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Pünkösdi ima
Szentlélek Isten, virrasztva és imádkozva kérünk, légy velünk mindig. Nem azt kérjük, hogy céljaink
szolgálatába állj, hanem hogy ismertesd meg velünk Istent (Iz 11,3) és útjait, és tedd, hogy mindig
Istennel legyünk, akaratát cselekedve.
Add, hogy halljak hangodat (Jn 3,8), felismerjük jelenlétedet és mindig tisztelettel és imádattal álljunk
Istenünk előtt. Köszönjük, hogy megismerhetünk és bennünk maradsz (Jn 14,17). Tedd számunkra ezt
a virrasztást is szívünkbe írt törvényedre emlékeztető jellé (V.Móz. 6,8).
Köszönjük, hegy Ígéreted szerint kiáradsz Isten egész népére, és mint az eső a kiszáradt talajt, életre
kelted személyiségünket (Iz. 32.15; 44,3; Ez. 36,25; Joel 3,1k). Mi, természettől eltávolodott emberek
az esőt már csak „rossz idő”-nek nevezzük; gyógyítsd meg hasonló, torz idegenkedését korunk
emberének Istentől, amely minket is megfertőz.
Alakítsd át szívünket, hogy befogadjuk Isten Szavát és mindennek ellenére hűségesek legyünk ahhoz
(Iz. 59,21; Zsolt. 143,10).
Add meg nekünk a könyörgés (Zak. 12,10) és a dicséret (Zsolt. 51,17) érzékét. Taníts meg minket
imádkozni (Róm. 8,26) és átélni istengyermekségünket (Róm. 8,15; Gal. 4,6). Szüntelenül ébressz fel,
hogy ne rohanjuk át, vagy töltsük „kómában” az életünket, hanem imában megalkotott rend és terv
szerint.
Add, hogy helyesen beszéljünk, amikor Krisztusért zaklatnak (Mk. 13,11) s légy velünk minden nap
(Jn. 14,16k), hiszen naponta érezzük a világ ránk nehezedő fenyegetését (Jn. 15,18-21): adj nekünk
bátorságot és az ellenségeink iránt szeretetet. Őrizz meg attól, hogy rosszal viszonozzuk a rosszat.
Légy vigasztalónk és pártfogónk (Jn. 14,16; 16,7). Add, hogy Benned találjunk biztonságot, e világon
való anyagi és társadalmi bizonytalanságot vállalva Krisztusért. Adj bátorságot, hogy nemet tudjunk
mondani a sodró erejű és rejtett kollektív bűnökre, s hogy ne hallgassunk Isten küldetésében. Légy
erőnk a kicsiség, hírhedtség (Mt 5,11), megalázottság vállalására.
Miként Jézus megvallotta az Atyát egész életével (Jn 12,49), úgy tegyünk mi is tanúságot Istenről
(Csel. 1,8; 1Kor 12,3) Jézus szavainak hirdetésével (Csel. 4,30; 5,42; 6,7; 9,20; 18,5;19,10.20).
Vezess, hogy a Krisztus hirdette Igazságot, amelyet az apostolok továbbadtak, tisztán értsük és meg is
valósítsuk.
Légy erőnk ebben a tanulásban és hitünket növeld.
Adj nekünk örömben gyümölcsöző lendületet (Csel. 13,52), hogy meg ne keseredjünk, le ne törjünk,
hivatásunk meg ne szürküljön a botránkoztató problémák láttán.
Őrizd meg Isten népe egységét (Csel. 2,44; Ef. 4,4), még némely vezetőinek romboló tevékenysége
ellen is (Csel. 20,28.30). Adj nekünk meleg, testvéri szeretetet (2Kor. 6,6; Róm. 5,5), hogy egy szív,
egy lélek legyünk (Csel. 4,32) és kiálljuk a szétszóratás hosszú éveit is, amely a fiatalokból álló
közösségek életét próbára teszi. Légy a közösség Lelke (Ef. 4,3; Fil. 2,1), s a legkisebb
szeretetközösségé, a házasságé is. Segíts a jó párválasztásban és a tiszta szerelemben.
Add, kérünk adományaidat (1Kor. 12,31) Krisztus testének építésére (1Kor 12,4-30), legyen életünk
jel, hívás a többiek számára Isten felé, a közösségen belül is, s a világban is; az Evangélium
szolgálatára (1Tessz.1,5k), hogy gyógyíthassuk a lelkeket, akiket szívünk elé teszel. Légy velünk,
hogy teremjük a Lélek gyümölcseit (Gal 5,19-23).
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