Apostoli köszöntés: Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki
adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a
mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen
Ének: Csend van bennem…
Ige: „Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.” Róm 8,19
Fohász (közös): Uram! Adj tiszta elmét, hogy lássalak! Uram! Adj alázatot, hogy halljalak!
Uram! Adj szeretetet, hogy szolgálhassalak! Uram adj hitet, hogy Benned maradhassak! Ámen
Ige: „A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által,
aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni
a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.” Róm 8,20–21
Fohász (közös): Uram, Jézus Krisztus! Add, hogy jóságod szüntelenül megtérésre vezessen engem, s
arra ösztönözzön, hogy életemet valóban a Te javadra építsem.
Többé ne megbántsalak, hanem megörvendeztesselek követésem, és hitben való életem által,
melyen áldásod nyugodhat, és amely Nevedet dicsőíti. Ámen
Ige: „Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig”
Róm 8,22
Hosszú ideje figyelte az európai utazó a sivatag emberének furcsa viselkedését: időnként lefeküdt és
fülét a homokba nyomta.
-

Miért csinálja ezt?

-

Ilyenkor a sivatag sírását hallgatom. – Sír, mert szeretne újra virágzó kertté lenni…

Krisztusban mi mind egyek vagyunk! Egymásért vagyunk, egymásért teszünk, egymás segítői vagyunk,
mert együtt könnyebb. Sokszor és sokfélét hallunk arról, hogy mi van a földünkkel, a bolygónkkal.
Bizonyos állatfajok a kihalás szélén állnak, sok már el is tűnt. Oda az ózón pajzs, s köszönhető mindez
nekünk, embereknek. A Föld sír, akár a sivatag, mi pedig élünk, mint az a bizonyos Marci a hevesen. De
komolyan elhisszük azt, hogy Földünkkel együtt mi nem szenvedünk vagy, ahogy az ige is mondja nem
„vajúdunk”? Bár sok mindennek mi vagyunk az okozói, Isten teremtett világa EGY, s ahogy ártunk
földünknek, állatainknak, úgy ártunk magunknak is. Ezekben a nehéz és néha kilátástalan időkben
Istennek hála, tapasztaljuk az összefogást, az emberséget, mert „az egész teremtett világ együtt
sóhajtozik és együtt vajúdik”. Fogjunk össze mi is, legyünk együtt egymás támaszai, mert bizony mi is
gyakran vagyunk síró sivatagok, akik szeretnénk újra virágzó kertté lenni…! Isten mutatja az utat a

sivatagból a virágzó kertbe, s nekünk nincs más dolgunk, mint ma is, most is benne bízni, s bátran
rálépni az Ő útjára, a biztos útra, hogy mi mindannyian Krisztusban immáron egyek legyünk akkor is,
amikor fizikailag külön vagyunk! Azért, mert együtt valóban könnyebb. Ámen
Ének: Teremts bennem tiszta szívet…
Ima: „Gondviselő, jó Atyám, te voltál az elmúlt éjszakában, mint életem minden eddigi napjain s
éjszakáin, hűséges védelmezőm, pásztorom. Ezen az új reggelen is felemelem szavamat tehozzád, és
esedezem segítségedért s megtartó kegyelmedért. Kérlek, amint velem voltál, s az éj sötétjében
megőriztél, légy védelmem és segítségem e napon is. Te vidámítsd meg szívemet, ha csüggedek,
felüdítve azt szent Igéd tiszta vizével. Az én sok bűnnel és gyarlósággal teli szívem vágyik teutánad,
óhajtozik tisztaságra és szentségre. Téged kérlek, Uram, mossál meg engem a bűnbánat könnyeivel, de
moss meg drága Fiad, az Úr Jézus Krisztus vérével is, hogy lehessek tiszta előtted. Teremts bennem
tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg énbennem, hogy tiszta szívvel kezdhessek a mai nap
munkájához. Mindent, ami szívemben és életemben szenny és bűn, töröld ki onnan és helyébe ültesd
az irántad való engedelmességet, a mindenki iránti hűséget és szeretetet. Add, hogy napi munkámat
ilyen szívvel végezhessem, tudva, hogy nem a múló földi javakért dolgozom, hanem a te országodért,
hogy munkám által is jelenjék meg dicsőséged azoknak, akik közt élek. Hallgass meg engem
kegyelmedből Jézusért.” Ámen
Úri ima: Mi Atyánk…
Áldás: „Isten járjon előtted, hogy el ne tévedj utadon. Isten menjen melletted, hogy átkarolhasson, ha
védelemre van szükséged. Isten menjen mögötted, hogy megőrizhessen gonosz emberek álnok
támadásától. Isten legyen alattad, hogy karjába foghasson, ha elbotlasz utadon. Isten legyen
szívedben, hogy vigasztalhasson, ha szomorú vagy. Isten legyen körülötted, hogy megvédhessen, ha
megtámadnak. Isten legyen feletted és áldjon meg téged életedben. Ámen (Ír áldás)

