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Gondviselı Istenünk, megtartó, szeretı, édes Atyánk! 
Néhány lépés és szó választ el csupán Tıled. Most újra meg-

érezhetjük létedet. Öblös torkok dicsérnek földön és mennyen. Bőn-
bánó lelkek esedeznek elıtted. Árvák és özvegyek sírnak enyhet kér-
ve. Az egészségesek közül sokan megfeledkeznek rólad.  

Mi nagyon szeretnénk, ha a múlt emlékei közel jönnének hoz-
zánk. Érezzük, hogy életünk nem a vergıdı ember sorsa, és veled 
lehetünk a te akaratodból, újra, Istenünk.  

Lám, a késıbbi nemzedék képviselıi, eljöttünk színed elé, 
hogy emléket és nem halottat idézzünk. Sok gondba merült emberi 
életünk folyamán idıt szentelünk arra, hogy olyanokká lehessünk, 
mint amilyeneknek megálmodtál bennünket.  

Szólíts meg hát újra és tölts el reménnyel, mert érezzük, hogy 
szavadra, szeretetedre nagy szükségünk van. Tüzek és lángok égnek 
ugyan bennünk – amelyeket te gyújtottál fel -, de sokszor mégis szük-
ségünk van a fényedre is. A parázs izzik bent és bentrıl hevít, de sze-
retnénk, hogy többen érezzék meg ezt a meleget.  

Megbékélni is szeretnénk akaratoddal annyira, hogy többé ne 
szálljunk perbe veled. Nem baj az sem, hogy sokszor felborul az élet 
rendje, és sokunkat hamarabb szólítasz meg utolsó hívásoddal, mint 
ahogy várjuk azt. Itt vagyunk: tégy velünk, amit akarsz. Nyisd meg 
szánkat, hogy merészen szóljunk Rólad és az életrıl. Tedd közös cé-
lunkká az egy értelmet. Szereteteddel árassz el bennünket, hogy mi is 
azt áraszthassuk magunk körül.  

Ma is kell egy hívó hang, egy jel nekünk. Ez maradj meg szá-
munkra örökkön-örökké, gondviselı Istenünk. Ámen.  
 

Hiszem a szentlel-
ket.  

 

2000.  
Ima:  
 Gondviselı Istenünk, megtartó, szeretı édes Atyánk! 
 Gyermeki érzéseink tisztaságával vesszük ajkunkra nevedet, amikor a 
hála és köszönet szavait fogalmazzuk meg és ejtjük ki. Imádságunkban most 
is rólad emlékezünk, aki adtad és megtartottad életünket. Érdekes módon 
ilyenkor minden kellemetlenség tovatőnik életünkbıl, s csakis az kap hang-
súlyt, mely jobbá és szebbé tette napjainkat. Meggyızıdéssel valljuk, hogy 
csakis a lélek húrján érhetjük el azt a hangulatot, melyet állandóan és szere-
tetteljesen sugározol gyermekeid felé. Köszönjük, hogy mindig ilyen gondod 
van ránk, s mély szeretetedbıl elárasztasz javakkal minket.  
 Tudjuk, hogy te lehelted belénk a lelket. Azt, mely nemcsak elevenné 
tett, hanem kiemelt teremtményeid közül, s olyan megkülönböztetésekben 
lehetett részünk emiatt, melyeket szavakkal megköszönnünk nem lehet. 
Bármilyen nagy is legyen bennünk az igyekezet, keresett szavak sem lenné-
nek elégségesek ahhoz, hogy ezt az ajándékodat megfelelı módon megkö-
szönhessük. Hisszük azonban, hogy kedvesen fogadod hálánkat, s megérted., 
hogy számunkra minden a tıled ajándékba kapott lélek. Ez jelenti az életün-
ket, melynek köszönhetıen könnyebben átnézhetünk borús napjaink között a 
verıfényes oldalra, a szomorúságból sokkal könnyebben átlépünk a megvi-
gasztalódásba.  

Lélekkel áldottál meg, hogy lelkes lényekké lehessünk, ami miatt ér-
demesebbekké válhattunk az ember névre. Okos és érzı lelket adtál, hogy 



minden körülményben megfontoltan adjunk hangsúlyt cselekedeteinknek. Jó 
nekünk, hogy éppen ez érzı lélek olyan helyzetekbıl is kiment, ahol külön-
ben magával sodorna az önzés, vagy az elragadtatás mámora. Így azonban 
semmitıl sem kell tartanunk, mert drága lelked sugallatára mindig a helyes 
érzés mellett maradhatunk.  

Tudjuk, hogy megfizethetetlen a lelkünk. Mára már sokan olyan gaz-
dagokká váltak, hogy szinte mindent képesek megvásárolni maguknak. Ezt a 
lelket azonban senki-soha nem vásárolhatta meg, hiszen ennek értéke nem 
fejezhetı ki pénzben. Éppen ezért kérünk arra, Istenünk, hogy lelkünk nagy 
értékét segíts megıriznünk, s azt a te drága pénzedként kamatoztatva adhas-
suk vissza majd neked.  

Lelked áldása szerint kívánunk élni, s ebben az esetben úgy gondol-
kodunk, hogy a szerint is kell járnunk. Add Atyánk, hogy semmilyen körül-
mény ne fordítson el a te szeretetedtıl, és semmilyen életfordulat ne változ-
tassa meg lelkedrıl alkotott véleményünket. Mint, ahogy szívvel és lélekkel 
ragaszkodunk áldásaidhoz, úgy szeretnénk megırizni lelkünket is. Boldog-
ság számunkra tudni, hogy lelked lakik bennünk, azaz egész valóddal ben-
nünk vagy, Istenünk. Szeretnénk tehát ezt a mély atyai ragaszkodást ıszinte 
gyermeki szeretettel viszonozni abban a tudatban, hogy sem életünkben, sem 
halálunkban soha el nem hagysz minket.  

 Ilyen gondolatokkal keressük ma is lelked áldásait, és arra ké-
rünk, hogy viselj gondot otthonmaradt szeretteinkre is. Hallgasd meg beteg-
jeink és árváink imádkozó szavát és fordítsd arcodat minden betegünk felé, 
akik reménykedve hiszik felgyógyulásukat.  

A názáreti Jézus szellemében imádkozunk hozzád, kérünk hallgass 
meg könyörgésünkben. Ámen.  

Pünkösdkor  

 

IMA – 2002 május 19 – Pünkösd 1. napja  
Gondviselı Istenünk, megtartó, szeretı édes Atyánk!  
Szívünk tisztaságával és ıszinteségével szólítunk meg, amikor úgy 
érezzük, hogy átárad ránk az ünnep hangulata.  
Nagyon fontosak számunkra a születésnapok! 
Éppen ilyen fontos az egyház megalakulásának ünnepe, születésnapja 
is!  
Pünkösd van, s Lelked szétárad közöttünk. Elıször, mikor teremtesz 
minket, másodszor és állandóan, amikor megsegítesz nehézségeink 
között. A léleknek ezt a kiáradását köszönjük meg most, amikor sza-
vakba igyekszünk önteni a mi gyermeki hálánkat.  
Köszönjük Atyánk azt is, hogy egy szabadelvő egyházban születtünk, 
ebben kereszteltek meg, s ennek építhetjük lelki templomát. Büszkék 
vagyunk múltunkra és jelenünkre, de ez a büszkeség inkább kinyitja 
szemeinket állandó felelısségünkre és kötelességeinkre, mintsem tét-
lenségbe és közömbösségbe engedjük a mi bizakodásunkat.  
Alázattal kérünk Istenünk, add meg nekünk azt a lehetıséget a jö-
vendıben is, hogy szőnni nem akaró jókedvvel, szívvel-lélekkel mun-
káljuk a te országodat. Jó éreznünk kebled oltalmát, jó egyházunkhoz 
menekülni, amikor nehézség, bánat, szomorúság ér, de, Atyánk, meg-
oszthatjuk egyházunk tagjaival és nem utolsó sorban veled is a mi 
naponkénti, ünnepi örömünket.  
Imádkozunk otthon maradt szeretteinkért is.  
Kérünk hallgass meg imádságunkban! Most és mindörökké. Ámen.  

Reggeli imádság  

 

Ima reggel - 1984. Március 9 
 
 

 Gondviselı Istenünk, szeretı édes Atyánk! 



 Szívünk szavát küldjük tehozzád, oh véghetetlen szeretet. Te 
vagy számunkra szeretetet, jóságot és minden lelki boldogságot árasz-
tó forrás, melybıl minden benned bízó, téged keresı teremtményed 
nap, mint nap meríteni akar.  
 Te vagy számunkra a kezdet és a vég: mindeneknek teremtıje, 
megtartója és gondviselıje. Értelmet adsz a létezınek, lelki vigaszt a 
gyászolónak, szenvedınek, életkedvet a csüggedınek és hitet, re-
ménységet minden elıtted meghajló gyermekednek.  
 Gyakran vesszük ajkunkra neved, mert tudjuk, hogy elsı sor-
ban hozzád fordulhatunk tanácsért, segítségért. Ezért közeledünk a 
zsoltár és az imádság szárnyán Hozzád.  
 Az a tudat, hogy benned élünk, mozgunk és vagyunk képessé 
tesz arra, hogy bármilyen nehézséggel megküzdjünk, mely megakadá-
lyoz országod építésében.  
 Itt állunk elıtted Istenünk egy maroknyi tanítványi sereged, 
akik szomjazzuk vallásunk, a Jézus által megalapozott tudományt. 
Válaszolni akarunk arra a felhívásra, mely lelkünk mélyén szólalt 
meg akkor, amikor e nemes szolgálatra határoztuk el magunkat. Vála-
szolni akarunk azzal a meggyızıdéssel, mellyel tették elıdeink is. Te 
megáldottad okos értelemmel az embert. Kiemelted teremtményeid 
közül, de az emberiségnek szüksége van olyan, általad kiválasztott 
munkatársakra, mint Ézsaiás. Szükség van fáklya tartókra, hogy ık 
világítsák az országod felé vezetı utat. Hogy példát mutassanak min-
denkinek, hogy miképpen lehet és kell megköszönni ajándékaidat.  
 Hangod újra hallszik évezredek távlatából: Kit küldjünk el és 
ki megy el nékünk? Ezért szeretnénk a ma Ézsaiásai lenni, akik gon-
dolkodás nélkül válaszolnánk egyenként: Ímhol vagyok Uram, küldj 
el engemet! 
 Adj Atyánk kitartást, hogy megkezdett feladatunkat sikeresen 
folytathassuk. Vállalkozásainknak eleget tegyünk. Hogy ez valóra 
váljon, kérünk adj meg számunkra minden lehetıséget ahhoz, hogy 
szeretı, igaz gyermekeidként szaladjuk feladat teljes földi pályánkat! 
 Ha nehézségek érnének és csüggednénk, bíztató szavaiddal 
vegyél körül! Tölts el azzal a bizalommal, mely megérteti velünk, 
hogy Te gondviselı Atyaként ırködsz fölöttünk.  
 Terjeszd ki ránk áldó kezed, hogy minél elıbb szemünkbe tőn-
jön országod szépsége és boldogsága s az a felfedezés, hogy Te vagy 
az egyedüli, teremtményeid fölött ırködı Isten.  
 Hallgasd meg imádságunk halkan elrebegett szavát! Minden 
áldásodért pedig legyen Neked dicséret, dicsıség, erı, nagyság és 
hatalom, most és mindörökké, ÁMEN. 

Templomba beme-
netelkor  

 

ima  
 Gondviselı Istenünk! 
 Milyen jó, hogy most mindannyian egyformák vagyunk. Nincs 
erıs és nincs gyenge köztünk. Kicsi, vagy nagy. Te és MI vagyunk. 
 Sokszor kerestünk egy kedves szót? Egy arcot. Téged.  
 Sokszor kerestük, mint forrón szeretett, hozzánk nıtt tárgyat a 
békességes tőrés lehetıségét. Hányszor kerestünk vigaszt azoknál, 
akiknek sokszor kedveskedtünk már. 
 Templom-küszöböt adj nekünk, melybe nem botlunk bele és 
embertársat is adj nekünk, ki belénk botolva templom küszöbnek vél 
bennünket, de nem lesz benne indulat. 
 Reményt adj a vigasz mellé, hogy örökké dicsıíthessünk téged, 
de némaságot is adhatsz, hogy kevesebb haragosunk legyen.  



 Adj erıt Atyánk, hogy örömmel éljük életünket. 
 Hitet, hogy bıvelkedjünk reménységben. 
 Hála legyen veled való találkozásunkért. 
 Add Atyánk, hogy erısek és erıtlenek, kicsik és nagyok még 
sokszor találkozzanak. 
 Adj Istenünk jó emberekkel még több találkozást! 
       Ámen. 1992. 

Úrvacsorára való 
elıkészületkor   

 

Ima az Ágendához. – 2002 március 31 
Gondviselı Istenünk, megtartó, szeretı, édes Atyánk! Ünnepi 

érzések között kerestük a szívet-lelket melengetı, húsvéti üzenetet. 
Nincs nagyobb öröm, mint rátalálni arra az útra, mely az örökélet felé 
igazgatja lépteinket. .Olyan jó érzés Atyánk, hogy megvizsgálhattuk 
„lábaink ösvényét”, melytıl nem szerettünk volna elhajolni sem jobb-
ra, sem balra. Tudjuk azonban, hogy elıtted legkedvesebb áldozat a 
töredelmes lélek. Éppen ezért megvalljuk, hogy életünk folyamán 
gyakran követtünk el hibákat. Pedig magaviseletünkben olyanok sze-
retnénk lenni, mint a kisgyermekek.  

Új életben járunk Atyánk, s ez sok mindenre kötelez. Éberség-
re, állandó vigyázásra sarkall, hogy ırhelyünkön meg ne lepjen az 
álom, hogy a csalárd világ tırébe ne essünk figyelmetlenségünk mi-
att. Nehéz ugyan ez a helytállás, de hisszük, hogy atyai jó voltodból, 
gondviselésedbıl erıt adsz ahhoz, hogy elhordozzuk életterheinket, 
sıt ezekkel megfussuk földi pályánkat, míg el nem érjük az általad 
megjelölt célt: Saját boldogságunkat.  

Hisszük, Atyánk, hogy nem vagyunk túl fiatalok ahhoz, hogy 
ne követtünk volna el hibákat, de meggyızıdéssel valljuk, hogy túl 
idısek sem vagyunk ahhoz, hogy ne kellene megbánnunk rossz csele-
kedeteinket.  

Érezzük Istenünk, hogy milyen közel hajoltál töredelmes szí-
vünkhöz. Amint a jó édesanya, aki soha el nem feledkezik gyermeké-
rıl, úgy te is állandóan gondjaidban tartasz minket.  

Érezzük, hogy megesett rajtunk szíved. Megerısítesz fáradsá-
gunkban, megvigasztalsz bánatunkban, táplálsz reménységünkben. 
Kenyértörésünk alkalmával növeld jó reménységeink szárnyait, hogy 
kikerülhessünk életünk útvesztıibıl s állandóan törekedjünk a húsvéti 
tiszta fény forrása, az örökélet felé. Ámen.  

Úrvacsorára való 
elıkészületkor   

 

Bőnbánati ima – 2002 május 19.  
Gondviselı Istenünk, megtartó, szeretı édes Atyánk! 
Unitárius hitünk és bizalmunk annyira más, annyira az élet felé te-
kint, hogy ilyenkor, úrvacsora osztás alkalmával erısödik fel a rossz 
elkövetésének tudata. Bizony – bevalljuk Atyánk – mi sem vagyunk 
jobbak másoknál. S amiért kevesebbet beszélünk bőnösségünkrıl, ez 
nem jelenti azt, hogy nem is vétkezünk. Nagyon is gyakran megsért-
jük törvényeidet, megbántunk Téged és veled együtt minden benned 
bízót. A gyorsan, meggondolatlanul kiejtett szónak súlya van, s éppen 
ezért minden alkalommal megviseli lelkiismeretünket.  
Arra kérünk Atyánk, bocsásd meg a mi tévedéseinket, s add, hogy a 
mai alkalom út és lehetıség legyen megjobbulásunk felé, de egyben 
határkı maradjon a megváltozott élet és múltunk között.  
Add a tiszta emlékezés lehetıségét, hogy a magunkhoz vett jegyek, a 
kenyér és a bor maradandóan bevéssék lelkünkbe a názáreti Jézus, a 
mi igaz tanítómesterünk emlékét.  
A te szereteted hassa át valónkat és életünket.  
Kapcsolj össze lélekben minden unitáriussal, minden kereszténnyel, 



akik ma lelket kaptak tıled, s akik ünneplik a keresztény anyaszent-
egyház megalakulását.  

Áldásod maradjon életünkön most és mindörökké. Ámen. 
Utazás elıtt  

 

IMA - 1995. aug. 13 
Gondviselı Istenünk, megtartó, szeretı édes Atyánk! 
Hálás szívvel szólítunk meg téged. Könny és kacaj közt meg-

járt utunk mai határkövénél egy rövid idıre megállunk, s ünnepet 
szentelı gyermeked ıszinte szavával hálát mondunk, hogy eddigi 
utunkon velünk voltál.  

Köszönjük neked életünk áldásait, melyeket eddig elfogadtunk 
Tıled: a verıfényes nappalokat, a csillagos éjszakákat. Köszönjük 
egészségünket, , mellyel mindennapi kenyerünkért szaladni tudtunk, 
mi is a rohanó világgal. Életünk ünneplı határköveit is köszönjük, 
melyeknek köszönhetıen jobban magunkba nézhetünk. Ezért szeret-
nénk nagyra becsülni a magára talált embert, akitıl megtanulhattunk 
neked, és mindnyájunkért hálát mondani.  

Bátrak vagyunk kijelenteni, hogy készek vagyunk azután is el-
fogadni áldásaidat: gyermekeink mosolyát, idıs szeretteink gondter-
helt homlokának mély árkát, de a rajtunk nyomokat hagyó, múló idıt 
is.  

Kérünk, nézd el nekünk ifjúságunk számos vétkét, de felnıtt 
korunk tévedéseit is, amikor nem csak embertársainkat bántjuk meg, 
hanem törvényeiddel is ellenkezıen cselekszünk. Add meg számunkra 
e tudat felismert lehetıségét, mert így könnyebben visszatalálunk az 
általad megjelölt útra.  

Mindig vágyakoztunk ösvényeid után, s valahányszor arra 
gondolunk, hogy te velünk vagy egy hosszú úton, mindegy megnyug-
szik nyugtalankodó lelkünk.  

Ha a halálnak árnyékában is járnánk, annak mélyen sötét völ-
gyében, tudjuk, akkor sincs okunk a félelemre, mert te mindenütt je-
len vagy velünk, és megbátorítod szívünket.  

Kérünk, Gondviselı Atyánk, segíts megállnunk az élet küz-
delmeiben. Fogj meg bennünket, ha az élet súlyos terhei alatt megin-
gana lábunk és elesnénk.  

Állj mellénk, ha döntéseinkben rád van szükségünk, hogy té-
ged lássunk, de lássuk általad embertársainkat is, akikkel mind egy 
testvér vagyunk.  

Hozd közel hozzánk az evangéliumi tanítást, mert csak az ad-
hat reményt gondterhelt napjainkban. Ez erısítheti meg szívünket 
koporsók mellett is. Mi hisszük, hogy Jézusban és tanításai igazságá-
ban. Hiszünk benned, de a jóakaratú embertársainkban is. 

Kérünk, így engedd lelkünkbe hullani a mai tanítás magvait, 
hogy idı érkezésével meghozza az a maga termését a mi örömünkre, 
szent neved dicsıségére. Ámen.  

Utazás elıtt  

 

Ima - 1992. okt. 9 
Gondviselı Istenünk, szeretı édes Atyánk! 
Most mi vagyunk a legboldogabbak, hogy lábad zsámolyánál 

megállhattunk. Imádságunkba sok kérést bele szeretnénk zsúfolni, 
hogy egyszerre mondhassuk el mindazt, ami szívünket jelen pillanat-
ban forróra hevíti. Szolgai imádságunkba sok szív szorítja bele tiszta 
érzéseit, mely mindenek elıtt hálás-köszönetre kész. Jöttünk megkö-
szönni, hogy mindannyiszor megszabadítasz bennünket az örökös fé-
lelemtıl, s így életünk váratlan fordulataiban mindig megtaláljuk a 
kiutakat a helyes megoldások felé. Kérünk hát, hogy ezt a megbátorí-



tott lelket újra simogasd meg Atyai kezeddel, s magunkért, idınként 
másokért ejtett könnyeinket törüld le.  

Add, hogy a kelı Nap fényében, síró gyermekeink csillogó 
szemében, az átutazó vendégben, mind jóságod és szereteted jeleit 
láthassuk meg.  

Bevalljuk Atyánk, hogy nélküled nem tudjuk elképzelni éle-
tünket. Az is bizonyos, hogy olykor-olykor jelenléted kemény meg-
próbáltatások elé állít, amikor törvényeid teljesítésére alkalmasaknak 
kell bizonyulnunk 

Ne engedd, hogy vergıdjünk ég és föld között! Nyújtsd ki ke-
zed felénk, hogy azt megérezve, lábunk is biztosabban megálljon éle-
tünk poros-göröngyös útjain. Tedd meg értünk, hogy idırıl-idıre 
megszólítasz minket, szót adsz a szánkba, szeretetet a szívünkbe. Ké-
rünk, hallgasd meg imádságunkat! Ámen.  

 


