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II. I M Á D S Á G O K .

Együtt a Gyülekezettel.
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Légy áldott Urunk,Istenünk,hogy látod a mi ele
sett, állapotunkat s ugy megindult a szived 
rajtunk,hogy Egyszülüttedet adtad nekünk. 
Kihez is mehetnénk,ha nem Tehozzád,akinél 
van élet,megtartatás,jövendő.

Kérve kérünk,támassz is bennünk akkora vágyako
zást Te utánad,hogy le tudjunk győzni min
den akadályt,amelyet a világ,az ördög és a 
mi saját, testünk támaszt. Olyan az életünk 
mint azé a sokaságé volt ott a pusztaság
ban. Csak igy magában: semmi,értéktelen, 
hiábavaló.Nincs áldása a munkának,gyümöl
cse a fáradozásnak,elhordozhatatlan a na
pok terhe,reménytelen a jövendő.Szánj meg 
Urunk minket,add ránk Szentlelked erehét, 
hogy igéd elvezessen Hozzád,megtartson Te- 
nálad és járjunk uj életben már most ezen 
a földön. Segits abban,hogy vett hivatá
sunkban megálljunk,legyünk kéz,amely fel
emel, sziv, amely megbocsát,legyen szemünk 
a szenvedések meglátására,fülünk a kiáltá
sok meghallására és indits arra,hogy meg
osszunk örömet,bánatot,ételt,otthont,Tő
led kapott minden adományt.

Az együttérző sziv szeretetével könyörgünk Hoz
zád azokért,akik az emlékezés utján ma te
metőt járnak és drága életekért Néked há
lát adnak.Nyisd meg előttük a hit világát, 
hadd lássák meg,hogy Te nem holtaknak, ha
nem élőknek vagy Istene,elesettek támassza, 
foglyok szabaditója.Te sirba viszel és 
visszahozol,elszakitasz,hagy ismét egymás
nak ajándékozz.

A Te oltalmadba ajánljuk mindenünket:a kicsinye
ket,az öregeket,a távolban élőket,az itthon 
szenvedőket.Te áldj meg minden munkát, hogy
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ne legyen hiábavaló és mérd ki naponként, 
ami szükséges.

Hazánknak oltalmat, előljáróknak bölcseséget,a 
törvénynek: tiszteletet, az igazságnak hatal
mat, betegeknek gyógyulást, életünknek ke
gyelmet ,büneinkre bocsánatot,haldoklóknak 
örök béke séget tőled kérünk Urunk, Istenünk, 
szerető Atyánk. Ámen.
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Mennyei Atyánk!
Uj otthon falai között emeljük hozzá szi
vünket .Hallgasd meg könyörgésünket. Amit 
szerető szivek készitettek egymás boldogi- 
téséra,azt ajánljuk a Te megáldó kegyel
medbe. Mert az otthon meleg tüzhellyé, 
szivek szövetsége békességes és üdvössé- 
ges életté csak akkor válik,ha áldásod 
nyugszik meg rajtuk. Hiába dolgoznak az 
épitők,hiába minden, fáradozás,áldozat, 
terv,reménység,édes álom, - minden semmi
vé válik,ha nem a Te tetszésed szerint 
való.

Hozzád fohászkodunk Urunk,aki életünk alfája
és ómegája vagy,ne vond meg Szentlelkedet 
az otthon lakóitól. Tedd szeretetüket böl
csé,hüségüket igazzá,méltasd életüket Né
ked tetsző szolgálatra.Hadd ragyogjon be 
itt mindent,multat,jelent,nagyokat és ki
csinyeket, munkát és pihenést,örömöt és 
megpróbáltatást a Te dicsőséged.Ne hagyd 
soha elfelejteniök,hogy csak egy örömünk 
és békességünk van s ez, a mi boldogságunk 
is,ha közeledben élhetünk,ha a kenyeret,a 
ruhát,az ételt,az italt,napfényt és mele
get,barátot,munkátársar a Te ajándékodként 
fogadhatjuk el.Minden,ami földhöz kötöz, 
életet,jövendőt keres,az csak arról beszél, 
hogy jövevények vagyunk e világon,zsellé
rek, olyanok, akiknek örök otthonuk Tenálad 
van.Épitsd ezt az örök-otthont itten.       Ámen.

/Meister Imréék házavatásán,Budapestem 1946-ban/.
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Ugy állunk szined előtt Istenünk,mint akik 
látják,tapasztalják,hogy királyi mó
don uralkodik fölöttünk és bennünk a 
gonosz.Azért is van minden mi nyomoru- 
ságunk,mert az ő hatalma alatt élünk, 
neki engedelmeskedünk és nem Téged 
szolgálunk.Légy áldott tanitásodért, 
hogy van Valaki,aki meggyőzi e világ 
fejedelmét,a Sátánt s nekünk nem kell 
rabtartó hatalma alatt sinylődnünk és 
pusztulnunk.Magasztalunk Egyszülötted
ért, Jézusért, akit azért küldtél el e 
világba,hogy legyen nékünk menedékünk, 
megtartónk,szabaditónk.

Add nékünk Szentlelkedet,hogy evangéliomod 
által lakozást vegyen bennünk a hit, 
eltöltsön az a hatalom,amely minden 
hivőnek üdvösségére van.Munkáld ben
nünk,hagy igédnek necsak hallgatói le
gyünk, hanem megtartói is,boldog része
sei annak az életnek,amelyben azok ré
szesülnek, akik Veled vannak.

Urunk! Épitsd közöttünk országodat.Add ta
nitásodat. Óvj meg minden hamisságtól. Te
ritsd meg kegyelmed asztalát,hogy békesség
hez jusson a roskadó sziv.
Tekints népünkre,nemzetünkre.A vezetőknek 

adj bölcseséget,a népnek engedelmes 
lelket.Te oltalmazd betegeinket,tartsd 
meg,szabaditsd meg foglya inkat.Légy az 
özvegyeknek,árváknak atyja,a gyengék
nek támasza,a küzdőknek pajzsa, a ki
csinyeknek oltalmazója,minden megha- 

sonlott léleknek a diadalmas uj élet. 
Urunk! maradj velünk és szabadits meg a go

nosztól. Ámen.
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Urunk! Istenünk! Kikutathatatlan az a bölcse- 
ség,megmérhetetlen az a kegyelem,amely
lyel uralkodsz és mindeneket intézel e 
világban.Mi hányszor érezzük,hogy az az 
ut, amelyen járunk a mélységbe visz, el
szegényedés ,összetörettetés,fájdalom és 
nyugtalanság lesz osztályrészünk.  Te tu
dod,hogy hányszor kövült már ellened 
panasszá a szavunk,mert álmaink szerte
foszlottak, jogos reményeink semmivé vál
tak.Milyen nehezen tanuljuk meg,hogy az 
életünk ugy amint van,a Tiéd,Te szabtál 
célt és utat,emelsz föl és zuhanhatsz a 
mélybe,hogy mindenek itt mi közöttünk 
is a Te dicsőségedre történjenek.Milyen 
nehezen tanuljuk meg,hogy nem parancso
lásra,nem uralkodásra hivtál el bennün
ket,hanem szolgálatra,segitésre,áldo
zathozatalra,nem haragra,hanem megbo
csátásra,nem mulandók keresésére,hanem 
örökkévalók épitésére.

Add ránk Szentlelkedet,hogy meghajoljunk Fel
séged előtt,kész örömmel szánjuk oda 
magunkat az igazi nagyság utjára: a 
szüntelenül hálaadással szolgáló életre. 
Te töltsd meg szivünket hittel,szeretet
tel,hogy kirajzolódjék életünkben Fiad 
által kapott elhivásunk.

És ezzel az Előtted meghajló,kegyelmed mind
megannyi ajándékáért hálás szivvel áldd 
meg közöttünk azokat,akik az évforduló 
utján ma egy szerető szivre,egy elpi
hent drága életre emlékeznek.Tanits min
ket annak meglátására,hogy ezen a földön 
semmi sem hiábavaló,mert minden ajándék, 
rajtunk nyugvó szereteted drága bizony-



- 406 -

sága.Te,aki nem holtaknak,hanem élők
nek vagy örök Istene,épitsd,áldd,szen
teld meg a már elpihenteket és a még 
idelent zarándoklókat látásod örömé
vel, az örök élet reménységével.

És a hitnek ezzel a diadalmas békességével 
ajándékozd meg azokat is,akik szülői 
szivük szeretetével könyörögnek Hozzád 
fogságban élő kedvesük megtartatásáért 
és szabadulásáért.Csak annyit mondj ne- 
kik,hogy közöttük vagy, velük vagy cso
dálatos végzéseiddel,rejtelmes itélete
iddel, Te elszakitasz,hogy ismét egymás
nak ajándékozhass, Te sirba viszel,hogy 
feltámaszthass,szivünkben félelmet,ag
gódást támasztasz, hogy Te légy a mi bé
kességünk ,aki Ur,Király,Szabaditó,Meg
tartó vagy ma is,holnap is,egyeseknek 
csakugy,mint nemzeteknek.

Kegyelmedbe ajánljuk magunkat,testünket,lel
künket, mindenünket.Légy a betegekkel,öz
vegyekkel, árvákkal, minden roskadozó é- 
lettel.Add nékünk igédet,az örök élet és 
az uj élet drága eledelét. Épitsd közöt- 
zünk a Te országodat.

Szentlelkedet ne vond meg tőlünk,hogy elmen- 
vén innen bizonyságát adhassuk annak, 
hogy megértettünk Téged és szolgálunk 
Néked, Urunk,Istenünk,Atyánk a Jézus 
Krisztusban. Ámen.

/lásd "Szolgáljatok" c.igehirdetést a 322kk/.
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Könyörgünk Hozzád egy testvérünkért, aki 
ma évfordulóhoz érkezett el és meg
alázó szenvedések sulya alatt ros- 
kad. Kérünk, irányitsd tekintetét 
arra,Aki mindannyiunkért megalázta
tott és szenvedett. Tedd erőssé Ben
ne a hitét,hogy meggyőzzön minden 
kint és bajt. Fogd kezét kezedbe,U
ram és el ne eresszed! Ez a kéz e- 
lég neki is, nekünk is itt és oda- 
tul is. Ámen.

1946.október 2Q.
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Istenünk, Atyánk! Mint szárnyaszegett,remé
nyeinktől megfosztott életvándorok ke
resünk Téged. Mint elmulás,gyász,halál, 
özvegység és elárvulás alatt siránkozó 
lelkek kiáltunk Hozzád.Kihez is mehet
nénk bajunkkal,terhünkkel,kitől vár
hatnánk segitséget,megtartatást,uj éle
tet,kivül és belül csendet,békességet, 
ha nem Tőled. Nem jólétet,gazdagságot 
kérünk,hanem csak hitet,Benned bizó 
szivet,hogy akkoris,ha próba alatt ál
lunk, akkoris,ha magunkra maradunk, ak- 
koris,ha mindennek árán megmaradjunk 
Tenálad,aki vagy,aki voltál és örökké 
leszesz mindenható Isten,szeretó meny- 
nyei Atyánk.

Emeld fel tekintetünket a hulló rögről a 
változhatatlan meglátására.Töltsd_szi
vünket szent igéd olajával,hogy vilá
gitson,fényt árasszon,utat mutasson,meg
tartson és boldogitson. Semmi nem nyujt
hat nekünk oltalmat,menedéket csak Te. 
Senki nem biztosithat életet,munkálhat 
jövendőt Rajtad kivül. Ami lehetetlen 
az embereknek, mindaz lehetséges Neked. 
Könyörülj hát rajtunk, nem is mintha meg- 
érdemlenénk, hanem szent Fiadért, és moss 
tisztára,tégy szentté,igazakká,Neked é- 
lő,Benned bizó gyermekeiddé.Fogd erősen 
kezünket, tarts meg Magadnál,mert csak 
Nálad van élet,megelégedettség,békesség, 
üdvösség. Ezzel a diadalmas hittel aján
dékozz meg minket. Ámen.
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Mennyei Atyánk!
Hála és magasztalás ül ki az ajkunkra.
Nem is hallgathatjuk el rajtunk megu
juló kegyelmedet. Hogy sajátos uton ve
zetsz, hogy nem a mi gondolataink sze
rint irányitod életünket, - azt nap mint 
nap látjuk.Engeded,hogy szegényedjünk, 
betegség,baj,ez a világ kisértsen; el
szenveded, hogy békés otthonok oltárán 
kialudjon a láng,a Benned bizok szen
vedjenek, templomod megfogyatkozzék...
De nem azért esik mindez rajtunk,hogy 
hitetlenkedjünk,zugolódjunk,Veled perbe- 
szálljunk.Csak keresel,csak próbálsz,ma
gadhoz hivogatsz,hogy Te légy minden 
mindenekben!

Igy állunk meg most e harang körül is. Sze
münk előtt elevenné válik egy nekünk 
drága mult,amely minden emlékével,adomá
nyával csak Terólad beszél.Amit össze
tört a bün,használhatatlanná tett a go
noszság azt nekünk visszaadod,hogy fen
nen és hangosan hirdesse a Te jóságodat. 
Áldunk ezért a drága utért,szivünk sze
rint való ajándékodért.Kérünk,tedd erős
sé bennünk a bizó hitet,az éltető re
ményt.Tartsd meg és épitsd gyülekezete- 
det.Hivogass,keress,nyugtalanits a ha
rang szavával is mindaddig,amig meg nem 
csendesedik a szivünk Benned.

Áldd meg ezt a mi mostani cselekedetünket és 
legyen tied minden hála,dicséret és di
csőség örökkön örökké.Ámen.

/A háboruban elveszett harang helyébe felhu
zott uj harang toronyba huzásakor. 1946.okt.22./
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Mennyei Atyánk!
Légy áldott,hogy ez esti órán ismét egy- 

begyüjtesz elcsendesedésre.Folytatod azt a 
munkát,amit elkezdettél.Magad elé hivsz,mert 
át akarod világitani hajszolt,zaklatot éle
tünket,hogy napfényre jöjjön minden tisztáta
lan, teher,bün,nyomoruság és nyugtalanság. Ta
lálkozást készitesz számunkra magaddal,hogy mi 
akik nélküled indultunk el és magányosságunk
ban küzködünk,Veled érjünk el a célba.

Drága ajándékként vesszük igédet,az örök- 
élet beszédét.Ma ugyancsak látjuk,hiszen na
gyon tapasztaljuk,hogy emberi szó,üres bölcsel
kedés mitsem ér. Olyan beszédre szomjuhozik a 
szivünk, amely örök igazságról ád tanitást.Add 
nékünk ezt az eledelt.Tisztán.Igazán.Hamisi
tatlanul, tejnek eledeleként, hogy mindeneket e- 
rősitsen.Elégits meg vele minden éhezőt, vi
gasztalj meg vele minden szomorkodót, teremts- 
ujjá minden bünbocsánatért kiáltot, az alvókat 
ébresztgessed, a fennhéjjázókat alázd meg, a 
magabizókat törd össze,a kishitüeket szégye- 
nitsd meg, az ifjakat és öregeket,a férfiakat 
és nőket, ezt a te kelenföldi gyülekezetedet, 
igen - mindnyájunkat áldj meg ugy,hogy le
gyünk tanui annak a Jézus Krisztusnak,aki lett 
nékünk bölcsességül,igazságul,szentségül és 
váltságul.

Áraszd ki ránk Szentlelkedet,hogy igéd 
hitet ébresszen, megvilágositson és megtart
son Tenálad. Szerelmed szerint cselekedjél ve
lünk,hadd legyen áldott ez az óra itt is,oda
haza is és örökkön örökké. Ámen.
/Gyülekezeti evangelizáción - 1946.október 23./

Oltár! Imádság ................  I.Kor.1:18-31.
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Mennyei Atyánk!
Evangéliomod meghallására hivtál 

össze emgint a Te szent házadba.Örömü- 
zenettel akarod megáldani azt a szi
vünket,amely olyan békétlen és sötét.
Nincs is sehol segitség és szabadulás 
számunkra csak Tenálad. Egyszülött Fi
adat azért adtad,hogy megnyisd az e- 
gyetlen lehetséges utat,amelyen mi,el
pártolt és nyakas gyermekeid visszatér
hetünk az atyai házba.

Szereteted az,amely meggyőzte a világ sötét 
hatalmasságát. Szereted az,amely meg
indult a mi elveszett életünk nyomoru
sága felett... És a szereteted az,amely 
ma még mindig uj meg uj lehetőségeket 
teremt hivogatásod meghallására. Pedig 
minden: legyen az étel,ital,öltözet, 
szülők és gyermekek,egészség,betegség, 
inség vagy megelégedettség,nappal és 
éjszaka,az életünk ugy,amint ma van - 
rólad beszél és utánad kiált.Oh ké
szits most is drága alkalmat arra,hogy 
találkozzunk Veled.Elérjen hozzánk ke
reső szereteted,hivogató szavad,a vál
tozhatatlan, régi üzenet,a drága evan- 
géliom,hogy szerető Atyánk vagy a Jézus 
Krisztus által.

Szentlelkedet add nékünk,hogy üzeneted elér
jen hozzánk s a szivünkig hatóan indit
son el az uj élet utján az a kegyelem, 
amely nem akarja,hogy valaki is elvesz- 
szen,aki hisz Tebenned Atya,Fiu ,Szent
lélek,Sztháromság egy igaz Isten.Ámen.

/Gyülekezeti evangelizáción - 1946.október 24./

Oltári i m á d s á g ................. Ján.3:14-18.
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Istenünk, Atyánk!
Az egymást váltó napok rendje sze

rint, az emlékezés utján ma temetőt jár
tunk. Temetőben,sir körül még évek mul
tán is a lelkekre szomoruság ül. Bizony
ságai vagyunk mindannyian annak a való
ságnak,hogy a halál okozta gyászt nem 
enyhiti a muló idő s emberi ajkon nem 
terem azok számára olcsó vigasz,enyhitő 
balzsamir,akiket álmuktól megfosztott,re
ménységüktől megrablott egy-egy szerető 
szivben: az apában,az anyában,hitvestárs
ban vagy drága gyermekben a halál. Igy 
álltunk temető csendjében,sir körül mi is 
mindnyájan megrabolva,megszegényedve, amit 
soha soha nem pótolhat számunkra ez a vi
lág.

De köszönjük Neked,Urunk, hogy ott 
a halál birodalmában sem hagytál magunk
ra, hogy ott ismahol pedig a koporsó ha
talma lett nyilvánvalóvá,te király vagy, 
szabaditó és megváltó, ott is Tied az u- 
tolsó szó. A könny,a fájdalom,a gyász pe
dig csak ajándék,drága beszéd,szivünkig 
ható h i v o g a t á s :"Jöjjetek énhozzám, én  é- 
lek és ti is élni fogtok, én élők és nem 
holtak Istene vagyok; aki hisz énbennem, 
ha meghal is él!

Jó is minékünk a fájó mult drága 
emlékeivel az elmuló nap estéjén megáll
ni most előtted, elmondani Neked mindazt, 
fáj,ami elhordozhatatlanul nehéz, ami a- 
latt ugy roskad az életünk, - Te tudod, 
hogy gyógyithatatlan sebeket hordozunk.

Oltári imádság - 1946.november 1-én.
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Fogadj el hát Urunk,ugy amint vagyunk, 
szegényen,összetörten,bünterhekkel meg
rakottan, sajgó szivvel,viaskodó lélek
kel. Te,Urunk,aki hallod az elszálló 
sóhajokat,a titkon elmondott imádságo
kat, Te,aki számolod szemünk drága 
gyöngyét,aláhulló könnyeinket, - óh 
szánj meg minket! Vonj magadhoz, mele
gitsd át fázó,didergő életünket: emelj 
föl,hogy ne botladozzunk a nehéz,rö
gös életuton és áldj meg a Te lelked 
erejével,hogy tetszésed szerint való 
legyen földi vándorlásunk.

Gyermekeid keresnek Téged, hitet, 
vigasztalást,békességet,örök életet kér
nek Tőled, Fiadért,a Jézus Krisztusért. 
Ne hagyj magunkra emlékeinkkel,szenteld 
meg azokat.Hiszen szived drága ajándéka 
nekünk minden: a mult és jelen,a bölcső 
és a koporsó, a mosoly és a fájdalom is, 
Te megsebesitesz,hogy megvigasztalhass, 
összetörsz,hogy ujjáteremthess, szegény- 
nyé teszel,hogy meggazdagithass, elsza
kitasz egymástól szerető sziveket,, hogy 
ismét egymásnak ajándékozhasd őket, ne
héz magányba kényszeritesz, hogy talál
kozásunk legyen Teveled!...

Mindenért Urunk,ezért az elszálló 
napért,a megpihent kedveseinkért,az élő 
emlékekért - legyen Tied a hála és ma
gasztalás!

Végy megtartó kegyelmedbe ez éj
szakára is, tarts távol tőlünk,otthona
inktól minden bajt és kárt, közelben és 
távolban levő szeretteink felett is Te 
őrködj... Áldj,vezess ugy a vándoruton, 
hogy mire leomlik porsátorunk - kiala-
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kuljon belölünk,mulandóság gyermeke
iből az örökkévaló, föld emberéből a 
menny polgára..

Te,aki magadhoz vontad a kicsi
nyeket és áldásoddal bocsátottad el 
őket, - áldj meg minket,emlékezés ut
ján temetőt járó gyermekeidet és a Te 
békességeddel bocsáss innen haza.

Ámen.
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Urvacsora vétele előtt. Luk. 15:18-19.

Mennyei Atyám!
Mint tékozló gyermeked állok meg elöt
ted és bevallom,hogy sokszor és sokfé
leképpen vétkeztem Ellened. Akaratodat 
nem teljesitettem, a szeretet utján nem 
jártam. Harag,gyülölet,engedetlenség 
vezettek engem. Pedig tőlem is azt ki
vánod,hogy minden szavammal,cselekede
temmel, egész életfolytatásommal Neked 
szolgáljak és Téged dicsőitselek.
Szégyenlem magam,hogy ilyen hütlen és 
hálátlan gyermeked vagyok. Bánom,hogy 
megszomoritottalak. Méltán érdemlem 
meg haragodat és itéletedet.Nem vagyok 
méltó,hogy kegyelmesen tekints énreám.
Jézus Krisztusért,az én Megváltomért - 
könyörülj rajtam. Ne nézd az én vétke
imet,hanem tekints az Ő értem hozott 
áldozatára és bocsáss meg énnekem. Add 
Szentlelkedet és tiszta szivet, teremts 
bennem. Neked tetszőt, nekem pedig ád- 
vösségeset! Ámen.
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Urvacsora vétele után. 103.Zsolt.2.v.

Hálaadással magasztalunk Téged,mennyei 
Atyám,h ogy büneim miatt nem ve
tettél el orcád elől,hanem szent 
Fiadért kegyelmedbe fogadtál uj
ra. Köszönöm szeretetedet,hogy 
nem akarod pusztulásomat,hanem 
mindennel javamat munkálod. Azt 
akarod,hogy megtérjek és éljek. 
Köszönöm,hogy számon tartasz en- 
gem és gondod van reám. Légy ál
dott minden jótéteményedért, a- 
mellyel életemet,üdvösségemet 
munkálod keresztségem óta.

Kérlek, ne hagyj magamra. Igéd által
add Szentlelkedet,hogy értem ho
zott áldozatod ne legyen hiábava
ló. Hadd legyek egészen a Tiéd és 
Neked szolgáljak hálaadással.Lát
tasd meg csodadolgaidat és tedd 
ifju életemet kedvessé,hitben e- 
rőssé,szeretetben gazdaggá,hüség
ben megállóvá,hadd tükrözödjék 
általam is a Te dicsőséged.

Te naponként megujitod kegyelmedet raj
tam. Igy igérted. Áldalak,dicsér
lek, magasztallak érte,Uram,én Is
tenem. Ámen.

Budapest, 1946.


