próbák mindig lesznek, de hogyan éljük meg azokat,
Hová és Kihez fordulunk segítségért, tanácsért az már a mi

döntésünk. Keressük a Világosságot, mely minden helyzetben utat
mutat!

 
Kérjük Istent, legyen velünk, tanácsoljon bennünket, hogy

tudjuk feladatunkat a legjobb tudásunk szerint végezni! Isten
hozzon világosságot iskoláinkba, az emberek szívébe és mutassa

meg az utat melyen járva célba érünk!
 
 
 
 


