
Házassági-családi imádság  

 
Teremtő Istenünk, mennyei Édesatyánk, a Jézus Krisztus által! 

 

Hálás szívvel borulunk le Teelőtted, és megköszönjük az imádkozás lehetőségét. Hogy mindenért 

köszönetet mondhatunk Neked. Még a próbákért, a nehézségekért, a nemszeretem dolgokért is. De 

mennyivel inkább a jókért, áldásaid sokaságáért. Mert minden jó adomány és minden tökéletes 

ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá! (Jakab 1,17.) 

Most a házasság, és a család isteni rendjéért imádkozunk. Először is megköszönjük, hogy Te 

teremtetted így a férfiembert erre a bolygóra. Éljen párban a másik nemű asszonyemberrel. Te 

mondtad Ádámnak: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Az 

emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen. és odavitte az emberhez. (I. Mózes 

2,18 és 22.) Azóta is ez a Te rended van érvényben, mert így teljesedik be az isteni és természeti 

parancs: Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a Földet! Ezért a férfi elhagyja apját és 

anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté! (I. Mózes  1,28 és 2,24.) 

Az évezredek múlása, a legeslegújabb szabadszellemű irányzatok és tanítások nem gyengíthetik 

meg az általad alkotott rendet. Tudjuk, és ez ma sajnos világjelenség, amit sokan vallanak és 

gyakorolnak is. Együtt lenni, de nem házasságban élni! Urunk, szabj határt ennek a szabados 

gondolkodásnak és életgyakorlatnak. Ne adj teret se országunkban, se máshol a hamis 

liberalizmusnak. 

Mert olyan jó a tiszta házasságban élni. Az örömöket, bánatokat őszintén egymással megosztani. 

Egymást tiszta szívből szeretni! Igen, egy MÁST! Egy másik embert, egy más valakit, aki nem 

olyan, mint én. Akinek a gondolatai sokszor nem egyeznek az enyémmel, vele mégis egy nevezőre 

jutni. És ha ez mégsem akar sikerülni, figyelmeztessen minden házasságban élőt az Ige, és a 

Szentlélek végezze el a csodát: A nap ne menjen le a ti haragotokkal! (Ef. 4,26. ) Nem 

parancsolóan elvárni akármit is a másiktól, nem uralkodni felette, hanem a felülről való szeretettel 

megbocsátani, türelmesnek lenni és kitartani. Ez a házasság szent titka! 

És amikor a házassági szövetség családdá magasztosul, és a szerelemből kapott gyermeket, 

gyermekeket magzatként hordhatja az édesanya a szíve alatt, nem terhességként, még csak nem is 

állapotosságként kell elfogadnia a házaspárnak, hanem áldott állapotként. Ó, mennyire kiment 

szóhasználatunkból ez a szép kifejezés: ÁLDOTT ÁLLAPOT! Születés után pedig lehet 

magasztalni az életet adó Teremtőt a zsoltáríró szavaival: Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az 

anyaméh gyümölcse jutalom. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő, 

gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. Ilyen áldásban részesül az az 

ember, aki féli az Urat! (Zsolt. 127,3 és 128,3-4.) 

Köszönjük Neked hű Pásztorunk,  -  akik házasságban élünk    -    a párunkat, társunkat, hitvesünket. 

Hálát adunk Neked, hogy szerethetjük egymást, és közösen hordozhatjuk terheinket is. Veled 

összekötve az életet, a legszebb hármas kapcsolat. Akik pedig még házasság előtt vannak, azok 

merjék életüket jövőjüket, jövendőbeli párjukkal együtt, egészen Reád bízni. 

Imádkozunk azokért is, akik már nem élhetnek házastársukkal együtt. Valamelyikük elment a 

minden élők útján. Az itt maradt özvegyet, feleséget, vagy férjet, vedd ölelő oltalmadba. Különös 

figyelmed legyen reájuk. „Uram, a nyomorultat, a gyöngét el ne hagyd! Az árvát, elhagyottat, 

gyámolítsd Te, Magad!” (276. dics.) De könyörgünk a más okok miatt széttört házasságok, és 

családok áldozataiért is. Ahol a nagy SZÉTDOBÁLÓ, az Ördög végezte aknamunkáját, és 

elszakította egymástól azokat, akik valamikor szerették egymást. Öleld át jóságos könyörületeddel 

őket!  

Urunk, Te bíztattál és bátorítottál az imádságra. Szüntelen imádkozzatok! (I. Thess. 5,17. ) 

Kérjetek, keressetek, zörgessetek! Te most is aláhúzod az Ige kijelentésével az Előtted leborulás 

ajándékát: Nagy hatása van az igaz ember, buzgó könyörgésének! (Jakab 5,16.) Ezzel a 

bizonyossággal kérünk Urunk, fogadd el hálaadásunkat és hallgasd meg kérésünket! Ámen 

(Deák Zoltán ny. lelkész) 


