
 Uram, hálát adok neked mindenért. Köszönöm, hogy fontos vagyok neked, hogy 

beleszólsz az életembe! 

 Köszönöm, hogy érdekelnek a dolgaim! Törődsz a vágyaimmal, ismered terveimet, tudod mi 

bánt és tudod, minek örülök.  

Köszönöm, hogy velem vagy bajomban, hogy Rád mindig számíthatok.  

Hála neked azért, hogy nem hagysz a bűnben elveszni, és ha elesem, felállítasz, helyrehozol. 

Köszönöm, hogy nem érdemeimért szeretsz, hanem azért, aki vagyok!  

Köszönöm, hogy jót tervezel az életem felől. 

 Köszönöm, hogy üdvözítesz, mert magamtól képtelen vagyok a jóra, képtelen vagyok, hogy 

bejussak a te országodba, és meg nem állhatnék színed előtt, ha Te ezt nem tetted volna 

lehetővé a kereszten. 

 Uram szeretnék neked hálás életet élni. Szeretnék neked engedelmeskedni, nem a 

magam feje után járni.  

Nem akarok elítélni senkit azért, amilyen, senkit a bűnei miatt, hisz te sem tetted ezt velem.  

Meg akarok bocsátani mindenkinek, aki megbántott, aki rossz szemmel nézett rám, 

hazugságokat mondott rólam vagy kigúnyolt, hisz Te is megbocsátottál és megbocsátasz 

most is mindent nekem.  

Szeretnék figyelni Rád, megérteni a Te akaratodat, megtanulni Tőled mi az, ami fontos, 

hogyan akarod, hogy éljek.  

Szeretném dicsérni a Neved életemmel, tetteimmel.  

Szeretnék mások javára és a Te dicsőségedre lenni, amíg élek. Nem akarok szégyent hozni a 

nevedre. Nem akarom, hogy szomorú légy miattam.  

Szeretném, hogy fontosabb légy mindennél nekem. Fontosabb legyen, mit akarsz Te, mint én 

vagy mások. Szeretnélek szolgálni ott, ahova csak küldesz és azzal, amit rám bízol, még ha ez 

sokszor kényelmetlen is nekem. Szeretném megtagadni önmagam és úgy követni Téged.  

Szeretnék mindig örülni, mert melletted van okom rá. 

Nem akarok panaszkodni, zúgolódni vagy irigykedni, mert a Te kegyelmed elég nekem. 

Melletted mindenem megvan, és nem nélkülözök semmit, ami fontos. 

Szeretnék mindig minden körülmények között elégedett lenni és hálát adni szívből. 

Szeretném kerülni és gyűlölni a bűnt. 

Szeretnék alázatos lenni.  

Szeretnék Érted hallgatni, ha kell és beszélni, ha kell.  

Szeretnék másoknak adni, hisz annyi mindent kapok Tőled.  

Szeretnélek tisztelni a pénztárcámmal, az időmmel, az erőmmel és a tehetségemmel.  

Szeretnék Érted adni a koldusnak, segíteni a bajbajutottnak, megetetni az éhezőt, 

meghallgatni a másikat.  

Meg akarom élni mindazt, amit megtanítottál nekem az életről, a veled való kapcsolatról, a 

felebarátomhoz való viszonyulásomról.  

Mindezt szeretném azért, hogy hálát tudjak így adni neked mindazért, amit tőled kaptam. 

Ámen. 


