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„Bizony mondom nektek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen 
sem megy be oda.” (Márk 10,15) 
 

 
 

Most aludtak el a gyermekeim. Amikor elalvás előtt közösen imádkoztunk, felsóhajtottam Istennek, hogy 
mennyire hiányzik, hogy Ő is beszéljen hozzám, ne csak én Hozzá – ma reggel nem sikerült 
elcsendesednem az Ige fölött. Nekem csak erre a fáradt sóhajra futotta, ők azonnal reagáltak: Anya, de 
akkor olvassunk most a Bibliából! Náluk ilyen egyszerű és magától értetődő a megoldás. 
Elalvás előtt még vetettem egy utolsó pillantást a terráriumra, amelyben a kisfiam két csigát nevelt, de 
már egy sem volt meg. Így vigasztaltam: elmentek, nincs mit tenni, semmi baj. Azért még megnéztem a 
bútorok között a padlón is, hátha meglátom őket, de semmi. Már javában a konyhában tettem-vettem, 
amikor izgatott kiáltás jött a gyerekszobából: Anya, megvannak a csigák! Kiderült, kis gazdájuk 
imádkozott, hogy előkerüljenek. Az egyik csiga valóban a terrárium falán kívül mászott. Nem tudni, 
honnan, de előkerült, kisfiam pedig meglátta a sötétben. A másik akkor jött elő, amikor meglátta a 
csaléteknek kitett salátát. 
Tegnap értünk haza a gyerekekkel egy keresztény fesztiválról, a BalatonNetről. Kevesebb gyermek jött 
el, mint amennyire számítottunk az előző évek létszámai alapján, és volt olyan nap, amikor féltünk, hogy 
nem jön össze elég gyermek a sorversenyhez. Akkor a gyermekek imádkoztak, hogy jöjjenek még húszan. 
Jöttek is. Az alkalom végén megkérdeztem a regisztrációnál, hány gyermek jött az imádságunkat 
követően. 18 jött hozzánk, kettő úgy döntött, elmegy a tini programra! 
Ezek az imameghallgatások nemcsak Isten nagyságát mutatják nekem, hanem arra is tanítanak, hogy ne 
kicsinyeljem le a gyermekek naiv imádságait, hiszen tőlem is ezt a gyermeki bizalmat várja, kéri Jézus: 
forduljak mindennel Őhozzá. 
Új tanév kezdődik, jönnek a hidegebb idők, minden bizonytalan, lesz-e elég gáz, élelem, mi lesz, ha újra 
járvány lesz vagy háború. Van min aggódnunk, Testvérem, de szeretnélek bátorítani a fenti sorokkal, 
hogy ugyanúgy, mint a kicsinyek, mindennel forduljunk Őhozzá, mert Neki valóban gondja van ránk! 
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1. Cs. Kérjünk Istentől áldást, testi és lelki védelmet 
erre a tanévre a gyermekeknek, az ifjaknak és a velük 
foglalkozó pedagógusoknak!  

2. P. Bárcsak fel tudnánk ajánlani hittanórát a VI. és VII. 
kerület minden óvodájának! De jó lenne, ha a szülők is 
igényelnék a hittant gyermekeiknek!  

3. Szo. Kérjük Istent, hogy azok a szülők, akik részt 
vettek a Baross iskolában a bemutató hittanórán, még 
időben írassák be gyermekeiket hittanra!   

4. V. Hordozzuk imádságban gyülekezeteinket és 
hittanoktatóinkat, hogy tisztán és a gyermekek 
számára érthetően tudják átadni az evangéliumot!  

5. H. Fohászkodjunk az ÖH-újság 3. számának tördelési, 
korrektúrázási munkáiért! Hálát adunk Dalma grafikus 
rajzaiért.  

6. K. Sajnos az ukrajnai háború még mindig tart, ezért 
az ott élő vagy onnan elmenekült gyerekek újabb 
tanévet kezdenek idegenben. Imádkozzunk a nálunk 
tartózkodó gyermekekért, hogy be tudjanak illeszkedni 
az osztályközösségekbe, és járjanak hittanórára!  

7. Sz. Hisszük, hogy a VISZ irodalmi anyagai sok 
hittanoktatónak jelentenének segítséget. Imádkoz-
zunk, hogy rendben beindulhasson új webáruházunk, 
minél többen rátaláljanak, és hogy a megrendelt 
anyagok kiszállítása is gyorsan menjen!  

8. Cs. A budafoki Mamásotthon Tea Klubjában ma lesz 
az idei tanév első alkalma. Kérjük Isten segítségét a 
szolgálat szervezőinek és a tanítóknak! Könyörögjünk a 
gyerekek lelki üdvéért! 

9. P. Hálásak vagyunk a nevelőotthonos szolgálatért. 
Szeretnénk idén is hittanórákat tartani a gyerekeknek. 
Imádkozzunk, hogy Isten adja meg ennek a feltételeit!  

10. Szo. Adjunk hálát a nyári táborokban, 5NK-okban, 
egyéb nyári gyermekalkalmakon elhangzott 
evangéliumért és az új életekért! Kérjük Istent, hogy 
áldja meg a magvetést! A Szentlélek vezesse el a még 
kereső gyermekeket is az igazságra, új életre!  

11. V. Dicsőítsük az Urat gyülekezeti közösségeinkben, 
templomainkban, és testünkben-lelkünkben, a 
Szentlélek templomában! Imádkozzunk egymásért is 
hálaadással!  

12. H. Szeretnénk az ÖH-újság jövő évi számainak 
terveit részletesebben is kidolgozni ebben a hónapban.  

13. K. Hordozzuk imádságban a Reménység 
Ukrajnának! hátizsákok sorsát, és azokat a gyerekeket, 
akik megkapták, vagy ezután fogják megkapni ezeket!  

14. Sz. Fontos minél korábban elkezdeni a lelki 
nevelést. Imádkozzunk, hogy a VISZ honlapjáról elér-
hető 3-4 perces baba-mama áhítatokat sok hívő család 
kipróbálja!  

15. Cs. Ma és holnap munkatársi találkozóra gyűlünk 
össze. Vágyunk Isten jelenlétére, vezetésére és arra, 

hogy felkészülten mehessünk a gyermekek közé az 
előttünk álló tanévben.  

16. P. Adjunk hálát, amiért a Kópévár oviban szere-
tettel támogatják a hittanórákat! Imádkozzunk, hogy 
idén is jöjjenek minél többen a foglalkozásokra!  

17. Szo. Imádkozzunk a Tornanádaskán élő állami 
gondozott gyermekekért és fiatalokért, hogy fogadják 
el az Úr Jézust Megváltójuknak! 
18. V. Legyünk együtt ma újra a hálaadásban Isten 
kegyelméért, megmentő szeretetéért, Krisztusért, a 
Golgotáért és mindazért, amit „...az ember szíve meg 
sem gondolt”! 

19. H. Kérjünk alkalmakat és bölcsességet is az Úrtól, 
hogy a csoportos foglalkozások után alakulhassanak 
egyéni lelkigondozói beszélgetések is a gyerekekkel, 
hogy megtérésre segíthessük őket!  

20. K. Reménység szerint a napokban megkapjuk a 
nyomdából az ÖH-újság kész 3. számát. A csomagolás, 
postázás, személyes kézbesítések ideje következik. 

21. Sz. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy a nyári, 
szomorúságra okot adó szárazságban, vízhiányban, ami 
akár élelmiszerhiányt is vonhat maga után, támasszon 
boldogító éhséget és szomjúságot az Ő igazsága után! 

22. Cs. A budafoki Tea Klubban több missziós szervezet 
szolgál a gyerekek között. Szeretnénk jó rendben 
együtt szolgálni különbözőségeink ellenére. Kérjük 
Isten vezetését a szolgáló csoportoknak!  

23. P. Imádkozzunk azért, hogy egyre több pedagógus 
Jézushoz találjon, és új „szemüvegen” át tudja látni 
nehéz, felelősségteljes, de szép hivatását!  

24. Szo. Továbbra is könyörögjünk új VISZ-munkatár-
sakért! 

25. V. Kérjük az Urat, hogy szerte az országban a tiszta 
evangéliumot hallhassák a gyermekek a nekik tartott 
istentiszteleteken! 

26. H. A gyermekek sokszor különleges és fontos 
kérdéseket tesznek fel. Imádkozzunk, hogy biblikus 
válaszokat adhassunk nekik!  

27. K. Adjunk hálát a nyár folyamán elkészült irodalmi 
anyagokért!  

28. Sz. Imádkozzunk ma azokért a szülőkért, akik 
aggódnak gyermekeik jövője miatt! Isten adjon nekik és 
mindannyiunknak reményteljes, gyermeki bizodalmat 
Krisztusban!  

29. Cs. Idén új bölcsisek jönnek a csillaghegyi Bárka 
családi napközibe, ahol minden csütörtökön Jézusról 
beszélhetünk nekik. Isten adjon bölcsességet az ő 
szintjükön tanítani őket!   

30. P. Az ÖH-újság tartalmával is adjon Isten új erőt az 
iskolakezdéshez gyermekeknek, hittanoktatóknak, 
pedagógusoknak! A szülőknek, nagyszülőknek bölcs 
szívet kérünk, hogy tudják jól vezetni a gyermekeket, és 
bátorítani egymást a nehézségek közepette is!   


