
 

Ünnepi imádságok 

Advent 

 

Áldott Király, Úr Jézus Krisztus! 

Galilea városaiban hallották a Te 

hangodat, 

a júdeai falvak utcáin látták a Te 

ábrázatodat; 

világosság támadt a halál árnyékában 

ülőknek, 

a szegényeknek az evangélium 

hirdettetett. 

 

Az ünnepi idő zsúfoltságában 

érzéketlenül, vakká és süketté váltan 

várjuk a karácsonyt. 

Nem látjuk Isten szeretetének jeleit az 

életünkön, 

nem várjuk a megígért szabadítást, 

közönyös beletörődéssel lemondunk a 

szegényekről. 

 

 

 

 

 

 

Békesség Fejedelme, Áldott Megváltó! 

Jöjj el hozzánk ezen az ünnepen! 

Jöjj el hozzánk 

az ige tiszta hirdetésében, 

cselekedd meg, hogy felismerjünk 

Téged 

a kenyér megtöréséről, 

mutasd meg erődet 

világunk magasságain, 

és jelentsd meg dicsőségedet 

mélységeinkben! 

Adj új éneket ajkainkra, 

hogy együtt hirdessük Isten hatalmas 

dolgait! 

 

Istennek Fia, Üdvözítő Úr Krisztus! 

Jelenj meg hatalmaddal a mi megtört 

világunkban, 

hozz örömöt a szomorkodó szívekbe, 

és az utolsó napon fogadj be örök 

országodba! Ámen! 



 

Ünnepi imádságok 

Karácsony 

 

Kedves volt előtted, Csodálatos Tanácsos, 

aki csillagokkal díszítetted az égboltot, 

és aki zöld fűvel takartad be a földet, 

hogy kisgyermekként szüless meg. 

Te, aki kezedben tartod a föld végső határait, 

barmok jászlában feküdtél. 

Angyali seregek és szegény pásztorok szemlélték a titkot Betlehemben. 

 

Az erős Isten és az örökkévaló Atya 

gyöngéd szeretete tárult fel előttünk, 

a szeretet, ami törékeny, mégis erős, 

sérülékeny, mégis áthatja a világot. 

 

Ezen a napon örvendezett a menny, 

és ujjongott az embervilág 

a Békesség Fejedelmének. 

A bölcsek ajándékot hoztak, 

a pásztorok hirdették az evangéliumot, 

mi pedig hangos kiáltással mondjuk: 

Dicsőség Istennek a magasságban, 

és békesség a földön az embereknek! Ámen! 

 



 

Ünnepi imádságok 

Óév 

 

Örökkévaló Istenünk, 

aki a kezdet és a vég vagy, 

az első és az utolsó. 

 

Te megáldottad szívünkben a jó magvakat, 

Te elénk álltál az úton, 

amin gonosz szándékkal indultunk el, 

Te jóra fordítottad még azt is, 

amit rosszul kezdtünk el. 

Hálát adunk életünkért és egészségünkért, 

munkáért és pihenésért, 

családunkért és barátainkért, 

a magányos órákért 

és Isten népének közösségéért. 

Mindenekfelett áldunk Téged Jézus Krisztusért, 

akinek a szavára elindultunk, 

és akinek a hatalma által meg is érkezünk 

Tehozzád, szerető Istenünk, 

akinek adassék tisztelet, dicsőség és hatalom 

most és mindörökké! Ámen! 

 



 

Ünnepi imádságok 

Újév 

 

Életünk Ura, Te voltál hajlékunk 

nemzedékről nemzedékre. 

Mielőtt megszülettünk volna, 

mielőtt a világ alapjait megépítetted, 

hatalmaddal és szereteteddel 

bölcsen elrendelted üdvösségünket 

Jézus Krisztusban, a Te szent Fiadban. 

Életünk, mint a múló álom, 

éveink száma oly kevés a Te szemeidben. 

Napjainkat hiábavalósággal töltjük, 

éveink céltalanul múlnak el. 

De a Te hűséged nemzedékről nemzedékre megmarad, 

öröktől fogva mindörökké vagy, Urunk. 

Könyörülj a Te szolgáidon, 

hogy az elmúltak emléke ne rettentse meg szívünket! 

Térj vissza, Urunk, 

hogy sorsunkban a Te bölcs akaratod teljesüljön be! 

Tégy eggyé a szeretetben, 

hogy kezünk munkája állandó legyen, 

és mulandó életünkön kiábrázolódjon a Krisztus! 

 

Az Ő nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat! Ámen! 

 



 

Ünnepi imádságok 

Vízkereszt 

 

Világosságnak Atyja, Nemzetek Ura! 

A Jordán vize felett 

felkented Krisztust a Szentlélekkel, 

és Fiadnak mondtad Őt, 

akit majd sokan megvetettek és kárhoztattak. 

Jelentsd meg dicsőségedet a mi esendő életünkön is, 

akiket a keresztség vize felett saját gyermekeiddé fogadtál! 

 

Erőnek és hatalomnak Istene! 

Jézus Krisztus a betegek meggyógyításával 

és az örök ige hirdetésével ébresztett hitet az emberekben. 

Segíts kivetni magunkból a kételkedést, 

a gúnyt, a kicsinyhitűséget, 

és teremtsd meg bennünk az új embert 

Krisztus dicsőséges képmására! Ámen! 

 



 

Ünnepi imádságok 

Böjt 

 

Kegyelmes Istenünk! 

A Te szent Fiad Szentlélekkel telve 

negyven hosszú nappalon és negyven hosszú éjszakán át 

ellentmondott a világ kísértőjének. 

Engedelmességével és bátor szavaival 

győzelmet aratott ott, 

ahol néped oly sokszor elbukott. 

Ő Tebenned bízott mindenekfelett, 

és végül a puszta helyen angyalok szolgáltak neki.  

 

Segíts meg minket, kegyelemnek Istene, 

a mi negyven napunk idején, 

hogy felfakadjanak bennünk kegyelmed forrásai, 

és így részesedjünk Krisztus győzelmében. 

Segíts elfordulni a világ büszke hiábavalóságától, 

segíts megtalálni Téged az imádságban, 

és segíts odafordulni a felebaráthoz, 

aki szükséget szenved! 

 

Jézus Krisztus nevében kérünk, 

aki él és uralkodik Teveled, Atyánk, 

a szent, jóságos és életadó Szentlélekkel. Ámen! 

 



 

Ünnepi imádságok 

Virágvasárnap 

 

Dicsőséges Urunk! 

Ezen a szent napon, nagyhét kezdetén, 

szívünkkel mi is Jeruzsálem felé fordulunk, 

ahol szent Fiad szenvedett, meghalt, 

és harmadnapon feltámadott. 

Mi is Királynak és Úrnak valljuk Jézus Krisztust. 

Mi is elvetjük magunktól a felszínes szavakat, 

és azt adjuk neked, 

ami a legértékesebb: 

a hódolat és a remény zöld ágaival köszöntjük 

a Messiás-királyt. 

 

Áldott Jézusunk! 

Ezen a napon a tanítványok lelkesedése 

és Jeruzsálem közönye szegélyezte utadat. 

Erősíts meg minket, 

hogy egyedül Tereád tekintsünk! 

Adj bizonyosságot ma is szívünkbe, 

hogy a remény végül legyőzi a közönyt, 

a hit a kételkedést, 

a szeretet a gyűlöletet! 

 

Megtört világunkban reménnyel kiáltjuk: 

Áldott, aki az Úr nevében jön, 

békesség a mennyben, 

és dicsőség a magasságban! Ámen! 



 

Ünnepi imádságok 

Nagypéntek 

 

Úr Jézus Krisztus, 

Istennek ártatlan, szent és hibátlan Báránya, 

aki magadra vetted vétkeinket, 

és bűneinket felvitted testben a keresztfára! 

Áldunk Téged az elszenvedett ütésekért, 

áldunk Téged a könnyekért, 

áldunk Téged az erőért, 

amivel a keresztet hordoztad, 

áldunk Téged a bátorságért, 

amivel ellenségeidnek megfeleltél, 

áldunk Téged a vigasztaló szavakért, 

amiket a kereszten mondtál, 

és áldunk Téged szent halálodért, 

amivel a bűn átkát szétzúztad. 

 

Drága Megváltónk, igaz Messiásunk! 

Vonj közel magadhoz, 

hogy lelkünk idegenségét és félelmét legyőzve 

közelről szemléljük a megtartó szenvedés titkát, 

és kövessünk Téged 

egészen a keresztig, egészen a sírig.  

 

Úr Jézus Krisztus, a Te kezedbe ajánljuk lelkünket, 

aki megtartod életünket most 

és dicsőséges országodban. Ámen! 

 



 

Ünnepi imádságok 

Húsvét 

 

Dicsőség Néked, győzelmes Megváltónk! 

A halál láncait szétzúztad, 

a pokol kapuját összetörted, 

az üres sír, a hátrahagyott leplek 

és az angyali szózat hirdeti: 

győzött a halhatatlan élet. 

 

Dicsőség Néked, jóságos Urunk! 

Az első húsvét hajnalán néven szólítottad a magdalai Máriát, 

aki hangodról felismert Téged, 

hozzád fordulva megvallotta nevedet, 

és elmenve, társainak hirdette: „Láttam az Urat!” 

 

Dicsőség Néked, irgalmas Jótevőnk! 

A szükség és a hiány órájában 

ételt készítettél csüggedt tanítványaidnak, 

akik köréd gyűltek, és nem kérdeztek Tőled semmit, 

mert tudták, hogy Te vagy az Úr! 

 

A Te hangod ma is felhevíti szívünket, 

a Te asztalodnál ma is eltelünk reménységgel, 

a Te világod mindörökké zengi az élet győzelmét. 

Fogadd el hódolatunkat és tiszteletünket, 

hálánkat és engedelmességünket! 

 

Dicsőség Néked, Úr Jézus Krisztus, mindörökké! Ámen! 



 

Ünnepi imádságok 

Mennybemenetel 

 

Hatalmas és erős Isten! 

Áldunk Téged a mi Urunk Jézus Krisztusért, 

akit dicsőségesen a mennybe emeltél, 

hogy jobbodon uralkodjon örökkön örökké. 

Az égbe emelted a feltámadott Urat, 

a világ bálványait megszégyenítetted, 

szent népedet pedig megáldottad. 

 

Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által! 

Bátorítsd szívünket azzal a hittel, 

hogy Főpapunk szüntelen könyörög érettünk, 

áldó kezét nem fordítja el tőlünk, 

és a világ zsarnokait megszégyeníti. 

Add nekünk Szentlelkedet, 

hogy mindig reménységgel tekintsünk az égre, 

ahonnan eljön a mi Megváltónk és igaz Bíránk, 

és megadja nekünk Tőled való örökségünket, 

az örökké áldott életet! Ámen! 

 



 

Ünnepi imádságok 

Pünkösd 

 

Add nekünk, Urunk, 

a bölcsességnek és értelemnek Lelkét, 

a tanácsnak és erőnek Lelkét, 

az Úr ismeretének és félelmének Lelkét! 

Add nekünk Lelkedet, Urunk, 

hogy igazságod felragyogjon előttünk, 

szívünk megteljen örömmel, 

és bátran hirdessük Jézus Krisztus halálát és feltámadását! 

Szentlelked lakozzon mibennünk, 

hogy egyetértés és békesség legyen közöttünk, 

hogy a világ megismerjen Téged, Mindenható Isten! 

 

Jézus nevében kérünk. Ámen! 

 



 

Ünnepi imádságok 

Szentháromság-vasárnap 

 

Szentháromság Isten! 

A világ megteremtéséért, 

társainkért és szeretteinkért, 

városainkért és falvainkért, 

az elhívott Egyházért – 

dicsérünk Téged! 

 

A szeretetért, amivel szeretted a Fiút, 

Jézus Krisztus eljöveteléért, 

az Ő szavaiért, hitéért, 

jóságáért és erejéért, 

Jézus haláláért és feltámadásáért – 

dicsérünk Téged! 

 

Az igazságért és a vigasztalásért, 

szeretetedért, ami a szívünkbe töltetett, 

a Szentlélek életadó munkájáért, 

a tüzes szavakért, a szelíd fuvallatért – 

dicsérünk Téged! 

 

Atya, Fiú, Szentlélek, egy Isten, 

fogadd el hódolatunkat és dicséretünket 

itt a földön, és egykor a mennyben, 

ahol majd színről színre látunk! Ámen! 

 



 

Ünnepi imádságok 

Új kenyér 

 

Urunk és Istenünk, 

Téged szolgálnak a szelek, 

a Te követeid a nap és a hold, 

és dicsőségedet hirdetik az egek. 

Megöntözöd a hegyeket, 

alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet. 

Hálát adunk termőföldjeinkért, a nap melegéért, 

az esőért és a lágy fuvallatokért. 

Hálát adunk a munkások fáradozásáért, 

a vetésért és az aratásért. 

Hálát adunk, amiért nem csak testünket tartod jól, 

mert a kenyér, amelyet megtörünk, 

a Krisztus testével való közösségünk. 

 

Fogadd el hálánkat 

és áldd meg életünket, 

hogy hozzánk való jóságod 

megteremje szívünkben a hit gyümölcsét! 

 

Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen! 

 



 

Ünnepi imádságok 

Reformáció 

 

Mindenható Istenünk! 

A szellős alkonyatkor megkerested 

az első embert, aki vétkezett, 

és a szabadulás ígéretével ruháztad fel. 

Hálát adunk a prófétákért, 

akik megmutatták a helyes utat. 

Hálát adunk a papokért, 

akik néped imádságát Eléd vitték. 

Hálát adunk az apostolokért, 

akik a föld végső határáig hirdették 

igédet, és kereszteltek. 

Hálát adunk tanítóinkért, 

akik fáradhatatlanul kutatták a Te 

útjaidat. 

Hálát adunk hitvalló elődeinkért, 

akik istenfélelemmel élték 

jövevénységük idejét. 

Hálát adunk a reformátorokért, 

akik tisztán felmutatták Jézus Krisztus 

irgalmát. 

Hálát adunk a hitvallókért és a 

mártírokért, 

akik szelídséggel fogadták az 

üldöztetést. 

Őrizz meg bennünket 

szent néped közösségében, 

segíts naponként megtagadni 

a világot és minden kívánságát, 

táplálj minket szent igéddel, 

és fogadj minket szent asztalodhoz 

itt a földön és ama megígért mennyei 

lakomán! 

 

Jézus Krisztus által, aki él és uralkodik, 

Veled és a Szentlélekkel, 

egy Isten, most és mindörökké. Ámen! 

 



 

Ünnepi imádságok 

Újbor 

 

Áldjad, én lelkem, az Urat! 

Mindenek Tereád néznek, 

hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. 

Adsz nekik, és ők szedegetnek, 

megnyitod kezedet, és megtelnek a Te jóvoltoddal. 

Kibocsátod Lelkedet, megújulnak, 

és újjá teszed a földnek színét. 

Áldunk Téged, Istenünk, a szőlőnek terméséért, 

amivel megvidámítod az ember szívét, 

és áldunk Téged Jézus Krisztusért, 

aki azt ígérte, 

hogy összegyűjt bennünket az Ő asztalánál, 

ahol beteljesül a szövetség Isten és ember között.  

 

Fogadd el hálánkat, 

jóságod maradjon mivelünk, 

kegyelmed őrizzen meg minden gonosztól! 

 

Jézus Krisztus által kérünk. Ámen! 

 



 

Istentisztelet imádságok 

Keresztelés (gyermek keresztelése) 

Mennyei Atyánk, 

Eléd hozzuk, akit Tőled kaptunk, 

az anyaméh gyümölcsét, 

a Tőled való ajándékot, 

gyermekünket. 

Kérünk, fogadd őt kegyelmedbe, 

Isten és ember szent szövetségébe. 

Támogasd őt, 

hogy ellentmondjon az ördög akaratának, 

naponként hozzád térjen, 

és buzgón esedezzen bűnei bocsánatáért! 

Add neki Lelkedet, 

hogy Téged magasztaljon az Egyház közösségében, 

Krisztus asztalánál mindig hálát adjon, 

és végül az angyalok seregével és összes szenteddel 

hódoljon előtted mindörökké! 

Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen! 

 



 

Istentisztelet imádságok 

Keresztelés (felnőtt keresztelése) 

 

Ragyogtasd fel öröktől fogva való kegyelmedet, Uram, 

amely erősebb minden bűnömnél, 

tisztább legjobb szándékomnál, 

szilárdabb minden emberi döntésnél, 

olyan mély, hogy ki nem kutathatom, 

Jézus Krisztus halálában mégis nekem adatott, 

és ez a kegyelem elég nékem. 

A keresztség vize felett 

áradjon ki reám Szentlelked, 

hogy Krisztussal együtt valóban meghaljak a bűnnek, 

Krisztussal együtt új életre támadjak, 

és életemet mint okos istentiszteletet 

Néked szánjam 

élő, szent és kedves áldozatul! Ámen! 

 



 

Istentisztelet imádságok 

Úrnapja 

 

Te szerezted ezt a napot, irgalomnak Istene, 

hogy színed előtt örvendezzen a Te néped. 

Ujjong az én szívem, 

amikor házad dolgain elmélkedem. 

 

Segíts levetni a fásultságot és tompultságot, 

hogy igédnek áldott hallgatói és cselekvői legyünk! 

Tekints irgalommal gyülekezetedre, 

hogy egymás hite által épüljünk! 

Pecsételd meg a Te kegyelmedet életünkben, 

amikor ma is az üdvösség javaival táplálsz! 

 

Jézus nevében hallgasd meg könyörgésem! Ámen! 

 



 

Istentisztelet imádságok 

Úrvacsora 

 

Dicsérlek Téged, mennyei Király, 

amiért ma is láthatom és érezhetem jóságodat: 

asztalod bőségével, 

Krisztus igéjével, 

örökkévaló örvendezéssel vársz engem is. 

Tudom, hogy bűneim, sértéseim, 

haragtartásom, hűtlenségem miatt nem járulhatok színed elé. 

De még ezeknél a bűnöknél is nagyobb vakságom, 

mert nem látom meg irgalmadat, 

nem fogadom el kegyelmes hívásodat. 

 

Ne feddj meg engem bűneim miatt, 

és ne ostorozz vétkeim miatt! 

Szent Fiad halálával és feltámadásával 

biztasd fásult és megrettent lelkemet, 

és cselekedd meg, 

hogy egyedül szent Fiad kegyelmébe vessem bizalmamat! Ámen! 

 



 

Istentisztelet imádságok 

Konfirmáció 

 

Kegyelmed nem fogyatkozott meg, Atyám, 

ígéretedhez hű maradtál: 

bűneimet megbocsátottad, 

szereteted rendje kijelölte utamat, 

és Szentlelkedet nem vontad meg tőlem. 

 

Erősítsd meg a kegyelmet és a szövetséget ezen a napon, 

hogy Isten népéhez tartozzam életem végéig, 

hitem megerősödjön asztalodnál, 

és végül elnyerjem az örök életet! 

 

Jézus nevében. Ámen! 

 



 

Istentisztelet imádságok 

Esküvő 

 

Teremtő Isten! 

Saját képedre és hasonlatosságodra, 

férfivá és nővé 

teremtettél minket, 

hogy bölcs akaratod 

és fénylő dicsőséged 

egészen beragyogja és áthassa 

mindazt, amit alkottál. 

Megváltó Istenünk! 

Arra hívsz most minket, 

hogy egymás iránti türelmünkkel, 

a megbocsátás gyakorlásával, 

engedelmességünkkel, 

igaz szeretetünkkel 

és holtig tartó hűséggel 

Krisztus szeretetére mutassunk, 

aki úgy szerette az Egyházat, 

hogy Önmagát adta érte, 

naponként gondozza és táplálja. 

Esedezünk hozzád, 

bocsásd meg bűneinket, 

amelyekkel egymásnak ártottunk, 

áldd meg szavainkat, 

amelyekkel szeretetünket most 

megvalljuk, 

és szenteld meg fogadalmunkat, 

hogy igaz hittel feleljünk hívásodra, 

és együtt kövessük szent Fiadat 

életünk minden napján. 

Jézus Krisztus nevében kérünk, 

aki szenvedett, meghalt, 

feltámadott, 

felment a mennybe, 

és a Te jobbodra ült, 

ahol örökkön örökké uralkodik. Ámen! 



 

Istentisztelet imádságok 

Gyász 

 

Irgalomnak Atyja, minden vigasztalásnak Istene! 

Tudom, hogy nem a magamé vagyok, 

hanem hűséges Megváltómé. 

Hittel vallom, hogy nem magunknak élünk, 

és nem magunknak halunk meg, 

hanem akár élünk, akár meghalunk, 

az Úréi vagyunk. 

 

Tekints irgalommal gyászomra és családom fájdalmára! 

Enyhítsd a kínt, ami testünket-lelkünket átjárja! 

Erősítsd meg a szeretet kötelékét, 

amely egybefogja minden gyermekedet! 

Jézus evangéliuma jusson el hozzánk 

a halálnak és a gyásznak idején! 

 

Jézus Krisztus által kérünk, 

aki meghalt, eltemették, feltámadott, 

felment a mennybe, ahol él és uralkodik, 

Veled, Atyánk, és a Szentlélekkel 

egy Isten, most és mindörökké. Ámen! 

 

 

 

 



 

Napszaki imádságok 

Vasárnap reggel 

 

A felkelő nap világosságában 

a Te szavadra emlékezünk, Teremtő Isten, 

aki határt szabtál a sötétségnek, 

és a kietlen mélység fölött 

megalapoztad az életnek bőségét. 

 

A felkelő nap tiszta fényében 

arra a hajnalra emlékezünk, 

amikor világosság támadt a sír mélyén, 

a kétségek és a gyász ideje véget ért, 

ellenségeidet összezavartad, 

megdicsőítetted szent Fiadat. 

 

Esedezünk hozzád, 

zengjen fel ma is teremtő „legyen” szavad 

otthonunkban és a templomban. 

Űzd el félelmeink és gyászunk sötétségét, 

tisztítsd meg egészen örömünket és hitünket, 

hogy ott, ahol most üresség és hiány van, 

lehessünk az evangélium hírnökei! 

 

Jézus Krisztus nevében kérünk, 

hallgasd meg könyörgésünket! Ámen! 

 



 

Napszaki imádságok 

Vasárnap este 

 

Hálát adunk neked, Istenünk, 

hogy megpihenhettünk minden 

fáradozásunktól, 

megáldottad nyugalmunkat, 

és legfőképpen hálát adunk azért, 

mert Jézus Krisztus halála által 

bűneink terhét eloldoztad. 

 

Őrizd meg Isten népének békességét, 

amikor gondok, hiányok és 

aggodalmak között keresi a Te arcodat, 

hirdeti igazságodat, hirdeti a Te 

jóságodat! 

Bátorítsd Egyházadat, amikor 

gyilkosok szorongatják, 

erősítsd meg népedet, amikor e világ 

fejedelme 

hamis ígéretekkel édesgeti, 

támogasd örökségedet Jézus ígéretével, 

az elkészített áldott Ország 

reménységével! 

 

Adj enyhet a gyötrődőknek, 

akik otthonukban vagy kórtermekben 

várják atyai érintésedet! 

Adj felüdülést a tusakodó, fáradt 

testeknek, 

adj erőt az elcsigázott és elalélt 

lelkeknek! 

Megemlékezünk beteg szeretteinkről – 

a Te kezedbe ajánljuk őket. 

 

Aki velünk voltál ezen a napon, 

őrizz meg minket az éjszakában is! 

Adj testünknek áldott pihenést, 

adj lelkünknek felüdülést, 

és add meg nekünk végső 

nyugalmunkat 

a Te örökkévaló országban! Ámen! 

 



 

Napszaki imádságok 

Hétfő reggel 

 

„Az Úr szava zeng a vizek felett, 

a dicsőség Istene mennydörög, 

az Úr ott van a nagy vizek felett.” 

Urunk és Istenünk! 

Nagy és fenséges szavaddal 

elválasztottad a roppant vizeket, 

és dicsőségedet megmutattad az égbolton és alant. 

Mennydörgő igéddel rontsd meg most a gonoszt, 

bátorítsd meg félelmes szívünket, 

és ragyogtasd fel dicsőségedet a világban! 

 

Jóságos Atyánk! 

Szelíd szavaddal néven szólítottál minket, 

gyermekeiddé fogadtál, 

és keresztségünk vize felett Lelkedet adtad nekünk. 

Ezen a napon is légy velünk, 

jöjj velünk utunkon, 

és mutasd meg hatalmadat szolgáidon! 

 

Jézus nevében kérünk. Ámen! 

 



 

Napszaki imádságok 

Hétfő este 

 

Mennyei Atyánk, aki a magasságban 

lakozol, 

de meglátogattál minket 

áldott szent Fiadban, az Úr Jézus 

Krisztusban, 

és Szentlelked által most is építed és 

megőrzöd Egyházadat – 

hálát adunk neked igédért, 

ami bátorítás, intés, szelíd hang 

és csontjainkba rekesztett tűz volt ma 

is. 

Hálát adunk testvéreinkért, 

akikkel egyek vagyunk az imádságban. 

Hálát adunk Krisztus ismeretének 

gazdagságáért, 

a reménység vigasztalásáért 

és a szeretet olthatatlan lángjáért. 

Áldd meg a szentek közösségét itt, a 

földön, 

hogy isteni tiszteletünk és a neked való 

szolgálat révén 

Krisztus neve mindenek fölött 

magasztaltassék 

mennyen és földön! 

Adj igaz szavakat igehirdetőink ajkára, 

hogy félelem nélkül hirdessék igédet! 

Szabadítsd meg népünket a 

bálványoktól, 

a romlott megalkuvástól, 

az üresség hivalkodásától! 

A Te mennyei bölcsességeddel és nagy 

hatalmaddal 

vezesd országunk vezetőit, 

hogy békesség és igazság lakozzon 

földünkön! 

Tisztítsd meg hitünket, 

gyógyítsd meg életünket egészen! 

Gyermekeidnek adj még álmukban is 

eleget! 

A mi Urunk, Jézus Krisztus által, 

aki él és uralkodik 

Veled, Atyánk, és az áldott 

Szentlélekkel, 

most és mindörökké. Ámen! 

 



 

Napszaki imádságok 

Kedd reggel 

 

Fenséges Urunk, erős Istenünk! 

Nagy hatalmaddal és teremtő igéddel 

határt vontál a száraz és a víz közé, 

kijelölted a tenger helyét, 

és az életnek szilárd alapot vetettél. 

Téged dicsérnek a roppant tengerek, 

és előtted örvendez a széles föld. 

 

Úr Jézus Krisztus, áldott Kősziklánk! 

Dorgáló szavadtól elcsendesedtek a 

szelek, 

és a háborgó tenger is Neked 

engedelmeskedett, 

tanítványaid életét még a habok között 

is 

megerősítetted és megtartottad. 

Kérünk Téged, a mai napon is tarts 

velünk, 

dorgáld meg ellenségeidet, 

és tarts meg minket minden 

veszedelemben. 

 

Áldott, jóságos és életadó Szentlélek, 

aki csendes erőddel szárazzá tetted a 

tengert, 

és Isten népének szabadulást adtál, 

hasd át életünket szelíd fuvallatoddal, 

hogy a veszedelem és a fájdalom is 

a szabadulás ideje legyen! 

 

Tiéd a dicsőség és dicséret és hálaadás, 

Atya, Fiú és Szentlélek, 

teljes Szentháromság. Ámen! 

 



 

Napszaki imádságok 

Kedd este 

Urunk és Istenünk! 

Jézus Krisztus, a mi igaz tanítónk, 

noha Isten dicső országát hirdette az 

embereknek, 

mégis előre látta az Ő elárultatását, 

a Rá váró megvetést és halált, 

a szenvedést és feltámadást. 

Adj nekünk is bizonyosságot és igaz 

reménységet, 

hogy a kísértések, árulások és 

próbatételek idején is 

szilárd hittel várjuk egyedül Tőled, 

Atyánk, 

szereteted beteljesülését a világban! 

Esedezünk hozzád a világ vezetőiért. 

Te, aki megkeményítetted a fáraó 

szívét, 

és aki bölcsességet adtál Salamonnak a 

nép kormányzására, 

fékezd meg a gőgöt, a hivalkodást, 

a versengést és az irigykedést a népek 

között! 

Hatalmas erőddel és a Lélek szelíd 

sugallatával 

irányítsd és tanácsold a hatalmat 

gyakorlókat, 

hogy döntéseikkel védjék az ártatlanok 

ügyét, 

a békességet keressék, 

vallásod szabad gyakorlását 

támogassák! 

Fékezd meg az erőszakot, 

vess véget az ártatlanok megölésének, 

add, hogy Krisztus evangéliuma 

szabadon terjedjen! 

Erősítsd meg, bölcs Istenünk, 

az Egyház tanítói szolgálatát! 

Cselekedd meg, hogy a hitoktatók 

és lelkipásztorok tanúságtétele révén 

Jézus szeretetét mind világosabban 

megismerjék, 

az igaz hitet megvallják, 

és parancsolataid szerint éljenek! 

Maradj velünk, Urunk, 

mert az éjszaka már közel van! 

Maradj velünk, mert napjaink száma 

oly kevés a Te szemedben! 

Maradj velünk a földi sötétségben 

egészen ama napig, amikor az igazság 

napja felvirrad, 

az Úr Krisztus eljön hozzánk, 

és mi örökké Veled maradunk! Ámen! 



 

 

Napszaki imádságok 

Szerda reggel 

 

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, 

kezének munkájáról beszél a menny.” 

Mi is hirdetjük jóságodat, hűséges Istenünk, 

mert megalkottad a napot, 

amely az ég egyik szélétől a másik széléig fut, 

hevétől semmi sem rejtőzhet el. 

Reménységgel tekintünk előre a nap végére, 

amikor látni fogjuk kezed alkotásait, 

a holdat és a csillagokat, amelyeket az égboltra helyeztél. 

Te vagy az, aki teremtetted a holdat az ünnepnapok mutatására, 

és a napot, amely ismeri pályáját. 

 

Seregeknek Ura, mennyei Király! 

Parancsaidat követjük ezen a napon is, 

és rendeléseid szerint szolgálunk Téged. 

Tedd ezt a napot is a kegyelem idejévé 

családunk, népünk és a világ életében!  

 

A mi Urunk, Jézus Krisztus által, 

aki él és uralkodik, 

Veled és a Szentlélekkel, 

egy Isten, mind örökkön örökké. Ámen! 

 



 

Napszaki imádságok 

Szerda este 

 

Örökkévaló Atyánk, szerető Urunk! 

Az asszony drága olaja, 

amely aláfolyt Jézus fején, 

illatával betöltötte a szobát – 

a kenet megtört tested jele volt. 

Mi is teljes szívünkkel tisztelünk Téged, 

hódolunk Előtted, és csodáljuk szelíd hatalmadat. 

 

Irgalmas Istenünk, mindenható Urunk! 

Az éjszakában Júdás és a főpapok 

megkötötték romlott alkujukat – 

szent halálod sötét árnyai ők. 

Dicsérünk Téged atyai jóságodért, 

ami eléri célját a világban.  

 

Lelked tüze hassa át minden keresztyén ember szívét, 

hogy szeressünk Téged, 

és szolgáljunk Néked minden erőnkkel! 

Lelkesítsd fel egyházközségeinket, lelkipásztorainkat, 

a kántorokat és az énekeseket, 

hogy hódolatunk és isteni tiszteletünk 

mindenkor jó illatú áldozat legyen, 

neked kedves esti áldozat! 

 

Jézus nevében kérünk. Ámen! 

 



 

Napszaki imádságok 

Csütörtök reggel 

(A 104. zsoltár válogatott versei alapján) 

 

Áldjad, én Lelkem, az Urat! 

Dicsérjétek az Urat! 

Te alkottad, Urunk, társainkat, a madarakat, 

hogy a sűrű lombok között énekeljenek. 

Dicsőségedet zengik alant a földön és fent az égen.  

 

A nagy és széles tengerben is nyüzsögnek az állatok, 

ott lakik a cethal, akit azért formáltál, 

hogy abban játszadozzék. 

 

Ha elrejted orcádat, 

kimúlnak, és ismét porrá lesznek. 

Kiárasztod Lelkedet, és élet támad, 

megújítod a föld színét. 

 

A mi szívünkbe is kitöltötted szeretetedet, az áldott Szentlelket, 

hogy Krisztus által életünk legyen, és bővölködjünk. 

Állj mellénk, áldott Vigasztaló, 

ennek a napnak a harcaiban! 

Adj ajkunkra bátor, de szelíd szavakat, 

hogy Krisztus evangéliuma hirdettessék, 

a bűnösök Tehozzád megtérjenek, 

és felragyogjon Krisztus Jézus dicsősége!  

 

Kegyelmesen hallgasd meg imádságunkat! Ámen! 



 

Napszaki imádságok 

Csütörtök este 

 

Üdvözítő Istenünk! 

A Te szent Fiad könnyek között, 

véres verejtéket hullatva 

vette el a keserű poharat, 

és ezáltal beteljesítette akaratodat: 

a bűnöket eltörölte, 

a kárhoztatást elvette, 

népednek üdvösséget szerzett. 

Serkentsd fel lelkünkben az éberséget, 

és erősítsd meg erőtlen testünket, 

hogy buzgó imádkozásunkkal 

akaratodban megtaláljuk a szabadságot, 

az ígéretnek tágas földjét, 

lelkünknek békességét! 

Imádkozunk Egyházadért, 

a szentek közösségéért, 

elhívott népedért: 

szent asztalodnál tápláld 

és erősítsd meg hitében, 

növeld örömét és békességét, 

és egyesítsd mindazokat, 

akik nevedet segítségül hívják! 

Imádkozunk családunkért: 

áldd meg a szent köteléket 

a férfi és a nő között, 

add, hogy a fiataloknak és az időseknek 

látást adjon Szentlelked, 

küldd el áldásodat családunkra, 

hogy békességünk és egységünk 

illatos és drága olaj legyen, 

friss harmat a Sion tetején. 

Áldd meg éjszakánkat, Urunk, 

hogy akár békés pihenés ideje legyen, 

akár a tusakodásnak órája, 

végül a Te szent, győzedelmes, 

üdvözítő akaratod 

beteljesüljön közöttünk, 

beteljesüljön az egész világban, 

és eljövendő országodban! Ámen! 

 



 

Napszaki imádságok 

Péntek reggel 

 

A föld porából alkottad az embert, Urunk, 

és az élet leheletével ajándékoztad meg. 

Leborulunk előtted, 

meghajtjuk magunkat 

egészen a földig, egészen a porig, 

és erős hittel várjuk életadó Lelked újbóli kiáradását, 

hogy halandó testünk megelevenedjen, 

értelmünk megújuljon, 

szívünk enyhet találjon. 

 

Magadnak teremtetted népedet, Urunk, 

hogy hirdesse dicséretedet. 

A Te alkotásod vagyunk, 

akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtettél. 

Ezen a napon is legyen minden gondolatunk, 

minden cselekedetünk és minden érzésünk 

a Te dicséretedre és dicsőségedre! 

 

Jézus Krisztus nevében kérünk, 

hallgasd meg könyörgésünket! Ámen! 

 



 

Napszaki imádságok 

Péntek este 

 

Dicsőséges Úr Isten, 

aki elbocsátottad közénk szent Fiadat, 

a mi Urunk Jézus Krisztust, 

hogy Önmagát megüresítve, 

engedelmesen végezze el szolgálatát a 

kereszten; 

Ő bemutatta engesztelő áldozatát, 

a mi üdvösségünkért elszenvedte a 

halált. 

 

Mi győzni akarunk, és rettegünk a 

vereségtől; 

felfelé tekintünk, és nem vesszük észre 

az elesetteket; 

saját kezünkbe akarjuk venni 

sorosunkat, 

és vonakodunk bizalmunkat szent 

Fiadba vetni. 

Bocsásd meg a nagyravágyás és a 

telhetetlenség rontó bűnét! 

Emlékeztess arra, 

hogy Krisztus halálába 

keresztelkedtünk meg – 

Vele együtt halunk meg, 

és Vele együtt új életben járunk! 

 

Segíts lehajolni a kicsihez és a 

szegényhez, 

az éhezőhöz és a bajban lévőhöz! 

 

Vedd el a félelemnek lelkét, 

ami gúzsba köti gondolatainkat, 

eltéríti legjobb szándékunkat is! 

 

Adj nekünk hitet és szeretetet, 

hogy megtagadjuk önmagunkat, 

keresztünket naponként felvegyük, 

kövessük Jézust, 

és megosszuk kenyerünket az 

éhezővel! 

 

Annak nevében kérünk, 

aki szenvedett, meghalt, 

feltámadott, és felment a mennybe, 

ahol örökkön örökké él és uralkodik, 

Veled, Atyánk, és a Szentlélekkel 

egy Isten mindörökké. Ámen! 

 



 

Napszaki imádságok 

Szombat reggel 

 

Minden, amit szavaddal alkottál, jó, 

minden ajándékodat hálával fogadjuk el, 

bölcs Teremtőnk. 

Minden rendelésed és parancsod tökéletes, 

tiszta akaratod áthatja a világmindenséget. 

Minket bíztál meg azzal, 

hogy teremtett javaid jó sáfárai legyünk. 

Azt parancsoltad, hogy egymással szeretetben éljünk, 

és a Te színedet keressük szüntelen. 

De engedetlenségünkkel és haragtartásunkkal 

akaratodat áthágtuk, 

felebarátunk életét megrontottuk, 

és átkot hoztunk a földre. 

Végül igaz irgalmadat, a múlhatatlan életet 

ismét nekünk ajándékoztad szent Fiadban, 

aki a keresztfán 

megnyitotta a paradicsom kapuját minden bűnösnek. 

 

Adj szavakat ajkunkra, amikkel békét teremtünk, 

áldd meg mindazokat, akikkel találkozunk, 

munkánk gyümölcsével hadd szolgáljuk szeretteinket, 

és egész életünkkel hadd dicsérjünk Téged, 

mindenható, bölcs és szerető Atyánk! 

 

Jézus által hallgass meg minket! Ámen! 

 



 

Napszaki imádságok 

Szombat este 

 

Dicsőséges Megváltónk, 

aki alászálltál a mennyek 

fényességéből, 

az emberi testet magadra vetted, 

engedelmes voltál mindhalálig, 

testedet a sírba zárták, 

alászálltál poklokra. 

Segíts hinni akkor is, 

amikor Isten hallgat, 

és némaság tölti be a világot! 

Szent engedelmességed példájával 

és Szentlelked fuvallatával 

nyisd meg szívünket és szánkat 

a romok fölött is, 

a mélységes gyászban és a 

zűrzavarban! 

 

Esedezünk felebarátainkért, 

akiknek a világosságát szerettük 

elvesztése 

sötétségbe borította. 

Ébressz reménységet a gyászolókban, 

szaporítsd meg a nélkülözők kenyerét, 

adj támaszt az egyedül maradottaknak! 

 

Könyörgünk hozzád a betegekért, 

akik csüggedten vagy reménykedve 

várják sorsuk változását. 

Áldd meg a testüket, 

és áraszd ki rájuk gyógyító erődet, 

amikor hittel hozzád imádkoznak! 

 

Sokan mondják, sokan érzik, 

hogy Isten elhagyott minket, 

nincsen segítsége a nyomorultnak. 

De Te, Urunk, pajzsunk vagy, 

aki felmagasztalod a gyengét. 

Benned bízva fekszünk le, 

elalszunk, és felébredünk, 

mert az Úr támogatja gyermekeit. 

 

A mi Urunk Jézus Krisztus által 

hallgass meg! Ámen! 


