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GYÓGYSZER AGGÓDÁS ELLEN 
  
Olvasd el a Bibliában: Filippi 4,4-9 
  
Az aggódás képes arra, hogy lebénítson bennünket, hogy legszívesebben 
elbújnánk valahova a sötétben, amíg el nem múlnak a nehéz idők. Pál azonban 
emlékeztet minket, hogy a legjobb fegyver aggódás ellen az imádság, mert ez 
Istenhez tereli a gondolatainkat. Ő pedig olyan Isten, aki megérti legmélyebb 
félelmeinket, és Szentlelkét küldi vigasztalóul nekünk. Amikor imádkozunk, Isten 
közben átformálja aggodalmainkat, így azok eltörpülnek, és Ő lesz naggyá. 
Találjunk ma újra vigaszt Jézus néhány napja olvasott szavaiban: „Ne aggódjatok 
tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a 
maga baja.” (Máté 6,34). Már csak azért is, amit szintén Ő kérdez 
tőlünk: „Aggódásával pedig ki tudná meghosszabbítani életét csak egy arasznyival 
is?” (Mt 6,27) Amikor aggódás helyett a hitet választjuk, azzal bizalmunkat 
fejezzük ki Mennyei Atyánkban. 
  
Urunk, ezekben a félelmekkel teli időkben segíts hittel imádkozni, újra meg újra. 
Ámen 
  
Tegyük meg: Isten Igéje arra buzdít, hogy mindenkor hálaadással tárjuk fel 
kéréseinket Isten előtt. Amikor imádságban Hozzá megyünk, megköszönhetjük 
Neki azon nyomban, hogy Ő hallja imádságunkat és odafigyel rá. De ezen kívül 
tegyük meg azt, hogy minden kérésünkre „jusson” egy hálaadás is: Mindazért, 
amiben már megtapasztaltuk a segítségét eddig ebben a nehéz időszakban. 
  
  
Ráadás, családoknak: 
  
Kérjünk meg minden családtagot, hogy gondoljon valamire, amit el tud mondani 
fejből. Lehet ez egy dal szövege, egy vers részlet vagy egy ovis mondóka. Amikor 
elhangzik a „RAJT!”, mindenki kezdje el mondani a maga szövegét hangosan. 
Amikor befejeztük, vajon értettük, hogy ki mit mondott?  
Amikor egy mindenkit érintő nehéz helyzet áll fenn, akkor rengetegen kezdenek el 
beszélni egyszerre (tv-ben, rádióban, interneten, ismerősök, stb). Ömlik ránk a zaj, 
mindenki mondja a magáét, és ez bizony félelmet kelthet bennünk. 
  
Próbáljunk meg most újra egy hasonló feladatot, mégis kicsit másképp! 
Mindenkinél legyen valami „zajkeltő szerszám”: pl. fazék, fedő, kanalak, dob vagy 
más hangszerek. Állítsuk be a stopperünket 30 másodpercre, és csináljunk velük jó 



nagy zajt! Majd amikor letelt az idő, hagyjuk abba, és élvezzük a teljes csöndet 30 
másodpercig. 
A mai bibliai szakasz emlékeztet bennünket, hogy Isten az, aki dübörgő 
gondolataink zaját le tudja csendesíteni, ha imádságban Hozzá visszük azokat. Ő 
békességet tud adni nekünk! 
  
Mondjuk el egymásnak ezt az áldást: „A békesség Istene (4,9) adja neked ma Isten 
békességét! (4,7)” 
 


