Kegyelem és békesség adassék nekem
(Ima a Filippi levél alapján)

Kegyelem és békesség adassék nekem Istentől, az én
Atyámtól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én
Istenemnek mindenkor minden én könyörgésemben,
nagy örömmel könyörögvén, hogy részt vehettem az
Evangélium ügyében az első naptól fogva mind ez ide−
ig. Aki elkezdte bennem a jó dolgot, elvégzi a Krisztus
Jézusnak napjáig. (Fil. 1,2–6.)
Azért imádkozom, hogy az én szeretetem még jobban
bővölködjék ismeretben és minden értelmességben, hogy
megítélhessem mi a rossz és mi a jó, hogy legyek tiszta
és botlás nélkül való a Krisztusnak napjára, teljes legyek
az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt
az Isten dicsőségére és magasztalására. (Fil. 1,9–11.)
Semmit nem cselekszem versengésből, sem hiábavaló
dicsőségből, hanem alázatosan a másikat különbnek tartom
magamnál. Nem a magam hasznát nézem, hanem a
másokét. Az az indulat van bennem, mely volt a Krisztus
Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekin−
tette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő, hanem
Önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, embe−
rekhez hasonlóvá lett; és mikor olyan állapotban talál−
tatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén
halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annakokáért
az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza Néki oly
nevet, amely minden név fölött való; hogy a Jézus nevére
minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld
alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus
Úr az Atya Isten dicsőségére. (Fil. 2,3–11.)

Mindenkor engedelmes vagyok Istennek, mert Isten az,
aki munkálja bennem mind az akarást, mind a cselekvést
jókedvéből. (Fil. 2,12. 13.)
Mindent zúgolódás és versengés nélkül cselekszem, fedd−
hetetlen és tiszta vagyok, Istennek szeplőtlen gyermeke
vagyok az elfordult nemzetség között, kik között fénylek,
mint a csillagok e világon. (Fil. 2,14. 15.)
Hálát adok Neked Atyám, hogy találtatom Őbenne
[Jézusban], mint akinek nincs saját igazságom a törvény−
ből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által,
Istentől való igazságom a hit alapján. (Fil. 3,9.)
Örülök az Úrban mindenkor. Semmi felől nem aggódom,
hanem imádságaimban és könyörgéseimben minden alka−
lommal hálaadással tárom fel kívánságaimat az Isten előtt,
és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad,
megőrzi szívemet és gondolataimat a Krisztus Jézusban.
Csak azon gondolkodom ami igaz, tisztességes, ami igaz−
ságos, ami tiszta, kedves, jóhírű, amiben van valami erény,
vagy dicséret, így a békesség Istene velem van. (Fil. 4,4. 6–9.)
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
(Fil. 4,13.) Az én Istenem betölti minden szükségemet
az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Az Istennek pedig dicsőség ezért mindörökkön örökké.
(Fil. 4,19. 20.) Ámen.
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