
Reggeli áhítat – 2020. március 16. 

Imádkozzunk: 

Istenem, segíts elhallgatni és meghallgatni, 

mások szelíd szavára adni, 

tanácsot az Igéből kapni, 

Isten csendjében megmaradni. Ámen 

 

Hallgassátok meg a tíz leprás meggyógyításáról szóló bibliai történetet a Lukács evangéliuma 17. 

részéből, a 11-től a 17. versig: 

11Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. 12Amint beért egy faluba, 

szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, 13és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! 
14Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak! És 

amíg odaértek, megtisztultak. 15Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon 

dicsőítette Istent. 16Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. 17Megszólalt 

Jézus, és ezt kérdezte: Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? 18Nem akadt más, aki 

visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? 19És ezt mondta az Úr: Kelj fel és menj el, a hited 

megtartott téged. 

 

A történetben Jézus nagyon beteg emberekkel találkozott. Kiütések, sebek voltak rajtuk, és betegségük 

fertőző volt. Ha felmerült a gyanú, hogy valaki leprás lett, el kellett hagynia családját, nehogy mások is 

elkapják a betegséget. Egyetlen ember sem tudta őket meggyógyítani. Jézus isteni hatalmával segített rajtuk. 

Csoda történt: meggyógyultak! 

Biztosan mind a tízen nagyon boldogok voltak. Egyikük azonban nagyobb örömöt talált a többi kilencnél! 

Szívében hála született Jézus iránt. Köszönetet mondott neki és megerősödött a hite. 

Betegség és gyógyulás idején is szükségünk van erős hitre. Isten az, aki örömöt ad a szívünkbe, ha jól 

vagyunk. Ő az, aki el tudja venni félelmeinket, segít megnyugodni, ha bajban vagyunk. Kérjük most is az ő 

segítségét imádságban! 

 

A következő imádságot egy hatodikos hittancsoport tagjai írták nemrég, március 12-én: 

"Úr Jézus, tanultuk, hogy a legveszélyesebb betegségeket is meg tudod gyógyítani! Hisszük, ahogyan régen, 

úgy ma is képes vagy erre! Köszönjük az eddig egészségben eltöltött éveinket. Légy továbbra is mivelünk a 

világ végezetéig! Megijedtünk. Félünk.  

Könyörgünk a vírusban szenvedőkért, és a gyógyulásukért dolgozókért, orvosokért, ápolókért, kutatókért! 

Könyörgünk különösen az idősekért, egyéb betegség által legyengülőkért, a leginkább fertőzött országokban 

élőkért!  

Imádkozunk közeli szeretteinkért, messzire lévő rokonainkért, szomszédainkért, településünkért, 

országunkért! Úr Jézus, szeretnénk megtapasztalni jóságodat, és kapcsolatban maradni Veled! Nem csupán a 

betegségben, hanem azután is! Ámen." 

Miatyánk, … 


