BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 14. 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. (Szela.) 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. (Szela.)
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
…gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti
meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.
(Mt 6, 20)

Gondolat
„Uram! Keresztfád tövében Veled vágyódom beszélni. Ajkamat lakattal zárta le világi és
egyházi ítélet. Szavamat emberekben való csalódásom nagyrészt elnémította. … Sokszor és
sokat beszéltem Rólad. Kevesebbet veled. Most többet beszélek Veled és kevesebbet – azt is
csak mintegy titkon Rólad. És ez az utóbbi nekem sokkal jobb Uram! Vallomást szeretnék

tenni előtted. Neked ugyan ezzel újat nem mondok. De a szívem kényszerítésének engedek, és
így mondom: Uram, én szeretlek téged! .. Nem arra rendelt Istenem, hogy jól-rosszul
prédikáljak. Nem arra, hogy néha valahol emberekkel jót tegyek. Még kevésbé arra, hogy
életem bizonyos szakaszaiban emberek részéről megbecsülésben, vagy megtiszteltetésben
legyen részem. Életem értelme az lett, hogy Érted és Veled szenvedhettem. Úgy lehet, az
emberek életem csődjének és gyalázatának tekintik a rajtam esetteket. Én áldalak Uram, hogy
keresztfád tövébe állítottál!” (Ordass Lajos)

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 templomépület szorításában élnek, és
ugyanakkor a kicsi falu jövőtlenségében szenvednek. Adj nekik erőt ebben a helyzetben!
Ámen.

Imádkozzunk a Baranyai Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!
Imádkozzunk az erdélyi, Marosi Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 15. csütörtök, 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
Ezt mondja a Seregek Ura: Igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és irgalmasan bánjatok
egymással!
(Zak 7,9)

Gondolat
Ebben az életben minden tökéletesség magában hordoz valami fogyatkozást, és minden
okoskodásunkban van valamicske homály. Az alázatosság és az önismeret biztosabb út
Istenhez, mint az elmélyült tudós kutatás… Mivel pedig sokan inkább igyekeznek tudni, mint
tisztességesen élni, azért gyakran eltévelyednek, és vagy semmi gyümölcsöt nem teremnek,
vagy csak igen keveset. ...Az okos igazán, aki minden földi dolgot szemétnek tekint, csakhogy
Krisztust megnyerhesse. (Kempis T.: Krisztus követése I.3.)

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.

Imádkozzunk a Királyhágómelléki Egyházkerületben lévő Bihari Egyházmegye területén
élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 16. péntek, 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
És aki elküldött engem, velem van: nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki
kedves.
(Jn 8,29)

Gondolat
A modern világ többek közt két rendkívül fontos dolog jelentését mosta el bennünk. Az egyik
a bűné, a másik a vezeklésé.
A lélekelemzés betegségre változtatta a bűn nevét, amitől azonban a bűn továbbra is köztünk
maradt. Legfeljebb zavarosabban nézünk vele szembe azóta, s a bűnös kevésbé érti, miért
büntetik „betegségéért”. De talán még kétségesebb vállalkozás volt fölszámolni a vezeklés
fogalmát.
…Egyedül Istenben tehetjük jóvá a megváltoztathatatlant, egyedül az
örökkévalóság és létünk örök szintjén mindazt a hibát, mit az idő visszafordíthatatlan síkján
elkövetünk.” (Pilinszky: A nagyböjt)

Ima
Imádkozzunk a rohamosan fogyó kisgyülekezetekért!

Imádkozzunk a lelkileg megfáradt lelkészekért, gondnokokért, presbiterekért és más
gyülekezeti munkatársakért, hogy Isten új utakat, új erőforrásokat mutasson nekik!

Imádkozzunk a Mezőföldi Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!
Imádkozzunk a Kolozsvári Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 17. szombat, 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. (Szela.)
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. (Szela.)
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! (Szela.)

Ige
Járuljunk tehát bizalommal a menny trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet
találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
(Zsid 4,16)

Gondolat
„Borzasztó valóság, de letagadhatatlan, hogy a Sátán minden emberben meg tudja találni
szövetséges társát. Az alacsonyabb ösztönökre épít, melyek minden emberben megvannak.
Valóság, hogy még a legkedvezőbbnek látszó külső helyzet sem mentesíti az embert attól a
lehetőségtől, hogy a gonosz hatalmába sodródjék. Még a tanítványi mivolt sem biztosítja be
az embert az ellen, hogy vigyázatlanságból egészen durva bűnbe süllyedjen. .. Júdás útján
sokan jártak, ki pénzért, ki másért… Uram, egyházad történelme végtelen ismétlődéssel
mutatja, hogy tanácsokban és népgyűlésekben milyen sokszor döntöttek ellened – a Sátán
irányítása mellett. Közben még az is megtörtént, hogy döntésükben Istenre hivatkoztak. ...
Kishitűség fog el Uram, Egyedül maradsz! Nem látod? Valamikor csak úgy áradtak feléd az
emberek. Százak, ezrek, milliók. Át sem tudtam fogni őket a szememmel. És most:
maroknyian vagyunk csak! A többiek elfordultak. Halált kiáltanak Rád! Amit tettél, azt
átkozódva szidják. Uram! Tanítványaiddal együtt én sem értem, hogyan lehetséges, hogy

amerre Te Isten szeretetével arra mindenütt felsorakozik a gonosz romboló akarata…A hűtlen
tanítványi sorstól óvj meg Uram, hogy ne támaszkodjam emberek szövetségére, bármilyen
erősnek látszódjék is az!” (Ordass Lajos)

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.

Imádkozzunk a Tiszán inneni Egyházkerület Abaúji Egyházmegyéjének gyülekezeteiben
élőkért és lelkipásztoraikért!
Imádkozzunk a kárpátaljai Ungi Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 18. 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
Ő így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely
Isten szájából származik.”
(Mt 4,4)

Gondolat
„A természet embere azt keresi, hogyan bizonyítsa be erejét a kalandokban, a harcban, az
ellenséggel való összeütközésben. Ez az élet. Sosem fogod megnyerni az életed, ha nem
kockáztatod. Csak a halál veszélyeztetettségében levő élet lehet győztes. Ez a természet

emberének felfogása. Az erkölcs embere is tudja, hogy csak kipróbált nézetei lehetnek
meggyőzőek és igazak, hogy a jó csak a gonosz által létezhet. Így az erkölcs embere
versenyre akar kelni a gonosszal. Naponkénti imája ez: Vigyél engem a kísértésbe!… A
bibliai értelemben vett kísértésnek éppen az a sajátossága, hogy megrettentésemre minden
erőm ellen szegül!” (D. Bonhoeffer: A kísértés)

Ima
· Teremtő Istenünk, aki megváltottál minket a Te szent Fiad áldozatával, hallgass meg
minket! Nagy szükségünk van arra az erőre, amelyben Szentlelked által részesedhetünk.
Elapadóban van a reménységünk és jó szándékú tenni vágyásunk, hogy megértő fülekre és
nyitott szívre találhatunk egyházi elöljáróinknál és meghallgatást, elfogadást, segítséget
kaphatunk, amikor tiszta szívvel szeretnénk hivatásszolgálatunk terheit egymással megosztani
és egymást megerősíteni a hitben, Irántad való hűségben és szeretetben.
Te magad vagy a szeretet! Legfőbb ajándékodat -az életet- nap mint nap köszönjük Neked.
Add, hogy tovább is adhassuk azt a szeretetet, amelyben Általad részesedhetünk. Add, hogy
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.
A Nagypénteki áldozatra emelve tekintetünket, a Te szent Fiadért kérünk, teremts egységet,
összhangot, békességet és szeretetet, hogy akképp szolgálhassuk egymást, ahogyan arra Te
tanítasz minket. Áldott légy, hogy meghallgatod a fohászunkat, köszönjük a megerősítés
ígéretét, reménységét, bizonyosságát! Egyedül Tiéd a dicsőség, most és mindörökké. Ámen.
Imádkozzunk a Kárpát-medencei magyar reformátusságért és a Kárpát-medencében élő
nem-magyar református gyülekezetekben élőkért, az Ondava-Hernádi és Nagymihályi
szlovák egyházmegyékért, a horvát, német, cseh és angol nyelvű gyülekezetekért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 19. 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
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
(1 Jn 3,8b)

Gondolat
„Szenvedésedet, halálodat sokszor megjelentettem Uram azoknak, akik hozzád egészen közel
állottak. Fülük hallotta a hangot, de lelkük nem értette a szó tartalmát… Evangéliumod igéjét
a földön sokszor tolmácsolták úgy, hogy az emberek megcsalódtak a szóban. A
keresztyénséget „valamivé” „üggyé”, „dologgá” tették, és pufogó szónál egyéb nem maradt…
aztán a Te evangéliumodat félrelökték, és más-más érdekektől hajtva toborozták az embereket
zászlóik alá. Hol a test bőrszínre, hol a nyelv, hol a földrajzi terület, hol pedig a társadalmi
osztály volt a jelszó, melyet zászlóikra írtak. Közben állandóan beszéltek a testvériségről.
Talán soha annyiszor nem emlegették, mint éppen ma. …És ma, Uram, ezen az úton eljutott a
világ egészen a csődig… A riasztó jeleket ne engedd annyira elhatalmasodni rajtam, hogy
megvakuljak. Mert azt is észrevettem, hogy a végzetes széthúzással szemben az emberek
lelkében elevenen ég az egymásra találás vágya. …A Te asztalodnál egyaránt mindenki
számára van hely.” (Ordass Lajos)

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.

Imádkozzunk a Békési Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!
Imádkozzunk a Zilahi Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 20. 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
Mezítelen jöttem ki anyám méhéből,
mezítelen is megyek el.
Az Úr adta, az Úr vette el.
Áldott legyen az Úr neve!
(Jób 1, 21)

Gondolat
„A kísértés hirtelen kapja el a kegyes embert… abban az órában, amikor a legkevésbé várja...
Hirtelen vettetik szívembe a kétségbeesés magja, hirtelen minden bizonytalanná válik,
tetteimnek nincs többé értelme. Hirtelen rég elmúlt bűnök életre kelnek bennem, mintha ma
történtek volna, kínoznak és elítélnek. Szívem megtelik hirtelen mélységes szomorúsággal…
Ez a sötétség órája, amelyben védtelen prédája vagyok a Sátánnak... Krisztus, aki mindennél
jobban megkísértetett, arra hív minket, hogy imádkozzunk az isteni végzet ellen. Ne
nyugodjunk bele sztoikusan abba, hogy a kísértésnek ki vagyunk szolgáltatva… hanem
meneküljünk az isteni szabadságba, ahol Isten az ördögöt a lába alá veti. (D. Bonhoeffer: A
kísértés)

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! Ámen.

Imádkozzunk a Felvidéken lévő Abaúj-Tornai Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 21. 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
Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!
(1 Kor 10,12)

Gondolat
Fiam, amíg a földön élsz, sosem vagy biztonságban, utolsó leheletedig kezed ügyében kell
tartanod a Lélek fegyvereit... Ha szíved belém nem gyökerezteted, egyetlen eltökéléssel, hogy
értem mindent elviselsz, bizony, ki nem bírod a heves ostromot, s a szentek diadalkoszorúját
el nem nyerheted... Ha a földi életben nyugalmat keresel, hogyan juthatnál az örök
nyugalomra. Ne sok nyugalomra készülj itt, hanem sok türelemre. (Kempis T.: Krisztus
követése)

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.

Imádkozzunk a
lelkipásztoraikért!

Bács-Kiskunsági

Egyházmegye

gyülekezeteiben

Imádkozzunk a Brassói Egyházmegye területén élő reformátusokért!

élőkért

és

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 22. 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
Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök,
és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. (Jak 4,8)

Gondolat
„Sokan sürögnek Jézus körül, akik szeretik az ő mennyei országát, kevesen, akik keresztje alá
hajtják vállukat.
Sokan vannak, akik
megpróbáltatásból.

vágyakoznak

vigasztalására,

de

kevesen

kérnek

részt

Lakomájában sokan mellé ülnek, böjtjét kevesen vállalják.
Arra mindenki vágyakozik, hogy vele örvendezzék, kevesen akarnak valamit szenvedni érte.
Sokan követik Jézust a kenyértörésig, de kevesen isszák ki vele a szenvedés kelyhét.

a

Sokan áldják a csodáit, kevesen követik a kereszt gyalázatáig.”
(Kempis Tamás: Krisztus követése)

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, akik úgy érzik, elhordozhatatlan
terhek nyomják a vállukat.
Imádkozzunk a
reformátusokért!

királyhágómelléki

Nagybányai

Egyházmegye

területén

élő

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 23. 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. (Szela.)
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
Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.
(Zsid 2, 18)

Gondolat
„Jézus Krisztus megkísértésével végéhez ért Ádám kísértése. Ahogyan Ádám kísértésében
minden test elbukott, éppúgy Jézus Krisztus megkísértésében megszabadult a Sátán hatalma
alól... A mi testünk, vagyis mi magunk is győztünk Jézus Krisztus kísértésében. Ezért
imádkozhatunk így: Nézz Fiad, Jézus Krisztus kísértésére, és ne vígy minket a kísértésbe...
Ettől fogva nem mi esünk kísértésbe, hanem minden kísértés Jézus Krisztus kísértésévé válik
tagjaiban, a gyülekezetben.” (Dietrich Bonhoeffer: A kísértés)

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.
Imádkozzunk az Őrségi Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!
Imádkozzunk a Nagyenyedi Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 24. 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
És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből; az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a
kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, megkötözte ezer
esztendőre.
(Jel 20,1-2)

Gondolat
„Nem vesszük figyelembe az emberi viszálykodásokat, mert nem a viták eredményeként
lettünk hívők, hanem azon isteni igék tettek azzá, amelyeket a szent apostolok közvetítésével
kaptunk, akik tanúsították, hogy látták Urunk dicsőségét, mely fenségesebb volt az emberi

természetnél, és a tanúságtétel alapján, melyet a mennyből hallottak, és hirdették az egész
világnak, hogy az Ige tetté lett... Ezért ha az élet és a Megváltás Isten műve, akkor az is az
övé, hogy megszabadítja a világot… Az Ő Atyjának, Neki és Szentléleknek dicsőség és hála
és fenség, most és mindenkor és örökkön örökké.” (Athanasios: Értekezés a hitről)

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

Imádkozzunk a Tiszántúli Egyházkerülethez tartozó Bihari Egyházmegye gyülekezeteiben
élőkért és lelkipásztoraikért!
Imádkozzunk a Vajdaságban lévő Bánáti Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 25. 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
De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a
megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot.
(Róm 5,3)

Gondolat
„Szent Dasziosz vértanúsága (Diokletianus uralkodása alatt): Bassus parancsnok így szólt:
Íme, időt kapsz a meggondolásra, hogy magadban megfontold, tudnál-e velünk tisztességesen
élni? A boldog Dasziosz ezt válaszolta: Mi szükség a haladékra? Én már kinyilvánítottam
szándékomat és elhatározásomat, amikor megmondtam, te pedig tedd, amit akarsz, mert én
keresztény vagyok. Íme, köpök császáraidra és dicsőségükre, utálom azt, mert miután

megválok majd ettől az élettől, majd azt a másikat tudom élni… Ha erősen és állhatatosan
kitartok, megmaradok e hitvallás mellett. Akkor Bassus parancsnok számos kínzásnak vetette
alá, majd kimondta az ítéletet, fejét kell venni.”

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.
Könyörülj rajtunk, Urunk.
Ámen.

Imádkozzunk a Kárpát-medencei magyar reformátusságért és a Kárpát-medencén kívül
élő magyar reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 26. 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
Ezt mondja az Úr: Állj az Úr házának udvarába, és szólj mindazokhoz, akik Júda városaiból
eljönnek leborulni az Úr házába. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy
szót se végy el belőle!
(Jer 26,2)

Gondolat
Jézus Krisztus, Te légy a hűség ingatag jellemvonásaimban!
Te légy a figyelem szétfolyó létemben!
Te légy a fölneszelés hangszigetelt lelkemben!
Te légy a szabadság posványos életemben
Te légy a szeretet magam körül forgó lényemben.
Te légy az előrelépés egyhelyben topogásomban!
Te légy a szelíd megbocsátás vad vádjaimban!
Te légy a kitartás összecsuklásomban!

Te légy a minden az én semmimben. (Jozef A.: Pilz)

Ima
Urunk vigyázz azokra a lelkészekre, 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!

Imádkozzunk a Budapest-Déli Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!
Imádkozzunk Sepsi Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 27. 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. (Szela.)

Ige
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” Ésaiás 43,1

Gondolat
„Aki megcsókolta Isten bűntető vesszejét, csak az csókolhatja meg az ő bűnbocsátó, atyai
kezét. Minden földi reménységnek el kell oszlani, hogy feltámadjon az isteni reménység.
Lábunk alatt miden kősziklának el kell mállani, hogy mi fenntartás nélkül az isteni kegyelem
tengerébe vessük magunkat. Teljesen elhagyatottnak kell lennünk, hogy a nagy pusztaságban
találkozhassunk Jézussal, a bűnösök barátjával.” Ravasz László Gondolatok, Bp. 1996-50.ol.

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.

Imádkozzunk a Királyhágómelléki Egyházkerületben lévő Szatmári Egyházmegye
területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. február 28. 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
Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára! Víz fakad belőle, és ihat a nép.
Mózes így cselekedett Izráel vénei előtt. (2Móz 17,6)

Gondolat
„Amíg a tanítványok a földön vannak, nem kell szégyenkezniük, hogy mennyei Atyjuktól
kérjék a földi élet javait. Aki a földön élő embereket teremtette, megtartani és óvni akarja
testüket. Nem akarja, hogy alkotását megvessék. Közös kenyér az, amit a tanítványok kérnek.
Senkinek nem csak a maga számára kell megkapnia. Azt is kérik, hogy Isten a földön élő
minden gyermekének megadja a napi kenyeret, mert test szerint testvéreik ők. A tanítványok
tudják, hogy a földből növő kenyér felülről jön. Egyedül Isten ajándéka. Ezért nem magukhoz
veszik a kenyeret, hanem kérik. Mivel Istentől való kenyér, ezért megkapják. Nem tartalékot
kérnek, hanem Isten napi ajándékát ma, amely által életüket Jézus közösségében tölthetik, és
amely fölött Isten kegyes jóságát dicsérik. ’A mi mindennapi kenyerünket add meg ma’ – ez
a kérés a tanítványok hitének a próbája.” (D. Bonhoeffer: Követés)

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.

Imádkozzunk az erdélyi Erdővidéki Egyházmegye területén élő reformátusokért!
Imádkozzunk a Pápai Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 1. 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
…van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus. (1Jn 2,1b)

Gondolat
„Mert ha valaki látni akarja Istent, aki természeténél fogva láthatatlan, és semmiképpen sem
látható, műveiből fogja fel és ismeri meg. Így, aki értelmével látja Krisztust, legalább testi
cselekedeteiből fogja fel őt, és mérlegelje, vajon Isten vagy ember cselekedetei-e ezek a
tettek? ...csodálja őket, hogy az isteni tulajdonságok ily egyszerű dolgok által nyilatkoztak
meg. És a halál által érkezett el a halhatatlanság mindenkihez, és az Ige megtestesülése által
vált ismertté a mindenkire kiterjedő Gondviselés.”
„Ha valaki a Nap fényét látni akarja, megtörli és megtisztítja szemét, és addig tisztítja, amíg
szinte hasonló lesz ahhoz, ami után vágyódik, hogy a szeme ily módon fénnyé válva lássa a
Nap fényét: avagy ha valaki valamely várost vagy országot kíván látni, a látás kedvéért
odamegy; így, aki fel akarja fogni azoknak gondolatait, akik Istenről beszélnek, előbb
életmódjával meg kell tisztítania és meg kell mosnia lelkét, és meg kell közelítenie a szenteket
azáltal, hogy hozzájuk hasonlóan cselekszik.” (Athanásziosz: Az Ige emberré válásáról)

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.

Imádkozzunk a Pozsonyi Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 2. 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
Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott.

kiáltottam

Istenemhez.

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
…majd ezt mondta nekik: „Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad
be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb
mindnyájatok között, az a nagy.” (Luk 9,48)

Gondolat
„Az alázatos embert Isten védelmezi és megszabadítja: az alázatost szereti és vigasztalja… Az
alázatos előtt fölfedi titkait: gyöngéd hatalommal magához hívja, vonja őt. Ne hidd, hogy
valamire is vitted, ha magad mindenkinél kisebbnek nem gondolod… Ne sokat latolgasd, ki
van veled és ki ellened. Azon légy, azzal törődj, hogy Isten veled legyen mindenben, amit
teszel. Legyen tiszta lelkiismereted, akkor Isten lesz erős védelmeződ. Márpedig, akit Isten
segíteni akar, annak nem árthat senki gonoszsága.” (Kempis Tamás: Krisztus követése)

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!

Imádkozzunk a Borsod-Gömöri Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!
Imádkozzunk a Kolozsvár-Külső Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 3. 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
…azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett
engem, és önmagát adta értem. (Gal 2,20b)

Gondolat
„Ha majd teljes mivoltommal hozzád ragaszkodom, nem tép többé sem fáradtság, sem
fájdalom. Élő lesz életem, és majd egészen veled töltőzik. Fölemeled, akit betöltesz, és mert
egészen nem töltőztem még veled, önmagamnak is terhére vagyok. Csatáznak siralmat
érdemlő örömeimmel örömre méltó fájdalmaim, s nem tudom melyik félen lesz majd a
győzelem. Jaj, nekem, Uram, könyörülj meg rajtam!” (Augustinus: Vallomások XXVIII.)

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.

Imádkozzunk a Csongrádi Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!
Imádkozzunk a Burgenlandban (Várvidéken) élő minden magyar anyanyelvű testvérért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 4. 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
Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban.
(Ef 5,8a)

Gondolat
„Az evangélium semmiképpen sem erkölcsi kódex. Ugyanakkor nem a bűnöket rendszerező
büntetőkönyv, hasonlóképpen nem anarchista röpirat. Kulcsát abban az új látomásban kell
keresnünk, amit Jézus az egységről tanított. Ez a forró fészek, Isten centruma, minden ember
és minden teremtmény közös hazája, olvasztótégelye, a szeretet, a megbocsátás és a tökéletes
szabadság jegyében. Olyan kohó, amelyben természetszerűleg minden megkülönböztetés,
besorolás értelmét veszíti, de nem is zűrzavar, hanem mindkettőnek: az erkölcsi
rendszerezésnek és az erkölcsi anarchiának egyszerre való meghaladása.” (Pilinszky 1972)

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.

Imádkozzunk a Kárpát-medencei magyar református ifjúságért, és azokért, akik ebben az
imaközösségben részt vesznek!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 5. 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,

49,10 még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt.
49,11 Pedig meglátja! Meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, és másokra
hagyják vagyonukat.
49,12 Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, lakásuk nemzedékről nemzedékre,
földeket neveznek el róluk.
49,13 De a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak.
49,14 Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, akiknek tetszik beszédük. (Szela.)
49,15 Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. Alakjuk eltűnik a
holtak hazájában, nem lesz lakásuk. Reggelre a becsületesek uralkodnak.
49,16 De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. (Szela.)

Ige
Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. (Luk
14,33)

Gondolat
„Engem nem idegen vas kötözött bilincsbe, hanem a saját akaratom vasa. Az ördög
akaratomra kulcsolta karmait, láncot kovácsolt belőle. És mert a szokásnak nem szegültem
ellene, végül szükségszerűséggé változott. Gyűrűk módján fonódtak ezek egymásba. Bennük
a kegyetlen szolgaságot nyögtem. A bennem már-már sarjadozó akarás, hogy imádjalak és
élvezésedre törekedjek, Istenem, egyedül biztos örömem, a szokástól immár megcsontosodott
régi akarat megtöréséhez nem volt elég erős. Így azután ez a két akaratom, a régi és az új, a
testiségbe tapadó és a lelket ébresztgető, harcoltak egymás ellen, de szétforgácsolta lelkemet
ez a küzdelem. (Augustinus: Vallomások V.)

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 a pénz
lenne minden.
Azokért is könyörgünk, akik kevés pénz fölött rendelkeznek. Ők se tegyenek úgy, mintha a
pénz lenne minden.
Vizsgálj meg minket, Urunk. Ne csak a szavainkat, hanem a döntéseinket. Tisztíts meg
minket, és vezess a lemondás ösvényén.
Ámen.

Imádkozzunk az Aradi Egyházmegye területén élő reformátusokért!
Imádkozzunk a
lelkipásztoraikért!

Budapest-Északi

Egyházmegye

gyülekezeteiben

élőkért

és

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 6. 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
Ha vétkeztem, mit követtem el ellened, emberek őrzője? (Jób 7,20a)

Gondolat
„…Isten megszánta az embert, s megtörte a bűn és bűntudat feloldhatatlan körforgását. Erre
egyedül a megtestesült és isteni ártatlanság vállalkozhatott… ’Eredjetek békével’ – semmi
nem fejezi ki valóságosabban Isten irgalmát és bocsánatát a bűnre, közönyre és
kétségbeesésre ítélt ember számára ezeknél a gyönyörű s az evangéliumban örökösen
visszatérő szavaknál. Hogy mit jelent a bűnök isteni tehervállalása, ahhoz elég a görög
sorstragédiák gyötrelmes mechanizmusára gondolnunk, ahol is a katarzis az egyetlen
pislákoló világosság. Ehelyett kaptuk mi a Bárány békéjét, mindenkinek szóló vigaszát és
meghívását. A béke, ilyen értelemben, a megváltás valóságának kulcsszava. Tökéletesen
ingyenes, amiért is egyedül azzal vásárolhatjuk meg, hogy elfogadjuk.” (Pilinszky 1968)

Ima
Imádkozunk a házasságokért! A lelkészek 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! Ámen.

Imádkozzunk a felvidéki Barsi Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 7. 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
Aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel a Krisztuséi vagytok, bizony,
mondom néktek, hogy el nem marad a jutalma. (Mk 9,41)

Gondolat
„Vagy azért szeretjük Istent, mert remélünk tőle valamit, vagy azért remélünk benne, mert
tudjuk, hogy szeret. Előfordul, hogy az előbbifajta remény jelenik meg először, majd átalakul
a másikba. A remény és a szeretet szorosan együtthatva munkálkodik bennünk... és
mindkettő Istenben nyugszik el. Szeretetén kívül ne reméljünk semmi mást az Úrtól, vessük
minden reményünket az ő szeretetébe. Ez a remény olyan biztos, mint maga az Isten... Ez a
remény azért keresi a szeretetet, mert már rátalált... Úgy utazik az Ég felé, hogy homályosan
sejti: már meg is érkezett.” (Thomas Merton: Senki sem sziget)

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!
Istenünk, egy test tagjaiként együtt kérjük segítségedet azokért a lelkészcsaládokért, akik
egzisztenciális kiszolgáltatottságban élnek. Add, hogy megbecsüljük egymást! Ámen

Imádkozzunk a Tordai Egyházmegye területén élő reformátusokért!
Imádkozzunk a Debreceni Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 8. 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
Még mindig olyan keményszívűek vagytok? Van szemetek és mégsem láttok, fületek is van
és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek? (Mk 8,17c-18)

Gondolat
„Lelkemet kell fölemelnem hozzá. Túlhaladok erőmön, mely által testemhez kötődöm, és
élettel töltöm el. Nem ezzel az erővel lelem meg Istenemet, hiszen akkor meglelné őt a ló és
az öszvér is, pedig értelmük nincsen, csupán testet elevenítő erejük. Van más erő is. Vele nem
csupán megelevenítem, de érzővé teszem az Úrtól alkotott testemet. Szememnek parancsot
adott: ne halljon. Fülemnek: ne lásson. Amannak parancsolta, lássak vele, és emennek, hogy
halljak. És egyenkint megjelölte egyéb érzékeim székhelyét és föladatát is… Éppoly régi,
mint örökkön új Szépség, s későn gyulladt fel szereteted bennem. Íme belül voltál, s én kívül
kerestelek. Szépséges világodnak én rútságommal rohantam neki... Hívtál, kiáltottál és
összetörted süketségemet. Fölcsillámlottál, sugarad rám özönlött, és mesze űzted vakságomat
is. Illatoztál, én lélegzetet vettem és már lihegek feléd. Megízleltelek, már éhezek rád és
szomjúhozlak téged. Érintettelek és békességedre fölgyulladt a vágyam.” (Augustinus:
Vallomások XXVIII.)

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

Imádkozunk, Istenünk, a református egyház és az összmagyarság egységéért! Ámen.
Imádkozzunk a Horvátországban élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 9. 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
…és aki nem veszi föl keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. (Mt 10,38)

Gondolat
„Járj, amerre akarsz, keresd, ami csak eszedbe ötlik, sem fönt magasztosabbat, sem lent
biztonságosabbat, nem találsz a szent kereszt útjánál. Intézz és rendezz mindent akaratod
szerint, csak azt találod mindenütt, hogy valamit tűrnöd is kell, ha tetszik, ha nem, s így a
keresztet mindig fölleled... Mert hol testi fájdalmat érzel, hol lelkedben kell belső háborgást
viselned. Néha Isten hagy el, máskor felebarátod vet próbára, s ami a legrosszabb, sokszor
magad terhére leszel, mert Isten azt akarja … hogy magadat egészen vesd neki alá. A kereszt
tehát mindig készen van, mindenütt vár téged. Nem futhatsz el előle, bárhová szaladj... Ha
örömest hordozod a keresztet, ő hordoz téged.” (Kempis T.: Krisztus követése)

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.

Imádkozzunk a Délpesti Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!
Imádkozzunk a Felvidéki Egyházkerületben lévő Ungi Egyházmegye területén élő
reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 10. 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
Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt. (Luk 17,33)

Gondolat

„Önmegtagadásunk terméketlen és oktalan akkor, ha helytelen megfontolásból, vagy ami még
rosszabb, komoly ok nélkül gyakoroljuk. Igaz ugyan, hogy önmegtagadásunk segítségével
juthatunk el Isten helyes megismerésére, másfelől viszont ahhoz, hogy önmegtagadásunk
értelmes legyen, már kell, legyen valami sejtelmünk Istenről és a vele való kapcsolatról.
Önmegtagadásunk csak úgy lehet értelmes, ha alázatos… Ha azért tagadjuk meg magunkat,
hogy jobbnak tarthassuk másoknál, akkor mindez hiúsággá válik. Lemondásunk még azzal
sem érheti be, hogy értelmes és alázatos. Természetfölöttivé kell lennie. Ne pusztán a saját
erkölcsi tökéletesedésünkért tegyünk, vagy akár a közösségért, hanem Istenért.” (Thomas
Merton: Senki sem sziget)

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. Ámen.

Imádkozzunk a Somogyi Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!
Imádkozzunk az erdélyi Görgényi Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 11. 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
Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha
valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. (Jn 12,26)

Gondolat
„Jézus mögött menni – üres, tartalmatlan beszéd. Ez valóban nem olyan életprogram,
amelynek megvalósítása értelmesnek tűnhet. Nem olyan cél, eszmény, amelyre törekedni
kellene. Emberi vélemény szerint semmiképpen sem olyan dolog, amiért érdemes lenne
bármit, különösen magát bevetnie. És mi történik? ... A hidak felszedve, egyszerűen csak
előre lehet mennie. Az ember elhívást kap, és ki kell lépnie eddigi életéből.” (Bonhoeffer:
Követés)

Ima
Urunk,

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

Imádkozunk a Kárpát-medencei missziókért, az iszákos-, drog-, hajléktalan és mindenféle
bajokban élők között végzett szolgálatokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 12. 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
Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr, már negyven esztendeje a
pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben:
megtartod-e parancsolatait, vagy sem? (5Móz 8,2)

Gondolat
„Követni, azt jelenti, lépéseket tenni. Már a hívásra megtett első lépés elválasztja a követőt
eddigi életétől. Maga a követésre hívás teremt azonnal új helyzetet. Kizárt dolog a régi
helyzetben maradni és úgy követni... Az első lépések állítják a követőt abba a helyzetbe, hogy
hinni tudjon. Ha nem követ, hátramarad, így nem tanul meg hinni. Abba a helyzetbe kellett
lépnie, amiben először lehet hívővé… Az első lépés nélkül hamis rajongássá válik minden
állítólagos követés. Veszélyes dolog megkülönböztetni azt a helyzetet, amelyben lehetséges a
hit az olyantól, amelyben nem lehetséges… sohasem magában a helyzetben van vagy
ismerhető fel az, hogy milyen természetű. Egyedül Jézus Krisztus hívása teszi olyan helyzetté,
amelyben lehetséges a hit. A követés nem az ember ajánlata.” (Bonhoeffer: Követés)

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!

Imádkozunk az Erdélyi Egyházkerületben lévő Kézdi-Orbai Egyházmegye területén élő
reformátusokért.
Imádkozunk az Egervölgyi Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért.

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 13. 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
Hát én hogy válaszolhatnék neki, hogy válogathatnám meg szavaimat vele szemben?
Mert ő nem ember, mint én, akinek azt felelhetném: Menjünk törvénybe egymással!
(Jób 9,14 és 32)

Gondolat
„Milyen nehéz, mennyire lehetetlen kifürkészni itt a földön Isten útjait! Mindennap láthatjuk,
hogy a bűnösök nem nyerik el a büntetésüket, de még ennél is zavarba ejtőbb az ártatlanok
szenvedése. Isten minden ítélet jogát fönntartja a maga számára. És így is van ez jól, mivel
ember fölött ember soha, egyedül Isten ítélhet, egyedül ő, aki a szívekben olvas. De ha a bűn
és büntetés összefüggése a szenvedéssel ily mértékben isteni titok, mit is gondolhatunk az
ítélkező emberről? Arról, aki például ilyesféléket beszél: Ennek az embernek nem lesz jó
vége. Először is meg kell mondani, hogy az ilyenféle beszédnek semmi értelme sincsen.
Azután meg kell neki mutatnunk, egyszerűen meg kell mutatnunk Jézust a keresztfán. Ő is
rosszul végezte? S a kórházakban és háborúkban pusztuló gyerekek és csecsemők szenvedése
ugyan mire bizonyíték? ... A föltétlen szeretetnek belső béke és szabadság a neve. Vele
ellentétben: az ítélkező ember haragban él és zűrzavaros indulatokat áraszt.” (Pilinszky: 1978)

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.

Imádkozunk a Nagykárolyi Református Egyházmegye területén élő reformátusokért és nem
reformátusokért, magyar véreinkért és a nem magyarokért is.

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 14. 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
„…megsanyargatom és szolgálatra alkalmassá teszem a testemet.” (1Kor 9,27)

Gondolat
„Ha úgy érezzük, hogy Jézus- hiányunk van, nincs velünk az Úr Jézus helyén üresség van a
szívük, lelkünk, lényük mélyén: akkor imádkozzunk és böjtöljünk! ”
„… Barátkozzunk meg a böjttel! Tisztogassuk meg a Szentlélek ránk bízott templomát, a
testünket is. Merjünk egyszer-egyszer böjti napot tartani, kenyéren és vízen, és akkor
megtapasztaljuk, milyen hasznos az a testünknek, lelkünknek, szellemünknek is. ” (Gyökössy
Endre)

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.

Imádkozunk a Tiszántúli kerület Szatmári Egyházmegyéjéért.

Imádkozunk a kibővített Maros-Mezőségi Egyházmegye gyülekezeteiért.

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 15. 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
…mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a
láthatatlanok pedig örökkévalók. (2 Kor 4,18)

Gondolat
„Nos, ti pogányok, azt hiszitek, hogy a keresztények, akiknek megmarad az örök világosság
öröme, érzik a börtön kínjait és félnek a világ sötétségétől? Az a lélek, amely az eljövendő
kegyelem bizakodó reményében a szívében már az eget öleli magához, nem törődik
szenvedéseivel. Tikos és rejtett kínzó helyeket kerestek számunkra, barlangok mély
homályát, sötét házak borzalmait, az Istenben bízók számára azonban nincs kietlen hely,

semmilyen időt nem érzenek szomorúnak. S valóban, Marianus, amikor testének megkínzása
után pihent, mély álomba merült, ébredés után ő maga mondotta el: testvérek, láttam egy
dicső, igen fényes bírói széket... akkor Cyprianus a kút káváján álló kupát megfogta, s
ahogyan a szomjazók szokták, a kupát a forrásból merített vízzel megtöltötte, merített, majd
ismét megtöltötte, nekem nyújtotta, én nagy élvezettel ittam. Amikor hálát adtam az Istennek,
felébredtem.” (Marianus szenvedés)

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.

Imádkozunk a Felvidéki Egyházkerületben lévő Zempléni Egyházmegye területén élő
reformátusokért.

Könyörögjünk a reménytelenségben élőkért, akik a halál gondolatával ébrednek. Imádkozunk,
hogy az öngyilkosok hozzátartozói megtapasztalják életadó kegyelmedet. Könyörgünk, hogy
a környezetük ne megbélyegezze, hanem támogassa őket, és figyeljen bizonyságtételükre.

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 16. 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
Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. (Jn
10,17)

Gondolat
„Kértem erőt, hogy többet tudjak megvalósítani. Kértem egészséget, hogy nagyobb legyen az
elvégzett munka. Kértem gazdagságot, hogy magamat és másokat boldoggá tegyem vele.
Kértem hatalmat és tekintélyt, hogy ennek birtokában az emberekkel emberhez méltóan
tudjak bánni. Mindent kértem, hogy örömöm teljék az életben. Nem kaptam semmit, amit
kértem, és mégis többet kaptam, mint amennyit reméltem.” (Ismeretlen szerző)

Ima
Mindenható Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban!
Hála telt szívvel mondunk köszönetet, életünkért, családunkért,
gyülekezeteinkért, szűkebb és tágabb hazánkért, honfitársainkért.

egyházunkért,

Köszönjük Uram a Te dicsőséges, mindenható szeretetedet, amivel körülveszel és megőrzöl
minket naponta.
Imádságos lélekkel fordulok Hozzád Uram, hogy kegyelmeddel erősíts meg a továbbiakban
is, hogy Jézus Krisztus munkálkodjon a mi szívünkben és élő hittel, tiszta látással járjunk a
kijelölt úton.
Tudjuk hogy egyedül csak ezen az úton juthatunk el Hozzád.
"Én vagyok az út, az igazság és az élet" (János 14:6)
Drága Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, a Te drága igéd és Lelked által szólíts meg
minket ebben a böjti időszakban, hogy lélekben méltóképpen megtisztulhassunk és a Te szent
igédre befogadhatók lehessünk.
Áldunk és magasztalunk Uram azért, hogy megtörténjen bennünk a változás és Szent Lelked
kimunkálja azt, hogy a rossztól elforduljunk és egyedül a Te akaratodat, az igaz szeretetedet
helyezzük előtérbe.
Felséges Istenünk, imádkozom Hozzád mindazokért az emberekért, akik valamiben szükséget
szenvednek, szegények, elesettek, betegek, idősek, gyászolók, egyedül maradtak, mert ők
egyedül csak a Te véghetetlen kegyelmedre és szeretetedre számíthatnak.
Kérlek Uram vedd őket a Te pártfogásodba,Te légy a vigasztalójuk és segítségük.
Imádságban fordulok Hozzád, Kegyelmes Istenem a lelkipásztorokért, mert Ők azok, akik a
Te anyaszentegyházadban az élő hitet hirdetik és nagyon fontos, hogy megújulást, ébredést
hozzanak a megfásult gyülekezetekben.
Lelkipásztorok is „emberből" vannak, tehát szükséges, hogy naponként megerősítsd őket,
hogy kitartással, megújulással végezhessék lelki munkájukat.
Elöljáróinkért, egyházi és világi vezetőinkért imádkozom, kérlek, Uram adj bölcsességet,
tisztességet és alázatos szerénységet részükre és a hatalom elnyerése a szolgálat elnyerését
jelentse a munkálkodásukban.
Végezetül Uram, az Úr Jézusért kérlek, hallgasd meg imádkozásomat és légy velünk, a Téged
szolgálókkal és a Téged keresőkkel egyaránt.

Imádkozunk a különböző felekezetek közötti őszinte párbeszédért; annak felismeréséért, hogy
az egység Isten akarata, és a mi feladatunk.

Imádkozunk a Vajdaságban lévő Bácskai Egyházmegye területén élő reformátusokért.
Imádkozunk az Északpesti Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért.

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 17. 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
Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem,
azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat." (Jn
14,21)

Gondolat
„Irgalmad fölségében van csupán minden reménységem. Add, amit parancsolsz, és
parancsold, amit akarsz. Megtartóztatást parancsolsz nekünk. De mivel láttam – mondja az
írásban valaki -, hogy nem juthatok egyébként birtokába, mint csak ha az Isten megadja, és
már az is bölcsesség volt: tudni, hogy az kinek az adománya. A megtartóztatás ugyanis
összegyűjt és egybeforraszt minket, mert egységünkből olyan sokfelé csapongunk szanaszét.
Kevésbé szeret téged, aki veled együtt valamit szeret, amit nem miattad szeret. Ó mindörökre
lángoló szeretet, nem alszik el sohasem tüzed! Ó szeretet! Ó, gyújts föl engem, Istenem!
Parancsold a megtartóztatást; add, amit parancsolsz, és kívánd tőlem, amit csak akarsz.”
(Augustinus: Vallomások)

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!
Ámen.

Imádkozzunk a Hajdúvidéki Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!
Imádkozunk az erdélyi Hunyadi Egyházmegye területén élő reformátusokért.

Imádkozunk a lelkipásztorok közötti békességért, hogy mindegyikük próbálja az egységet
munkálni, és nem személyes érdekeit követni.

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 18. 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
Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet… (Zsid 5,8)

Gondolat
„Fiam, aki magát az engedelmesség alól ki akarja vonni, a kegyelemből vonja ki. És aki saját
tulajdon szerzésére törekszik, elveszíti a közösben való részesedést… Tanulj meg szót
fogadni, por, tanulj megalázkodni, por és szemét, szokd meg, hogy mindenkinek lába alá való
vagy. Tanuld megtörni saját akaratodat és vállalni bármi alárendeltséget! Gerjedj fel önmagad
ellen, ne tűrd, hogy gőg pöffeszkedjék benned, hanem mutatkozzál olyan alacsonynak és
csekélynek, hogy mindenki rajtad járhasson… Mit hozhatsz fel védelmedül, ha gyaláznak? Te
hányszor megsértetted Istent... de irgalmas szemmel pillantottam rád, mert drága volt lelked
előttem. Ismerd hát el szeretetemet… és türelemmel fogadd el azt is, ha megvetésben van
részed.” (Kempis T.: Krisztus követése)

Ima

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!

Imádkozunk az Amerikában, Ausztráliában, Nyugat- Európában és szerte a világon élő
református, magyar emberekért!

Imádkozunk a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatért

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 19. 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
Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él,
hogy esedezzék értük. (Zsid 7,25)

Gondolat
„Minden kísértés Jézus Krisztusé, és minden győzelem is Jézus Krisztusé. Minden kísértés a
legmélyebb magányba vezeti a hívőt, ahol elhagyatva áll mind emberek, mind Isten nélkül De
ebben a magányban megtalálja Jézus Krisztust, az embert és az Istent. Krisztus vére, Krisztus
példája, Krisztus imádsága az erő és a segítség számára. A Jelenések könyve ezt mondja:
Győztek a Bárány vére által... Jézus Krisztus alakja jelenik meg, őt kell figyelnünk a kísértés
idején. Az ő szenvedéseiben látott türelem fogja megölni testünk szenvedésének idején a
kívánságot.” (D.Bonhoeffer: A kísértés).

Ima
Urunk,
felidéződnek bennünk élethelyzetek, amikor elborított
összekavarodott minden, nem láttuk, hol a lent és hol a fent.

minket

az

áradat,

amikor

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.
Ámen.

Imádkozunk a Tatai Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért.
Imádkozunk a Máramaros-Ugocsai Egyházmegye területén élő reformátusokért.

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 20. 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
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. (Jób 19,25)

Gondolat
„Jób szenvedésének alapja nem bűnében, hanem igazságában áll. Igazsága, sőt kegyessége
miatt kísértetett meg. Ezért igaza van Jóbnak, hogy szenvedése olyan értelmezése ellen lázad,
mintha az vétkesként sújtotta volna őt. Ehhez azonban nincs joga, amikor nem emberekkel,
hanem Istennel áll szemben. Isten előtt a kegyes, a vétlen elismeri bűnösségét. A keresztyén
ember számára ez azt jelenti, szabad és kell a szenvedés ellen lázadni egészen addig, amíg
ebben az ördög ellen lázad és ártatlanságát védi… De Isten előtt a keresztyén ember
szenvedéseiben felismeri, hogy ítélet alatt áll minden test bűne, az ő testében lakozó is. Így
vezet a szenvedés a bűn felismeréséhez, Istenhez térít.” (D. Bonhoeffer: A Kísértés)

Ima
Imádkozunk a hit-oktatókért! 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!

Imádkozzunk a Dési Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 21. 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
Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt
elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.
(Zsid 9,15)

Gondolat
„Az evangéliumban Jézus újra és újra az egységről beszél, az egységről, amiben szívünk
megnyugodhat, megértésünk kinyújtózhat, és éhségünk jóllakhat végre. Ez az egység azonban
jézusi egység. Hozzá viszonyítva minden más egység valamelyest szűkösebb, akár a
madárnak a kalitka. A jézusi egység alapvetően szabad, találkozás az abszolút
intelligenciával, ellenállhatatlan szeretettel. Ennek nem ellentétpárja, csupán papíron: a világ
szenvedélyes lebontása, a „semmi” megkísértése és megkívánása… hiszen a Kísértő egyben a
fikciók fejedelme is. Amit felkínál, az egyfajta „semmi”, az isteni egység visszája. A két
egység úgy esik egybe, mint a Biblia híres mondata: ’Legyetek olyanok, mint az Isten’.
Látszatra ugyanez volt az ördög bíztató szava a Paradicsomban, s ugyanez Jézusé, amikor a
tökéletességet állította elibénk… Mégis, az egyik meghívás a gőgre, a másik a tökéletes
alázatra.” (Pilinszky 1979)

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.

Imádkozzunk a Tiszáninneni Egyházkerülethez tartozó Zempléni Egyházmegye területén
élő gyülekezetekért és lelkipásztoraikért!
Imádkozunk a felvidéki Komáromi Egyházmegye területén élő reformátusokért.·

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 22. csütörtök, 37. nap
Zsoltár
32,1 Dávid
eltöröltetett.

tanítókölteménye.

Boldog,

akinek

hűtlensége

megbocsáttatott,

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.

vétke

32,4 Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben.
(Szela.)
32,5 Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy
bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. (Szela.)
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. (Szela.)

Ige
…hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. (1 Kor 2,5)

Gondolat
„A természet rendje, hogy minden ember törekszik a tudásra, de mi haszna a tudománynak
Isten félelme nélkül? Bizony többet ér az alázatos földművelő, aki Istennek szolgál, mint a
fölfuvalkodott tudós, aki magáról megfeledkezve az egek forgásán töri a fejét. Aki jól ismeri
magát, belátja, nincs mivel büszkélkednie. S nem leli kedvét az emberek dicséretében… hagyj
fel a tudásnak mértéktelen keresésével, mert az önmagadtól igen messze szakíthat... Hiába a
sok szó, nem tölti be a lelket, az igazi élet viszont békességet szerez a szívnek, a tiszta
lelkiismeret megnöveli az Istenbe vetett bizalmat.” (Kempis T.: Krisztus követése)

Ima

Imádkozunk, hogy a mélyülő lelki válságból vezesd, ki, Urunk, református népünket!
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!
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! Ámen.

Imádkozzunk a Szilágysomlyói Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 23. 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
Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült.
(Zsid 10,12)

Gondolat
„Mi szennyesek vagyunk, (a csaló) maszatos Egyszóval lompos. Mit kívánhatnék neki, hogy
legyen forró. Vagy legyen hideg. De ő hozzászokott a langyossághoz… Ahogy öregszem,
élesedik a szemem. Nem csoda, hogy keveset olvasok. A bűnt, a csalást megértem. De a
csalást a szavakban? Ott, azon a szinten, ahol a bűnös valamiképpen megfürödhet,
megfürödne a szókimondás kései, de sose késő forrásvizében? Aki ugyanis a szavakban csal,
nem az életet sikkasztja, sinkófálja el, hanem a vallomás lehetőségét, azt a pillanatot,
amelyben még a vesztőhely is kisimulhat, mint egy szeretett arc, amikor megbékélt álomba
hajol. (Pilinszky: 1981)

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.

Imádkozzunk a Nagykunsági Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!
Imádkozzunk a Kalotaszegi Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 24. 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!

41,10 Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem
támadt.
41,11 De te, Uram, légy kegyelmes, segíts fel engem, hadd fizessek meg nekik!
41,12 Abból tudom meg, hogy kedvelsz, ha nem ujjonghat rajtam ellenségem,
41,13 engem pedig megtartasz, mert feddhetetlen vagyok, és színed elé állítasz örökre.
41,14 Áldott az Úr, Izráel Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen. ámen.

Ige
És láttam: íme, a Bárány ott állt a Sion hegyén, és vele száznegyvennégyezren, akiknek a
homlokára az ő neve és Atyjának a neve volt felírva. (Jel 14,1)

Gondolat
„Az evangéliumban Jézus újra és újra az egységről beszél, az egységről, amiben szívünk
megnyugodhat, megértésünk kinyújtózhat, és éhségünk jóllakhat végre. Ez az egység azonban
jézusi egység. Hozzá viszonyítva minden más egység valamelyest szűkösebb, akár a
madárnak a kalitka. A jézusi egység alapvetően szabad, találkozás az abszolút
intelligenciával, ellenállhatatlan szeretettel. Ennek nem ellentétpárja, csupán papíron: a világ
szenvedélyes lebontása, a „semmi” megkísértése és megkívánása… hiszen a Kísértő egyben a
fikciók fejedelme is. Amit felkínál, az egyfajta „semmi”, az isteni egység visszája. A két
egység úgy esik egybe, mint a Biblia híres mondata: ’Legyetek olyanok, mint az Isten’.
Látszatra ugyanez volt az ördög bíztató szava a Paradicsomban, s ugyanez Jézusé, amikor a
tökéletességet állította elibénk… Mégis, az egyik meghívás a gőgre, a másik a tökéletes
alázatra.” (Pilinszky 1979)

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. Ámen.

Imádkozunk a szórvány gyülekezetekért, hogy az Úr adjon számukra erőt a próbatételek
elhordozásához. Imádkozzunk azért, hogy Isten formálja a lelkészi közösségeket, teremtsen a
gyülekezetek között is békességet, elfogadást és szeretetet.

Imádkozzunk a Tolnai Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!
Imádkozunk Szlovéniában élő reformátusokért.

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 25. 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
Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. (Fil 2,5)

Gondolat
Lelki életem legfőbb törvényévé… a táplálkozást tette Isten. Ha nem élek rajtam kívül való
eledellel, halhatatlan lelkem elsorvad és a halál martaléka lesz.
Akiben Krisztus lakozik, az éber és vigyázó, nem kevesli az ördög hatalmát, nem bizakodik a
saját erejében, hanem félelemmel és rettegéssel viszi végbe az ő üdvösségét. Vigyáz és
imádkozik, mert ha a lélek kész is, de a test erőtelen.

Ha Jézus lakozik egy szívben, abban a szívben iránta égő buzgóság kél, betölti
jelenvalóságával a lélek minden zegét és zugát, és minden mozdulásában, gondolatában,
érzésében ott van Ő, a Mindenütt-jelenvaló.” (Ravasz László)

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!
• Alázattal kérünk, ahogy a reformátorok csak a hitükben kapott kincsekért éltek, úgy mi is
teljes létünkkel szeressünk Téged!
Megváltó Urunkért, Krisztusért, az egyedüli Útért, kérünk, hallgass meg minket! Ámen.

Imádkozunk a Kárpát-medence minden egyházáért, Krisztus követőiért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 26. 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
Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt
értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róm 5,8)

Gondolat
„A halott Jézus a kereszten iszonyatos erejű tény. Iszonyatos erejű látszat. Szeretet és Igazság,
Isten napfogyatkozása. Mégis úgy kell szemlélnünk, ahogyan van, mivel szemben a
paradicsombelivel, e halott fa halott gyümölcse: a mi igazi élő fánk élő gyümölcse. Ezen túl
erről a fáról szedünk, egyedül ennek a fának a gyümölcsével lehet jóllaknunk... Ahogy egykor
az isteni jászlat pásztorok és királyok vették körül, a kereszt alatt az örök éhség és emberi
szomjúság áll... A tékozló Fiú még élve hazatalálhatott, de ő nem: a szerelmetes Fiú, aki életét
adta mindannyiunkért.” (Pilinszky: 1977)

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!
Alázattal kérünk ,
hogy amiként református hitünk legnagyobbjai vágyakoztak a hitigazságok belső
világosságának megpillantására, úgy mi is meg akarjuk érteni a Tőled kapott mennyei
kincseket, és így mutassuk meg azokat a világnak!
Magáért az Igazságért, a hatalommal tanító Krisztusért kérünk, hallgass meg minket! Ámen.

Imádkozunk a Veszprémi Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért.
Imádkozunk a Gömöri Egyházmegye területén élő reformátusokért.

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 27. 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
Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál.
(Jób 42,2)

Gondolat
„A felebaráti szeretet parancsa és a bosszúállás tilalma kiváltképpen szembetűnik majd abban
az isteni harcban, ami felé haladunk, és amelyben már évek óta részt veszünk, ahol az egyik
oldalon a szeretet, a másik oldalon a gyűlölet harcol. Még nem minden keresztyén tudja
igazán, hogy erre lett elküldve. Közeledik az idő, amelyben mindenki, aki megvallja az Élő
Istent, hitvallása miatt nem csak gyűlölet, de düh tárgya is lesz... Milyen az osztatlan szeretet?
Olyan szeretet, amely nem fordul részrehajlóan csak azokhoz, akik nekünk viszontszeretetet
ajándékoznak... Az ilyen szeretet magától értetődő, természetes, de semmiképpen nem
keresztyéni szeretet... Nem természetes adottságokon belül érvényesül a keresztyénség,
hanem úgy, hogy kilép belőlük és fölébük kerekedik.” (D. Bonhoeffer: Követés)

Ima
Urunk,

most még egyszer felkavarodik minden.
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!
Alázattal kérünk,
hogy mint egykoron, úgy ismét egyszer mi reformátusok lehessünk az erkölcsi komolyság
példái az egyetemes egyházban!
Megváltó Krisztusunkért, aki minden bűnünkért tökéletesen eleget tett, kérünk, hallgass meg
minket! Ámen.

Imádkozunk az Érmelléki Egyházmegye területén élő reformátusokért.

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 28. 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
Eredj, népem, menj be szobádba, és zárd magadra az ajtót!
Mert jön már lakóhelyéről az Úr, hogy megbüntesse bűneikért a föld lakóit. (Ézs 26,20a és
21a)

Gondolat
„Imádkozni és szeretni akkor tanulunk meg, ha az imádkozás lehetetlenné válik, és a szívünk
kővé dermed. Ha sohasem tudtad elengedni magad, akkor nem tudod, hogyan kell imádkozni.
Mert az imádság titka: éhség Isten és az ő látása után, amely sokkal mélyebb rétegekbe
nyúlik, mint az érzések vagy a nyelv birodalma. És az az ember, akit emlékezete és képzelete
haszontalan, vagy éppen gonosz gondolatok és képek tömegével üldöz, néha rákényszerül,
hogy jobban imádkozzék agyonkínzott szíve mélyén… sokkal több hasznod lenne abból, ha
türelmesen ellenállnál a szórakozottságnak és okulnál saját tehetetlenségedből... az imádság
lényege az imádkozni akarás.” (Thomas Merton: Szemlélődés a magányban)

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!
Krisztusért kérünk, akiben élünk, mozgunk és vagyunk, hallgass meg minket!
Ámen.

Imádkozunk a Nyírségi Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért.
Imádkozunk a Küküllői Egyházmegye területén élő reformátusokért.

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 29. 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
Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. (Jn 13,15)

Gondolat
„Az embereknek nem titeket, hanem jócselekedeteiteket kell látniuk… Mely jó cselekedetek
láthatók ebben a világban? Nem lehetnek persze más cselekedetek, mint amelyeket maga
Jézus teremtett a tanítványokban, amikor elhívta őket, amikor keresztje alatt a világ
világosságává tette őket: szegénység, idegenség, szelídség, béketűrés és végül üldözöttség és
elveszettség, mindez egyet jelent: Jézus keresztjének hordozását. A kereszt az a különös
világosság, amely itt fénylik, a tanítványok minden jócselekedete egyedül ezen látható… Ha a
jócselekedetek mindenféle emberi erények lennének, akkor miattuk nem az Atyát, hanem a
tanítványait dicsérnék. Így viszont semmi dicsérnivaló nincsen a keresztet hordozó
tanítványon, a gyülekezeten, amelynek világossága ragyog, amely láthatóan tárul elénk.” (D.
Bonhoeffer: Követés)

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.
Ámen.

Urunk Istenünk, Mennyei Atyánk!
Széthullott közösségként állunk előtted.
Bocsásd meg
• észrevétlenül semmibe hulló emberi kapcsolatainkat;
• hogy ritkán örülünk és sírunk lelkésztársainkkal, annál többször ócsároljuk őket;
• hogy érdektelenül és visszhangtalanul nézzük társaink életének tragikus fordulatait;
• a magukra hagyottan küszködő lelkészek keserűségét, fájdalmát;
• a megaláztatásokat, amelyeket a lelkésznők
szenvednek el – érdemtelen férfiak részéről;

– sokszor különösen áldott eszközeid

• 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!
Alázattal kérjünk,
• ahogy a múltban a lelkészcsaládok létükkel hitre, tisztaságra neveltek, úgy mi is, amit nem tudunk
tanítani szavainkkal és a magunk erkölcsi erejével, arról tegyünk bizonyságot családi életünkkel!
A tanítványai között a legtisztább szeretetet megélhetővé tevő Krisztusért kérünk, hallgass meg
minket. Ámen.

Imádkozunk a Kárpátaljai Egyházkerületben lévő Beregi Egyházmegye területén élő
reformátusokért.

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 30. 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
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította
nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. (2 Kor 5,19)

Gondolat
„A bűn súlyáról elég tudnunk, hogy a Fiúistennek bűneink miatt kellett kereszthalált
szenvednie. Annál meglepőbb Jézus magatartása a bűnös emberrel szemben. Ezért Megváltó a
neve. Magára vette bűneinket, mivel a teremtés, bűnbeesés és megigazulás nagy
misztériumában minden egyéb kevesebb lett volna: az irgalom, a példamutatás is,
egymagában még az Ő határtalan szeretete is. Magára kellett vennie bűneink rettenetes

súlyát, hogy elnéző, megbocsátó, együttérző és szelíd maradhasson, hogy föltétel nélkül
szeressen bennünket, kivétel nélkül mindannyiukat. Ne ámítsuk magunkat: értem és miattam
éppoly súllyal szenvedett, mint azok miatt, akiket ezért vagy azért vétkesebbnek tartunk
önmagunknál. A farizeus imádkozott így, amikor hálát adott Istenének, hogy különb az
elvetemült vámosnál. Jézus óta tudjuk azt, hogy az ilyenféle imádság, hálaadás nem jut el az
Atya fülébe. Jézus alapvetően megváltoztatta a bűnösökkel, mi több, a bűnözőkkel szembeni
vallásos magatartást. S ő megtehette a kopernikuszi fordulatot: mivel csakugyan magára vette
vétkeink tűznehéz ólomingét. Bűneinkben mindig van valami idegen, antagonisztikus,
rajtunk kívüli elem. A bűn bizonyos értelemben a kegyelmet utánozza, ahogyan a részegség
az ihletet, vagy akár a misztikusok elragadtatását. A bűnös, az alvajáró pontosságával és
szinte súlytalanul és mámoros önkívületben cselekszik. Bűnét reálisan csupán annak
elkövetése után éli át, ha ugyan átéli. Egy tehát bizonyos: teljes realitásban az ember bűnét
csak annak elkövetése után éli meg. Jézus – mikor magára vette a világ bűneit, reálisan
magára vette a maguk realitásában, vagyis az elkövetett bűnök egyedül reális súlyában. Így ő,
aki bűntelen volt, az elkövetett bűn súlyát – vagyis a bűn igazi realitását – jobban érezte bárki
bűnösnél.” (Pilinszky 1979)

Ima
Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk!
A Te szavad rossz sáfáraiként állunk előtted
Bocsásd meg
• 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;
• hogy igehirdetőkként sokszor csak a magunk gondolatait akarjuk tekintéllyel felruházni,
kritizálhatatlanná tenni;
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
• amiként magára hagyott nemzetünknek elődeink igehirdetése mutatott jövőt, úgy mi is a
lelki sivárságba jutott emberhez szóló isteni üzenet egészen engedelmes eszközei legyünk!
Az örök igéért, Krisztusért kérünk, hallgass meg minket! Ámen.

Imádkozunk a Vértesaljai Egyházmegyében élő reformátusokért.
Imádkozunk a Temesvári Egyházmegye területén élő reformátusokért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2018. március 10. 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. (Szela.)

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?
(Szela.)
88,12 Beszélnek-e a sírban szeretetedről, hűségedről az enyészet helyén?
88,13 Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén?

Ige
Segítségül hívtam nevedet, Uram, a verem mélyéről. (Jer Sir 3,55)

Gondolat
„Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atyja, aki a mennyet és földet
minden bennük levő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette és örök tanácsa és
gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő Fiáért, Jézus Krisztusért nekem Istenem
és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi
és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt mindazt a rosszat is, amit e siralomvölgyben rám

bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is
akarja cselekedni, mint hűséges Atya.” (Heidelbergi káté)

Ima
Urunk, szavak nélkül vagyunk. Csak átéljük a mélységet.
Veled vagyunk a mélységben - s te mivelünk. Átéljük szereteted kockázatát.
Átéljük a láthatatlan újjá teremtés - a föld mélyében, a sír mélyében teremtesz minket újjá.
Mi most csak vagyunk. Tetszhalottak.
Te élsz. Mindörökké. Ámen.

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
• ne vond vissza a megbízatást, ne vesd el református egyházunkat színed elől!
• tégy mássá, mint vagyunk, mássá, mint a világ körülöttünk, mássá, mint amivé válni
magunktól tudnánk!
• 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!
Alázattal kérünk
• ahogy történetünk legszebb pillanataiban, bennünket látva Krisztust keressék a tekintetek!

Krisztusért kérünk, aki által már most otthonunk van a mennyei hazában.
Ámen.

Imádkozunk a Szabolcs-Beregi Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért.
Imádkozunk a Székelyudvarhelyi Egyházmegye területén élő reformátusokért.

