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A svájci Evangéliumi Aliansz idei imanapi programja kicsit 
szokatlan módon a szociális kérdésekre teszi a hangsúlyt. Olyan 
témákkal foglalkozik, amikben az evangéliumi egyházak az elmúlt 
száz esztendőben nem jártak élen. Ezekkel a kérdésekkel szinte 
kizárólag a Szentírás értelmezésében liberális teológusoknál 
találkozunk.  
Történelmileg azonban ez nem volt mindig így. Az Európai Aliansz 
meg van győződve arról, hogy a Szentírásnak az élet minden 
területével kapcsolatban van mondanivalója; és Istennek, aki a 
világot és abban mindent teremtett, fontos az elveszettek és 
hátrányos helyzetűek sorsa. Isten szívén viseli a szükségben lévő 
bűnös ember örökéletben való jólétét és a földi életének ideiglenes 
jólétét is. 
Egy év telt el azóta, hogy a Cunami megérintette mindnyájunk szívét 
és bankszámláját. A nagy katasztrófa idején mindnyájan tudtuk, 
hogy reagálnunk kell. Egy évvel később azonban még többen 
meghaltak elkerülhető betegségekben és a szegénység miatt.  
A program beszél az ENSZ Millenniumi Fejlesztési céljairól: ezekért 
bizonyosan érdemes imádkozni. Az egyház lehet-e megelégedett és 
kényelmes, amikor közel 30.000 gyermek hal meg naponta olyan 
betegségekben, amelyek megelőzhetők lennének? Fontos, hogy az 
egyház visszatükrözzön valamit annak az Istennek a természetéből, 
akinek a Fia sírt a tömeget látva, és szertejárt, hogy jót cselekedjen. 
Kérésünk, hogy Isten könyörüljön ezen a szükségben lévő világon! 
Tisztelettel ajánlom ezt a programot. Kérem, amikor a tágabb világ 
gondjaira gondolunk, ne feledkezzünk meg saját országunk 
Evangéliumi Aliansz szervezetéről. Munkájuk jelentős százalékát 
minden évben az imanapi adományokból fedezik. Együtt erősebbek 
vagyunk, és együtt változásokat tudunk elérni. 

 Gordon Showell-Rogers 
főtitkár 

Európai Evangéliumi Aliansz 



2006. január 1. vasárnap 
 

Bővölködő élet 
 

Bibliai rész: 
Lk 9,10-17. Az ötezer ember megvendégelése 
Jézus mondta: Én vagyok az élet kenyere (Jn 6,35) 
 
A tanítványoknak nem volt sok ideje magánbeszélgetésekre. Az 
emberek tudomást szerezve róla, hogy Jézus a környéken van, óriási 
számban rohantak hozzá. Magukba szívták az Isten országáról szóló 
üzenetet, és meg akartak gyógyulni. Jézus jelenlétében minden 
másról elfeledkeztek, még saját éhségükről is. Amikor Jézus 
megkérte tanítványait, hogy adjanak enni az embereknek, felsorolták 
mindazt, amijük nincs. Csak alkalmatlanságukat látták, és ami 
akadályozza őket. Ezután Jézus magához vette a kezdeményezést. A 
tanítványoknak segíteniük kellett a csoda előkészítésében. 
Mindenkinek elegendő ennivaló jutott, sőt maradék is volt, amit a 
végén összegyűjtöttek. 
 
Üdvhadsereg, Bethel: Valaki kiselejtezte feleslegessé váló dolgait, 
amire valaki másnak nagy szüksége lehet. F. von Bodelshwingh a 
’Bethel’ nevű jótékonysági szervezet vezetője komolyan vette Jézus 
példáját. Még ma is olvasható az ajtó fölött a következő igevers: 
„Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen 
kárba” (Jn 6,12). Ha csak a felesleget gyűjtjük össze, elegendő lesz a 
megélhetésre. A bibliai csoda és a Bethel példája a jótékony 
adakozás példái, amikből mindannyian tanulhatunk. 
 
Millenniumi célkitűzés 1.: 
A mérhetetlen szegénység és éhség felszámolása. 
1. cél: 1990 és 2015 között felére csökkenteni azoknak a számát,  
 kiknek napi jövedelme nem éri el az 1 dollárt 
2.cél: 1990 és 2015 között felére csökkenteni az éhezők számát. 
 

 
Imádság: 
• Köszönjük meg Istennek mindennapi kenyerünket, az ő Igéjét. 

Adjunk hálát Fiáért, Jézus Krisztusért, aki az „Élet Kenyere”. 
• Kérjük Istent, ébresszen éhséget az ő szava iránt bennünk, 

keresztyén testvéreinkben és embertársainkban. Kérjük Istent, az 
„Élet Kenyeréért”, Jézus Krisztusért, hogy ő tegyen bennünket 
alkalmassá a segítségnyújtásra, ő formálja át az életünket.  

• Kérjük Jézust, aki az emberiség minden szükségét képes 
betölteni, segítsen felismerni saját korlátainkat, ugyanakkor, 
azokat a cseppeket is a vödörben, amit fel tudunk ajánlani. „A te 
lehetőségeidre szeretnénk építeni – segíts a mi 
hitetlenségünkön.” 

• Kérjünk Istentől kreatív ötleteket, melyekkel a hazai és külföldi 
szükségben lévőket segíthetjük. Imádkozzunk érző szívért, hogy 
bőkezűen tudjunk adakozni. 

• Imádkozzunk azokért az emberekért, akik mások 
szükségleteinek betöltésén munkálkodnak, hogy a feladat 
nagysága láttán ne veszítsék el bátorságukat, és hogy Isten adjon 
kenyeret a kezükbe, amelyet a szűkölködőknek tovább tudnak 
adni. 

 
Nemzeti imatémák: 
• Imádkozzunk országunk szegényeiért, a hajléktalan emberekért, 

a hátrányos körülmények között élő gyermekekért. 
• Imádkozzunk egyházainkért és közösségeinkért, hogy lássuk a 

lehetőségeinket, ami fel tudunk ajánlani a szegények számára.  
• Imádkozzunk egyházaink szociális intézményeiért.  
 
Helyi imatémák: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 



2006. január 2. hétfő 
 

A világosságban élni 
 

Bibliai rész: 
Lk 2,40-52. A tizenkét éves Jézus a templomban 
Jézus mondta: Én vagyok a világ világossága (Jn 8,12) 
 
Egy idős brit asszony egy másik nővel beszélgetett egy fogadáson. 
Mivel nagyon rosszul látott, nem tudta, kivel beszél, amíg a nő 
ékszerei magukra nem vonták a figyelmét. Közelebb húzódott, és 
akkor fedezte fel, hogy Erzsébet királynővel beszél. Zavarában ezt 
hebegte: „Ó, asszonyom, annyira sajnálom. De a koronája nélkül 
nem ismertem fel!” 
A gyermek Jézus is olyan volt, mint egy korona nélküli király. Első 
látásra senki sem ismerte fel, hogy az Isten országából érkezett a mi 
világunkba. Feltehetően más gyerekekhez hasonlóan ő is játszott, 
megtanult írni és olvasni, azután később, ahogyan a személyisége 
érettebbé vált, megtanulta a mesterségét. De ha közelebbről 
megnézzük, valami különöset veszünk észre rajta, mégpedig azt, 
hogy Isten akaratát szokatlan módon értelmezi (49). Ez a 12 éves 
fiatal nem úgy ül az írástudók között, mint diák, hanem mint egy 
közülük való. Értelme tiszta, ami nyilvánvaló abból, ahogyan hallgat 
és kérdez, és a meglepő válaszaiból is. Az Atya világosságában él, és 
csak az Atya szavai és tervei érdeklik. 
 
Millenniumi célkitűzés 2.: 
Az általános iskolai végzettség elérése mindenki számára 
3.cél: Biztosítani, hogy 2015-re a gyerekek – fiúk és lányok 

egyaránt – képesek legyenek az általános iskolai 
tanulmányok elvégzésére. 

 
 
 
 

Imádság: 
 
• Adjunk hálát Istennek azokért a helyzetekért, amelyekben a 

világosság nyilvánvalóvá válik, ahol Jézus a Világ Világossága 
segít nekünk előre haladni az úton. 

• Imádkozzunk, hogy Jézus, a Világ Világossága gyújtson 
világosságot az életünkben. 

• Imádkozzunk bölcsességért, hogy felismerjük Isten terveit 
személyes életünkre és egyházaink életére nézve, és aszerint 
tudjunk cselekedni. 

• Imádkozzunk az iskolákért, a tanárokért, akik fontos szerepet 
töltenek be, jó tanulási légkörért és keresztyén értékekért az 
oktatási intézményekben. 

 
Nemzeti imatémák:  
• Imádkozzunk a Kárpát-medencében lévő magyar iskolákért. Az 

iskolák jó lelkületéért.  
• Imádkozzunk a keresztyén egyházak iskoláiért. A bibliai értékek 

közvetítéséért. A fenntartás nehézségeinek leküzdéséért.  
• Imádkozzunk a lelkészképzésért, hogy a fiatalok elhívatást 

nyerjenek a lelkészi szolgálatra. Imádkozzunk a lelkészképző 
intézményekért.  

 
Helyi imatémák: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 



2006. január 3. kedd 
Tiszteletre méltó életet élni 

 
Bibliai rész: 
Lk 8,1-3. Jézus és női követői 
Isten neve: Vagyok, aki vagyok. (2Móz 3,14) 
 
Jézus egy anyagi biztonság nélküli életet választott, de teljes 
mértékben bízott Istenben. „Saját” pénzét a tanítványokéval közös 
kasszában tartotta (Jn 12,6), amiben csak épp annyi volt, ami a 
legalapvetőbb szükségleteik fedezésére volt elegendő. Az egyik 
forrás, amiből Jézus és tanítványai éltek azon emberek 
vendégszeretete volt, akik támogatták szolgálatát (Lk 10,38-42). Egy 
másik nyilvánvaló forrást a női tanítványok adták. Lenyűgöző, hogy 
Jézusnak egyáltalán voltak női tanítványai is abban az időben. Ez 
nagyon szokatlan dolognak számított, hiszen a nők egy kirekesztett 
társadalmi csoportot alkottak; az, hogy Jézus őket is bevonta a 
tanítványi körbe, tisztességre emelte pozíciójukat. Három női név 
listája (a „sok más” mellett) azt mutatja, hogy ebben a csoportban 
még a társadalom felső rétege is képviselve volt. Ők gondoskodtak 
Jézusról és tanítványairól az útjaik alatt, biztosítva számukra a 
szükséges dolgokat, és bátorítva őket jelenlétükkel. Bizonyos 
értelemben az asszonyok voltak a felelősek Jézusnak és 
tanítványainak ellátásáért; és mindezt a saját „pénzükből” fedezték. 
Bőkezűek voltak és vendégszeretők. Jelen voltak a keresztre 
feszítésnél és a feltámadásnál. Ők voltak az első bizonyságtevők 
húsvétkor! Jézus tisztességre emelte a nők, asszonyok értékét, 
visszaadta a megbecsülésüket. Sajnos, sok évszázadnak kellett még 
eltelnie addig, amíg az egyházban is elismerték őket.  
Milleniumi célkitűzés 3. 
A nemek közötti egyenlőség elősegítése és a nők azonos jogokkal 
való felhatalmazása. 
4.cél: A nemek közötti egyenlőtlenség felszámolása az általános –

és középiskolában. lehetőleg 2005-re, és az oktatás minden 
szintjén legalább 2015-ig. 

 
Imádság: 
• Adjunk hálát mindkét nem ajándékáért.  
• Adjunk hálát mindazért a gondoskodásért, amit az asszonyok 

biztosítanak másoknak, és a sokféle szolgálatért, amit az 
asszonyok Jézus nevében végeznek. 

• Kérjük Istent, hogy mindkét nem értelmes módon egészítse ki 
egymást, és egymással méltányosan bánjon. 

• Imádkozzunk, hogy az asszonyok megfelelő tiszteletet kapjanak, 
és ne vegyük magától értetődőnek a nők szolgálatát.  

• Imádkozzunk azokért, akik az elnyomott és kizsákmányolt 
asszonyokon segítenek, és azon fáradoznak, hogy igazságos 
bánásmódban részesüljenek.  

 
Nemzeti imatémák: 
• Adjunk hálát közösségeinkben munkálkodó asszonyok 

szolgálatáért. 
• Imádkozzunk a férfiak és nők szolgálatának a megértésével 

kapcsolatban a helyes biblikus látásért 
• Imádkozzunk hazánkban élő hátrányos helyzetű nők 

életkörülményeinek javulásáért. 
• Imádkozzunk a prostituáltakért, a prostitúció felszámolásáért. 
• Imádkozzunk az erőszakot szenvedő anyákért és fiatal lányokért. 
 
Helyi imatémák: 
……………………………………………………………………….. 



2006. január 4. szerda 
 

Élni az értékekkel 
 

Bibliai rész: 
Lk 18,15-17. Jézus a gyermekekkel 
Jézus mondta: Én vagyok az élet (Jn 11,25) 
 
A gyermekekről szóló történet előtt közvetlenül Jézus példázatban 
mondja el, hogyan imádkozott egy farizeus. Büszke imádsága tele 
van öndicsérettel. Mellette pedig egy vámszedő, aki az emberek 
véleménye szerint nyilvánvaló bűnös, felismeri, hogy teljesen 
rászorul Isten kegyelmére. A példázat tanulsága tükröződik abban, 
ahogy Jézus a hozzá jövő gyermekekhez viszonyul. Először a kegyes 
felnőttekkel találkozunk, akik meg akarják védeni Jézust a 
gyerekektől: ez az áldás csak időfecsérlés lenne. De Jézus nem így 
gondolja; amikor a gyerekek feltűnnek, időt szán rájuk. Nem úgy 
nézi őket, mint túl kicsi, illetéktelen, tudatlan embereket, hanem 
teljes mértékben bevonja őket az Isten országába. Azután pedig igen 
radikális módon határozza meg a mennyek országát. Nem azt 
mondja, hogy a gyerekek is beletartoznak, hanem felemeli őket és a 
gyerekeket egy követendő példaként állítja az emberek elé. „Aki 
nem úgy fogadja a mennyek országát, mint egy kisgyermek…” 
Azóta sokan megpróbálták értelmezni, mire is gondolt Jézus 
tulajdonképpen. Gyakran úgy gondolják, hogy egy viselkedési 
leckére utal Jézus, amit felnőtteknek is meg kell tanulniuk. A 
gyerekek egyszerűek, alázatosak, törékenyek, teljesen 
gondoskodásra szorulnak. De Jézust nem a gyerekek személyisége 
érdekelte, hanem az, hogyan fogadják az Isten országát. Ők a 
bizalom és hit példái. Mi is kérhetünk, mint a gyermekek, és ha ezt 
tesszük, Isten betölti üres kezünket. Jézus a gyermekeket sokkal 
nagyobb tisztességre emeli, mint általában a társadalom. Vajon az 
egyházak hogyan viszonyulnak hozzájuk? 

Millenniumi célkitűzés 4. 
A gyermekhalandóság csökkentése 
5.cél: 1990 és 2015 között kétharmadára csökkenteni az ötéves 

kor alatti halálozási arányt. 
 
Imádság: 
• Köszönjük meg Jézusnak, hogy ő a mi életünk, és ő ad értelmet 

és örök reménységet nekünk. Adjunk hálát, hogy ő a 
gyermekeken keresztül megmutatja, mit jelent az igazi 
kegyelem.  

• Imádkozzunk, hogy a gyermekeket vegyük komolyan 
egyházainkban és közösségeinkben. Imádkozzunk, hogy 
törékenységüket tartsák tiszteletben a politikában és a 
gazdaságban, és hogy olyan környezetben nőhessenek fel, ahol 
egészségesek maradhatnak testben, lélekben és szellemben.  

• Adjunk hálát a gyermekekben kifejeződő óriási életszeretetért és 
őszinte, tiszta örömükért. 

 
Nemzeti imatémák: 
• Imádkozzunk a hívő családokban felnövő gyermekekért, hogy 

szüleiktől a hívő élethez jó példát lássanak. 
• Imádkozzunk a közösségeinkben élő gyermekekért és a működő 

gyermek-istentiszteletekért, konfirmációért, gyermekprogramokért. 
• Imádkozzunk országunkban a szegénység, válás, alkoholizmus 

miatt hátrányos helyzetű családokban felnövő gyermekekért.  
• Imádkozzunk az iskolák egészséges nevelési módszereiért, a 

keresztyén nevelés terjesztésének lehetőségért. Imádkozzunk a 
tanárok és szülők jó együttműködéséért a gyermekek egészséges 
testi, lelki és szellemi növekedése érdekében. 

 
Helyi imatémák: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 



2006. január 5. csütörtök 
 

Az anyaság megélése 
 

Bibliai rész: 
Lk 2,6-7,16-19. Egy fiatal anyának gyermeke születik. 
Isten mondja: Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én 
titeket (Ézs 66,13) 
 
Minden volt ez, csak „csendes éj” nem. A terhesség körülményei: 
egy leányanya hosszú nehéz utazás után útban van egy fogadó felé, 
ahol nincs üres szoba. És azután a szülés: elsőszülöttjét egyedül 
szüli, egy istállóban, nincs mellette egyetlen nő sem, aki bátorítaná 
és támogatná ezt a csendes lányanyát. 
Isten – mindezek ellenére mégis - hatalommal lép be ebbe a világba. 
Olyanokért akar jönni, akik nehéz körülmények között élnek. Így 
jelenik meg a pásztoroknak is, akik tudták, mi az a jászol – egy 
palotában senki sem fogadta volna őket szívesen. Mária, a fiatal 
anyuka, a pásztorok és utánuk egyszerű emberek milliói fedezték fel, 
hogy Isten a nyelvükön beszél, és mindennapi életük során 
találkozik velük. Isten szerető Atyaként mutatkozik meg közöttünk. 
Célja, hogy szeretetét mi, mint kegyelmét megtalált emberek 
továbbadjuk másoknak.  
 
Milleniumi célkitűzés 5.: 
Az anyák egészségének javítása 
6.cél: 1990 és 2015 között kétharmadára csökkenteni az anyák 

szüléskori halálozását. 
 
Imádság: 
• Adjunk hálát azért a csodáért, hogy Isten Fia emberré lett, 

magára véve földi életünknek minden nyomorát és szegénységét. 
• Adjunk hálát az új élet csodájáért, amit az anyák önfeláldozó 

szolgálatával mutat be Isten számunkra. 
• Adjunk hálát a rendelkezésre álló orvosi ellátásért. 

• Imádkozzunk, hogy az anyák szerte a világon lelkigondozást, 
támogatást, törődést kapjanak. 

• Imádkozzunk azokért az emberekért, akik az anyákat segítik 
feladataik ellátásában, és azért, hogy olyan körülményeik 
legyenek, amelyekben öntudatosan tudják betölteni szerepüket. 

 
Nemzeti imatémák: 
• Imádkozzunk a terhes anyák egészségéért, bátorításáért, hogy 

érezzék családjuk és a gyülekezet lelki támogatását. 
• Adjunk hálát a megszületett gyermekekért, és imádkozzunk, 

hogy minden magyar család örömmel fogadja az újszülöttet. 
• Imádkozzunk, hogy a szülők Isten ajándékának, örömteli 

feladatnak tekintsék a gyermeket.  
• Imádkozzunk az anyák és a kisgyermekek egészségéért. 
• Imádkozzunk azért, hogy a szülők hitben tudják vállalni a 

kisgyermek keresztyén nevelését, és az egyházak, gyülekezetek 
felelősségéért.  

• Imádkozzunk az anyákat támogató magyar szervezetekért, a 
közösségeinkben működő baba-mama foglalkozásokért, 
bibliaórákért. 

 
Helyi imatémák: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 



2006. január 6. péntek 
 

Könyörületes életet élni 
 

Bibliai rész: 
Lk 10,29-37. Az irgalmas samaritánus 
Jézus mondta: Én vagyok a jó pásztor (Jn 10,11) 
 
Jézus egy nagyon gyakorlatias teológiát tanított és élt meg. Isten 
nem rejtőzik el száraz doktrinális pozíciók mögé. Ellenkezőleg, a 
mindennapi életünkben nyilvánvalóvá akar lenni. Fontos kérdésnek 
tekinti: „Ki a felebarátom?”  
A pap egy esti szolgálat után Jeruzsálemből jött. De vajon érdekelte-
e az emberek szolgálata a mindennapi életben? Meglátott egy 
embert, aki ott feküdt, de elment mellette. Egyszerűen nem volt 
ideje, vagy talán félt, hogy tisztátalanná válik (3Móz 21,1). Lehet, 
hogy a férfi már halott, és a lévita épp most fejezte be templomi 
szolgálatát. Ő is látta, és hasonlóképpen elkerülte. Vajon annyira 
hihetetlen hozzáállás volt ez a hitközösség vezetői részéről? Ezután 
feltűnik egy samaritánus. Senki nem várja el tőle, hogy segítsen. 
Valamiféle keverék-vallást gyakorolnak, a „mi” értelmezésünk 
alapján nem is hívők. De Jézus azt mondja róla: „A samaritánus 
pedig, amikor odaért hozzá meglátta, megszánta.” Az ő hite 
gyakorlati volt, és hit által cselekedett. A hite nemcsak az értelmét, 
hanem a szívét, a kezét és lábát is megindította. 
Az írástudó azzal a kérdéssel, hogy „ki a felebarátom?” próbálta a 
cselekedet felelősségét elhárítani magától. Jézus a kérdést 
megfordítja, és a példázat végén ezt kérdezi: Melyikük volt a 
felebarát? 
 
Millenniumi célkitűzés 6.: 
A HIV/AIDS, malária és más betegségek leküzdése 
7.cél:  2015-re megállítani, és visszaszorítani az AIDS terjedését. 
8.cél:  2015-re megállítani és visszaszorítani a malária és más 

súlyos megbetegedések előfordulását. 

 
Imádság: 
• Imádkozzunk azokért, akik a betegségek ellen küzdenek, 

különösen a mai világban lévő járványos betegségek ellen, és 
kérjünk bátorságot számukra. 

• Adjunk hálát a jó pásztorokért, akik vezetnek bennünket. 
• Imádkozzunk megfelelő segítségért a szenvedők számára.  
• Imádkozzunk, hogy a hitünk ne maradjon elmélet, hanem a 

rászorulók felé gyakorolt segítségnyújtás háttere legyen. 
• Imádkozzunk azokért, akik kiállnak mások mellett, és segítenek 

abban, hogy civilizált emberi életet élhessenek. 
 
Nemzeti imádságok: 
• Imádkozzunk mindazokért, akik a különböző járványos 

betegségek miatt maradandó sérüléseket szenvedtek.  
• Imádkozzunk a közösségeink irgalmas lelkületéért az elesettek, 

szenvedők és az idegenek felé.  
• Imádkozzunk új munkatársakért a gyülekezeteink szolgálatához.  
• Imádkozzunk szemléletváltozásért, hogy ne csak magunknak 

éljünk, hanem lássuk mások hiányait, és készek legyünk azzal 
szolgálni Urunkat, hogy segítjük felebarátainkat. 

 
Helyi imatémák: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 



2006. január 7. szombat 
 

Felelősséggel élni 
 

Bibliai rész: 
Zsolt 96,11-12. Örvendező föld 
Jézus mondta: Én vagyok az igazi szőlőtő (Jn 15,1) 
 
Az esőerdőket kivágják, a fák lehullatják leveleiket, állatfajok 
halnak ki, gyermekek légúti problémáktól szenvednek. A zsoltáros 
mégis valami jóra számít, amikor kijelenti: „Örüljön az ég, 
örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel! Ujjongjon a 
mező, és minden, ami rajta van! Ujjonganak majd az erdő fái mind 
az Úr előtt.”  
Én is sokszor elképzelem (vidéken, kora reggel ez még ma is 
lehetséges!) hogyan ünnepelnek az erdők, hogyan emelkednek fel az 
ágak, meglobogtatva leveleiket. Milyen vidáman termi majd a mező 
a füvet, gabonát, virágokat így dicsőítve a teremtőt; ahogyan a 
tenger is teszi, muzsikáló hangjait mormogva. Egy ujjongó, 
örvendező, vidám, Istent dicsőítő teremtett világ ez! 
De azután mindannyian feltesszük a gazdasági kérdéseket: hogy 
juthatok haszonhoz? Én, személy szerint, miből profitálhatok 
többet? Nem azt kellene inkább kérdeznünk: „Hol kapcsolódhatok 
be ebbe az Isten-dicsőítő kórusba? De nem csak az egyházi 
istentiszteleteken! Hanem, hogyan bánhatok a teremtett világgal, 
amelyet Isten rám bízott, és amiért én is felelősséggel tartozom? 
Gyakorolom-e az önmegtartóztatást Isten teremtett világának 
megóvása érdekében? 
 
Milleniumi célkitűzés 7.: 
A környezet fenntartásának biztosítása 
9.cél:  A fenntartható fejlődés alapelveinek a bevonása az országok 

politikájába, programjaiba, és a környezeti erőforrások 
pusztulásának visszafordítása. 

10.cél:  2015-re felére csökkenteni azoknak a számát, akik nem 

jutnak megfelelő ivóvízhez. 
11.cél:  2020-ra jelentősen javítani legalább 100 millió 

nyomornegyedben élő ember életét. 
 
Imádság 
• Adjunk hálát Istennek, hogy ilyen csodálatos világot bízott ránk. 
• Adjunk hálát Jézusért, az „igazi szőlőtőért”, aki minden 

életszükségletünket biztosítja. 
• Adjunk hálát Istennek, hogy a természeti források, nyersanyagok 

által lehetséges az élet a földön. 
• Imádkozzunk bocsánatért, amikor tudatosan vagy tudatlanul, ak-

tívan vagy passzívan pusztítjuk, rongáljuk Isten teremtett világát. 
• Imádkozzunk, hogy felelősséggel tudjunk élni Isten előtt és 

megtanuljuk, hogyan védelmezhetjük, óvhatjuk az ő teremtett 
világát. 

 
Nemzeti imádságok 
• Adjunk hálát hazánkért, folyóinkért, hegyeinkért, földrajzi 

elhelyezkedésünkért, hogy ilyen szép országban lakhatunk.  
• Imádkozzunk, hogy a magunk részéről mindent meg tudjunk ten-

ni az egészséges környezetünk megóvásáért és megerősítéséért. 
• Imádkozzunk magasztaló életért, a Teremtőnek dicsőséget adó 

lelkületért.  
• Imádkozzunk gyülekezeti éneklésünkért, kórusainkért, és hogy 

méltóképpen tudjuk Isten dicsőségét kifejezni. 
 
Helyi imatémák: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 



2006. január 8. vasárnap 
 

Közösségben élni 
 

Bibliai rész: 
Lk 19,12-27. A minák (tálentumok) példázata 
Jézus mondta: „amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a 
legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,40) 
 
A szolgák Jézus tanítványai, a talentum pedig az az üzenet, amit 
tovább kell adniuk szóval és cselekedettel (13). Az nem világos, mit 
jelentenek a városok (17-19). A gazdag jutalom meglepő: 1 város 1 
talentumért. Az óvatos szolga büntetést kapott? Gyermekkorunkban 
azt tanultuk, legyünk értelmesek (beosztóak) ne kockáztassunk túl 
sokat. De tény, hogy ha semmit nem kockáztatunk, nem is fogunk 
semmit nyerni. Ha nem ragadom meg az előttem álló lehetőségeket 
és alkalmakat, az élet elhalad mellettem eseménytelenül. Ahhoz, 
hogy intenzív, kielégített (megelégedett) életet élhessünk, teljes 
elkötelezettségre van szükség önmagunk felé, mások felé és Isten 
felé. Kizárjuk magunkat az életből, ha engedjük, hogy a bukástól 
való félelem megakadályozzon a kockázatvállalásban, vagy ha 
begubózunk – mint ahogyan a harmadik szolga biztonságban 
őrizgette pénzét egy kendőbe kötve. Nem arról van szó, hogy nagy 
dolgokat kell tennünk, hanem arról, hogy a kis dolgokban hűségesek 
legyünk, saját korlátaink között (17v.) Ezért akarja Isten, hogy a 
nekünk ajándékozott élettel kezdjünk valamit. Carpe diem – 
„használd ma” „tégy vele valamit, amíg visszajövök”. Használd az 
életedet mások javára, saját javadra és az Isten dicsőségére. 
Amikor egy napon Isten számadásra hív, nem azt fogja kérdezni: 
Miért nem cselekedtél úgy, mint Mózes? Miért nem voltál olyan 
bátor, mint Illés? Hanem a kérdése ez lesz: Miért nem voltál 
hűséges? Miért nem fektetted be azt, amit én neked ajándékoztam? 
Millenniumi célkitűzés 8. 
Egy globális együttműködés kimunkálása 
 

Imádság 
• Adjunk hálát Istennek mindazokért a talentumokért, 

lehetőségekért, amikkel megajándékozott.  
• Kérjük Istent, adjon bátorságot, hogy tudjunk adni, kockáztatni 

azzal, amink van, és amik vagyunk, hogy elvégezhesse rajtunk 
keresztül, amit eltervezett.  

• Imádkozzunk bocsánatért, amikor bármilyen okból elrejtettük 
talentumainkat. Isten azt akarja, hogy jót tegyünk testvéreinkkel. 

• Imádkozzunk bátor határozatokért, amikor világméretű 
összefogásra van szükség felebarátaink és a teremtett világ 
javára. 

• Imádkozzunk, hogy a világ keresztyénsége közösen tudjon 
fellépni a békés és igazságos körülményekért. Jézussal együtt (Jn 
17) imádkozzunk a keresztyén egységért, amely megerősít 
bennünket és a róla szóló bizonyságtételünket. 

 
Nemzeti imatémák 
• Adjunk hálát egyházaink, gyülekezeteink tehetséges lelki 

vezetőiért, lelkigondozóiért, szakembereiért, muzsikusaiért, 
énekeseiért, fiataljaiért és mindenkiért, aki tehetségét a 
közösségben kamatoztatja.  

• Imádkozzunk népünk társadalmi és erkölcsi előremozdulásáért. 
• Imádkozzunk az ökumenikus és aliansz közösségekért, az 

egyházak közötti kapcsolat lelki megerősödésért.  
• Imádkozzunk a leendő lelkészekért, a teológusokért, a 

lelkészképző és igehirdető-képző intézetekért. 
 
Helyi imatémák: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
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