
 
 
 

Magyar Könyörgés 
 
 

Ments meg minket Urunk az elhamarkodott ítéletektől! Ments meg a  
      vádaskodástól! 
Ments meg minket Urunk a türelmetlenségtől, mely nem ad időt rá, 
      hogy meg hallgassuk embertársainkat! 
Ments meg minket Urunk a csökönyösségtől, mellyel vélt igazunkat 
                 és hibáinkat védelmezzük, hogy egészségesek maradhassunk! 
Ments meg minket Urunk az önfejűségtől és a haragtartástól, hogy el  
      ne veszítsük barátainkat! 
Segíts meg minket Urunk, hogy a viszályokat elsimítsuk és ne szítsuk!  
 Távollétében senkit rossz szóval ne illessünk! Ne      
 rágalmazzunk, hogy  egyakarattal harcolhassunk Igazságod 
 győzelméért! 
Tartsd távol tőlünk Urunk az irigységet, a féltékenységet és a           
 bosszúállást, hogy testvéri egyetértésben, széthúzás nélkül 
 tegyük dolgainkat. 
Add Urunk, hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik hibáinkra  
 figyelmeztetnek! 
Adj szívünkbe szeretetet Urunk, hogy e szeretettel ellenségeinket 
      barátainkká tegyük, és elnézzük gyarlóságaikat!  
Adj kegyelmet Urunk, adj türelmet és forró imát, hogy ne csak  
      szavainkkal, hanem tetteinkkel is áldjunk! 
Add nekünk Urunk a Te békességedet és szabadíts meg félelmeinktől, 
      hogy együtt örvendhessünk lelkünk szabadságának! 
Részesíts minket Urunk Isteni boldogságodban, hogy boldog 
      gyermekeid lehessünk! 
        Ámen. 
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