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„Ó halld meg imám”
A 2019. évi Házasság Hete gyülekezeti rendezvény első alkalmán az Imával nyert csaták című
filmet tekintették meg a házaspárok. A második alkalmat a Református esték keretében tartotta
meg egyházközségünk. Az alkalom vezetését Dr. Gaál Sándor esperes, a gyülekezet vezető
lelkésze és Bodnár Máté tiszteletes végezték.
Az egymásért való imádság volt a középpontban.
Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor köszöntője után Bodnár Máté tiszteletes úr gitárkíséretével
korábban tanult énekmondásra került sor, ill. az Ó halld meg imám kezdetű új ének tanulása
következett:
A délutáni együttlét az énekek után áhítattal folytatódott, melynek alapigéje az Imával nyert
csaták című film a film záró képkockáin megjelenő ószövetségi idézet volt:
„… de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak keresik az én
orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket,
és meggyógyítom országukat.”
(2 Krónika 7,14)
Az áhítatot követően a házaspárok a lelkipásztorok vezetésével nyolc területen imádkoztak
egymásért:
-

Istennel való kapcsolatáért

-

Testi és lelki egészségéért

-

Azért, hogy ellenálljon a kísértéseknek

-

Szívének, lelkének és elméjének tisztaságáért

-

Szüleiért, testvéreiért, barátaiért

-

Tervei, álmai beteljesüléséért

-

Azért, hogy soha ne veszítse el a reményt, és hogy mindig szeressen

-

A már nekünk ajándékozott, és még meg nem született gyermekeinkért, unokáinkért

A könyörgéseket a tanult ének mélyítette le mindenkiben:
Ó, halld meg imám, ó halld meg imám, ím eléd térdelek.

Ó, halld meg imám, ó halld meg imám, Én Uram hallgass meg!
Isten adja, hogy ne hagyjuk abba az imádságot házasságunkért, házastársunkért!
Jó alkalom volt arra, hogy rácsodálkozhattunk a házasság és a család összetartó erejének nagy
jelentőségére, amely igen fontos napjainkban mind a gyülekezeti közösségben, mind
társadalmunkban. Ennek szükségességét érezhették meg a résztvevők, és erősödhettek meg a
családi kapcsolatok.
Az estét közös vacsorával zártuk, ahol a 6-8 személyes asztaloknál tovább folyt a gyülekezeti
tagok beszélgetése az este folyamán elhangzottakról,

