
1 
 

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKÉG   

- KATONAI ORDINARIÁTUS - 

 
ESTI ÁHÍTAT 

 
2020. május 1 – 8. 

21.00 óra 
 

Részlet Szent János Evangéliumából (6. fejezet 60-69. vers) 
 
Abban az időben, amikor Jézus Kafarnaumban arról beszélt, hogy ő az élet kenyere, 
tanítványai közül, akik szavait hallották, többen azt mondták: »Kemény beszéd ez! 
Ki hallgathatja ezt?«  
Jézus tudta magában, hogy tanítványai emiatt zúgolódnak, ezért azt mondta nekik: 
»Megbotránkoztat ez titeket? Hát ha majd látjátok az Emberfiát fölmenni oda, ahol 
azelőtt volt? A Lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Az igék, amelyeket én 
mondtam nektek, Lélek és élet. De vannak közületek egyesek, akik nem hisznek.« 
Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és hogy ki fogja 
őt elárulni. Majd hozzátette: »Ezért mondtam nektek: Senki nem jöhet hozzám, 
hacsak az Atya meg nem adja neki.« 
Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és már nem jártak vele. Jézus 
azért így szólt a tizenkettőhöz: »Talán ti is el akartok menni?« Simon Péter azt 
felelte: »Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi a tieid. Mi hittünk, és 
megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.« 
 
 

Imádságos-fohász 
 
Örökkévaló Urunk, Szentháromság, Egy igaz Isten; Atya és Fiú és Szentlélek! 
Kérünk, adj erőt, hogy fohászainkat ma este is rendíthetetlen hittel, állhatatos 
akarattal és bátor reménységgel tudjuk eléd hozni! 
 
Imádságunk kezdetén jóságodban bízva bűnbánó lélekkel  fordulunk hozzád, mert 
hisszük, hogy irgalmas szíved szerint  szüntelenül megbocsájtást kínálsz, hogy egyre 
tökéletesebb életet élhessünk.  Kérünk, Szent Fiad, Jézus Krisztus érdemeiért 
bocsásd meg gondolattal, szóval, cselekedettelés mulasztással elkövetett bűneinket! 
 
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyíts a töredelmes szívűeket: 
könyörülj rajtunk és irgalmazz nekünk!  
Jézus Krisztus, Te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket: könyörülj rajtunk és 
irgalmazz nekünk! 
Jézus Krisztus, Te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: könyörülj rajtunk 
és irgalmazz nekünk!  
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Irgalmazz nekünk mindenható Isten, bocsásd meg bűneinket, és vezérelj bennünket 
el az örök életre!  
 
Urunk, törékenységünk és gyöngeségünk tudatában, mostani nehézségeink, 
gondjaink és aggodalmaink között is hálásan köszönjük atyai gondviselésedet és 
magasztalunk téged jóságodért. 
 
Megköszönjük neked azokat az embertársainkat, akiknek szemében éles fényként 
ragyog a gondoskodás és az együtt érző részvét, amellyel a fenyegető veszélyben is 
figyelmes szeretettel és a bátor önzetlenséggel vállalják - sokszor életüket is kockára 
téve – hogy áldozatot hozzanak embertársaikért.  
 
Hálás szívvel köszönjük meg neked a hősies orvosokat, ápolókat, beteggondozókat, 
szociális munkát végzőket, hogy rendíthetetlen erővel gyógyítják, ápolják és 
gondozzák beteg és rászoruló embertársainkat!  
 
Hálás szívvel köszönjük meg neked a termőföldet művelőket, az élelmiszerek 
előállítóit, a különböző szolgáltatásokat végzőket, hogy mindennapi helytálló 
munkájukkal az emberi közösség életét szolgálják! 
 
Hálás szívvel köszönjük meg neked mindazokat, akik példamutató szolgálatukkal a 
társadalom rendjét és békéjét biztosítják a veszélyhelyzet körülményei között: a 
rendőröket, a katonákat, a rendvédelmi szervezetekben szolgálókat! 
 
Hálás szívvel köszönjük meg neked azokat a bölcs vezetőket, akik megfontolt 
rendelkezéseikkel úgy gyakorolják a közhatalmat, hogy az, az emberek javát, jólétét, 
békességét és szabadságát szolgálva meg tudja teremteni az igazságosság rendjének 
nyugalmát! 
 
Hálás szívvel fohászkodunk hozzád azokért az édesanyákért, akik a gondoskodó 
szeretetet odaadó áldozatával óvják és nevelik gyermekeiket.  Áldd meg és 
jutalmazd meg őket kegyelmeddel, békéddel és vigasztalásoddal!  
 
Hálás szívvel fohászkodunk hozzád azokért az édesapákért, akik jó példával, okos 
bölcsességgel és derűs örömmel bátorítják gyermekeiket.  Áldásod kísérje életüket 
és családjukért végzett minden szolgálatukat!  
 
Hálás szívvel fohászkodunk hozzád azokért a gyermekekért, akik engedelmes 
szívvel szeretnék fölépíteni önmagukat, hogy megvalósíthassák a szépség és a 
jóakarat világát, melyet a szeretet békéje kormányoz! 
 
Urunk, most azokért könyörgünk hozzád, akik a járvány miatt vagy más 
betegségekkel küszködve szenvednek; oltalmazó jóságoddal áldd meg őket, hogy 
megpróbáltatásaikban is érezzék irgalmas közelségedet! 
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Urunk, eléd hozzuk mindazokat, aki a mostani járvány okozta betegségben 
veszítették el az életüket; nyisd meg előttük országodnak kapuját, hogy a te 
békédben éljenek az örökkévalóság örömében!  
 
Urunk, adj erőt továbbra is mindnyájunknak, hogy bizakodó reménységgel tudjunk 
élni a mindennapok terhei és küzdelmei között, megmaradva beléd vetett hitünk 
állhatatosságában!  
 
Kérünk, adj nekünk bátorságot, hogy a tevékeny és a figyelmes szeretet eszközei és 
a remény emberei lehessünk egymás számára az üdvösség felé vezető úton!  
 
Add, hogy észrevegyük és segítsük a gondokkal küszködőket, vigasztaljuk az 
egyedüllét magányosságában élőket, enyhítsünk a reményvesztettek küzdelmes 
terhein! 
 
Add, hogy mostani együttes imánk adjon erőt a holnaphoz: szolgálathoz, 
munkához, tanuláshoz, egyedülléthez, betegség elviseléséhez! 
 
Urunk, Szent John Henry Newman bíboros imájával fejezzük be ma esti 
fohászunkat; kérünk, adj világosságot, hogy minden mostani nehézség ellenére 
elkötelezetten akarjunk a Te utadon járni: 
 
Jó Fény, vezess! Körül borult az ég, 
Vezess tovább! 
Az éj sötét, s az otthon messze még, 
Vezess tovább! 
Léptem Te óvd, ez épp elég nekem, 
Az út végéig el nem lát szemem. 
 
Egykor nem bántam, merre és hova 
Vezet tovább, 
De most könyörgök, mint eddig soha: 
Vezess tovább! 
Feledd, hogy hajdan úgy játszott velem 
Mi csalfa, bár gyötört a félelem. 
 
Hiszem, hogy éltető erőd addig 
Tovább vezet, 
Bércen és ingoványon át, amíg 
Az éj helyett 
A nappal angyalarca földerül, 
S velem marad már rendületlenül. 
 


