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Kézbeadó szavak
Sokszor érezzük, hogy csak az első szót nehéz megtalálni 

egy beszélgetésben. Ha ez megvan, akkor már könnyen megy 

tovább minden. Igaz ez az imádkozásra is. 

Érdemes ehhez még hozzátenni, hogy az első imádságok 

nagyon fontosak az életünkben. Az első, amit fejből tudok. 

Az első, amit önállóan mondtam el, esetleg a saját szava-

immal. Az első, amit valaki megtaníto  nekem. De az is 

fontos első, amit valaki tőlem tanul majd meg. Nagy öröm 

a továbbado  imádság.

Az imádkozás ábécéjét vegyük úgy a kezünkbe, mint egy 

titkos kincset. Kézbe vehetjük, amikor imádkozni tanulunk. 

Vagy imádkozni tanítunk gyermekeket. Amikor bátortalanok 

vagyunk. Örömmel lapozgathatjuk akkor is, amikor gondta-

lanok és vidámak vagyunk. 

Egy nagyon sietős világban is érdemes naponta néhány per-

cet találni arra, hogy szülők, nagyszülők és gyerekek kipró-

bálják vagy folytassák az imádkozást. Talán az óvodáskor 

vége felé. Vagy iskolakezdéskor. Egyszerű mozdulat levenni 
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ezt a könyvet az éjjeliszekrényről vagy az ágy fele i polcról 

esténként. 

Érdemes megnézegetni a képeket és elgondolkodni a raj-

zokon. Felfedezhetjük, mennyi minden van az életünkben, 

aminek örülhetünk. De gondolhatunk a félelmekre, aggo-

dalmakra vagy fájdalmakra is, amelyekkel szintén sokszor 

találkozunk. Istenre úgy gondolhatunk, mint akit érdekel, 

mi történik velünk. De nem szabad megfeledkezni másokról 

sem! Imádkozni nemcsak önmagunkért kell Jézus példája 

szerint, hanem azokért is, akik körülö ünk élnek, közelben 

és távolban egyaránt. 

Istennel jó beszélgetni. Jó elmesélni neki mindazt, ami velünk 

történt. Jó tudni, hogy ő a gyermekek szavát éppúgy, mint 

a felnő ekét várja és meg is hallgatja. Isten mindenkihez 

egyformán közeledik. Mindegyikünk imádságára odafi gyel.

Szülők és gyermekek közös használatára készült ez a könyv. 

Bármelyikük is fedezi fel először, a legszebb, ha együ  ol-

vassák az imákat. Az imádság kicsinek és nagynak egyaránt 

személyes kapcsolata Istennel, de ha néhány percet közösen 

lehet ebben eltölteni, az önmagában is nagy élmény. 

Jó lenne, ha nemcsak régi generációk tagjai gondolhatná-

nak arra hálával, ahogyan őket taníto ák imádkozni szüleik 

vagy nagyszüleik, hanem igaz lehetne ez a mai nemzedék 

tagjaira is.

Köszönetet mondunk azoknak, akik odaadták a családjuk-

ban hangzó, gyermekek és szülők által mondo  imákat, kis 
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kincseket, hogy sokaknak váljanak örömére. Köszönetet 

mondunk Balog Eszternek, Bo a Benedeknek és Dánielnek, 

Baranyayné Rohn Erzsébetnek, Erdélyi Balázsnak és Boró-

kának, Czöndörné Horváth Eszternek, Koczor Tamásnak, 

Kodácsy-Simon Eszternek, Kodácsy-Simon Annának és Má-

ténak, Lacknerné Puskás Sárának és Szigethyné Szenteczki 

Katalinnak. 

Köszönetünket fejezzük ki Gyarmathy Ildikónak, hogy meg-

szólító erejű rajzaival kedvesebbé és személyesebbé te e a 

kiadványt.

A gyermekek világát bemutató fotókat Bérces Flórának kö-

szönjük.

Nincs más kívánság a könyv végén, csak ennyi: találjon ma-

gának ki-ki olvasható, hordozható és továbbadható imádsá-

got ebben a kis könyvecskében.

Budapest, 2012 adventjén

Szabó Lajos

a kötet szerkesztője
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Az én sarkom1.
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Kuckó

Ha egyedül szeretnék lenni, mindenki aggódni kezd.

„Fáj valamid? Megbánto ak?” – ezt kérdezgetik.

Pedig csak egyedül szeretnék lenni. 

Ilyenkor gondolkozom, vagy csak nézek, hallgatom 

a világot.

Arra gondolok, hogy sosem vagyok egyedül. Ámen.

Titok

Mennyei Atyám! Néha türelmetlenül várlak. Várom, 

hogy válaszolj imádságaimra, hogy szólj, tanácsot 

adj, mutasd meg hatalmad. Sokszor csak utólag 

veszem észre, hogy már mióta i  vagy velem. Fogod 

a kezem, és nem engeded el. Ámen.
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Félek

Istenem! Mikor azt mondom, félek, azt mondják,

nem kell félni.

Én mégis félek.

Kérlek, Jézus, segíts nem félni! Ámen.

Rohanás

Kedves Istenem! Amikor a lejtő tetején álltam, még 

nem gondoltam, hogy ennyire felgyorsulhat a bi-

ciklim.

Már régen nem lehet hajtani, üresen fut a pedál.

Csodás ez a száguldás!

Legalább olyan gyorsan megyek, mint egy autó.

Átvillan az agyamon, hogy mi lenne, ha most eles-

nék vagy kiesne a kerék.

Vajon az ilyen őrültségek idején is vigyázol rám?

Remélem, mert különben nagy bajban vagyok. 

Ámen.
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Az én kis dalom

Kitaláltam egy dalt. Arról énekelek benne, hogy azt 

szeretném, Isten vezessen iskolába engem! Mert 

ha Isten vezet, akkor az jó. Írtam a dalhoz zenét 

is. Ámen.

Most hálás vagyok

Istenem, olyan jó, hogy kedvesek a tanárok! 

Örülök, mert nem tört el még semmim; 

nem vagyok sokat beteg. 

Köszönöm, hogy vannak tanszereim, játékaim; 

van családom. 

Kérlek, add, hogy a világon ne legyenek csalók; 

hogy az emberek védjék a természetet; 

és hogy ne haljanak ki az állatok, 

esetleg kivéve a tetveket…   

Ámen.
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A pofon

Pofon vágtam egy gyereket az ebédlőben.

Nem tudom a nevét, de idegesítő volt, ahogy előt-

tem ugrált.

Nagyon ócska napom volt, semmi nem sikerült.

Ráadásul kineve ek a hajam mia .

O hon hagytam a tollam, és nem volt kész a leckém.

Az a gyerek meg kiverte a tálcát a kezemből.

Hiába volt véletlen, nekem kelle  feltakarítanom a 

tésztát a földről.

Miért adsz ilyen napokat?

Mit akarsz elérni ezzel?

Csak a düh, 

a szégyen, 

a rosszkedv

és a pofon.

Holnap megkérdezem a gyerek nevét valakitől. 

Talán az jobb nap lesz. Ámen.
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Istennek jó a memóriája

Istenem, 

elmesélek neked valamit. 

Elfelejte em megírni a leckém, 

a múltkor o hon hagytam a tornazsákom. 

Tegnap 

nem ismert meg az oviból az egyik nagycsoportos, 

pedig tavaly még együ  is játszo unk.

Olyan megnyugtató, 

hogy a te emlékezeted 

mindig tökéletesen működik. 

Szemed elő  van 

az egész életünk, 

és sosem felejted el, 

hogy mit ígértél. 

Ámen.
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Néha már nagyon jól érzem 
magam a templomban

Drága Istenem! 

Ma megint voltunk templomban. 

Szeretem azt, amikor énekelünk, és azt is, amikor 

imádkozunk. 

A legjobban mégis a harangszó tetszik. 

Jó volt az is, amikor a lelkész néni arról mesélt, hogy 

Jézus meggyógyíto a a vak embert. 

Az istentisztelet végén kicsit megijedtem, amikor 

anya melle  álltam, és a lelkész néni a fejemre te e 

a kezét. 

A kistestvérem nem is mert előrejönni velünk, any-

nyira megijedt. 

Kérlek, mutasd meg neki is, 

hogy milyen jó dolog templomba menni, 

együ  imádkozni, 

énekelni és beszélgetni. 

Ámen. 
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Itt a karácsony

Édes Istenem! Már csak egyet kell aludni, és újra 

i  a karácsony. Nagyon várom! 

Tudom, ilyenkor azt ünnepeljük, hogy Jézus meg-

születe . 

Már hetek óta mi is az ünnepre készülünk. 

A sütemények sütése és a szoba díszítése közben is 

erről beszélge ünk anyával. 

Nagyon szeretem a karácsonyt! Ámen.

Karácsonyi templom

Karácsonykor a templomban is minden kicsit más. 

Még az sem zavart legutóbb, hogy hideg volt bent. 

Talán azért, mert a sok gyertya még szebbé teszi 

a templomot, és a nénik és bácsik ilyenkor még 

kedvesebbek hozzám. 

Ámen.
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Karácsonyi ajándék

Karácsonykor az ajándékokat is nagyon várom! 

Idén már én is készíte em ajándékokat. Biztosan 

mindenki meg fog lepődni, hogy milyen szép képet 

feste em neki. 

Istenem, köszönöm, hogy te adtad nekünk a kará-

csonyt. Ez a legjobb ünnep az összes közül, mert 

erre egész évben lehet gondolni. Ámen.

Ajándékdoboz

Drága Istenem! Tegnap anyával készíte ünk egy 

ajándékos dobozt, amibe a régi játékaimat és köny-

veimet raktam. Egy rajzomat is becsomagoltuk. 

Ezt majd egy olyan kislány fogja kapni, akinek a 

szülei nem tudnak karácsonyra ajándékot venni 

vagy meglepetést készíteni. Remélem, tetszeni fog 

neki! Kérlek, add, hogy örüljön majd annak, amit a 

dobozba raktam! Add, hogy neki is boldog karácso-

nya lehessen, és ő is megtudja, hogy ezen a napon 

születe  meg Jézus. Ámen.
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Van egy csomó kérdésem

Miért feszíte ék keresztre Jézust? Vajon fájt neki? 

Igazi sebei voltak? Meg is halt?

Miért feszíte ék keresztre Jézust? Miért irigykedtek 

rá az emberek? Miért nem szere ék?

Úgy örülök, hogy ő szeret engem! Ámen.

Valaki meghalt

Úr Jézus! Mondták már régóta, hogy beteg.

Ha baj van, mindig su ogva beszélnek, 

azt hiszik, nem látom.

Most meghalt.

Már mindenki su og.

Nagyon hiányzik.

Most nem tudok veled beszélni.

Legalább su ognál.

De most hallgatsz.

Pedig csak te tudod, hol van most ő.

Bár megszólalnál, szépen, érthetően! Ámen.
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Nagyapától tanultam

Azt mondta a nagyapám, hogy a legnagyobb győ-

zelem, ha az ember önmagát győzi le. Bizony így 

van ez: néha irigy vagyok, máskor durcás, engedet-

len, vagy éppen megbántok valakit. A baj persze 

akkor van, amikor nem is akarom, hogy ez másképp 

legyen. Úgy érzem, igazam van, amikor irigylem 

a másikat. Jólesik morogni és a magam feje után 

menni. Úr Jézus! Csak te segíthetsz, hogy megvál-

tozzam, hogy olyan akarjak lenni, amilyennek látni 

szeretnél. Ámen.

Istennel mindig lehet 
beszélgetni
Istenem! Veled mindig jó beszélgetni,

te sohasem sietsz.

Neked van időd,

és sohasem vagy ideges.

Ezért kedves vagy nekem!

Ámen.
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RAJZOLD LE!

Az én sarkom
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LEGKEDVESEBB IMÁDSÁGOM:
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2. Családom

Az imadkozas abeceje_2015.indd   24Az imadkozas abeceje_2015.indd   24 2015.03.19.   13:11:202015.03.19.   13:11:20



25

Az imadkozas abeceje_2015.indd   25Az imadkozas abeceje_2015.indd   25 2015.03.19.   13:11:272015.03.19.   13:11:27



26

Békességet kérek

Kérlek, Istenem, segítsd a családomat! Segíts, hogy 

ne legyen veszekedés, és hangos legyen az öröm. 

Add, hogy ne legyünk betegek, és ne érjen szomo-

rúság! Ámen.

Szerintem ez 
a legfontosabb!
Kérlek, Istenem, add, hogy ne a rossz dolgok, ha-

nem a család, az öröm, 

a barátság legyen a legfontosabb. 

Kérlek, őrizz meg engem, a családom egészségét és 

a természet szépségét! Ámen.
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Egy probléma

Istenem, kérlek, vigyázz arra a rózsaszín ruhás kis-

lányra is, 

aki a testvérem kezéből kive e az innivalót! 

Biztosan nem akart rosszat, és nem akarta azt sem, 

hogy Máté sírni kezdjen. Ámen.

Köszönet

Én Istenem, jó Istenem, vigyázz az én szüleimre, 

a testvéreimre, és arra, hogy megtanultam fára 

mászni, hogy játszo am az óvodában Dorkával, és 

hogy ma is fi nom volt az ebéd. Ámen.

Hála a nyaralásért

Jó Isten, nagyon jó volt a Balatonban fürödni. Apá-

val gyűjtö ünk sok kagylót és e ünk kukoricát is. 

Ámen.
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Adj bátorságot!

Istenem, néha szoktam félni. Esténként a farkasok-

tól, az erdőben pedig a rókáktól. Az óvodában a ól 

félek, hogy velem majd nem játszanak a többiek. És 

néha azért is félek, hogy anya vagy apa ne legyenek 

betegek, s hogy a testvéreimmel ne történjen semmi 

baj. Kérlek, te vigyázz mindannyiunkra, és te segíts 

nekem, hogy ne kelljen félnem se a farkasoktól, se 

a rókáktól, se a ól, hogy egyedül maradok. Kérlek, 

te fogd a kezem, mert ha te fogod, akkor sokkal 

bátrabb lehetek! Ámen.

Féltem a testvérem

Jóisten, ma oltást kapo  a kistestvérem. Megkér-

tem a doktor nénit, 

hogy nagyon óvatosan adja be neki a szurit, 

mert ő még nagyon kicsi. 

Ugye jól te em?

Ámen.
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Betegek vagyunk

Jóisten, beteg vagyok, csupa piros pö y mindenem. 

A testvéreim is mind pö yösek le ek tőlem. 

Én nem akartam nekik adni, mégis elkapták tőlem. 

Gyógyíts meg engem és őket is! Ámen. 

Apának nincs munkája

Úr Jézus, azt tanultam rólad, hogy csodákat teszel.

Én nem kérek most mást, csak egy munkahelyet 

a papának.

Szeretne dolgozni, de nincs munkája. Szomorúan 

üldögél mindig a tévé elő . Szólni se lehet hozzá. 

Szeretne dolgozni és pénzt is keresni nekünk.

Te sok embert ismersz, és annyi mindenkivel be-

szélgetsz.

Ha hallod valakitől, hogy szüksége van a papára, 

ugye szólsz neki és nekünk is?

Ámen.
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Ima apáért

Jóisten, vigyázz apára! 

Ma éjszakás, 

és nem szabad elaludnia. 

Ébreszd fel azonnal, 

ha elalszik. 

Ámen.

Elveszett a kutyám

Jó Isten, elszökö  a kutyánk. 

Nem tudjuk, hol van. 

Mondd meg neki, hogy jöjjön haza, 

mert nagyon várjuk,

és annyira megöleljük majd,

ahogy csak tudjuk, 

és adunk neki fi nom falatokat is. 

Ámen.
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Meghalt a nagymamám

Istenem, olyan szomorú vagyok! Meghalt a nagy-

mamám. Fehér haja volt, ő volt a legszebb. Mindig 

mosolygo . Leszido , amikor rosszalkodtam, de 

tudom, hogy igazán sosem volt rám mérges. 

Azt mondják, hogy ő most már nálad lakik, és egy-

szer majd újra találkozunk. 

Milyen jó lesz!

Kérlek, vigyázz a nagypapára, mert ő most nagyon 

egyedül van. 

Add, hogy ne érje őt semmi baj, és tudjon újra örül-

ni. Ámen.

Kérdések a dédik felől

Anya, te hogy köszöntél el dédimamától és dé di-

papától, amikor meghaltak? 

Intege etek egymásnak? Megsimoga ad őket? 

Dédimama és dédipapa biztosan nagyon jól érzik 

magukat a Jóistennél, az ő kertjében!

Ámen.
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Mi lett a Nagyikával?

Jóisten, Nagyika meghalt. Most már te gondos-

kodsz róla. Ugye adsz neki vacsorát? Ugye lezuha-

nyozod és adsz neki szép pizsamát? És ugye tudsz 

neki szépen mesélni és énekelni? Ámen.

Elváltak a szüleim

Istenem! Most nálunk nagy a baj.

Elváltak a szüleim, és ez nagyon rossz.

Veled mégis beszélgethetek arról, 

hogy szeretem őket nagyon,

és félek, ha külön élünk, két helyen, akkor mi lesz 

velem.

Segíts minket, és mostanában nagyon fi gyelj ránk.

Köszönöm, hogy meghallgatod ezt az imádságomat,

és megvigasztalod anyát és apát. Persze engem is.

Amikor csak együ  leszünk, 

te is legyél o  velünk! Ámen.
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Csak öleljék meg egymást

Istenem, ma anya és apa megint veszekedtek egy-

mással. Ilyenkor mindig nagyon félek. Nem sze-

retem, ha hangosan kiabálnak vagy ha becsapják 

az ajtót. Néha még sírnak is, vagy van, hogy én 

is elsírom magam. Félek, nehogy az én szüleim is 

elváljanak, mint más barátaim szülei. Azt sem sze-

retem látni, ha anya szomorú ilyenkor, vagy amikor 

apa ideges. 

Később bocsánatot kértek egymástól, és meg is 

ölelték egymást. Aztán még azt is mondták, hogy 

szeretik egymást. Istenem, add, hogy tényleg sze-

ressék egymást. Kérlek, add, hogy ne veszekedje-

nek, inkább csak öleljék meg egymást! Ámen.

Aggódom a családunkért

Nagyon rossz most minden, Istenem. 

Sok a veszekedés és a kiabálás a családunkban.

Nagyon félek, amikor meghallom a kiabálást.
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A szüleim idegesek, már nem is lehet hozzájuk 

szólni.

Én nem tudom, mi a baj, 

de nagyon rossz így i hon lenni. 

Mindenki türelmetlen.

Segíts nekik, hogy újra kedvesek és békések lehes-

senek, mint korábban. 

Legyen idejük rám is.

Félek, hogy szétszakad a mi családunk is.

Adj jobb szívet a mi családunknak! 

Adj békességet! Ámen.

Szeretnék egy kicsit több 
pénzt 
Jézusom, arra kérlek, adj nekünk is egy kis pénzt. 

Szeretném, ha mi is tudnánk venni új autót és egy 

jó mobiltelefont nekem. Persze szívesen utaznék is 

egyet valahová.

Annyi mindene van másoknak, hadd legyen nekünk 

is! Mindig vigyázni fogok 

majd arra, amit veszünk. Csak segíts minket, hogy 
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kicsit több pénzünk legyen. Azért 

annak én nagyon örülök, hogy ha 

nem is vagyunk olyan gazdagok, 

mint sokan mások, de mi azért na-

gyon jól megvagyunk, és szeretjük 

egymást nagyon. Ámen.

Kistestvér születik

Istenem, tudom, hogy lesz kistest-

vérem.

Anyával és apával mostanában 

sokat beszélgetünk róla. El sem 

tudom képzelni, milyen lesz majd,

de azt nagyon szeretném, hogy 

vidám és jókedvű legyen.

Nagyon vigyázz rá addig is, amíg 

megszületik!

A szobánkban anyával együ  ké-

szítjük neki a helyet, és meg is ta-

nítjuk majd mindenre, amikor már 

elég nagy lesz, és oda is tud fi gyel-

ni ránk. Ámen.
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Imádságok étkezéskor

Jövel, Jézus, légy vendégünk,

Áldd meg, amit adtál nékünk! Ámen.

Ülj asztalunkhoz, Jézusunk, 

Te légy házunk feje, 

Tápláld testünket, lelkünket, 

Életnek kenyere. Ámen.

Ki asztalt terítesz az égi madárnak, 

Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának. 

Nyújtsd ki, Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet, 

Adj a koldusnak is tápláló kenyeret. 

Ételben, italban legyen bőven részünk. 

Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk. Ámen. 

Aki ételt, italt ado ,

Annak neve legyen áldo ! Ámen.
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RAJZOLD LE!

Az én családom
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LEGKEDVESEBB IMÁDSÁGOM:
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3. Ébredek

Az imadkozas abeceje_2015.indd   42Az imadkozas abeceje_2015.indd   42 2015.03.19.   13:11:432015.03.19.   13:11:43



43

Az imadkozas abeceje_2015.indd   43Az imadkozas abeceje_2015.indd   43 2015.03.19.   13:11:512015.03.19.   13:11:51



44

Itt a reggel

Felébredtem. Köszönöm, Istenem. Olyan jó, hogy 

eljö  a reggel! 

Éjszaka nagyon féltem, sírtam. Köszönöm, hogy 

már vége. 

Örülök a napfénynek, a tiszta levegőnek, de leg-

jobban annak, 

hogy nem kell félnem semmitől, hiszen csak álom 

volt az egész. 

Mindenki i  van velem, és nincs körülö em semmi 

veszély. 

Vigyázz rám és mindannyiunkra ezen a mai napon, 

hogy ne érjen semmi baj minket!     

Ámen.
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Rám süt a nap

Most már fel kell kelnem.

Indulok az iskolába.

Bátor leszek. Kérdezni is fogok.

Igyekszem fi gyelni, sietek segíteni.

És szeretnék gyorsan hazajönni.

Anyáékkal lenni. Játszani és beszélgetni.

Bárcsak ráérnének!

Adj mindenhez jó kedvet, Istenem!

Ámen.

Imádságok minden reggel

Összeteszem két kezem, úgy áldalak, jó Istenem, 

te táplálod testemet, fenntartod életemet. 

Köszönöm, jó Istenem, amit ma is adsz nekem,

amikor elfogadom, téged illő áldanom. 

Ámen. 
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Kész már a szívem néked zengeni, Isten. 

Harsanj fel, te hárfa, lant,

Hadd költsem fel a hajnalt!

Jó reggel felkelek,

Zengve áldom szent neved. Ámen.

Jó Istenem, felébredtem, 

Te őrködtél énfele em. 

Köszönöm, hogy megtarto ál,

hogy fele em virraszto ál. 

Óvj meg ma is szent kezeddel, 

tekints reám szerete el. 

Vezesd minden lépésemet, 

ó, hallgasd meg kérésemet. Ámen.
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Hálát adok neked, mennyei Atyám, 

szerete  Fiad,

a Jézus Krisztus által, 

hogy ma éjjel 

minden kártól

és veszedelemtől megőriztél, 

és kérlek, 

őrizz meg engem a mai napon is 

a bűntől és minden gonosztól,

hogy minden cselekedetem 

és egész életem 

tetszésedre legyen. 

Mert én magamat,

testemet, lelkemet 

és mindenemet kezedbe ajánlom.

Szent angyalod legyen velem, 

hogy 

a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. 

Ámen.

(Luther Márton reggeli imádsága)
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RAJZOLD LE!

Felébredtünk
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LEGKEDVESEBB IMÁDSÁGOM:
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4. Este van

Az imadkozas abeceje_2015.indd   52Az imadkozas abeceje_2015.indd   52 2015.03.19.   13:12:022015.03.19.   13:12:02



53

Az imadkozas abeceje_2015.indd   53Az imadkozas abeceje_2015.indd   53 2015.03.19.   13:12:102015.03.19.   13:12:10



54

Esti fáradtság

Vége van a napnak,

el is fáradtam nagyon,

pedig sokat lustálkodtam. 

De holnap mindent bepótolok. 

Adj nyugodt és jó éjszakát nekem

és az egész családomnak!

Ámen.

Őrájuk is vigyázz!

Én Istenem, jó Istenem, vigyázz a lovakra, 

bocikra, szarvasokra, a zsiráfra 

és a zebrára, az összes állatra, 

minden autóra, arra is, amit ma kaptam, 

és az egész világra. 

Ámen.
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A legjobb nap

Ma volt a legjobb napom.

Ma reggel apu rám kacsinto .

Ma délelő  nagyon sokat neve ünk.

Ma délben a kedvencem volt az ebéd.

Ma délután korán jö ek értem.

Ma este anyu egy nagyon hosszú mesét olvaso .

Ma éjjel is te vigyázol ránk, Istenem. Ámen.

Játék

Ma nagyon jót játszo am, Istenem!

Olyan magasra löktem a hintát, 

hogy úgy éreztem, repülök.

A homokvárba fúrtunk egy alagutat. 

Középen összetalálkozo  a kezünk.

Olyan jó volt a hideg homokban megfogni 

a barátom meleg kezét!

Ma el tudtam kapni a labdát. Pont a kezembe repült.

Szorosan magamhoz öleltem. 

Olyan jó volt, hogy te is velem játszo ál! Ámen.
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Bebújok az ágyamba

Én Istenem, jó Istenem, kérlek, add, hogy ma este 

ne álmodjak sárkányokkal. Kérlek, a te angyalod 

legyen velem, s vigyázzon rám egész éjszaka i  az 

ágyam melle . Kérlek, adj nekem szép álmot és 

nyugodt alvást! Úgy szeretek bebújni az ágyamba, 

betakarózni a puha paplanommal, és ráfeküdni a 

kedvenc kispárnámra. S mindebben a legjobb, ami-

kor anya vagy apa simogat, amíg elalszom. Köszö-

nöm neked anyát és apát! Köszönöm, hogy ők is 

velem vannak, és hogy te is mindig vigyázol rám! 

Ámen.

Őrizzél meg engemet!

Fáradt vagyok. Becsukom a szememet.

Édesatyám, arra kérlek: őrizzél meg engemet!

Bármi rosszat elköve em, én Istenem, bocsáss meg!

Jézus vére és irgalma minden bűntől mosson meg!

Ámen.
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A legrosszabb nap

Ma volt a legrosszabb napom.

Ma reggel befolyt az eső a csizmámba.

Ma délelő  senki se játszo  velem.

Ma délben összetörtem egy poharat.

Ma délután nem tudtam aludni.

Ma este a testvéremmel veszekedtünk.

Ma éjjel vigasztalj meg, Istenem! Ámen.

Imádságok minden este

Én Istenem, jó Istenem!

Becsukódik már a szemem,

de a Tied nyitva, Atyám, 

amíg alszom, vigyázz reám!

Vigyázz kedves szüleimre

és az én jó testvéremre.

Mikor a nap újra felkel,

csókolhassuk egymást reggel.

Ámen.
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Már a szép nap lenyugodo , egészen bealkonyodo .

Ég sötétbe vonta magát, adj, Istenünk, jó éjszakát!

Köszönjük, mi jót ma adtál, Istenünk, hogy meg-

tarto ál.

Adj az éjjel is oltalmat, a fáradtnak nyugodalmat. 

Ámen.

Hálát adok neked, mennyei Atyám, szerete  Fiad,

a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon

kegyelmesen megőriztél. 

Kérlek, bocsásd meg

minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, és

őrizz meg ma éjjel kegyelmesen. 

Mert én magamat,

testemet, lelkemet és mindenemet 

kezedbe ajánlom. 

Szent angyalod legyen velem, hogy a

gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. 

Ámen.

(Luther Márton esti imádsága)
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RAJZOLD LE!

Elalváshoz készülök
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5. Velem történt

Az imadkozas abeceje_2015.indd   64Az imadkozas abeceje_2015.indd   64 2015.03.19.   13:12:272015.03.19.   13:12:27



65

Az imadkozas abeceje_2015.indd   65Az imadkozas abeceje_2015.indd   65 2015.03.19.   13:12:322015.03.19.   13:12:32



66

Ennyi mindent tudok már 

Édes Istenem! Köszönöm neked mindazt, 

ami mostanában történik velem. 

Köszönöm, hogy már mozog az egyik fogam, 

és hogy már tudok táncolni. 

Köszönöm az új dalt is, 

amit az óvodában tanultam, 

és azt is, 

hogy már le tudom írni a nevemet. 

Köszönöm, 

hogy már egyre több állatot ismerek, 

és hogy már el tudok biciklizni 

a szomszéd városig. 

Köszönöm neked az egész életemet! Ámen.
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Szeretnék találkozni 
Jézussal
Úr Jézus! Olyan jó lenne, 

ha egyszer szembejönnél az utcán.

Vagy csengetnél az o honunk ajtaján. 

De én is szívesen útra kelnék, ha megadnád 

a címed, hogy felkeresselek. Ámen.

Üzenem Istennek

Istenem, szeretném elmesélni neked,

amit másnak nem is merek.

Kérek tőled egy szép angyalt,

aki mindig szeret engem. 

Erős és ügyes is legyen.

Még azt is üzenem neked,

hogy küldj egy jó barátot, 

akivel lehet focizni, biciklizni 

és sokat kirándulni. 

És még nevetni is!

Ámen.
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Iskolába megyek

Iskolába fogok járni, ezért kicsit izgulok.

Örülök a sok új barátnak és a mindennapi talál-

kozásnak.

Olvasni is tudok már, írni nem szeretek,

de a szüleim majd nagyon örülnek,

hogyha tényleg szorgalmas leszek. 

Ehhez kérek bátorságot tőled, Istenem! 

Ámen.

Új iskolában

Kérlek, Istenem, légy velem az első napon az új 

iskolában. Nagyon félek. Nem ismerek senkit. 

A tanító néni kedves, de lesz-e barátom? 

A régi iskolában már ismertem mindent, de i  min-

den új. 

A terem, az udvar, a felnő ek, a gyerekek. 

Még a tankönyvek sem ugyanazok. 

Segíts, hogy ne legyek egyedül, és hogy ne félelem, 

hanem bátorság legyen a szívemben! Ámen.
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Foci

Nem kapok labdát szinte sohasem.

Igaz, már a csapatbeosztásnál látszik, 

hol a helyem,

mindig utoljára választanak.

Nem bánt senki, nem szidnak, 

ha elrontok egy helyzetet,

de soha nem passzolnak nekem. 

Igazuk van, 

tényleg nem tudok úgy játszani, mint ők,

ügyetlen vagyok és esetlen.

Azt hallo am, 

a te csapatodban az ügyetleneknek 

és esetleneknek is van helyük.

Hogy te akkor is adsz labdát, 

ha azt látod, 

hogy valaki folyton csak elrontani tudja.

Szívesen játszom veled.

De néha olyan jó lenne labdát kapni a téren is!

Ámen.
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A csillár

A templomban a csillár a legérdekesebb.

Minden istentiszteleten forog körbe-körbe.

Amikor megkérdeztem, hogy miért, azt mondták: 

„Jár a levegő.”

Szerintem nem a levegő. 

Szerintem az angyalok hintáznak rajta körbe-körbe. 

Ámen.

Nyaralni megyünk

Köszönöm, Istenem, hogy végre eljö  ez a mai nap. 

Olyan jó, hogy nyaralni megyünk! Még sosem lát-

tam a tengert. 

Kagylókat, csigákat fogok gyűjteni. 

Apával építek majd egy hatalmas homokvárat, és 

rengeteget fogok fürdeni. 

Kérlek, vigyázz ránk a hosszú úton, fogd apa kezét, 

hogy jól fogja a kormányt, és ne idegeskedjen so-

kat. Ámen.
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Uszoda

Jó Isten, köszönöm az uszodát. 

Már be tudok ugrani egyedül a vízbe. 

Nem kell, hogy apa elkapjon. Ámen.

Kiskutyás álom

Jó Isten, szép álmot kérek. 

Nem olyat, mint a tegnapi. 

Tegnap azt álmodtam, 

hogy bejö  egy elefánt a szobába, 

és akkor fel is ébredtem és sírtam. 

Jó Isten, szép álmot kérek. 

Kiskutyásat. Ámen.

Az én nagy vágyam

Jó Isten, ha nagy leszek, lesz motorom. 

És oda megyek, ahova csak akarok. 

Ámen.
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Egy kifl i

Drága Istenem! 

Ma lá unk az utcán egy bácsit, 

akinek szakadt volt a ruhája 

és koszos volt a keze. 

A templom lépcsőjén ült, és pénzt kért. 

Nagyon sajnáltam őt! 

Anya és apa azt mondták, lehet, 

hogy nincs is lakása. 

Én azért remélem, hogy talál magának egy helyet, 

ahol ő is melegben alhat. 

Senkinek nem lehet jó a hidegben az utcán aludni! 

Anya ado  a bácsinak egy kifl it. 

Lá am az arcán, hogy örült neki. 

Valamit mondo  is, de azt nem érte em. 

Kérlek, te vigyázz minden ilyen bácsira! 

Hogy legyen ágyuk, 

legyen hol megmosakodniuk, 

és mindennap 

kapjanak valakitől ennivalót. 

Ámen.
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Isten mindenkihez 
közel van
Istenem! Ma elteme ünk apával 

egy halo  szajkót. A kertben találtuk, 

nem tudjuk, miért halt meg. 

Apa azt mondta, hogy egyszer mindenki 

meghal. 

Apa azt is mondta, 

hogy olyankor el szoktuk temetni 

a testet a földbe.

Elég nagy gödröt ástunk a szajkónak. 

Kicsit félelmetes is volt. 

Istenem, olyan jó, hogy te még a halo  

madárra is fi gyelsz! 

Olyan jó, hogy sem az élő, 

sem a halo  madaraknak 

és embereknek 

nem kell tőled távol lenniük. 

Köszönöm, hogy velem vagy most is, 

és velem leszel mindig! 

Ámen.
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Szülinap

Istenem, ma volt a születésnapom. 

Köszönöm a sok ajándékot, amit kaptam. 

Olyan jó, 

hogy megint együ  volt mindenki, 

a nagyszüleim, 

az unokatestvéreim, 

a keresztszüleim és mások is. 

Köszönöm a tortát is, megint nagyon tetsze ! 

És most sikerült egyszerre elfújnom 

az összes gyertyát. 

Persze aztán újra meg kelle  gyújtani, 

hogy a testvéreim is elfújhassák. 

Az ő szülinapjuk még később lesz. 

Már ők is nagyon várják. 

Ők is nagyon szeretik, 

amikor együ  ünnepelünk 

és együ  örülünk mindannyian.

Ámen.
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Milyen leszek?

Jó Isten, ha nagy leszek, 

Mikulás leszek, 

mert én is ajándékokat 

szeretnék készíteni a gyermekeknek, 

és minden gyereknek 

oda szeretném majd adni! 

Jó Isten, ha nagy leszek, 

óvó bácsi leszek. 

Mesélek majd a gyerekeknek, 

és sokat játszom velük.

Istenem, 

olyan akarok lenni, 

mint apa. 

A fejem a plafonig ér majd, 

és a hasam akkora lesz, mint a földgömb.

Istenem, de tényleg így legyen! 

Ámen.
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Jézus kezét megfogni

Amikor kicsi voltam, 

mindig megfogtam a nagyok kezét, 

s ha elfáradtam, 

kértem, 

vegyenek föl. 

Most már el sem bírnának. 

Jó, hogy te velünk vagy, Jézusunk. 

Még felnő korban sem szégyen, 

hogy szeretnénk, 

ha fognád a kezünk. 

Soha nem vagy gyenge 

vagy fáradt ahhoz, 

hogy fölemelj. 

Nincs az életünknek olyan nagy terhe, 

amit te ne bírnál el. 

Ámen.
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RAJZOLD LE!

Ez mind velem történt

Az imadkozas abeceje_2015.indd   82Az imadkozas abeceje_2015.indd   82 2015.03.19.   13:12:502015.03.19.   13:12:50



83

LEGKEDVESEBB IMÁDSÁGOM:
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6. Szeretem a világot

Az imadkozas abeceje_2015.indd   84Az imadkozas abeceje_2015.indd   84 2015.03.19.   13:12:512015.03.19.   13:12:51



85

Az imadkozas abeceje_2015.indd   85Az imadkozas abeceje_2015.indd   85 2015.03.19.   13:12:582015.03.19.   13:12:58



86

Univerzum

Mennyei Atyánk! A te világod végtelen. 

Szédítő dolog felnézni a csillagos égre 

vagy betekinteni a világűr titkaiba. 

Köszönjük, hogy mégis van benne olyan hely, 

amit nekünk adtál: 

az o honunk, a városunk, a falunk, az iskolánk, 

a templomunk. Ámen.

Évszakok

Köszönöm a tavasz nyíló virágait, 

a nyár ragyogó napsütését, 

az ősz aranyló színeit 

és a tél tiszta fehérségét. 

Te adtad, hogy rend legyen a világban. 

Köszönöm, hogy mindenben számíthatok rád. Ámen.
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A természet

Köszönöm, Istenem, a gyönyörű hegyeket, réteket, 

a színes faleveleket, 

a tavat, a köveket,

a csörgedező kis patakot,

a napfény melegét

és az elő em elsuhanó őzet.

Olyan szép minden! 

Segíts, hogy mi, emberek ne tönkretegyük, 

hanem óvjuk a természetet. Ámen.

A kis veréb és a cica

Jó Isten, ma találtunk egy kis verebet a kertben. 

Beteg, nem tud röpködni, csak vergődik. 

Kérlek, ne egye meg egy cica. 

Vigyázz rá! Gyógyítsd meg, hogy tudjon repülni. 

Ámen.
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Hadd legyek jó gazdi

Istenem, köszönöm az állatokat. 

Amikor elfut elő em egy őz az erdőben,

amikor kezembe veszek egy beteg kismadarat, 

amikor megsimogatok egy kiscicát, 

akkor nagyon boldog vagyok. 

Legjobban a kiskutyámat köszönöm. 

Amikor játszom vele, 

minden rosszat elfelejtek, 

ami napközben történt velem.

Segíts, 

hogy jó gazda legyek, 

hogy ne csak játszani akarjak vele, 

hanem tudjak gondoskodni is róla! Ámen. 
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Éheznek a gyerekek

Istenem, 

miért éheznek 

és miért betegek az afrikai gyerekek?

Képeket lá am róluk a neten 

és a tévében is. 

Annyira sajnálom őket!

Szomjasak is, mert alig van vizük. 

Fogjunk össze és küldjünk nekik 

minél többet, 

hogy ne szenvedjenek tovább! 

Még ruhát is küldhetnénk nekik 

jó nagy repülőgéppel. 

Apa azt mondta, 

vannak segélyszervezetek, 

amelyek ilyesmivel foglalkoznak. 

Megkeresném őket. 

Ámen.
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Autók

Nézem az ablakból az autókat. 

Mindegyik a maga sávjában halad. 

Mindenki tudja a helyét. 

Tudja, honnan kell jobbra vagy balra kanyarodnia. 

Pontosan megáll akkor, 

amikor a másiknak kell utat adnia. 

Még arra is vigyáz, 

hogy elég nagy távolság legyen köztük.

Szép ez a rend. 

Istenem, 

te is így helyezel el minket azokon az utakon, 

amelyeken járnunk kell? 

Mi is kisautók vagyunk?

Erre akkor gondoltam, 

amikor a múltkor lá am egy hatalmas karambolt. 

Az nem volt szép!

Sajnálom az összetört autókat, nagyon. 

Az épeket órákig el tudom ám nézegetni, 

ahogyan száguldanak szépen. Ámen.
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Utazás

Jó Isten, 

köszönöm a lámpákat az út szélén. 

És hogy a hold is világít. 

Ámen.

Repülni szeretnék

Tudod-e, Istenem, 

hogy a lepkék a legkedvesebb állatok?

Mindig rájuk gondolok mostanában,

mert gyorsak és színesek.

Könnyen repülnek.

Sokszor szeretnék én is repülni,

mint egy lepke például,

és nagy utakat megtenni.

Ez is egy titok, 

amit neked elmondok,

mert egyszer biztos

úgyis elrepülök hozzád.

Ámen.

Az imadkozas abeceje_2015.indd   94Az imadkozas abeceje_2015.indd   94 2015.03.19.   13:13:112015.03.19.   13:13:11



95

Az imadkozas abeceje_2015.indd   95Az imadkozas abeceje_2015.indd   95 2015.03.19.   13:13:162015.03.19.   13:13:16



96

RAJZOLD LE!

Én ilyennek látom a világot
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Tanulás előtt

Mindenható Isten, ki osztasz kegyelmet, 

igédre hallgatni adj nekünk fi gyelmet. 

Ámen.

Tanulás után

Add, hogy ami jót tanultunk, 

o hon is meglássék rajtunk. 

Jó szüleink örömére, 

szent neved dicsőségére. 

Ámen.
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Mi Atyánk, 

aki a mennyekben vagy, 

szenteltessék meg a te neved, 

jöjjön el a te országod, 

legyen meg a te akaratod, 

amint a mennyben, 

úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket 

add meg nekünk ma, 

és bocsásd meg vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk 

az ellenünk vétkezőknek, 

és ne vígy minket kísértésbe, 

de szabadíts meg a gonosztól,

mert tiéd az ország, a hatalom 

és a dicsőség mindörökké. 

Ámen.
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