Böjti tisztulás

Közösen imádkozunk együtt Krisztus egyházának a
megújulásért úgy, hogy először odaszánjuk Krisztusnak
önmagunkat!
Könyörgünk azért, hogy a látható helyett a láthatatlanban
bízzunk!
Félelem helyett a szeretet mellett döntsünk!
Együtt indulunk egy útra, melyen időt szeretnénk adni
Jézusnak, hogy szóljon hozzánk ezen a 40 napon.
Együtt vagyunk lemondásban, testünk és időnk
odaszánásában. Sokfelé, és mégis egyért, egyhez és együtt
imádkozunk!

A zsoltárok és a bibliai idézetek a Magyar Bibliatársulat Újfordítású Bibliája alapján
íródtak. A bibliai olvasmányok a Bencés Zsolozsma rendjét követik:
zsolozsma.katolikus.at. Az Üzenetek a Franciscus Kalenderből valók. (Irta: Fritz
Giglinger, Pinkafeld, 2006., fordította: Németh Marietta, kiadta: Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, 2007.)

Alapvetés
Készítsük el a helyet és az időt.
Ne akarj jól imádkozni, csak légy jelen Jézus
számára.
Gondoljunk arra, hogy mindent ajándékba
kapunk az imában.
Hogyan néz rám Jézus?
Érdemes leírni azt, amit átélünk az imában.
Imádkozzunk együtt minden nap az egyházért!
Legyen ez a kezdő imádságunk:
Köszönöm, Uram, hogy megértem ezt a napot.
Felajánlom Neked az időmet. Kérlek, segíts,
hogy most csak Rád figyelhessek. Segíts
meglátnom, hogyan maradhatok meg a Te
szeretetedben. Mutasd meg, mi a szándékod
ma velem!

Hogyan imádkozzunk?
A zsoltár elmondásával kezdjük az imádságot!
Elolvassuk az Igét és a Üzenetet. Olvassuk el először
az értelmünkkel, aztán a szívünkkel!
Figyeljünk ezekre a kérdésekre:
Melyik az a
megragadott?

szó,

amelyik

most

leginkább

Mit jelent nekem ez most?
Mindaz, amit olvastam, milyen érzést vált ki bennem?
Hol érinti az életemet? Hogyan kapcsolódik a
jelenlegi élethelyzetemhez?
Figyeljem meg, mi mozdul meg a szívemben?
Ezek után kezdjek el beszélgetni Jézussal!
Mit kezdeményez az életemben Isten?
Kérjük, hogy Isten Szent Lelke vezessen végig a mai
napon!

Napi imánk:

Istenem, Teremtőm és Uram,
Kérve kérlek,
Hadd lehessek valóban
Fiad barátja,
És hadd léphessek be szenvedésébe,
Amit magához ölelt
Mindazokért, akinek életet adtál,
És énértem.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 6. - szerda
1. nap
Zsoltár
57,2 Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid
árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem.
57,3 A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll.
57,4 Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. Isten elküldi szeretetét
és hűségét.
57,5 Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. Foguk lándzsa és nyíl,
nyelvük éles kard.
57,6 Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön!
57,7 Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet. Vermet ástak nekem, de maguk estek
bele.
57,8 Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek
57,9 Ébredj, lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt!
57,10 Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt,
57,11 mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig.
57,12 Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön!

Ige

Ezékiás 33, 12 Te pedig, emberfia, mondd meg a népednek: Az igazat nem menti meg igazsága,
ha vétkessé válik; a bűnös sem bukik el bűne miatt, ha megtér bűnéből. Az igaz sem maradhat
életben, ha vétkessé válik. 13 Ha azt mondom az igaznak, hogy élni fog, de ő elbizakodik
igazságában, és gonoszságot művel, akkor elfelejtem neki igaz tetteit, és meg fog halni, mert
gonoszságot művelt. 14 Ha pedig azt mondom a bűnösnek, hogy meg fog halni, de ő megtér
vétkéből, törvény és igazság szerint él, 15 ha a bűnös visszaadja a zálogot, a rablott holmiért
kártérítést fizet, az életre vivő rendelkezéseket követi, és nem követ el gonoszságot, akkor élni
fog, nem kell meghalnia. 16 Azokat a vétkeket, amelyeket elkövetett, elfelejtem majd neki.
Követte a törvényt és az igazságot, tehát élni fog.

Üzenet
Képesek vagyunk meghallani Jézus szavát!
Hogyan?
Mint tudósok, akik elemzik?
Mint újságírók, akik szenzációt faragnak belőle?
Mint forradalmárok, akik harcuk érdekében visszaélnek vele?
Mint világjobbítók, akik mindenki másra, csak nem magukra alkalmazzák azt?
Mint farizeusok. akik elutasítják, mert ők már megigazultak?
Mint bennfentesek. akiknek egyik fülén be, a másikon ki?
Mint népszónokok, akik „szóalamizsnaként” osztogatják?
Mint egyházi hivatalnokok, akiknek nem illik a szabálygyűjteményükbe?
Mint a kicsinyek, akik engedik, hogy Jézus igéje szíven találja őket?

Ima
Dicsérünk téged, köszönjük hűségedet, megújuló kegyelmedet.
Kérünk az Úr Jézus érdeméért, könyörülj rajtunk, emelj ki a mélységből, taníts imádkozni
Lélekben és igazságban.
Add Urunk, hogy amikor földi javakkal él az egyház, templomokat épít, ne feledkezzen meg
Megváltójáról, akinek semmije sem volt!
Vigyázz azokra az egyházi közösségekre, akik a nagy templom épület szorításában élnek, és
ugyanakkor a kicsi falu jövőtlenségében szenvednek. Adj nekik erőt ebben a helyzetben! Ámen.
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2. nap

Zsoltár
6,2

Uram, ne feddj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban!

6,3

Kegyelmezz, Uram, mert elcsüggedtem, gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim!

6,4

Lelkem is csupa reszketés, és te, Uram, meddig késel?

6,5

Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy!

6,6

Mert a halál után nem emlegetnek téged, ki ad hálát neked a sírban?

6,7

Belefáradtam a sóhajtozásba. Egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel
öntözöm fekvőhelyemet.

6,8

Szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört sok ellenségem miatt.

6,9

Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők, mert meghallotta az Úr hangos sírásomat!

6,10 Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr.

Ige

Jakab levele 4,7 Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut
tőletek. 8 Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti
bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. 9 Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok,
nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. 10 Alázzátok meg magatokat az Úr
előtt, és ő felmagasztal titeket.

Üzenet
Legfőbb Úr!
Alázatosan köszöntlek!
Tudom, sok a kifogásod ellenem.
Én azonban mindig csodáltalak.
Az, hogy emberré lettél, valóban zseniális, isteni mutatvány volt.
De a kereszten aztán szánalmas vereséget szenvedtél.
Én pedig győztem!
Mert pénzért árultak el.
És a világban mind a mai napig a pénzé az első és az utolsó szó.
Keresztényeid túlnyomó része is többre tart engem, mint téged.
Ezért azt javaslom: Kössünk békét!
Tied a menny, enyém a föld.
Ez felel meg a valóságnak.
„Végre!”- mondják majd fellélegezve a tieid.
Ha beleegyezel, gondoskodom róla, hogy a karitászba befolyó összes pénz 20 %-ot kamatozzon.
Nem vagyok olyan rossz, mint amilyennek látszom.
A te legengedelmesebb Mammonod

Ima
Urunk, szabadításodért és irgalmadért imádkozunk.
Külső és belső bizonytalanságok vesznek körül. Láttukon könnyezünk, sírunk, sóhajtozunk.
Elveszett szemünk fénye, a bánattól nem látunk tisztán.
Fordítsd hozzád tekintetünket!
Vond magadra figyelmünket, hogy meglássuk szabadításodat ott is, ahol nem várnánk.
Tarts meg minket az imádságos figyelemben.
Ámen.
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3. nap

Zsoltár
13,2 Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem?
13,3 Meddig kell magamban tanakodnom, és bánkódnom szívemben naponként? Meddig
kerekedhetik fölém ellenségem?
13,4 Tekints rám, hallgass meg, Uram, Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám
halálos álom!
13,5 Ne mondhassa ellenségem: Végeztem vele! Ne ujjonghassanak ellenfeleim, hogy
ingadozom!
13,6 Mert én hűségedben bízom, szívből ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót
tett velem.

Ige

Jakab levele 5,1 Most tehát, ti, gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok
miatt! 2 Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, 3 aranyotok és ezüstötök
megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz.
Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. 4 Íme, a földjeiteket learató munkások bére,
amelyet visszatartottatok, az égre kiált, és az aratók panasza eljutott a Seregek Urának a fülébe.
5 Dőzsöltetek a földön és tobzódtatok, hizlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának
napján. 6Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek.

Üzenet

Jézus egyik kistestvére így ír öregedéséről:
„Ha az örömhír nem a Paradicsom leheletét árasztaná rám, akkor nem futnék utána. A
Paradicsomnak ez a lehelete az, ami szent Ferencet annyira elbűvölte, és azokat az embereket is
lenyűgözi, akik egyébként nem akarnak tudni az egyházról és a kereszténységről.
Charles de Foucauld-ban is van valami ebből a paradicsomi légkörből. Nehéz ezt pontosan
megmagyarázni, leginkább csodának nevezhető, valami örömteli dolog.
Azt hiszem, erre irányul az ember élete. Egyrészt örülök, hogy fizikai életem, „fanyűvő erőm”
fogyatkozik, másrészt átélem a a szív kitágulását. Vannak persze nyomorúságaim is, de ezekkel
lehet élni.
Fontosabb, hogy érzem: a „belső ember” növekszik. A „belső ember” nem más, mint a szeretet
távlata.
Csak ez számít, és semmi más.”

Ima
Imádkozzunk a rohamosan fogyó kisgyülekezetekért!
Imádkozzunk a lelkileg megfáradt lelkészekért, papokért, gondnokokért, presbiterekért,
egyháztanácstagokért, szerzetesekért, és más gyülekezeti munkatársakért, hogy Isten új utakat, új
erőforrásokat mutasson nekik!
Urunk, imádkozunk a munkásokért. Imádkozunk a nap végi megérdemelt pihenésért.
Könyörgünk azért, hogy meglássuk a mindennapokban a te rendedet. Őrizz meg attól a
monotóniától, hogy csak a ránk kényszerített rend létezik. Vigyázz a napunkra, hogy az események,
a váratlan helyzetek, mondatok, ne morzsolják szét az időnket. Ajándékozd meg a munkaidőnket is
zsoltárokkal.
Segíts, hogy a munkánkat, napunkat ne abbahagyjuk, ne feladjuk, hanem veled kezdjük.
Vereségeinket a te győzedelmes kezedbe tesszük.
Ámen
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4. nap
Zsoltár
140,2 Ments meg, URam, a gonosz emberektől, oltalmazz meg az erőszakos emberektől,
140,3 akik rosszat terveznek szívükben, minden nap háborúságot szítanak!
140,4 Nyelvük éles, mint a kígyóé, viperaméreg van ajkukon.
140,5 Őrizz meg, URam, a bűnösök hatalmától, oltalmazz meg az erőszakos emberektől, akik
jártomban el akarnak gáncsolni!
140,6 Tőrt vetettek nekem a gőgös emberek, köteleket és hálót feszítettek ki, az út mentén
csapdát állítottak nekem.
140,7 Te vagy Istenem - mondom az Úrnak -, figyelj hát, URam, könyörgő szavamra!
140,8 Én Uram, URam, hatalmas szabadítóm, te véded fejemet a küzdelem napján.
140,9 Ne teljesítsd, URam, a bűnös kívánságát, ne engedd sikerülni terveit, ne fuvalkodhasson
fel!

Ige
Jelenések 3,14 A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú,
Isten teremtésének kezdete: 15 Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró.
Bárcsak hideg volnál, vagy forró! 16 Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg:
kiköplek a számból. 17 Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem
semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen:
18 tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát,
hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a
szemed, és láss. 19 Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! 20
Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek
ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. 21 Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt
üljön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónján. 22 Akinek
van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!

Üzenet
Egyház!
Azt mondják rólad, anya vagy.
Ha az vagy, hallgass meg végre!
Válaszolj kérdéseimre!
Mutass példát és éld, amit Jézus hirdetett!
Tárd ki ajtódat, hogy hozzád menekülhessek!
Értsd meg félelmeimet!
Lásd meg szükségemet!
Ne ítélj el!
Szárítsd fel könnyeimet!
Oldozz fel minden vétkem alól, melyek annyira bántanak!
Gyógyítsd be sebeimet!
Végy karodba!
Hadd bújjak oda hozzád!
Engedd, hogy otthon érezzem magam nálad!
Szeress engem!
Úgy szeress, ahogy egy édesanya szeret.
Akkor is, ha rossz gyerek vagyok.

Ima
Urunk, imádkozunk beszélgetéseinkért.
Megtapasztaltuk már, hogy amit bizalmasan osztottunk meg valakivel életünkből, könnyen
beszédtémává vált egy nagyobb közösségben. Ilyenkor védtelennek, kiszolgáltatottnak érezzük
magunkat, mert valaki visszaélt a bizalmunkkal.
Vizsgáld meg szavainkat: mérgeznek vagy áldanak?
Tégy késszé bennünket arra, hogy szavainkkal inkább növeljük közösségeinkben a bizalmat,
mint hogy rombolnánk azt.
Védj meg az ártó beszédtől.
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 10. – vasárnap
5. nap
Zsoltár
91,1

Az ÚR biztos menedék
Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen,

91,2

az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!

91,3

Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől.

91,4

Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége.

91,5

Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal,

91,6

sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól.

91,7

Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el.

91,8

A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését.

91,9

Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak,

91,10 nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás.
91,11 Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon,
91,12 kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.

Ige

Zsidókhoz írt levél: 4,15 Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni
erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem
vétkezett. 16 Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és
kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Üzenet
Nyomorultak vagyunk.
Mikor válunk szegénnyé?
Kedélybetegek vagyunk.
Mikor fogunk elszomorodni?
Gyávák vagyunk.
Mikor leszünk erőszakmentesek?
Mohók vagyunk.
Mikor leszünk éhesek?
Leereszkedők vagyunk.
Mikor leszünk irgalmasok?
Tiszták vagyunk.
Mikor leszünk tisztaszívűek?
Megtaláltuk a nyugalmunkat.
Mikor leszünk békességszerzők?
A „jó keresztények” közé tartozunk.
Mikor leszünk végre olyan keresztények,
hogy szidalmazzanak, rágalmazzanak
és üldözzenek is minket?

Ima
Teremtő Istenünk, aki megváltottál minket a Te szent Fiad áldozatával, hallgass meg minket!
Nagy szükségünk van arra az erőre, amelyben Szentlelked által részesedhetünk. Add, hogy
papként, vagy lelkipásztorként, vagy más, lélekszolgáló hivatást művelő szakemberként
egyképpen felismerjük, egyedül Te lehetsz megítélője az élet ellen vétőknek, nekünk a Tőled
tanult szeretetben kell a felebarátainkat megsegítenünk, ha bárki közülünk elerőtlenedne és így
elengedné a Te megtartó kezedet. Add, hogy egyezségre juthassunk ebben a segítő
szeretetadásban és elfogadó támogatásban, bármilyen szolgálati magaslatra helyezte egyházunk
bármelyikünket. Legyünk legfentebb vagy a legkisebb közösség szolgálatában, egyaránt higgyük,
hogy Szentlelked erejével megteremted a közös nyelvet és az elfogadó megértést.
Áldott légy, hogy meghallgatod a fohászunkat, köszönjük a megerősítés ígéretét, reménységét,
bizonyosságát! Egyedül Tiéd a dicsőség, most és mindörökké.
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 11. – hétfő
6. nap

Zsoltár
42,2 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!
42,3 Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten
előtt?
42,4 Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van
a te Istened?
42,5 Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan
vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot.
42,6 Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok
neki az ő szabadításáért!

Ige
Róma 12,1 Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként
szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, 2 és ne igazodjatok e világhoz,
hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi
az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

Üzenet

Egy téli napon egy elszáradt köménypalántát nézegetek, amely kikandikál a hó alól. Feltűnik,
hogy a szár egy bizonyos pontján sugarasan sok ágacska nőtt ki. Hirtelen tudatosul bennem, hogy
ezen a jelentéktelen növényen az élet robbanása ment végbe.
Nem gyakori-e ez?
Amikor egy bimbó kipattan.
Amikor megszületik egy gyermek.
Amikor fellángol a szerelem.
Amikor Isten Lelke magával ragad téged vagy engem.
Amikor valaki mindenkiért meghal.

Ima

Urunk, hálát adunk azért, amikor elérkezünk legbensőbb vágyunkhoz. Hozzád vágyunk. Segíts,
hogy megismerhessük ezt a legmélyebb vágyunkat, amely hozzád kapcsol. Adj hűséget, hogy
akkor is ragaszkodjunk hozzád, amikor a környezetünk nem érti, hogy egyedül Rád vágyunk, és
csak a te színed előtt szeretnénk élni az életünket. Szomjazó életünket töltsd be jelenléteddel.
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 12. – kedd
7. nap

Zsoltár
42,9 Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr; imádságot életem
Istenéhez.
42,10 Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak: Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban
járnom, miért gyötör az ellenség?
42,11 Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt
mondogatják nekem: Hol van a te Istened?
42,12 Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát
adok neki, szabadító Istenemnek!

Ige
Jakab levele2,14 Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei
nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? 15Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs
ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, 16valaki pedig ezt mondja nekik közületek:
„Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól”, de nem adjátok meg nekik, amire a
testnek szüksége van, mit használ az? 17Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott
önmagában.

Üzenet

Luxus-atyánk a földön, imádjuk nevedet!
Fokoznunk kell növekedésedet. Utánad vágyódik és hozzád igazodik minden ezen a Földön. A
menny pedig mese.
Vagyonunk állandó gyarapodását add meg nekünk gyorsan, és bocsásd meg túl csekély
fogyasztásunkat, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik űznek és hajszolnak bennünket.
És ne vígy minket az egyszerű élet kísértésébe, de szabadíts meg az éhezők millióitól, akik túl
sokan vannak.
Mert te vagy szívünk és házaink ura,
cselekedeteink mozgatója,
napjaink szerencséje,
míg meg nem halunk rákban, infarktusban, vagy öngyilkosok nem leszünk.
Ámen.
Úgy legyen!

Ima
Imádkozzunk azokért, akik egyedül élnek hitükkel, elköteleződésükkel. Vigyázz a magány
kilátástalanságában élőkre! Vigyázz azokra, akik kétségbe esnek emiatt, és már az
öngyilkosságra is gondolnak. Légy mellettük, küldd el angyalaidat hozzájuk!
Imádkozunk a barátságokért, és imádkozunk a barátainkért. Add, hogy barátként is helyet
teremtsünk szívünkben Krisztusnak. Most amikor barátainkra gondolunk, akkor Jézusra is
gondolunk. Segíts, hogy égő érdeklődéssel kísérni tudjuk a másikat fájdalmában és örömében,
valódi párbeszéddel, életében és halálában.
Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 13. - szerda
8. nap

Zsoltár
4,2

Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem
kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat!

4,4

Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével! Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.

4,7

Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk!

4,9

Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban
élhessek!

Ige
Filippi 2,12 Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán
jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel
munkáljátok üdvösségeteket, 13 mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a
cselekvést az ő tetszésének megfelelően. 14 Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent,
15 hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult
nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, 16 ha az élet igéjére figyeltek.

Üzenet
A könnyek imája
Szerető Isten, alázattal hullok előtted a porba.
Ha az emberek szemében ülök, némán kérdik, vagy hangosan kiáltják:
”Miért?”
Fiad is azt kiáltotta a kereszten:
„Miért hagytál el engem?”
Nehéz az életem.
Minden szenvedést, amely valaha is létezett, nekem is el kellett szenvednem.
Csak én tudom, és senki más, hogy a fájdalomból öröm, a kereszten pedig szeretet fakadhat.
Vajon ez minden szenvedés legmélyebb értelme?
E
zért csordogálok én az idők végezetéig az embertől tehozzád?
Ezt csak te tudod egyedül.
Ámen.

Ima
Urunk, könyörgünk, hogy megtaláljuk kiáltó hangunkat. Hadd kiáltsuk hozzád panaszunkat. Adj
nekünk bátorságot, hogy merjünk kiáltani. Őrizz meg attól, hogy közönyösen hallgassunk ott,
ahol kiáltani kellene. Bocsásd meg nekünk, ha úgy gondoljuk, hogy nem kell kiáltanunk, mert
minden rendben van. Nincs rendben, Urunk! Hallgass meg minket! Hallgasd meg
segélykiáltásunkat! Hallgasd meg elégedetlenségünket! Hallgasd meg bűnbánatunk jajszavait!
Tégy csodát, Urunk, eleveníts meg bennünket. Mert végül befed minket a reménytelenség, s
lassan már kiáltani sem merünk. Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 14. – csütörtök
9. nap
Zsoltár
109,21 De te, URam, Uram, tégy jót velem nevedért! Jóságos szereteteddel ments meg engem!
109,22 Mert én nyomorult és szegény vagyok, a szívem is sajog bennem.
109,23 Mint megnyúlt árnyéknak, úgy kell elmennem, elsöpörnek, mint a sáskát.
109,24 Térdem rogyadozik a koplalás miatt, testem lefogyott, sovány.
109,25 Gyalázatos lettem az emberek előtt, néznek rám, és fejüket csóválják.
109,26 Segíts meg, URam, Istenem! Szabadíts meg kegyelmesen!
109,27 Hadd tudják meg, hogy ez a te kezed műve, hogy te tetted ezt, URam!
109,28 Ha ők átkoznak is, te megáldasz, ha rám támadnak, megszégyenülnek, szolgád pedig
örülni fog.
109,29 Vádlóimat borítsa gyalázat, lepje el őket a szégyen, mint egy köpeny!
109,30 Hangos szóval magasztalom az URat, és dicsérem őt a sokaság előtt,
109,31 mert odaáll a szegény pártjára, megszabadítja a halálos ítélettől.

Ige
Jakab levele 4,11 Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza vagy ítélkezik
felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel,
nem megtartója, hanem ítélőbírája vagy a törvénynek. 12 Egy a törvényadó és az ítélőbíró, aki
megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel felebarátod felett?

Üzenet
A szív imája
Távoli Isten, te bennem, szívemben akarsz lakni:
örömmel, fájdalommal, félelemmel, reménnyel, gyűlölettel és szeretettel teli szívemben.
Azért lettél emberré, hogy neked is legyen szíved, amelyet elajándékozhatsz?
Mikor adjuk mi, emberek egymásnak a szívünket?
Mikor fogunk végre szívünkkel gondolkodni, beszélni és élni?
Amikor a lándzsa átszúrta szívedet, megkezdődött a maradéktalan szeretet korszaka, mely nem
ér véget soha.
Így lettem én örökkévaló.
Szíved által.
Örökre a te szíved.

Ima
Imádkozunk azokért, akik most készülnek otthagyni szülőföldjüket, akik elvándorlásra
kényszerülnek, akik gyökértelenek, akik elhagyatottságukban talán egy barakkban sírnak. Állj
melléjük Urunk, vigasztald őket!
Könyörögjünk az apró falvakban szolgáló lelkészekért, papokért, akik úgy érzik,
elhordozhatatlan terhek nyomják a vállukat.
Urunk, belső mértékért imádkozunk, azért az alázatért, hogy két lábbal álljunk a földön. A
bűntudat mélybe visz, az önérzet magasba röpít. Segíts, hogy leszálljunk önteltségünk trónjáról.
Imádkozunk a mások felé vezető lépésekért.
Imádkozunk a rivalizáló emberekért, azokért, akiknek a kritikai hang a legfontosabb. Add, hogy
ne mások vádolása jellemezzen minket, hanem halljuk meg a te hangodat. Add, hogy ne
különítsük el magunkat egymástól és az élettől. Add, hogy a szívünkben és lábunkban is érezzük
az élet áramlását, amely összeköt veled.
Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 15. – péntek
10. nap

Zsoltár
39,5

Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen
mulandó vagyok!

39,6

Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehelet,
annyit ér minden ember, aki él.

39,7

Árnyékként jár-kel itt az ember, bizony hiába vesződik. Gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja
hasznát venni.

39,8

Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem!

39,9

Ments meg az ellenem vétőktől, ne engedd, hogy a bolondok gyalázzanak!

39,10

Néma maradok, nem nyitom ki számat, hiszen te munkálkodsz.

Ige
Jakab 5,16 Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy
meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 17Illés ugyanolyan ember
volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön
három évig és hat hónapig. 18Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta
termését.
19Testvéreim, ha valamelyikőtök eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki, 20tudja meg,
hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok
bűnt elfedez.

Üzenet
„Imádkozni annyi, mint…” - írom egy nagy ív papírra. A testvérek hozzáírják saját
tapasztalataikat!
Imádkozni annyi, mint…
Istennel beszélgetni,
a lélek lélegzetvétele,
kiáltás az éjszakába,
napba nézés,
a gyermek játéka,
a víz morajlása,
a madarak éneke,
szerelmes suttogás,
a fuldokló kiáltása,
egy csúcs megmászása,
kötéltánc,
a tenger átúszása…
Aztán újra megpróbálunk imádkozni.
Egészen személyesen.
És közösségileg.
Valaki ki meri mondani a lelke mélyéből fakadó szavakat.
Másvalaki sír. Nagy kő esett le a szívéről.
Imádságunk éneklésbe fordul.
Egy kyrie. Egy alleluja.
Isten jelen van. Imádkozunk.
Átadjuk önmagunkat és mindenünket.
Imádság leszünk. Imádság vagyunk.

Ima
Urunk, a múlandók, a párák, az arasznyi életűek, a semmik könyörögnek hozzád. Vizsgáld meg
szívünket, hogy vajon merünk-e semmik lenni. Merünk-e a hiábavaló küzdelmek között csak rád,
az Örökkévalóra várni?
Adj nekünk reménységet tebenned!
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 16. – szombat
11. nap
Zsoltár
17,1

Dávid imádsága. Uram, hallgasd meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre! Ügyelj
imádságomra, mert ajkam nem csalárd.

17,2

Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot.

17,3

Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel. Próbára tettél, nem találsz bennem
álnokságot, nem jön ki ilyen a számon.

17,4

Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok
útjától.

17,5

Lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim.

17,6

Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg
beszédemet!

17,7

Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek
támadóik elől.

17,8

Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába

17,15

Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor
fölébredek.

Ige
Ézsaiás 1,16 Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket! Ne
tegyetek többé rosszat, 17tanuljatok meg jót cselekedni! Törekedjetek igazságra, térítsétek jó
útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét! 18
Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással! – mondja az ÚR. – Ha vétkeitek skarlátpirosak is,
hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. 19 Ha
készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. 20De ha vonakodva elpártoltok tőlem,
fegyver pusztít el titeket. – Az ÚR maga mondja ezt.

Üzenet

Ha az erdő meghalt…
Akkor az erdő és a fa ismeretlen szavak lesznek.
Akkor a szerelmesek többé már nem csókolhatják meg egymást a fa alatt, s nevüket nem véshetik
bele a fák kérgébe.
Akkor a próféták nem alhatnak többé a fák tövében,
és a zarándokok se pihenhetnek meg a fák árnyékában.
Akkor többé nem lehet fából faragni a keresztet
Ha az erdő meghalt…

Ima

Imádkozzunk, hogy egyházunkban és hazánkban az, ami összeköt, váljék fontosabbá, mint
minden érdek- és véleménykülönbség!
Imádkozzunk, hogy az egyházban helyreálljon az egészséges és emberséges rend!
Kérjük Isten segítségét, hogy merjünk időt szánni egymásra!
Vigyázz az idős, nyugdíjas papokra, lelkészekre, hogy tapasztalataikat átadják a fiatalabbaknak!

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 17. – vasárnap
12. nap
Zsoltár

25,1 Dávidé. Uram, hozzád emelkedem lélekben!
25,2 Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim!
25,3 Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok
nélkül elpártolnak tőled!
25,4 Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!
25,5 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned
reménykedem.
25,6 Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak.
25,7 Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos
vagy, Uram!
25,8 Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat.
25,9 Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat.
25,10 Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és
intelmeit.
25,11 A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van!

Ige
Zsidókhoz írt levél 12,7 Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen
fiú az, akit nem fenyít meg az apja? 8Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül,
fattyak vagytok, nem pedig fiak. 9Azután: testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket,
nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk? 10Mert ők rövid ideig, a
saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. 11Az
első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később
azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Senki el ne
távolodjék Isten kegyelmétől
12Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, 13és egyenes ösvényen
járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. 14Törekedjetek mindenki iránt a
békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. 15Ügyeljetek arra, hogy senki se
hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg
ne fertőzzön.

Üzenet

A közösség megalakulása után Ferenc két első testvérével Rivotorto mellett egy kis kunyhóban
élt. Ekkor egy Egidio nevű fiatalember jött hozzájuk, s kérte, vegyék fel maguk közé. Befogadták.
Még néhány napig világi ruháit hordta, melyeket magával hozott. De akkor arra jött egy szegény,
és alamizsnát kért Ferenctől. Ő Egidiohoz fordult, és azt mondta: „Add oda a kabátodat ennek a
szegény testvérnek!” Az rögtön levetette kabátját, és odaadta a koldusnak.
Ebben a pillanatban érezte, hogy Isten különleges kegyelme áradt ki rá, amiért oly vidáman adta
oda kabátját a szegénynek.

Ima
Urunk, ifjúkorunk vétkei végig kísérik felnőtt korunkat is. Fel-felbukkannak, s talán egyre
nagyobb méreteket öltenek. Idősebbek leszünk, de bűneink megmaradnak. Egyedül te tudsz
megváltani. Egyedül a te irgalmas jóságod képes megmutatni a megváltás, a megbocsátás
keskeny ösvényét. Könyörgünk a fiatalokért, óvd őket. Vigyázz gyerekeinkre, rokonainkra!
Könyörülj rajtunk, Urunk.
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 18. – hétfő
13. nap

Zsoltár
7,2

Uram, Istenem, hozzád menekülök! Szabadíts meg üldözőimtől, és ments meg engem

7,9

Az Úr ítéletet tart a népek fölött. Adj nekem igazat, Uram, hiszen igaz és
feddhetetlen vagyok!

7,10

Vess véget a bűnösök gazságának, és bátorítsd az igazat, szívek és vesék vizsgálója,
igazságos Isten!

7,11

Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívűeket.

7,12

Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki mindennap büntethet.

7,13

Már megint kardját élesíti a gonosz, íját feszíti, és céloz.

Ige
2 Mózes 19,4 Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket
sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. 5 Most azért, ha engedelmesen hallgattok
szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor, bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül
ti lesztek az én tulajdonom. 6 Papok királysága és szent népem lesztek. Ezeket az igéket kell
elmondanod Izráel fiainak.

Üzenet

Az egyházban sok minden bosszant, és arra sarkall:
Lépj ki!
Az egyházban sok minden örömmel tölt el, és lecsillapít:
Maradj!
A bosszantó és örvendetes dolgok az egyházban azt követelik tőlem:
Tégy végre valamit!

Ima
Urunk vigyázz azokra a lelkészekre, papokra, akik már csak a nyugdíjat várják, akik megfáradtak,
akinek az élete tele van csalódással.
Istenünk engedd, hogy ha egymás arcában nem tudunk téged meglátni, akkor valahol találjunk
reménysugarat, motivációt, örömöt, hogy a te utadon járhassunk tovább, hogy csak rólad szóljon
az életünk, ez a szép idő, amit nekünk szántál!
Istenünk, könyörgünk olyan lelki egységért, amely túllép a kegyességi irányzatokon!
Könyörgünk olyan látásért, amely képes túllátni minden fizikai, gesztusbeli zavaró vagy éppen
elfogulttá tévő külsőségen!
Köszönjük, hogy munkatársaid lehetünk, és gyakorolhatjuk a türelmet!

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 19. – kedd
14. nap
Zsoltár
44,2

Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez
napjaikban, a régi időkben.

44,4

Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, és nem a saját karjuk
segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert
kedvelted őket.

44,7

Mert én nem az íjamban bízom, nem a fegyverem segít meg engem.

44,8

Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, gyűlölőinket te szégyeníted meg.

44,9

Istent dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké.

Ige

Ezékiel 18,30 Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izráel háza! – így szól az én Uram,
az ÚR. Térjetek hát meg, hagyjátok el vétkeiteket, és akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt!
31 Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és
lelketekben! Miért halnátok meg, Izráel háza? 32 Hiszen nem kívánom a halandó halálát – így
szól az én Uram, az ÚR –, térjetek hát meg, és éljetek!

Üzenet
Egy földúton ismerek egy követ.
Bizonyára kinevetsz, ha elárulom, hogy a barátom.
Időről időre meglátogatom.
Néha felemelem, hogy megcsodáljam teste alatt az élet teljességét: a hangyákat, bogarakat,
ászkákat, a gyökereket és hajtásokat.
Egy téli napon kezemmel kiszabadítottam a hó alól.
Féltem, hogy megfullad.
Akkor megsimogattam a fejét.
Nevettünk, és sokáig együtt maradtunk.
Tudom:
Ő csak egy kő.
De: amilyen hozzá vagyok, olyan szeretnék lenni minden emberhez.

Ima
Urunk, hálát adunk a szabadulás tapasztalatáért. Hálát adunk, amikor megláthatjuk: te helytállsz
értünk. Kivezeted népedet a fogságból, szabadulást adsz, erős karoddal támogatsz.
Könyörgünk a szabadításról bizonyságot tévő öregekért.
Könyörgünk, hadd láthassuk meg egyházunk történetét, mint a te szabadításodnak történetét.
Könyörgünk, e mostani időben is nyújtsd ki értünk karodat!
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 20. – szerda
15. nap
Zsoltár
90,1

Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről
nemzedékre.

90,2

Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké
vagy te, ó, Isten!

90,3

A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek!

90,4

Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy
őrváltásnyi idő éjjel.

90,5

Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű:

90,6

Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad.

90,7

Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk,

90,8

ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé.

90,9

Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy
sóhajtás.

90,12

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!

Ige
1 János 2,15 Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban
nincs meg az Atya szeretete. 16Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem
kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. 17A világ pedig
elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

Üzenet
Minden teremtmény mond valamit Istenről.
A nap azt mondja:
Az Isten fény.
A föld azt mondja:
Az Isten élet.
A levegő azt mondja:
Az Isten lélek.
A víz azt mondja:
Az Isten igazság.
A tűz azt mondja:
Az Isten erő.
A hegyek azt mondják:
Az Isten hűség.
A virágok azt mondják:
Az Isten öröm.
A gyümölcs azt mondja:
Az Isten jóság.
Az öregek azt mondják:
Az Isten béke.
A gyerekek azt mondják:
Az Isten anya és apa.
Az erdő azt mondja:
Az Isten titok.
A szerelmesek mind azt mondják:
Az Isten szerelem.
Minden teremtmény mond valamit Istenről.

Ima
Könyörgünk mindazokért, akik az élet terhén úgy akarnak könnyíteni, hogy megszabadulnak
attól. Mindannyian voltunk vagy kerülhetünk ilyen helyzetbe, ahol csak Rád számíthatunk. Azért
szólítunk meg, mert szerető és kegyelmes Isten vagy, aki ott is beavatkozol, ahol mindenki más
elfordítja arcát.
Uram, Te mondtad a létre, hogy legyen, a világosságra, hogy világítson, az életre, hogy éljen.
Ó, aki Voltál, Vagy és Leszel! Hálát adunk, hogy hatalmad van a semmi fölött.
Ó, Feltámadás és Élet! Hálát adunk, hogy legyőzted a halált.
Ó, Alagutak és Gödrök Ura! Hálát adunk, hogy fényt adsz a legsötétebb helyen is.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 21. – csütörtök
16. nap
Zsoltár
90,10 Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük
hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk.
90,11 Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod?
90,12 Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!
90,13 Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!
90,14 Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben!
90,15 Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át,
ahányban rossz sorsunk volt!
90,16 Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon!
90,17 Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá,
kezeink munkáját tedd maradandóvá!

Ige
1 Tehesszalonika 4,1 Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében,
hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek – s amint éltek is –,
ebben jussatok még előbbre. 2Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr
Jézus nevében. 3Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek.

Üzenet
A krumpli imája a pincében
Fény Istene, tekints rám, szegényre a pince sötétjében!
Hosszú karocskákat növesztettem, de nem érik el a fényt.
Küldj valakit, aki egy szántón a meleg földbe ültet, hogy gyümölcsöt hozhassak.
Akkor gyermekeim és unokáim is dicsérnek Téged.
Nem feledkezhetsz meg rólam, akkor sem, ha csak egy aszott krumpli vagyok.
Mert az én Istenem is vagy.
Ámen

Ima
Urunk, megvalljuk neked, hogy olykor félelmetesnek látunk téged. Úgy tűnik, mintha te aláznál
meg bennünket. Összekeverednek a gondolataink, félrecsúszik a megismerésünk. Egyszerre
látunk kegyelmesnek és félelmetesnek.
Ismertesd meg velünk magadat, Urunk, mert egyedül még megismerni sem vagyunk képesek
téged. Jelentsd ki magad nekünk lelked által, hogy minden nehézségünkben bizalommal
fordulhassunk hozzád.
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 22. – péntek
17. nap
Zsoltár
18,2

Ezt mondta: Szeretlek, Uram, erősségem!

18,3

Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek
oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!

18,4

Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.

18,5

Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem.

18,6

A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám.

18,7

Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez.
Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott.

18,17

Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem.

18,18

Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam.

18,19

Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom.

18,20

Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem.

Ige
Jakab levele 5,13 Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen
dicséretet! 14Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy
imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. 15És a hitből fakadó imádság
megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.
16Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy
meggyógyuljatok.

Üzenet

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Sokan buzgón imádkoznak, istentiszteletekre járnak, sokat, böjtölnek és sanyargatják magukat,
de egyetlen szótól, melyről úgy vélik, hogy személyükben sértette meg őket, vagy ha le kell
mondaniuk valamiről, bosszússá és ingerültté válnak.
Ők lélekben nem szegények.
Ezzel szemben valóban szegény lelkében az, aki önmagát gyűlöli, és szereti azt, aki őt arcul üti.

(Boldogmondások - Assisi Szent Ferenc)

Ima
Imádkozunk azokért a településekért, amelyeken többségben élnek cigány testvéreink. Add,
hogy ne a harag és az ellenségeskedés uralkodjék a településeken! ·
Imádkozzunk azokért az
emberekért, akik minden nehézség ellenére a faluban maradnak és helyt állnak ott is, ahonnan
mindenki elmenekül!
Imádkozunk a betegekért. Eléd visszük az összetört szívű, önmagukkal vívódó embereket.
Benned bízunk, bármi történjen is. Te ismered erőnket és gyöngeségünket. Urunk, a te
jelenlétedben gyöngeség és erő kettősége eltűnik, és feloldódik a gyöngeségben beteljesülő
erővé. Így legyen.
Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 23. –szombat
18. nap
Zsoltár
18,28

A nyomorult népet megsegíted, de a kevély tekintetűeket megalázod.

18,29

Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben.

18,30

Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom.

18,31

Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá
menekülnek.

18,32

Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül?

18,33

Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat.

18,34

Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem.

18,35

Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek.

18,36

Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, jobbod támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám.

18,47

Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem!

Ige
2Korintus 6,14 Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az
igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? 15Vagy mi
azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között?
16Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk,
ahogyan Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek.

Üzenet
Böjt?
Mit jelenthet ez mifelénk, nekem és neked?
Egy lépés annak megértése felé:
Elég!
A kevesebb több.
Egy lépés a megtérés felé:
Fordulópont befejezés helyett.
Egy lépés az újrakezdés felé:
Kicsivel kezdődik a nagy.
Egy lépés az abbahagyás felé:
Nem szabad mindent, amit lehet.

Ima

Urunk, kétségek közt hányódunk. Te erős vagy, mi gyengék. Te hatalmas vagy, mi meg fel sem
tudjuk fogni, mit jelent ez a hatalmasság. Belesüppedünk gyengeségünkbe. Az önsajnálat falakat
épít, elválaszt egymástól és az élettől. Te pedig, hatalmas Isten, távol kerülsz tőlünk. Elveszítjük
legbenső forrásunkat: téged. Pedig te meg szeretnél erősíteni. Erősíts meg azzal a benső erővel,
aki te magad vagy! Erősíts meg, hogy veled szembe merjünk szállni a tőled elszakító bűnnel! Ne
legyünk gyengék, amikor rólad kell bizonyságot tennünk!
Pajzsunk és Kősziklánk! Tarts minket magadnál!
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 24. – vasárnap
19. nap
Zsoltár
25,12 Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza.
25,13 Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet.
25,14 Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket.
25,15 Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.
25,16 Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok.
25,17 Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki!
25,18 Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet!
25,19 Nézd, mennyi ellenségem van! Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel.
25,20 Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem!
25,21 Feddhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem.
25,22 Szabadítsd ki, ó Isten, Izráelt minden nyomorúságából!

Ige
Zsidókhoz írt levél 6,7 Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt
terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől; 8amelyik pedig tüskebokrot és
bogáncskórót terem, az megvetett, átok vár rá és végül megégetés.
9Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, hogy közel vagytok az üdvösséghez, még ha
így beszélünk is. 10Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteitekről és
arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és
most is szolgáltok.

Üzenet

Édes Istenem, ma hálát adok neked mindazért, amim nincs.
Köszönöm neked, hogy nincs sok pénzem. Különben azon kellene törnöm a fejem, hogyan
fektessem be minél jobban; és amiatt aggódhatnék, hogy egyszer elértéktelenedik.
Köszönöm neked, hogy nincsenek drága ékszereim, értékes szőnyegeim, festményeim,
egyáltalán semmi értékes nincs az otthonomban. Mert mindez csak tolvajokat csalogatna oda,
akik páncélszekrényestül ellophatnának mindent.
Köszönöm neked, hogy nem vagyok vállalkozó, tulaj vagy főnök, akinek állandóan attól kell
rettegnie, hogy nem tudja növelni forgalmát, és csődbe megy.
Köszönöm neked, hogy nem vagyok híres. A sztároknak mindig jó formában kell lenniük,
autogramot kell osztogatniuk, és akkor is mosolyogniuk kell, ha sírni volna kedvük.
Köszönöm neked, hogy…

Ima

Urunk! Állítsd meg azt, aki alá akar zuhanni a semmibe. Szakítsd el a kötelét. Ugraszd el a
vonattól. Küldj oda emberedet, aki felismeri őt és beszél hozzá.
Add, hogy a szoros kitáguljon, a cső megrepedjen, a kilátástalanság célhoz vezessen.
Krisztusért kérünk,
aki pokolra szállt értünk,
akit magára hagytál a kereszten, hogy soha ne legyünk egyedül,
aki a legtávolabbi helyre is elment, hogy megmentsen minket,
hallgass meg minket! Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 25. – hétfő
20. nap
Zsoltár
49,6 Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne,
49,7 akik vagyonukban bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek?
49,8 Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek.
49,9 Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla,
49,1 még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt.
0
49,1 Pedig meglátja! Meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, és másokra hagyják
1
vagyonukat.
49,1 Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, lakásuk nemzedékről nemzedékre, földeket
2
neveznek el róluk.
49,1 De a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak.
3
49,1 Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, akiknek tetszik beszédük.
4
49,1 Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. Alakjuk eltűnik a holtak
5
hazájában, nem lesz lakásuk. Reggelre a becsületesek uralkodnak.
49,1 De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni.
6

Ige
1 János 4,7 Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől
született, és ismeri Istent; 8aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet.
9Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a
világba, hogy éljünk őáltala. 10Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy
ő szeretett minket.

Üzenet
Felkattintod a kapcsolót, és felgyullad a villany.
Rálépsz a gázpedálra, és tovasuhansz.
Tárcsázol egy számot, és a világ bármely pontján azzal beszélsz, akivel akarsz.
Nézed a képernyőt, és látod, mi történik a világban.
Isten vagy tán?
Minden gyorsan elérhető.
Minden gyorsan eltűnik.
Minden lehetségesnek látszik.
Minden a felszínen zajlik.
Szíved elvakítva.
Kifulladtál.
Túl vagy terhelve, tele aggodalommal.
Ember vagy,
és nem Isten.

Ima
Urunk,
magunkért, egyházadért könyörgünk, akiket elvakított a sok pénz. Kit azért, mert azt hiszi, van
neki, kit meg azért, mert azt hiszi, nincs neki. Úgy viselkedünk, mintha a pénz nem változtatna
meg bennünket. Pedig tapasztaljuk: a sok könnyen gőgössé, a kevés pedig iriggyé tesz.
Azokért könyörgünk, akik nagyon sok pénzről döntenek. Ne tegyenek úgy, mintha pénz lenne
minden.
Azokért is könyörgünk, akik kevés pénz fölött rendelkeznek. Ők se tegyenek úgy, mintha pénz
lenne minden.
Vizsgálj meg minket, Urunk. Ne csak a szavainkat, hanem a döntéseinket. Tisztíts meg minket, és
vezess a lemondás ösvényén.
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 26. – kedd
21. nap
Zsoltár
10,1

Uram, miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el a szükség idején?

10,2

A bűnösök gőgjükben üldözik a nyomorultat, de saját ármánykodásuk ejti el őket.

10,3

Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel
megcsúfolja az Urat.

10,4

Fennhéjázva mondja a bűnös: Nem lesz számonkérés, nincs Isten! Ez minden
gondolata.

10,12

Állj elő, Uram, emeld föl kezedet, Istenem! Ne feledkezz meg a nyomorultakról!

10,13

Miért vetheti meg Istent a bűnös? Miért mondhatja magában: Nem lesz
számonkérés?!

10,14

Pedig te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz, és kezedben tartod. Rád
bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítője.

10,15

Törd össze a bűnös hatalmát, a gonosztól kérd számon bűnét, hogy nyoma se
maradjon!

10,16

Király lesz az Úr mindörökké, a pogányok pedig kivesznek országából.

10,17

Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősíted szívüket, feléjük
fordítod füledet,

10,18

véded az árva és elnyomott ügyét, hogy ne hatalmaskodjék többé senki a
földön.

Ige
Jóel 2,12. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! 13Szíveteket
szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az ÚRhoz! Mert kegyelmes és
irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet! 14Ki tudja,
hátha most is megbánja, és áldást hagy maga után? Hozzatok étel- és italáldozatot Isteneteknek,
az ÚRnak! 15Fújjátok meg a kürtöt a Sionon! Tartsatok szent böjtöt, hívjátok istentiszteletre a
népet!

Üzenet

„Megtanultunk röpülni, mint a madarak, és úszni, mint a halak.

De nem tanultuk meg annak egyszerű művészetét, hogy egymással testvérként éljünk!”

Martin Luther King

Ima

Imádkozunk a házosságokért! A lelkészek, keleti rítusú keresztény papok, diakónusok, egyházi
szolgálók házasságát is áldd meg. Add, hogy ki tudjanak lépni szerepeikből, és őszinték tudjanak
lenni egymáshoz!
Segítsd meg Krisztus mai követőit, amikor lényegtelen dolgokról kérdezik őket, de nem
kíváncsiak arra, ami az egész emberiség jövőjét illeti. Istenünk adj erőt ahhoz, hogy a lényegest
a fecsegés elé helyezzük!
A megkülönböztetés képességért imádkozunk. Keserűség és pillanatnyi örömök között élünk. A
nyugtalanság és rend pillanatai szerint ver a szívünk. Segíts, hogy az értelem kerülő útját
mellőzve tudjunk elfogadni, szívünkbe fogadni a jót. Imádkozunk a beteg szívűekért.
Imádkozunk, hogy legyél ott szívünk dobbanásaiban, a dobbanások közötti szünetekben is, ott
is, amikor kihagy a szívünk. Szenteld meg szívünket.
Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 27. – szerda
22. nap
Zsoltár

14,1 A karmesternek: Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és
utálatosak tetteik, senki sem tesz jót.
14,2 Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az
Istent?
14,3 Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember
sem.
14,4 Nem tudja a sok gonosztevő, akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik - de az Úrhoz
nem kiáltanak -,
14,5 hogy majd egyszer nagyon megrettennek, mert Isten az igaz nemzedékkel van!
14,6 A nyomorult tervét csúffá tennétek, de az Úr az ő oltalma!
14,7 Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, ujjong
majd Jákób, és örül Izráel.

Ige
Filippi 2,5 Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: 6aki Isten
formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 7hanem megüresítette
önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; 8megalázta
magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

Üzenet

Ferdinánd testvér munka közben fütyül.
De nem a munkára.
Épp ellenkezőleg.
Mindenfajta munkát szívesen végez.
Elfogadja, ha egyedül kell dolgoznia.
De másokkal is szívesen dolgozik.
Nemcsak akkor fütyül, ha süt a nap, hanem akkor is, amikor keményen kell dolgoznia.
Sőt még aznap is, amikor böjtöl.
Azt hiszem: szeret dolgozni.

Ima

Urunk, megvalljuk neked, hogy egyikünk sem kivétel. Nem úgy van, hogy vannak a bűnösök, és
mi, az ártatlanok. Mindnyájan osztozunk a vétekben, az elfordulásban, az istentelenségben.
Hogyan mondhatnánk, hogy igaz nemzedék vagyunk? Hiszen sokszor még jó szándékaink is
széthúzáshoz vezetnek.
,
Megváltásod, szabadításod átéléséért könyörgünk. Ne legyünk végképp kiszolgáltatva a
szétdobáló erőknek! Kiáltunk, Urunk! Ments meg minket! Hozd el a szabadulást! Adj lelki
megújulást, bizalmat egymás iránt!
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 28. – csütörtök
23. nap
Zsoltár
56,4

Ha félek is, benned bízom!

56,5

Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat
nekem?!

56,9

Te számon tartod bolyongásomat. Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne
könyvedben!

56,10

Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből tudom meg, hogy
Isten velem van.

56,11

Istenben, akinek igéjét dicsérem, az ÚRban, akinek igéjét dicsérem,

56,12

Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!

56,13

Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hálaáldozatomat.

56,14

Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten
színe előtt az élet világosságában.

Ige
Jakab 4,8 Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.
9 Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök
szomorúságra. 10 Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket.
11 Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim.

Üzenet

Az emberek többsége tudatosan vagy öntudatlanul közösséget keres magának.
A közösség majd megoldja a problémájukat, gondolják.
A közösség valóban képes erre, de nem úgy, ahogy a legtöbben gondolják.
A közösség először láthatóvá teszi a problémákat, gyengeségeket, bajokat.
Feltár.
Ez fájdalmas.
Ekkor a legtöbben elszaladnak, vagy bezárulnak.
Épp akkor, amikor a közösség segítségükre lehetne.

Ima
Könyörgünk Istenünk, hogy azokban a közösségekben, ahol építkezések zajlanak, ne elsősorban
a külső épüléssel foglalkozzanak mégsem, hanem a szív,a lélek, az emberség
építkezésével.Urunk, neked nem volt hová lehajtanod a fejedet! Had legyünk mi a Te követőid
akkor is, amikor kényelmes házakban lakunk! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 29. – péntek
24. nap

Zsoltár
126,1 Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók.
126,2 Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a
népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR!
126,3 Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk.
126,4 Fordítsd jóra sorsunkat, URam, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan!
126,5 Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak!
126,6 Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza!

Ige
Jakab levele 5,3 Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen
dicséretet! 14Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy
imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. 15És a hitből fakadó imádság
megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.
16Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy
meggyógyuljatok.

Üzenet
A fűszál imája

Mennyei Atyám!
Egy járda repedésén, az aszfalt alól bújtam ki a fényre.
Ily nagy erőt adtál nekem!
Életörömtől duzzadva szemlélem a napot, hallgatom az utcán csiripelő verebeket.
Egy erre szaladó fiú rám taposott. De én rögtön kiegyenesedtem megint.
Megbocsátok neki.
Nem tudta, mit tett.
A te Fiadat is megtaposták, ő mégis megbocsátott gyilkosainak.
Annál is inkább kell, hogy én parányi fűszálad, megbocsássak.
Köszönöm, jóságos mennyei Atyám.

Ima
Urunk, olyan nehéz elhinnünk, hogy te a reménytelenséget örömre tudod fordítani.Tarts meg
minket a Megváltó Krisztusban az erőfeszítés útján, a kiszolgáltatottság útján, a terhek alatti
meggörnyedtség útján, a kilátástalan szárazság útján. Hiszen látod, mily reménytelenül
sóhajtozunk, amikor semmi értelmét nem látjuk az életünknek, a munkánknak. Tarts meg
minket Krisztus útján, hogy végbevihesd rajtunk a feltámadó élet, a meglepetésszerűen növekvő
élet csodáját, amit csak te tudsz megadni nekünk.
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. március 30. – szombat
25. nap
Zsoltár

78,1

Ászáf tanítókölteménye. Figyelj, népem, tanításomra, fordítsátok felém fületeket,
amikor beszélek!

78,2

Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni.

78,3

Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk,

78,4

nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az ÚR dicső tetteit és
erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt.

78,13

Tengert vágott ketté, s átvezette őket, a víztömeget gátként állította meg.

78,14

Nappal felhővel vezette őket, éjszakánként pedig tűz fényével.

78,15

Sziklákat hasított ketté a pusztában, bőven adott inniuk a mélységből.

78,16

Patakokat fakasztott a sziklából, mint folyamokat zúdította le vizüket.

78,17

De továbbra is vétkeztek ellene, lázongtak a Felséges ellen a pusztában.

78,18

Próbára tették Istent vágyaikkal, ennivalót kérve kívánságuk szerint.

78,19

Isten ellen szóltak, amikor ezt mondták: Tud-e Isten asztalt teríteni a pusztában?

78,20

A sziklára ugyan ráütött, folyt a víz és patakok áradtak, de tud-e kenyeret is adni,
és húsról gondoskodni népének?

78,21

Az ÚR ezt hallva megharagudott, és tűz lobbant fel Jákób ellen, haragra gerjedt
Izráel ellen,

78,22

mert nem hittek Istenben, és nem bíztak segítségében.

78,23

Parancsot adott a magas fellegeknek, és megnyitotta az égi kapukat.

78,24

Mannaesőt hullatott rájuk eledelül, mennyei gabonát adott nekik.

78,25

Isteni kenyeret evett mindenki, eledelt küldött, hogy jóllakjanak.

Ige
2 Krónika 7, 12 Meghallgattam imádságodat, és kiválasztottam magamnak ezt a helyet az áldozat
házául. 13Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják
le a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, 14de megalázza magát népem, amelyet rólam
neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom
a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.

Üzenet
Ferenc kezdettől fogva különös gonddal viseltetett a szegények iránt. Még tekintélyes polgár
volt, amikor többször is levetette ruháját, hogy egy szegénynek adja.
Amikor Rómába zarándokolt, a szegénység iránti szeretetből pompás ruházatát elcserélte egy
szegény ruháival, majd vidáman kiült a Szent Péter térre a koldusok közé, és együtt evett velük,
mintha közéjük tartozna.
Élt Assisiben egy csúnya, púpos asszony, akinek már a látványa is irtózatot keltett mindenkiben.
A gonosz ellenség ezt súgta Ferencnek:„Te is ilyen leszel egykor, ha így folytatod.”De a Lélek
hangja belül ekképp bátorította: „Ferenc, édesnek kell tartanod a keserűt, ha meg akarsz ismerni
engem!”
Így is lett.

Ima
Urunk, Jézus segíts, hogy meglássuk a befelé sírókat, meghalljuk a némán kiáltókat és
észrevegyük az éppen Rád szorulókat!
Istenünk, nyisd meg szemünk a szükségben lévő emberek felé környezetünkben. Segíts úgy látni
őket, ahogyan te, és a te irgalmasságoddal fordulni feléjük.
Imádkozunk menekülő emberekért. Urunk, sokszor azt mondjuk magunknak megszöktünk,
elmenekültünk a kísértés, az ördög elől. Közben észre sem vettük, hogy az ördög kergetett bele
a menekülésbe. Ki akarjuk magunknak vonni a próba, a szembenézés fájdalma, a kudarc alól.
Segíts szembe nézni félelmeinkkel, a bennünk élő sárkánnyal és kígyóval. Urunk, Jézus, kérünk,
hogy a bennük lévő pusztát te tedd az üdvösség kertjévé.
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 31. – vasárnap
26. nap
Zsoltár

122,1 Zarándokének. Dávidé. Örülök, ha ezt mondják nekem: Az ÚR házába megyünk!
122,2 Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem.
122,3 Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz!
122,4 Oda járnak a törzsek, az ÚR törzsei. Izráelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják
az ÚR nevét.
122,5 Mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei.
122,6 Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek boldogok, akik téged szeretnek!
122,7 Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban!
122,8 Testvéreimért és barátaimért mondom: Békesség neked!
122,9 Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok neked!

Ige
2 Korintus 9,6 Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat.
7Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből,
mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. 8Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden
kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és
bőségetekből jusson minden jó cselekedetre.

Üzenet

Francesco mindig azért imádkozott, hogy Isten mutassa meg neki, mit tegyen. Egy napon betért
a kis Szent Damján templomba, és az oltár fölött függő Megfeszített képéhez könyörgött. Akkor
ezt a jóságos hangot hallotta a keresztről:
„Ferenc, nem látod, hogy házam romokban áll? Menj és állítsd helyre!”
Csodálkozva válaszolta: „Szívesen megteszem, Uram!”
De akkor még csak a düledező falakra gondolt. Nagy buzgalommal fogott hozzá a templom
újjáépítéséhez. Az illetékes papnak sok pénzt adott, hogy az olajlámpácska ki ne aludjon a kereszt
előtt. Szívét pedig ezentúl Krisztus szenvedése töltötte be. Szigorú lett önmagához, nem akarta
többé kímélni magát.
Halála előtt megvallotta, hogy sokat vétkezett a „szamártestvér” ellen, ahogy saját testét nevezte.

Ima
Urunk,hozzád könyörgünk, hogy állítsd helyre a szerinted való igazságot városodban, az
egyházban. De szeretnénk megélni azt a rendezettséget, amit a te békességed rendez el a
közösségeinkben, egyházi testületeinkben. Adj nekünk vágyat a szívünkbe, és vezesd
lépteinknet, hogy elinduljunk ne csak egyénileg, de felelős testületeinkben is e rendezettség felé.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 1. – hétfő
27. nap
Zsoltár

116,12

Mit fizessek az ÚRnak a sok jóért, amit velem tett?

116,13

A szabadulásért fölemelem a poharat, és az ÚR nevét hirdetem.

116,14

Teljesítem az ÚRnak tett fogadalmaimat, egész népe jelenlétében.

116,15

Drágának tekinti az ÚR híveinek halálát.

116,16

Ó, URam, én a szolgád vagyok, szolgád vagyok, szolgálód fia: levetted rólam a
bilincset.

116,17

Hálaáldozatot mutatok be neked, és az ÚR nevét hirdetem.

116,18

Teljesítem az ÚRnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében,

Ige

Róma 12, 3 A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne
gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék
mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. 4Mert ahogyan egy
testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, 5úgy sokan egy test vagyunk
Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.

Üzenet

Leírt,
kimondott,
odavetett
figyelmeztetések,
kritikák,
ítéletek,
csak akkor képesek
valamit is
javítani,
ha jóakarat,
nagyrabecsülés,
kedvesség itatja át,
veszi körül őket.
Minden igazságot
szeretettel kell
megtűzdelnünk.
Akkor majd ízlik.

Ima
Urunk vigyázz azokra az emberekre, néha a vezetőkre, akik lenézik a többieket, Urunk adj
nekünk alázatot, taníts meg bennünket, hogy megmaradjunk a te keskeny utadon, aki vállaltad
küldetésedet, mindig alázatos voltál, de soha nem alázkodtál meg! Ámen.
Imádkozunk, hogy a böjt lelket tisztító hatása érezhető legyen a templomfalakon kívül is, a
hétköznapokban, hogy átsugározzon a másképpen élőkre, hogy a nagypénteki áldozat minden
ember számára fontossá váljék!

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 2. - kedd
28. nap
Zsoltár
36,6 Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig.
36,7 Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot
megtartasz, Uram.
36,8 Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek.
36,9 Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot.
36,10 Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot.
36,11 Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez.

Ige

Ézsaiás 58,1 Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg népemnek,
hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke! 2Ők mindennap keresnek engem, szeretnék
megismerni utaimat. Úgy tesz ez a nép, mintha igaz módon élne, és nem hagyta volna el Istene
törvényét: döntést kérnek tőlem az igazságról, szeretnék Istent a közelükben tudni. 3Miért
böjtölünk – kérdik –, ha te meg sem látod, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla?
De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, és az embereiteket mind munkára
hajszoljátok. 4Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy
böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban.

Üzenet

Van hely
a legkisebb országban.
Van hely
a legkisebb faluban.
Van hely
a legkisebb templomban.
Van hely
a legkisebb iskolában.
Van hely
a legkisebb házban.
Van hely
a legkisebb asztalnál,
ha van hely
a kicsi szívben
.
Hogy van-e hely
asztalodnál, az
a szíved dolga.

Ima
Urunk, magasztalunk a te drága szeretetedért, Krisztusért. Benne mindent megtalálunk, amire a
valódi élethez szükségünk van.
Kérünk, add meg nekünk a szomjúság ajándékát, hogy vágyódjunk a forrás után!
Add meg nekünk a menekülés ajándékát, hogy szárnyaid árnyékába fussunk!
Add meg nekünk a sötétséget és a vakságot, hogy általad tanuljunk újra látni!
Tarts meg minket hűségedben a félelmek rémséges kísértései között!
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 3. – szerda
29. nap
Zsoltár

107,1 Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!
107,2 Így szóljanak az ÚR megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből,
107,3 és összegyűjtött a különböző országokból; keletről, nyugatról, északról és délről.
107,4 Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost.
107,5 Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggedt a lelkük.
107,6 De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből.
107,7 A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak.
107,8 Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért,
107,9 mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket.

Ige

Ézsaiás 1,15Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem; bármennyit is
imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad! 16Mossátok tisztára
magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket! Ne tegyetek többé rosszat, 17tanuljatok
meg jót cselekedni! Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg
az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét!

Üzenet

A világot a pénz démona uralja.
De elűzi őt a szegénység angyala.
A pénzt szolgálják a hatalom és az erőszak démonai.
De majd diadalmaskodnak fölöttük a béke és szeretet angyalai.
A szenvedélyek démona ott trónol sok házban és szívben.
De az öröm angyala majd kipenderíti onnan.
A kevélység démona elvakította az emberek többségét.
De az alázat angyala újra felnyithatja szemüket.
A sebesség és a zaj démonai sokakat kórházba juttatnak, sőt halálba hajszolnak.
Az imádság és a csend angyalai föltámasztják és éltetik őket.

Ima

Vigyázz népünkre, melyben annyi indulat elszabadult! Engedd, hogy önmagunkba tudjunk nézni,
és saját lelkünket vizsgáljuk meg először, amikor magunk körül veszekedést, vitát és
torzsalkodást látunk. Urunk mutass rá saját felelősségünkre mindabban, ami ma népünket
jellemzi! Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 4. – csütörtök
30. nap
Zsoltár
107,10 Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve,
107,11 mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a Felséges
döntését.
107,12 Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük.
107,13 De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult
helyzetükből.
107,14 Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte.
107,15 Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért,
107,16 mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat.
107,17 Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt.
107,18 Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak.
107,19 De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult
helyzetükből.
107,20 Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket.
107,21 Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért,
107,22 mutassanak be hálaáldozatot, beszéljék el ujjongva tetteit!

Ige
Jakab levele 1,22 Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok
magatokat. 23Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember,
aki a tükörben nézi meg az arcát. 24Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti,
hogy milyen volt. 25De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette,
úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi
cselekedete.

Üzenet
Sokan azt hiszik:
A jövő az autóké és a kotrógépeké,
a számítógépeké és
az atombombáké,
a milliárdosoké és a diktátoroké,
a bankoké és a multiké,
a gazdasági növekedésé
és a haladásé.
De a jövő nem az övék!
A jövő a járkáló lábaké,
a munkálkodó kezeké,
az álmodó fejeké,
az imádkozó ajkaké,
a szegényeké, a kicsinyeké
és a gyöngéké,
azoké, akik hiszik Istent,
azoké, akik még ellenségeiket is szeretik,
azoké, akik Krisztushoz tartoznak.
Övék a jövő.

Ima
Urunk, mi vagyunk a sötétségben ülők, a megkötözöttek, az ostobák, az engedetlenek, a sír szélén
billegők, az elbukottak. Ide jutottunk a mindennapi élet rutinjában, mert azt gondoltuk: tudunk
élni.
Dehogy tudunk!
Még hozzád kiáltani is csak akkor vagyunk képesek, ha megadod nekünk a kiáltás ajándékát. Add,
hogy kiáltsunk, sírjunk bűneink miatt!
De te meg tudsz váltani! Le tudod oldani a köteleket! Fel tudsz emelni a sír mélyéről! Tedd meg,
Urunk, kegyelmedből!
Hogy hálát adhassunk, és bizonyságot tehessünk szabadításodról.
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 5. – péntek
31. nap

Zsoltár
107,23 Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték.
107,24 Ezek látták az ÚR tetteit, csodáit a mélységes tengeren.
107,25 Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok.
107,26 Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbeestek a veszedelemben.
107,27 Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen odalett.
107,28 De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből.
107,29 Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok.
107,30 Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket.
107,31 Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért!
107,32 Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében

Ige
Ézsaiás 53,11 Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám
sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. 12Ezért a nagyok között adok neki részt,
a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a
bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért.

Üzenet
Az alvás imája

Nyugalom Istene, imádlak.
Ahogy angyalaid, úgy
- éj nővérrel és
halál testvérrel karöltve én is bejárom a világot.
Szüksége van rám
erdőnek, mezőnek,
féregnek, madárnak,
macskának és elefántnak,
de mindenek előtt az embernek.
Csöndemben
növekednek a kicsinyek,
és pihennek az öregek,
megerősödnek a fáradtak,
s meggyógyulnak a betegek.
Jaj annak, akit elkerülök!
Boldog, akit betakarok.
Mert ajkad lehelete vagyok.
Isteni béke árad belőlem.
Ámentől ámenig.

Ima
Urunk engedd meg, hogy a te népedben ne legyen uralkodó az az alpári stílus, ami ma a világban
olyan otthonos. Taníts meg minket szépen és szeretettel beszélgetni!
Imádkozunk a különböző felekezetek közötti őszinte párbeszédért; annak felismeréséért, hogy
az egység Isten akarata, és a mi feladatunk.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 6. – szombat
32. nap

Zsoltár
110,1 Így szól az ÚR az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává
nem teszem!
110,2 Hatalmad pálcáját kinyújtja az ÚR a Sionról: Uralkodj ellenségeid között!
110,3 Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jött
harmat, olyan a te ifjúságod.
110,4 Megesküdött az ÚR, nem bánja meg: Pap vagy te örökké, Melkisédek módján.

Ige

1 Péter levele 1,17 Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül
ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején,
18tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól
örökölt hiábavaló életetekből, 19hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak,
Krisztusnak a vérén. 20Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent
tiértetek, 21akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget
adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.

Üzenet
Kezet nyújtasz
a barátodnak.
Virágot ajándékozol
valakinek.
Kalapot emelsz
valaki előtt.
Szívedre teszed a kezed.
Örömödben dalra fakadsz.
Keresztet vetsz.
Ez mind egy-egy jel.
Szavak nélkül
fejezik ki azt,
amit gondolsz, érzel.
Mindez egy-egy földi jel,
mely átível
a földöntúli valóságba.
Bánj pazarlóan
a szeretet jeleivel,
és figyelj oda
Isten jeleire!

Ima
Atyánk, magunk elé képzelhetjük most, ahogyan te és Jézus a mennyei trónon ültök hatalmasan,
és bennünket figyeltek irgalmas szeretettel. Bátorító, vigasztaló Lelkeddel, a mi Pártfogónkkal
jöjj hozzánk, hogy semmicske életünkben megadással szemléljük oltalmazó hatalmad erejét.
Hadd halljuk meg a hívó szót, amely seregedbe hív, hogy a te seregedben veled együtt álljunk
ellen a gonosz vádaskodásainak.
Szentelj meg minket, hogy önként követhessünk, állhassunk a te zászlód alá!
Imádkozunk a lelkipásztorok és papok közötti békességért, hogy mindegyikük próbálja az
egységet munkálni, és nem személyes érdekeit követni.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 7. – vasárnap
33. nap
Zsoltár

43,1 Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen néppel szemben! Az
alattomos és álnok emberektől ments meg engem!
43,2 Hiszen te vagy oltalmazó Istenem, miért taszítottál el engem? Miért kell gyászban járnom,
miért gyötör az ellenség?
43,3 Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! Vigyenek el szent
hegyedre és hajlékaidba,
43,4 hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek ujjongva örülök. Hadd magasztaljalak
hárfával, Isten, én Istenem!
43,5 Miért csüggedsz el, lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát
adok neki, szabadító Istenemnek!

Ige
Róma 15,1 Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a
magunk kedvére éljünk. 2Mindegyikünk a felebarátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és
épülésére. 3Hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt, hanem amint meg van írva: „A te gyalázóid
gyalázásai hullottak énreám.” 4Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy
az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. 5A türelem és vigasztalás Istene
pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, 6hogy
egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját.

Üzenet
Gyalogos zarándoklataimra csak keveset viszek magammal.
Ezen kevesek egyike a kalapom,
mely egyszerre napszemüveg,
esernyő, szélfogó, kispárna,
kályha, éjjeliszekrény, fotel,
asztal, szatyor, gyűjtőkosár
és személyem cégjelzése.
Rólam beszél.
Örömömben a levegőbe hajítom.
Visszatér, mint egy jó barát.
Vad szépségében ezt mondja nekem:
„Valójában csak kevés dologra van szükséged.”

Ima
Urunk, szavak nélkül vagyunk.
Csak átéljük a mélységet.
Veled vagyunk a mélységben - s te mivelünk.
Átéljük szereteted kockázatát.
Imádkozunk azokért, akik nemrég mentek ki nyugat- európai országokba és nem találják a
helyüket, elvesztették a földet a lábuk alól, teljesen kicsúszott a lábuk alól az élet. Mert itt
sincsenek otthon, de ott sincsenek otthon. Vigyázz rájuk, mert sokszor az alkoholhoz nyúlnak,
emberi-, lelkiismereti problémákkal küzdenek. Add, hogy a templomokban számukra is
megszólító legyen az Üzenet!
Áldd meg a szétszóródott magyarságot lelked erejével!

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 8. – hétfő
34. nap
Zsoltár

124,1 Zarándokének. Dávidé. Ha nem lett volna velünk az ÚR - vallja meg ezt Izráel! -,
124,2 ha nem lett volna velünk az ÚR, amikor ránk támadtak az emberek,
124,3 akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk.
124,4 Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat.
124,5 Átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek.
124,6 Áldott az ÚR, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak!
124,7 Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi
megmenekültünk.
124,8 A mi segítségünk az ÚR nevében van, aki az eget és a földet alkotta.

Ige

Római levél 5,6 Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az
istentelenekért. 7Még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a
halált. 8Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt
értünk, amikor még bűnösök voltunk. 9Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által,
még inkább meg fog menteni minket a haragtól.

Üzenet
A szív imája
Távoli Isten, te bennem, szívemben akarsz lakni:
örömmel, fájdalommal, félelemmel, reménnyel, gyűlölettel és szeretettel teli szívemben.
Azért lettél emberré, hogy neked is legyen szíved, amelyet elajándékozhatsz?
Mikor adjuk mi, emberek egymásnak a szívünket?
Mikor fogunk végre szívünkkel gondolkodni, beszélni és élni?
Amikor a lándzsa átszúrta szívedet, megkezdődött a maradéktalan szeretet korszaka, mely nem
ér véget soha.
Így lettem én örökkévaló.
Szíved által.
Örökre a te szíved.

Ima
Urunk, felidéződnek bennünk élethelyzetek, amikor elborított minket az áradat, amikor
összekavarodott minden, nem láttuk, hol a lent és hol a fent.
Amikor semmi nem mentett meg bennünket, amitől emberi módon szabadulást vártunk. Mintha
minden elhagyott volna. Megéltük a teljes magányt. S már-már az a gondolat is megfordult a
fejünkben, hogy te sem vagy ott. Talán Jézussal együtt rimánkodtunk, hogy miért hagytál el.
Szinte elsüllyedtünk.
De mégis mindig volt egy apró mozdulat, ami nem hagyta, hogy elvesszünk.
Ez az apró mozdulat a te kezed mozdulata, amely az eget és a földet alkotta és tartja.
Bele van vésve az életünk. Semmiképpen le nem eshet róla.
Áldott légy megtartó kegyelmedért.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 9. – kedd
35. nap
Zsoltár

11,1

A karmesternek: Dávidé. Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem:
Menekülj a hegyre, mint a madár?!

11,4

Az Úr ott van szent templomában, az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a
szemével, pillantása megvizsgálja az embereket.

11,5

Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti.

11,7

Bizony, igaz az Úr, igaz tetteket szeret; a becsületes emberek meglátják arcát.

Ige

Efézusi levél, 4,30 És ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a
megváltás napjára. 31Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol
tőletek minden gonoszsággal együtt. 32Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak,
bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

Üzenet

Monte Casale környékén tanyázott három hírhedt rabló.
Egyszer bezörgettek a Kisebb Testvérekhez, és ennivalót kértek. De Angelo, a gvardián szigorú
szemrehányásokat téve elűzte őket. Amikor Ferenc a koldulásból kenyérrel és borral
megpakolva visszatért a remetelakba, Angelo elmesélte neki, hogyan kergette el a rablókat. De
Ferenc megrótta őt, hogy nem bánt szelíden a bűnösökkel, és megparancsolta neki, hogy hegyenvölgyön át siessen utánuk, kérjen tőlük bocsánatot, és ajánlja fel nekik mindazt, amit ma
összekoldult.
Angelo testvér úgy is tett, ahogy Ferenc parancsolta. Miközben a rablók a kenyeret és a bort
fogyasztották, keserű megbánás kerítette hatalmába őket. Elmentek hát Ferenchez, és
könyörögtek neki, segítsen hátat fordítani bűnös életüknek.
Ferenc beszélt nekik Isten túlcsorduló irgalmáról, szeretettel maguk közé fogadta őket, akikből
aztán jámbor és buzgó kisebb testvérek lettek.

Ima

Urunk, te eledelül adod magadat nekünk. Odaadod magad, hogy megtörjünk. Átéljük a megtörés
fájdalmát, hiszen mi magunk törjük darabokra testedet. És te mégis adod magadat nekünk.
Kezünkbe adod magad.
Kérünk, hogy alázattal elfogadhassuk szándékodat. Azt életet, amit nekünk szántál. Hogy
megláthassuk: minden emberi megtöretésben ott vagy. A te megtöretésedből új élet, örök élet
fakad, amit megosztasz velünk. Ez az örök szövetség.
Vonj magadhoz, kérünk, hogy mi is benned, a te megtörtségedben gyógyuljunk sebeinkből.
Imádkozunk a hitoktatókért. Az oktatás peremére szorulva, tantermek híján, rossz körülmények
között is hadd végezzék lelkesen szolgálatukat!
Urunk éleszd fel ezt a népet, amely már-már nem hisz abban, hogy formálhatja saját sorsát.
Istenünk úgy élünk, mintha valami vak sors irányítana bennünket! Adj hitet abban, hogy
tehetünk, hogy dolgunk van ebben a világban!

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 10. – szerda
36. nap
Zsoltár
51,3

Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal!

51,4

Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem!

51,5

Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van.

51,6

Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz,
és jogos az ítéleted.

51,7

Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.

51,8

Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem.

51,11

Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet!

51,12

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!

51,13

Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem!

51,14

Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen,

Ige
1.Korintusi levél 1,26 Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak
köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. 27Sőt azokat
választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat
választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, 28és
azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket,
hogy semmikké tegye a valamiket, 29hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.
30Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok.

Üzenet

A Krisztus iránti szeretettől és részvéttől megittasodva Szent Ferenc időnként felkapott a földről
egy fahasábot, bal karjára fektette, jobb kezébe fogott egy botot vonónak, és azt húzogatta a
hasábon, mintha hegedülne.
Közben mozgott is a ritmusra és egy francia dalt énekelt. A dalok és táncok végül könnyekbe
torkolltak, s ő a világról megfeledkezve mindennél jobban szeretett urára, Jézus Krisztusra
gondolt, és úgy tűnt, mintha a mennyországba ragadtatott volna.

Ima
Urunk, legmélyebb válságunk, amikor saját tisztátalanságunkkal szembesülünk. A legnagyobb
kísértés megadni magunkat az önsajnálatnak.
Alkoss újjá bennünket kegyelmed teremtő erejével. Fogd pártunkat Lelkeddel. Bennünket, akik
mocskosnak látjuk magunkat és egymást. Szívünket és látásunkat is tisztítsd meg, hogy a te
szemeddel tekinthessünk magunkra és egymásra. Ne engedd, hogy az önmarcangolás lelkülete
elvegye az erőnket.
Erősíts minket, Urunk tisztaságod Lelkével.
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 11. – csütörtök
37. nap

Zsoltár
32,1 Dávid tanítókölteménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett.
32,2 Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság.
32,3 Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett.
32,4 Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben.
32,5 Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom
hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.
32,6 Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem
érik el őt.
32,7 Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével.

Ige

Zsidókhoz írt levél,7,26 Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, a
bűnösöktől elkülönített, és az egek fölé emeltetett. 27Neki nincs szüksége arra, mint a
főpapoknak, hogy naponta mutasson be áldozatot, előbb a saját bűneiért, azután a nép bűneiért.
Mert ő ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul.

Üzenet

Azt kérdik tőled: hogy megy az autód?
Fontosabb: hogyan bírja a lábad?
Mások azt kérdik: hogy állnak a részvényeid?
Fontosabb: hogyan szolgál az egészséged?
Felebarátaid kérdezik: előléptetnek?
Fontosabb: megtaláltad-e a békéd?
Majdnem mindenki annak alapján ítél meg: kik és hányan állnak mögötted?
Fontosabb azonban: Isten mögötted áll-e?

Ima
Imádkozunk, hogy a mélyülő lelki válságból vezesd, ki, Urunk, egyházadat! Urunk segíts, hogy az
emberi viszálykodások által keletkezett sebek gyógyítói legyünk. Engedd, hogy azt a pici lépést
megtegyük, amit mi hozzátehetünk ahhoz, hogy békesség legyen köztünk!
Urunk, te önmagadat adtad értünk. Megszabadítottál a világ és a halál nyomásától. Add, hogy a
te kegyelmed munkája legyen láthatóvá rajtunk. Add, hogy az arcunkon, a mozdulatainkban is
ott legyen az öröm.
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 12. - péntek
38. nap

Zsoltár

32,8 Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a
szemem.
32,9 Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell
fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád.
32,10 Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül.
32,11 Örüljetek az Úrnak, ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind, ti igaz szívűek!

Ige
Ézsiás 58,8 Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor
kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?! 9A bűnösök közt adtak sírt neki, a
gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul.

Üzenet
A légy imája
Édes Istenem, épp nekem, nagy szükségem van a szeretetedre.
Hisz engem senki sem szeret, mert zümmögök, mászom, kezet, orrot és kopasz fejtetőt
csiklandozok.
De vajon üldözhetnek-e, agyonüthetnek-e, megmérgezhetnek-e engem ezért az emberek?
Röviddel ezelőtt egy kisgyerek játszott velem.
Ujjával újra meg újra utánam kapott.
Mikor elrepültem, nevetett.
Jó Atyám, ünnep volt számomra ez a mai.
Ajándékozz még nekem néhány meleg napot, mielőtt meghalok!
Amen.

Ima
Urunk, a te tekinteted eligazít, megtart, megmutatja a következő lépést, még ha mocsáron, vagy
magán a hullámzó tengeren járnánk is. Vond magadhoz figyelmünket, hogy elmerüljünk a te
tanácsoló tekintetedben. Tarts szemmel minket, hogy mi is rád függesztve tekintetünket, csak
terád figyeljünk. Semmilyen külső vagy belső hang el ne vonja a figyelmünket rólad. Segíts, hogy
odaszánjuk az időt és magunkat, eddzük a lelkünket és a figyelmünket, hogy tekintetedet
keresve, és abban megmaradva éljük az életünket. Segíts, hogy ne a láthatókra, hanem terád, a
láthatatlanra nézve haladjunk az úton, amelyet te mutatsz nekünk. Te magad vagy az út. Segíts
nekünk megmaradni benned.
Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 13. – szombat
39. nap
Zsoltár
41,5 Ezt mondom: Uram, légy kegyelmes hozzám! Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem
ellened!
41,6 Ellenségeim rosszat mondanak rólam: Mikor hal már meg, mikor vész ki a neve?
41,7 Aki eljön meglátogatni, hiábavalóságot beszél, szívében összegyűjt minden rosszat, azután
kimegy az utcára, és kibeszéli.
41,8 Mindazok, akik gyűlölnek, egymás közt sugdolóznak, és rosszat gondolnak rólam:
41,9 Gyógyíthatatlan betegség támadta meg, nem kel föl többé onnan, ahol fekszik!
41,1 Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt.
0
41,1 De te, Uram, légy kegyelmes, segíts fel engem, hadd fizessek meg nekik!
1
41,1 Abból tudom meg, hogy kedvelsz, ha nem ujjonghat rajtam ellenségem,
2
41,1 engem pedig megtartasz, mert feddhetetlen vagyok, és színed elé állítasz örökre.
3
41,1 Áldott az Úr, Izráel Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen.
4

Ige
Jeremiás próféta könyve 26,12 Jeremiás ezt mondta az összes vezetőnek és az egész népnek: Az
ÚR küldött engem, hogy a templom és a város ellen elmondjam mindazokat a prófétai igéket,
amelyeket hallottatok. 13Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, és hallgassatok az
ÚRnak, a ti Isteneteknek szavára! Akkor majd megbánja az ÚR, hogy veszedelemmel fenyegetett
titeket. 14Ami pedig engem illet: a kezetekben vagyok. Bánjatok velem úgy, ahogyan jónak és
helyesnek látjátok! 15De tudjátok meg, hogy ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket, ezt a
várost és lakóit, mert valóban az ÚR küldött engem hozzátok, hogy elmondjam nektek
mindezeket az igéket.

Üzenet
Bambi tyúk volt, de nem akármilyen.
Kis Máriánk nevezte el így.
Mindenkinek elmesélte: „Megszelídítettem Bambit.
Valóban, a tyúk mindig megengedte, hogy Mária ölbe vegye és ide-oda cipelje.
Egyik este Bambi holtan feküdt a sarokban.
Mária keservesen sírt.
Mikor iskolában volt, kis állattemetőnkben elástam Bambit.
Fölírtam egy táblácskára: „Itt nyugszik a szelíd Bambi, és a mennyországra vár.”
Egyedül voltam, nem kellett szégyenkeznem könnyeim miatt.
Mi is egy tyúk?
Szinte semmi.
De ezt a tyúkot egy gyermek szeretete, hihetetlenül értékessé tette.
Minden értékessé válna, ha szeretnénk.

Ima
Urunk, belefáradtunk a kiáltozásba. Mit sem érnek szavaink. Vártunk téged, hogy változzanak a
dolgok, s ím, minden ugyanaz. Nyakig vagyunk a zavarodottsággal, s torkig a sárdobálással.
Lehúz az idegenség és a magány. Hogy kerülünk ide? Mit keresünk itt?
Mi magunk is részesei vagyunk ennek a rendszernek. Vétkeinkkel hozzájárultunk közösségeink
eliszaposodásához, a bizalmatlanság posványában vergődünk. Semmivé leszünk.
Jézusra nézünk, aki semmivé lett értünk, hogy magához ölelje semmiségünket, és önmagát, s vele
együtt mindent odaadjon nekünk.
Imádkozunk a szórvány gyülekezetekért, a kicsi egyházi közösségekért, hogy az Úr adjon
számukra erőt a próbatételek elhordozásához. Imádkozzunk azért, hogy Isten formálja a
lelkészi, papi és ökumenikus közösségeket, teremtsen a gyülekezetek között is békességet,
elfogadást és szeretetet.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 14. - Virágvasárnap
40. nap

Zsoltár
22,23

Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben.

22,24

Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt, Jákób utódai, mind dicsőítsétek őt! Rettegjetek tőle
Izráel utódai mind!

22,25

Mert nem veti meg, és nem utálja a nyomorult nyomorúságát, nem rejti el orcáját előle,
segélykiáltását meghallgatja.

22,26

Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az istenfélők
előtt.

22,27

Esznek az alázatosak, és jóllaknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen
vidám mindenkor!

22,28

A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, leborul előtte
mindenféle nép.

22,29

Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken.

22,30

Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki
nem tudja életét megtartani.

Ige
Zsidókhoz írt levél 9,11 Krisztus pedig mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb
sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. 12Nem is bakok
és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök
váltságot szerzett. 13Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve
megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, 14akkor Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által
önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a
holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek.

Üzenet

A názáreti Jézus, aki Isten és ember, hagyta, hogy az emberek keresztre szögezzék, hogy
megköthesse velük az új szövetséget.
Amikor az embereknek teljesen kiszolgáltatva a kereszten függött,
Isten függőségét szabadsággá,
kereszten függését föltámadássá változtatta át.

Ima
Urunk Istenünk, Mennyei Atyánk! Erőtlen, felszínes hittel állunk színed előtt.
Bocsásd meg
• hogy csupán az előttünk jártak élő hitének holt maradékaiból táplálkozunk, vagy rajongással
pótoljuk a Neked járó szenvedélyes szeretetet;
• hogy Krisztus helyett önmagunk vagyunk hitünk célja;
• hogy nem odafentre figyelő hitünkben élünk, csak itteni túlélésünket szeretnénk hitünk által
megkönnyíteni.
Bocsásd meg gyávaságunkat:
• hogy Téged akarunk hozzáigazítani a körülöttünk és bennünk lévő alantas valósághoz,
• hogy nem merjük Tőled kapott látással szemlélni a világot,
Könyörgünk,
• lépj be szétdobált lelkünkbe, hogy annak magja lehessen!
• formáld át sorban lelkünk és testünk darabkáit!
• töröld el bűneinket azoknak bennünk és másokban hagyott minden nyomával!
• tégy egész mássá, mint vagyunk: igazi magunkká!

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 15. – Nagyhétfő
41. nap
Zsoltár
69,2

Segíts meg, Istenem, mert nyakamig érnek a vizek!

69,3

Feneketlen iszapba süllyedtem, nincs hol megállnom. Örvénylő vizekbe estem,
elsodort az ár.

69,4

Belefáradtam a kiáltozásba, kiszáradt a torkom, szemem elhomályosodott, míg
Istenemre vártam.

69,5

Hajam szálainál is többen vannak, akik ok nélkül gyűlölnek. Sok hazug ellenségem
akar elnémítani engem. Azt kell visszaadnom, amit nem raboltam.

69,7

Ne szégyenkezzenek miattam, akik benned reménykednek, Uram, Seregeknek URa!
Ne érje gyalázat miattam azokat, akik hozzád folyamodnak, Izráel Istene

69,8

Mert érted vállaltam gyalázatot, érted borítja szégyenpír arcomat.

69,9

Idegenné lettem testvéreim számára, anyám fiai sem ismernek rám.

69,10

Mert a házad iránti féltő szeretet emészt; rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak.

69,14

De én hozzád imádkozom, URam, a kegyelem idején, Istenem. Nagy szeretettel
hallgass meg, hűségesen segíts meg!

Ige
Zakariás próféta könyve 12,10 Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a
könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek majd arra, akit átszúrtak, és úgy gyászolják,
ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt
szoktak.

Üzenet
A másodperc imája
Örök Isten, én, a másodperc, imádlak téged.
Nekem mondja az ember: „Pillanat, ne tűnj tova!”
Minden másodpercek alatt születik és hal meg.
Fiad egyetlen másodperc alatt mondta: „Bevégeztetett.”
Abban a pillanatban
minden idő és
teremtmény,
az egész világ örökre
megmentetett.
Én,
az örökkévalóság
testvérkéje,
dicsérlek téged.

Ima

Urunk Istenünk, Mennyei Atyánk!
Zavaros hittel, szellemi zűrzavarban állunk előtted.
Bocsásd meg
• hogy keverednek bennünk a hitünkből származó felismerések egész máshonnan eredő gondolatokkal;
• hogy megbékéltünk azzal a szellemi homállyal, amelyben támolyogva a mások és a magunk életét is
felsértjük;
• hogy szellemi restségünk és léhaságunk miatt értelmünk könnyebben fordul szórakoztató
érdekességek, mint a Te szent titkaid felé;
• hogy elődeink megharcolt, tiszta lélekkel hitt felismeréseit üres szólamokká züllesztettük;
Könyörgünk,
• segíts, hogy meglássuk az egész mindenség és benne saját létünk lényegét és értelmét!
• e szent ismeret rendezze gondolatainkat, és állítsa vissza bennünk elveszett istenképűségünket!

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 16. – Nagykedd
42. nap

Zsoltár
69,17 Hallgass meg, URam, jóságos szeretettel, nagy irgalmaddal fordulj hozzám!
69,18 Ne rejtsd el orcádat szolgád elől! Bajban vagyok, siess, hallgass meg!
69,19 Jöjj hozzám, és válts meg engem, ments meg ellenségeimtől!
69,20 Te tudod, milyen gyalázat ért, milyen szégyen és szidalom; látod minden ellenségemet.
69,21 A gyalázat összetörte szívemet, egészen belebetegedtem. Részvétre vártam, de hiába,
vigasztalókra, de nem találtam.
69,22 Ételembe mérget tettek, szomjúságomban ecettel itattak.

Ige
Ézsiás 50,5 Az én Uram, az ÚR megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem
hátráltam meg. 6Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem
takartam el a gyalázkodás és köpködés elől.

Üzenet
Ha igaz akarsz lenni, ismerd be először bűneidet!
Ha békét akarsz, tanulj meg először megbocsátani!
Ha erőszakmentesen akarsz élni, békítsd meg először Gonbdolataidat!

Ha irgalmas akarsz lenni, szolgáld először a hozzád legközelebb állókat!
Ha tiszta szívet szeretnél, számolj le először bálványaiddal!
Ha olyan akarsz lenni, mint Jézus, oszd meg először mindenedet másokkal, ha kell, akár a véredet
is!

Ima
Urunk, Istenünk, Mennyei Atyánk!
Romlott emberi természetünkön túl is összemocskolódva állunk előtted.
Bocsásd meg,
• hogy elődeinket meggyalázva a hazugság, a hamisság, az alakoskodás szabott nekünk törvényt;
• hogy szájunkban Jézus szavaival ugyanazt tesszük, mint azok, akik tudatosan farkastörvények
szerint élnek;
• hogy az őseinket illető tisztelet miatti kíméletet élvezve nyegle gátlástalansággal vétkezünk;
• hogy egymást nem visszatartjuk, hanem továbblökjük a rossz úton;
• hogy semmilyen rossztól nem rettegünk, ami bennünk van, csak a rossz hírünktől;
Könyörgünk:
• adj erőt, hogy igéd tükrébe merjünk nézni!
• taníts sírni bűneink miatt!
• adj erőt megbocsátani már azelőtt, hogy a másik bocsánatot kérne!

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 17. – Nagyszerda
43. nap

Zsoltár

130,1 Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, URam!
130,2 Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra!
130,3 Ha a bűnöket számon tartod, URam, Uram, ki marad meg akkor?
130,4 De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged.
130,5 Várom az URat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.
130,6 Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.
130,7 Bízzál, Izráel, az ÚRban, mert az ÚRnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani.
130,8 Meg is váltja Izráelt minden bűnéből.

Ige
„Zsidókhoz írt levél 2,13 „Én őbenne reménykedem”, majd újra: „Íme, itt vagyok, én és a
gyermekek, akiket Isten adott nekem.” 14 Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is
hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma
van a halálon

Üzenet
Ha haladni akarsz,
mit ér,
ha egyet előre,
egyet hátra,
egyet jobbra,
egyet balra
lépsz?
Így hiába mész,
mégis helyben jársz.
Ha úton vagy,
minden lépést
ugyanabba az irányba tégy,
hogy előre juss!

Ima
Urunk Istenünk, Mennyei Atyánk!
Zaklatottan, háborgó lélekkel állunk előtted.
Bocsásd meg,
• hogy nincs belső szobánk, vagy semmit nem érnek falai;
• hogy tehetetlenek vagyunk a kívülről jövő diabolikus erőkkel szemben, de visszhangtalanok
maradnak a Te bensőkben megszólaló szavaid;
• hogy nyugtalanságot, feszültséget tükröznek a vonásaink;
• hogy az idő múlásával nem szépül meg arcunk;
Könyörgünk:
• add meg, hogy szüntelenül boldog szívvel nézzük Krisztust!
• juttass el odáig, hogy az imádkozás otthonunkká váljék, amit csak kényszerűségből hagyunk el!
• segíts elfeledni a rosszat, amelyet mások tettek ellenünk!
• segíts elfeledni a jót, amelyet magunknak tulajdonítottunk!
• láttasd meg velünk a testi és lelki szenvedések áldásait!
Alázattal kérünk,
vezess a Krisztussal való titokzatos egységre!

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 18. – Nagycsütörtök
44. nap
Zsoltár
111,1 Dicsérjétek az URat! Hálát adok az ÚRnak teljes szívből a becsületes emberek körében és
közösségében.
111,2 Nagyok az ÚR tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne.
111,3 Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad.
111,4 Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR.
111,5 Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére.
111,6 Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát.
111,7 Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak,
111,8 rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva.
111,9 Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő
neve.

Ige
Zsidókhoz írt levél 2,9 azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az
angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen ő
Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált.
10Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki
számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük szerzőjét szenvedések által tegye tökéletessé.

Üzenet
Az asztal imája
Jézus Krisztus, te, aki ács voltál, ismersz engem és hivatásomat.
Szerény és szolgálatkész vagyok, olyan, mint az egyszerű emberek.
Hordozom, ami rám kerül:
kenyérmorzsát és pénzkötegeket,
könnyeket és öklöket,
ünnepi étket és játékszereket,
átkot és imát,
sóhajt és reményt egyaránt.
A pap a kenyérben téged tesz rám, a fára.
Hiszen a kereszt fáján mindenkiért meghaltál.
Az asztal fáján pedig mindenkiért élsz.
Telve szeretettel tálalom fel neked az életemet.
Amen.

Ima
Urunk Istenünk, Mennyei Atyánk! Széthullott közösségként állunk előtted.
Bocsásd meg
• észrevétlenül semmibe hulló emberi kapcsolatainkat;
• hogy ritkán örülünk és sírunk szolgáló társainkkal, annál többször ócsároljuk őket;
• hogy érdektelenül és visszhangtalanul nézzük társaink életének tragikus fordulatait;
• a magukra hagyottan küszködő lelkészek és papok keserűségét, fájdalmát;
• a megaláztatásokat, amelyeket a lelkésznők vagy más egyházi szolgálattevők – sokszor
különösen áldott eszközeid szenvednek el – érdemtelen férfiak részéről;
• hogy ugyanúgy széthullanak családjaink, mint körülöttünk a világban;
• a pillanatnyi testi örömért lelketlenül ott hagyott házastársakat, gyermekeket;
Könyörgünk
• taníts egymást magunknál különbnek látni!
• tanítsd a másikat jobbnak látnunk, mint amilyen most tud lenni!
• védjed szeretteinket, társainkat, akiket mi rosszul szeretünk!
• add meg, hogy házaséletünk tanítson megszabadulni az én-központú gondolkozástól!
• ne engedj, hogy csalódjunk azokban, akiknek a leginkább vagyunk kiszolgáltatva!
A tanítványai között a legtisztább szeretetet megélhetővé tevő Krisztusért kérünk, hallgass meg
minket. Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 19. Nagypéntek,
45. nap
Zsoltár
22,2

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva
kiáltok!

22,3

Istenem! Hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni.

22,4

Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izráel dicséretei.

22,5

Benned bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket.

22,6

Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek, benned bíztak, és nem
szégyenültek meg.

22,7

De én féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek, és megvet a nép.

22,8

Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyesztik, fejüket csóválják:

22,9

Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte!

22,10

Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin.

22,11

Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem.

22,12

Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen!

22,31

Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek.

22,32

Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz.

Ige
Ézsaiás 53,6 Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt
sújtotta mindnyájunk bűnéért. 7Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a
bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki
száját.

Üzenet
Sokan hisznek és sopánkodnak: Az emberek istentelenné válnak.
Én hiszek és örülök: Az emberiség Isten felé tart. Isten nélkül nem élhet az ember.
De kicsoda ez az Isten az emberek szemében?
Élet és halál ura?
Szigorú bíró?
Bosszúálló?
Az önmagának elegendő abszolút lét?
Egy világtól távoli legfőbb szellem?
A világegyetem éltető ereje?
Fehérszakállú, jóságos öreg?
A csupa vér Krisztus a kereszten?
A végtelen szeretet, aki mindenkit szeret?
Melyik Isten felé igyekszik az emberiség?
Te melyik Isten felé igyekszel?

Ima
Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk! A Te szavad rossz sáfáraiként állunk előtted
Bocsásd me,
• hogy az idő múlásával a Te igéd nem felizzik csontjainkba rekesztett tűzként, hanem kihunyni
kezd bennünk;
• hogy unottan vagy magamutogató hiúsággal prédikálunk;
• hogy megelégszünk azzal, ha az emberek fogadnak el, s nem a Te tetszésedre törekszünk.
Könyörgünk:
• add meg, hogy minél jobban figyelnek ránk az emberek, annál kevésbé bennünket halljanak!
• adj vágyakozást, hogy mindent továbbadjunk, amit megértettünk igédből!
• találjunk gyönyörűséget abban, hogy napról napra új tárul fel előttünk igédben és ez az öröm
ne férjen el a szívünkben!
• Veled legyen csordultig tele a szívünk és azt szólja szánk!
Alázattal kérünk:
• hogy a lelki sivárságba jutott emberhez szóló isteni üzenet engedelmes eszközei legyünk!
Az örök igéért, Krisztusért kérünk, hallgass meg minket! Ámen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2019. április 20. – Nagyszombat
46. nap
Zsoltár
88,2

URam, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel-nappal.

88,3

Jusson hozzád imádságom, figyelj esedezésemre!

88,4

Mert tele van bajokkal a lelkem, életem közel került a holtak hazájához.

88,5

A sírba roskadók közé sorolnak, olyan lettem, mint egy erőtlen férfi.

88,6

A halottak közé kerülök, mint azok, akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem
gondolsz többé, és kikerültek a kezedből.

88,7

A sír mélyére juttattál már, mélységes sötétségbe.

88,8

Rám nehezedett haragod, örvényeid mind lehúznak engem.

88,9

Elszakítottad tőlem ismerőseimet, utálatossá tettél előttük. Fogoly vagyok, nem
szabadulhatok,

88,10

szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, URam, minden nap, kitártam feléd
kezemet.

88,11

Teszel-e csodát a halottakkal? Fölkelnek-e az árnyak, hogy magasztaljanak téged?

88,12

Beszélnek-e a sírban szeretetedről, hűségedről az enyészet helyén?

88,13

Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén?

Ige
1.Péter levele 1,17 Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül
ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején,
18tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól
örökölt hiábavaló életetekből, 19hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak,
Krisztusnak a vérén. 20 Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent
tiértetek, 21akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget
adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.

Üzenet
A világ bebeszéli neked, hogy sokat, egyre többet kell birtokolnod.
Jézus és tanítványai azonban eléd élik, hogy a kevesebb több.
Ha meg akarod tanulni, hogy kevesebbel is beérd, hogy egyszerűen másképpen élj, akkor a
sivatagba kell menned.
Ez azt jelenti:
csöndesedj el,
ismerd meg önmagad,
ismerd fel, hogy mi a szükséges,
figyelj oda másokra,
csodálkozz rá a természetre,
éld át a közösséget,
engedd, hogy öröm és szeretet töltse be a szíved,
térj meg,
hagyatkozz az evangéliumra,
indulj el a birtoklástól a létezés felé!

Ima
Urunk Istenünk, Mennyei Atyánk! Alig használható szolgákként állunk előtted.
Bocsásd meg,
• hogy bennünket látva sokan eltávolodnak az egyháztól, és rossz helyen keresik életük értelmét,
• hogy a bennünket ismerők nem irigykedve vágynak keresztyénné lenni, hanem lenézés,
viszolygás támad bennük;
• hogy egyre szűkülő, áporodott világunkat védelmezzük és meglátni sem akarjuk a Te utánad
vágyakozó embereket falainkon kívül,
• hogy magunkat próbáljuk elfogadtatni a Tőled eltávolodott világgal, nem pedig rólad beszélünk
egész életünkkel a Téged nem ismerőknek;
• hogy a világ egy kicsiny részeként viselkedünk, nem pedig az egész világon uralkodó,
emberszerető Isten bizonyságtevőiként;
Könyörgünk:
• tégy olyanná, amilyenek csak mi lehetünk!
• tégy olyanná, amilyenre most van szüksége a világnak!
• tégy olyanná, hogy bennünket látva elbizonytalanodjanak rossz úton járó embertársaink és
reménység szülessen lelkükben!Krisztusért kérünk, aki által már most otthonunk van a mennyei
hazában.
Ámen.

