Imák

06.25. péntek
Nap témája: Megérkezés, táborkezdés
ZF
Hálaadás a megérkezésért és az út viszontagságainak átvészeléséért.
Mindenható Atyánk! Te, aki uralkodsz a teremtett világ felett, aki vezetsz minket,
megerősítesz és bátorítasz életünk során! Köszönjük Neked, hogy mostani utunkon is segítettél
elérni célunkat, és egészségben itt lehetünk. Hálát adunk Neked, amiért erőt adtál, hogy az út
fáradalmait és nehézségeit leküzdjük. Add, hogy a következő napokban Neked tetsző módon
tudjuk jól érezni magunkat, sok barátra leljünk, és élményekkel gazdagon térhessünk majd
haza. Add, hogy önzésünket félretéve másokra is odafigyeljünk és tisztelettel, szeretettel
legyünk egymás iránt! Kérünk, segíts minket, hogy a közös hangot megtalálva, jó
közösségként lehessünk együtt a tábor folyamán. Amen.
ZL
Hálaadás az első napért.
Istenünk! A mai nap során új közösségbe kerültünk. Hálát adunk Neked, Atyánk,
amiért itt lehetünk. Megkezdődött valami körülöttünk, és talán bennünk is. Hirtelen sok más
ember közé pottyantunk, részüket talán jól ismerjük, de a többség még ismeretlen. Add, hogy
minden körülöttünk levőben megtaláljuk a jót.
Kötött napirend, egymásra utaltság és sok-sok más nehézség áll előttünk. Atyánk, tudjuk, hogy
a Te segítségeddel teljesíteni tudjuk a ránk váró kihívásokat. Kérünk, add, hogy teljes
erőbedobással vegyünk részt a tábor programjain, hogy azokon keresztül önmagunk
fejlődésére és embertársaink javára lehessünk! Amen.

06.26. szombat
Nap témája: Gigaregös
ZF
Hála az első éjszakáért.
Teremtő Urunk! Köszönjük neked, hogy elválasztottad a nappaltól az éjszakát, és a mi
megpihenésünkre adtad nekünk. Jó tudni, hogy ilyenkor a világ megnyugszik és elcsendesedik.
Sokunk talán rögtön álomba zuhant, mások ebben a nyugodt sötétben tudták végiggondolni
napjukat. Hálát adunk Neked ajándékodért, hogy adtál nekünk időt a pihenésre.
Most egy új napra virradva, add meg nekünk hogy a nappalunk is értékesen teljen, azt

tehessük ami tetszésedre szolgál. Amen.

ZL
Gigaregös hálaadás
Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy ilyen emberek vesznek körül bennünket.
Kérünk, áldd meg a táborban ténykedő mesterembereket, akik tudások legjavát adják át
nekünk és segítenek minket. Ígérjük, hogy mindig tisztelettel közeledünk feléjük, hiszen ők
miattunk vannak itt, a mi javunkra fáradoznak. Add Urunk, hogy a tábor végére sok tárgyi
vagy lelki emlékkel és tapasztalattal térhessünk haza, és otthon hálás szívvel gondoljunk
vissza azokra, akik ezek megszületésében segítettek. Amen.

06.27. vasárnap
Nap témája: Vasárnap
ZF
Urunk, Te a hetedik napra befejezted nagy művedet. Végigtekintettél a világon, és
tudtad, hogy amit alkottál az jó. Ezt mi azzal háláljuk meg Neked, hogy megemlékezünk Rólad
a mai ünnepben. Add nekünk, hogy a szertartásban elmélyülve a lehető legtökéletesebben
köszönhessük majd meg Neked mindazt a szépet, amit alkottál, és bizakodó lélekkel
terjeszthessük eléd kéréseinket. Segíts minket a nap folyamán előre az általad kijelölt úton.
Amen.

ZL
Mindenható Atyánk, köszönjük, hogy ma a templom szent terében is
megemlékezhettünk Rólad és dicsőséges tetteidről. Legyen áldott a neved, amiért végtelenül
szeretsz minket, és velünk vagy az imában, minden cselekedetünkben, örömben és
kétségbeesésben egyaránt. Köszönjük, hogy néha akadályokat gördítesz elénk, és így minden
nap felvehetjük saját keresztünket. Kérjük Szent Lelked segítségét, hogy hibáinkból és
tetteinkből megtanuljuk a leckét, és Neked tetsző módon élhessünk. Adj nekünk nyugodalmas,
pihentető éjszakát. Amen.

06.28. hétfő
Nap témája: Karácsony
ZF

Istenünk! Legyen áldott a nap, amikor Egyszülötted közénk, bűnös és gyarló emberek
közé eljött: fogantatott Szentlélektől és született Szűz Máriától. Add nekünk, hogy a gyermek
Jézus ártatlan mosolya ráébresszen minket és embertársainkat halandó mivoltunkra, és
mindig azon munkálkodhassunk, hogy az Örök Életet elérve méltóképpen kerülhessünk
Szentséges Színed elé. Fogadjuk, hogy karácsony szent ünnepén a betlehemi pásztorok
alázatával gondolunk Szent Fiadra. Kérjük a gyermek Jézust, hogy fogadja el szerény
ajándékként bűnbánatunkat és hódolatunkat. Amen.

ZL
Drága Jézusunk! Ma találkozhattunk veled népszokásaink által. Köszönjük, hogy
nekünk adtad hagyományainkat, melyekkel előtted is tiszteleghetünk. Hálát adunk neked
gyönyörű Hazánkért, és kérjük áldásodat a magyarok népére határon innen és túl, hogy
megvalósulhasson lelki egységünk. Segítsd vezetőinket, hogy a nemzetiségek kérdéseiben
mindig helyesen tudjanak dönteni, és hazájuk értékeinek megtartására, a társadalom erkölcsi
és gazdasági jobbá tételére törekedjenek. Légy ma éjjel is velünk és magyar honfitársainkkal
szerte a világon. Amen.

06.29. kedd
Nap témája: portya
ZF
Teremtő Atyánk! Nem győzünk hálát adni neked a világ szépségeiért. Köszönjük, hogy
még ebben a földi világban is ilyen csodákat adsz nekünk. Kérünk, segíts, hogy mindig nyitott
szemmel járva felfogjuk a természet értékeit, és azokat tisztelve tudjunk élni. Adj erőt
lábainknak, hogy mikor útra kelünk, mind messzebb és messzebb jussunk, hogy minél több
alkotásodat lássuk meg, és adhassunk hálát értük. Adj nekünk emlékezetes, szép napot és
biztonságos utat, valamint sok közös élményt, hogy így kapjunk új barátokat és
kovácsolódhassunk igazi közösséggé. Amen.

06.30. szerda
Nap témája: portya
ZL
Köszönjük neked, Istenünk az elmúlt napok fáradalmait, szépségeit, örömeit és minden
percét melyet alkotásaid csodálásával tölthettünk. Köszönjük az együtt töltött időt, a rengeteg
játékot, a sok beszélgetést. Kérünk, add, hogy az emberek észrevegyék Teremtett Világunk
értékeit, és annak megőrzésére, védelmére törekedjenek, valamint hogy sok ilyen közös
emlékben lehessen még részünk a tábor folyamán. Amen.

