Böjti imafonal
2022

46 szempont az imádkozáshoz

Alapvetés

Idén maga az imádkozás lesz böjti imádságunk fókusza.
Azért érdemes imádkoznunk, hogy egyre mélyebben kutassunk, egyre
mélységesebb vággyal keressük Istent. Felszínes vágyaink, mint a
hatalomvágy, becsvágy, birtoklási vágy erősen mozgatják gondolatainkat,
cselekedeteinket. De, ha a csöndes imában időt adunk a Léleknek, elvezet
bennünket lelkünknek egy mélyebb térségébe, ahol azzal a szinte
megnevezhetetlen vággyal találkozunk, amely Istenhez vezet bennünket.
E mély vágyunk érzékeléséhez találtunk ihlető gondolatokat Thomas
Keating: Bensőséges kapcsolatban Istennel - Úton a szemlélődő élet felé
(Sarutlan Kármelita Nővérek, 2020.) c. írásában, amelyeket tovább
gondolva, a magunk tapasztalatán átszűrve osztunk most meg az
Imafonalban a Szempont imádságunkhoz cím alatt.
Javasoljuk, hogy az egész böjt alatt, amennyire lehet, a nap egy
meghatározott szakaszában, előre elkészített helyen imádkozzunk.
Legjobb reggel, amikor a gondolatok talán még nem viszik el annyira a
figyelmünket.
Ezért érdemes elkészíteni az ima helyét is.
Legjobb a lakás egy nyugodt sarkában, ahol a körülményekhez képest a
legnagyobb a nyugalom. Jó odatenni a Bibliát, az Imafonalat, egy füzetet
és egy mécsest is. Aki szeretne, odakészíthet egy ikont is. Mindez azt a célt
szolgálja, hogy a figyelmünkkel minél inkább Istennél tudjunk maradni.
Minden napra kapunk egy szempontot az imádsághoz. Ezt a gondolatot
mindig igyekezzünk végig vinni az imánkban, hogy így haladjunk egyre
mélyebbre a szemlélődés útján.
Ne akarj jól imádkozni, csak légy jelen Jézus számára!
Fogadd el a képeket és gondolatokat, amik benned vannak!
Gondolj arra, hogy mindent ajándékba kapsz az imában!
Nézd magad Jézus szemével! Írd le, mit éltél meg!

Legyen ez az imádságod:

Köszönöm, Uram, hogy megértem ezt a napot. Felajánlom neked
az időmet. Kérlek, segíts, hogy most csak rád figyelhessek! Segíts
meglátnom, hogyan maradhatok meg a te szeretetedben! Mutasd
meg, mi a szándékod ma velem!

Hogyan imádkozzunk?
Érdemes egy zsoltár elmondásával kezdeni az imádságot!
Olvasd el a nap elejére feljegyzett Igét!
Olvasd el még egyszer, a szíveddel is!
Engedd, hogy közelebb kerüljön hozzád!
Válaszd ki azt a szót, ami most leginkább kiemelkedik számodra! Írd le ezt
a szót!
Gondolkozz el, mit jelent ma számodra. Hogyan kapcsolódik az Ige
jelenlegi élethelyzetedhez?
Milyen érzést hoz elő belőled?
Figyeld meg, mi mozdul meg benned, a lelkedben, a szívedben!
Miután erre rátekintettél, kezdj el beszélgetni Jézussal az élethelyzetedről,
az érzéseidről, és az Igéről.
Kérdezd meg, mit szeretne, hogy megérts, megérezz, befogadj ebből az
igéből.
Szólítsd meg, és beszélgess Vele – bárhogyan.
Minden zsoltár és Ige valamiképpen kapcsolódik az imádság tanuláshoz.
Az imákat néhány lelkésztársunk írta.
Az Igék az Újfordítású Bibliából vannak.

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 2. szerda, 1. nap
16. Zsoltár
Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem! Ezt mondom az ÚRnak: Te vagy
az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a
dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz
csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem
veszem ajkamra. URam, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben
sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az
URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az ÚRra tekintek
szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong
a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem
engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm
van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

Ige
Ne félj, csak higgy! (Márk 5,36)
Szempont imádságunkhoz
Az ima alapja a bizalom. A negatív istenképeket valahogyan ki kell söpörnünk az
elménkből. Ilyen hamis képeink: Isten olyan, mint egy távirányító, mint egy bíró, aki
csak számon kér, megfigyelő kamerához hasonló stb. Érdemes végig gondolnunk,
mennyi bizalmatlanság és félelem rejtőzik istenképünk mögött.

Imádság
Teremtő Istenem! Ha egy bizalommal teli szívet képzelek el, a Te szíved jut eszembe.
A bennünk-, emberekben-, bennem bízó Isten Szíve. És bár ez most gyönyörködtet, de
máskor még ez is félelmetes tud lenni a számomra. Mennyi helye van bennem a
félelemnek! Még a Veled való kapcsolatomban is, még ennyi év és megtapasztalás után
is! Könyörgöm. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 3. csütörtök, 2. nap
17. Zsoltár
URam, hallgasd meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre! Ügyelj imádságomra, mert
ajkam nem csalárd. Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot.
Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel. Próbára tettél, nem találsz bennem
álnokságot, nem jön ki ilyen a számon. Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre
figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától. Lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, nem
inognak meg lépteim. Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém
füledet, hallgasd meg beszédemet! Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod
azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől. Őrizz engem, mint szemed fényét,
rejts el szárnyaid árnyékába a bűnösök elől, akik erőszakoskodnak velem, halálos
ellenségeim elől, akik körülfognak. Konok szívük elzárkózik, szájuk gőgösen beszél.
Lépten-nyomon körülvesznek, arra igyekeznek, hogy földre terítsenek. Olyanok, mint
a zsákmányra vágyó oroszlán, mint a lesben álló hím oroszlán. Lépj elő, URam! Szállj
szembe vele, és terítsd le! Ments meg engem kardoddal a bűnösöktől! Ments meg
kezeddel az emberektől, a világ embereitől, URam, akik kiveszik részüket az életből!
Töltsd meg hasukat azzal, amit nekik tartogatsz, lakjanak jól vele a fiaik is, és ami
megmarad, hagyják gyermekeikre! Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm
tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek.

Ige
Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk… (Máté 6,9)

Szempont imádságunkhoz
Az imában Abba atya, így szólítjuk meg Istent, aki nem zsarnok, hanem édesapa.
Észrevehetjük, hogy Isten legbensőségesebb családi kapcsolatként van jelen az
életünkben. Aki apaként nem tudja elképzelni, annak számára segítség lehet Jézus, aki
Fiú, és testvérként közeledik hozzánk.

Imádság
Mennyei Édesapám! Soha nem szólítalak így, mert egy fájó hiányt juttat eszembe ez a
név. Nem szeretek erre gondolni, ezzel foglalkozni, még csak észrevenni sem szeretem.
De attól még ott van, bennem. Most eléd tárom azt az űrt, amit édesapám hagyott maga
után, hogy ne ez a hiány alakítson és formáljon, hasson, hanem Te, mennyei
Édesatyám. Add, hogy mindannyian saját apaélményünkön túl, megláthassunk Téged,
Abba, Atya! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 4. péntek, 3. nap
18. Zsoltár
Szeretlek, URam, erősségem! Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem,
kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram! Az
ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a
halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái
meredtek rám. Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam
Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott.
Megrendült és rengett a föld, a hegyek alapjai megremegtek, megrendültek, mert
haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne.
Lehajlította az eget, és leszállt, homály volt lába alatt. Kerúbon ülve repült, szelek
szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, a sötét
vizeket, a gomolygó fellegeket. Az előtte levő fényözönből előtörtek fellegei jégesővel
és tüzes parázzsal. Dörgött az ÚR az égben, mennydörgött a Felséges jégesővel és tüzes
parázzsal. Kilőtte nyilait, és szétszórta, tömérdek villámot röpített ki. Láthatóvá váltak
a vizek medrei, és feltárultak a világ alapjai dorgálásodtól, URam, haragod szelének
fúvásától. Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett
engem ellenségem hatalmától, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a
veszedelem napján, de az ÚR az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett,
mert gyönyörködik bennem… Ezért magasztallak, URam, a népek között, zsoltárt
éneklek nevednek, mert nagy győzelmet adtál királyodnak, hűséges maradtál
fölkentedhez, Dávidhoz és utódaihoz örökké.

Ige
És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta,
elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. (Lukács 15,20)

Szempont imádságunkhoz
Az ima feltétele, hogy meglássuk: Isten világa és az ember világa nem idegenek
egymástól, különben hogyan találkozhatnánk? Bizalommal és a „valahol messze” lakó
Isten képének átalakításával lehet csak imádkozni.

Imádság
Mennyei jó Atyám! Nem Te vagy távol tőlem, hanem én rohanok el állandóan. Futok
és intézem a sürgős és kevésbé sürgős, fontos és kevésbé fontos ügyeimet, miközben
távolodom Tőled, másoktól, önmagamtól. Szenvedek ettől a távolságtól. Állíts meg,
kérlek! Fordulj felém áldásoddal, emberséges Isten! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 5. szombat, 4. nap
19. Zsoltár
Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a
nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd,
hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig.
Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős,
hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve
melege elől semmi.Az ÚR törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az ÚR intő szava
határozott, bölccsé teszi az együgyűt. Az ÚR rendelkezései helyesek, megörvendeztetik
a szívet. Az ÚR parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az ÚR félelme tiszta,
megmarad örökké. Az ÚR döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az
aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is
figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket ki veheti észre?
Titkos bűnök miatt ne büntess meg! A kevélységtől is tartsd távol szolgádat, ne
uralkodjék rajtam. Akkor feddhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogadd
kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, URam, kősziklám és megváltóm!

Ige
Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem
tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan
fohászkodásokkal. (Róma 8,26)

Szempont imádságunkhoz
Az imát a Lélek ihleti, nem is én imádkozom, fúj a szél, viszi hajómat maga felé.
Miközben tehát én imádkozom, mégsem én vagyok a cselekvő, csupán hagyom
magam. Istentől indul el a kapcsolat és Istenhez is tart.

Imádság
Uram! Annyiféle képtelenséget érzek magamban az imádságra és a körülmények is
mintha mindig úgy alakulnának, hogy ne közeledhessek Hozzád. Szomorú, csüggedt
és beletörődő lettem. Vágyom Rád, Krisztus Lelke, hogy átszellőztesd a szívemet,
felkavarj és kimozdíts mennyei Atyám felé. Jöjj, Szentlélek Úristen! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 6. vasárnap, 5. nap

20. Zsoltár
Hallgasson meg téged az ÚR a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákób Istenének
neve! Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról! Gondoljon sok
ételáldozatodra, égőáldozatodat fogadja szívesen. Adja meg szíved vágyát, teljesítse
minden tervedet! Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk
nevében. Teljesítse az ÚR minden kérésedet! Jól tudom, hogy az ÚR győzelmet ad
felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ezek a harci
kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az ÚRnak a
nevét. Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk, és talpon maradunk. URam,
segítsd meg a királyt! Hallgass meg minket, ha hozzád kiáltunk!

Ige
Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba… (Máté 6,7)

Szempont imádságunkhoz
Az ima befelé fordít: A külső cselekedetek helyett befelé figyelünk. Ez azt is jelenti,
hogy teljesen mindegy, mi történik kívül. Minden külső dolog beleolvadhat a belső
imába.

Imádság
Szívek ismerője és őrzője! Olyan sok falon, árkon, bezárt ajtón keresztül kell eljutnom
szívem belső szobájába. Bevehetetlen várnak tűnik a bensőm, én zártam el még
önmagam elől is, pedig ott találkozhatnék Veled, a gyógyító Változással. Gyere velem,
Uram, és segíts nekem megérkeznem szívem középpontjába: Hozzád kapcsolódó
önmagamhoz. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 7. hétfő, 6. nap

21. Zsoltár
URam, a te erődnek örül a király. Mennyire ujjong, hogy megsegítetted! Megadtad neki
szíve kívánságát, ajka óhajtását nem tagadtad meg. Hiszen gazdag áldással fordulsz
feléje, fejére színarany koronát teszel. Életet kért tőled, és megadtad neki, hosszú
életet, örökké tartót. Nagy a dicsősége, mert megsegítetted, fenséget és méltóságot
adtál neki. Bizony, áldottá teszed örökre, megvidámítod őt, örülhet előtted. Bízik a
király az ÚRban, szereti a Felséges, ezért nem tántorodik meg. Kezed utoléri minden
ellenségedet, jobbod utoléri gyűlölőidet. Olyanokká teszed őket, mint a tüzes kemence,
ha megjelensz, URam. Haragod elnyeli őket, és tűz emészti meg. Magzataikat
kipusztítod a földről, utódaikat az emberek közül. Ha rosszat forralnak ellened, és cselt
szőnek, nem mennek semmire, mert megfutamítod őket, célba veszed íjaddal. Mutasd
meg hatalmadat, URam! Mi pedig énekelünk, zsoltárt zengünk hatalmas tetteidről!

Ige
Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek… (János 14,27)

Szempont imádságunkhoz
Az ima nem elemez, nem gyomlál, nem magyaráz, csak befelé figyel, lelkünknek abba
a zugába igyekszünk, ahol megszülethet a béke.

Imádság
Uram! Jézus Krisztus! Olyan békét kérek Tőled, mint a folyó! Hadd legyek a medre,
amelyet egyre csak mos, alakít és formál, mélyít és szélesít! Hadd áradjon bennem,
csorduljon túl és öntse el a kapcsolataimat, a közösségeimet, a munkámat, a
pihenésemet, az egész életemet! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 8.kedd, 7. nap

22. Zsoltár
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig
jajgatva kiáltok! Istenem! Hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok
elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izráel dicséretei.
Benned bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és
megmenekültek, benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem
ember, gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak,
ajkukat biggyesztik, fejüket csóválják: Az ÚRra bízta magát, mentse hát meg őt,
szabadítsa meg, hiszen kedvelte! Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba
helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te
voltál Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen!
Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivalyok. Föltátották rám szájukat,
mint a marcangoló, ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim.
Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép,
nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem,
gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám
minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon,
köntösömre sorsot vetnek. Ó, URam, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre!
Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából! Szabadíts meg az
oroszlán szájából és a bivalyok szarvai közül engem, nyomorultat! Hirdetem nevedet
testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Kik az URat félitek, dicsérjétek őt, Jákób
utódai, mind dicsőítsétek őt! Rettegjetek tőle, Izráel utódai, mind! Mert nem veti meg
és nem utálja az elesettek nyomorúságát, nem rejti el orcáját előlük, segélykiáltásukat
meghallgatja. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat
az istenfélők előtt. Esznek az alázatosak, és jóllaknak, dicsérik az URat, akik őt keresik.
Szívetek legyen vidám mindenkor! A föld legvégéig mindenkinek eszébe jut az ÚR, és
megtérnek hozzá, őelőtte borul le a népek minden nemzetsége. Mert az ÚRé a királyi
hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet
hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt,
beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd,
hogy igaz, amit ő tesz.

Ige
Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a
zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek.
Bizony mondom nektek: megkapják jutalmukat. (Máté 6,5)

Szempont imádságunkhoz
Az ima nem jócselekedet. Nem én kezdek jót tenni azzal az indíttatással, hogy Isten
megjutalmaz ezért, mert Isten világa nem teljesítménycentrikus.

Imádság
Teremtő Istenem! Te alkottál meg így: vágyom arra, hogy szeressenek, hogy értékes
legyek. Óvj meg attól, hogy ez legyen a börtönöm, ami elveszi Tőled kapott
szabadságomat, és rabsággá teszi a legbensőségesebb kapcsolataimat, sőt
képmutatóvá, kétszínűvé tesz! Szabadíts meg attól a megfelelési kényszertől, amely
gúzsba köt! Adj szabadságot, hogy szeressek és szerethessenek, hogy megáldhass és
áldássá válhassak! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 9. szerda, 8. nap

23. Zsoltár
Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez
vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka
völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod
megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened
fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem
minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Ige
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek. (Máté 11,28)

Szempont imádságunkhoz
Az imában nyugalmi állapotot találunk. Ellazulunk, nem a megszokott feszülésekben,
tevékenységekben vagyunk, hanem teljes nyugalomban. Másként nem tudunk
Istenhez kapcsolódni, csak önmagunkhoz, és ehhez a világhoz.

Imádság
Uram! Amikor a vízre fekszem, csak a végtelen eget látom, a víz megtart, és én csak
lebegek. Arra gondolok, hogy így kellene átengednem magam mindig Neked. Vágyom
rá, hogy mindenben, mindig, mindenhol Téged láthassalak, Rád bízhassam magam.
De látod, még köt és lehúz földi „szenvedésem”. Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia,
könyörülj rajtam! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 10. csütörtök, 9. nap

24. Zsoltár
Az ÚRé a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját
a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent
helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem
esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az ÚRtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen
az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákób Istenének orcáját keresik.
Emeljétek föl fejeteket, ti, kapuk, emelkedjetek föl, ti, ősi ajtók, hogy bemehessen a
dicső király! Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas ÚR, az ÚR, aki hatalmas a
harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti, kapuk, emeljétek föl, ti, ősi ajtók, hogy bemehessen
a dicső király! Ki az a dicső király? A Seregek URa, ő a dicső király!

Ige
Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven
nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt
mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré! Ő így
válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely
Isten szájából származik.” Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom
párkányára állította, és így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg
van írva: „Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd
lábadat a kőben.” Jézus ezt mondta neki: Viszont meg van írva: „Ne kísértsd az Urat, a
te Istenedet!” Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a
világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: Mindezt neked adom,
ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert
meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Ekkor elhagyta őt
az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. (Máté4,1-11)

Szempont imádságunkhoz
Az imában előfordul az, hogy a fájdalom elural minket, akkor a fájdalom lesz az imánk.
A könny lehet Isten áldása.

Imádság
Istenem, segíts, hogy ne akarjak elfutni a kísértések idején. Segíts, hogy ne valami
álomködben képzeljelek el, hanem azokban a dolgokban érzékeljelek, amikben
naponta küszködök. Tudom, hogy te jelen vagy a sötét órák idején is. Tudom, hogy
nincs az a mélység, amely ne lenne a tiéd is. Hadd merítsek ebből erőt, hogy kitartsak
saját életem sötétségeiben. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 11. péntek, 10. nap
25. Zsoltár
URam, utánad sóvárog a lelkem! Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne
nevessenek ki ellenségeim! Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok
szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled! Utaidat, URam, ismertesd meg
velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy
szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, URam, irgalmadra és
kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne
emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, URam! Jó és igaz az ÚR,
ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő
útjára tanítja az alázatosakat. Az ÚR minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik
megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó, URam, bocsásd meg bűneimet,
mert sok van! Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete
boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az ÚR az őt félőkkel,
szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az ÚRra néz, mert ő szabadítja ki lábamat
a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok.
Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! Lásd meg
nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet! Nézd, mennyi
ellenségem van! Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet, ments meg, ne
szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem! Feddhetetlen becsület őrizzen engem,
mert benned reménykedem. Szabadítsd ki, ó, Isten, Izráelt minden nyomorúságából!

Ige
Jónás ekkor a hal gyomrában Istenéhez, az ÚRhoz imádkozott, és ezt mondta:
Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából
kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger
közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Én már
azt gondoltam, hogy eltaszítottál magadtól, és nem láthatom többé szent
templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár
fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld.
De te kiemelted életemet a sírból, ó, URam, Istenem! (Jónás 2,2-7)

Szempont imádságunkhoz
Az ima hasonlítható az emésztési folyamathoz: Rágódunk valamin, újra és újra
visszatérünk rá az imában - mégis haladunk előre.

Imádság
Félek a hal gyomrától, Uram! Félek attól, hogy ugyanaz a baj visszatér életembe, ami
már egyszer megtörtént. Segíts kérlek, hogy lássam kezed nyomát mind abban, ami
valaha is történt velem. Segíts kérlek, hogy ne félelemmel lépjek tovább, hanem azzal
a biztos tudattal, hogy növekedhetek benned. Köszönöm azt a pályát, amit már
befutottam, és hogy most itt lehetek, mindazzal, amit már megérthettem. Add, hogy
előre irányítsam tekintetem, hogy kellő időben elérjem a partot, az új feladatot,
ahogyan ez Jónással is történt! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 12. szombat, 11. nap

26. Zsoltár
URam, szolgáltass nekem igazságot, mert feddhetetlenül éltem, az ÚRban bíztam
ingadozás nélkül! Vizsgálj meg, URam, és próbálj meg, kutasd át szívemet-lelkemet!
Mert hűséged szemem előtt van, igazságod szerint járok-kelek. Nem ülök hitvány
emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt. Gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem
ülök le a bűnösök közé. Ártatlan vagyok, megmosom kezemet, úgy járom körül
oltárodat, URam, hangos hálaéneket zengve, felsorolva sok csodatettedet. URam,
szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. Ne ragadd el lelkemet a
vétkesekkel, életemet a vérontókkal együtt, akiknek a keze tele van gyalázattal, jobbjuk
megvesztegetéssel. Hiszen én feddhetetlenül élek, válts meg, és könyörülj rajtam!
Lábam biztos talajon áll, áldom az URat a gyülekezetben.

Ige
Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet
és Illésnek egyet. Mert nem tudta, mit beszél. Alighogy ezt kimondta (Péter), felhő
támadt, és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek. És
hang hallatszott a felhőből: Ez az én Fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok!
(Lukács 9,33-35)

Szempont imádságunkhoz
Az ima út a tökéletes szeretet nyugalmába, amikor vágyaink nem nyugtalanítanak,
aggodalmaink nem kérdezik, hogy hol is tartunk. Csak megnyugszunk a szeretetben.

Imádság
Istenem, hol vagyok én a tökéletes nyugalomtól! Apróságokon felhúzom magam.
Sokszor képtelen vagyok még arra is, hogy leüljek, hogy eléd kucorodjak, és
elengedjem a zakatolást. Istenem, nem szeretnék egy verkliben élni. Nem szeretnék
ennek a világnak a gépezetében egy csavarként pörögni. Kérlek, segíts abban, hogy le
tudjam tenni aggodalmaimat, legyen erőm kimenni, felmenni a hegyre úgy, ahogyan
ezt Te annyiszor megtetted. Segíts, hogy elhagyjam felesleges szavaimat, és kinyissam
fülemet, hogy Téged hallgassalak. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 13. vasárnap, 12. nap
27. Zsoltár
Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől
rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy
marcangoljanak engem, majd megbotlanak, és elesnek. Ha egy egész tábor jön is
ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot
kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben;
láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem
sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem.
Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot
az ÚR sátrában, és éneket zengek az ÚRnak. Halld meg, URam, hívó hangomat!
Könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt mondod: Járuljatok színem elé, szívem így
válaszol: Színed elé járulok, URam! Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el
haragosan szolgádat! Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító
Istenem! Ha apám, anyám elhagyna is, az ÚR magához fogad engem. URam, taníts
meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak! Ne dobj oda
ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én
hiszem, hogy még meglátom az ÚR jóságát az élők földjén. Reménykedj az ÚRban, légy
erős és bátor szívű, reménykedj az ÚRban!

Ige
Átvettem mindent, és bővelkedem. Megvan mindenem, miután megkaptam
Epafroditosztól, ami tőletek jött jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. Az én
Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint
dicsőséggel Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkönörökké. Ámen.(Filippi 4,18-20)

Szempont imádságunkhoz
Az ima valóságos jelenlét. Az ima lényege – nem a jövő jutalma, nem a múlt erénye,
hanem az itt és most megszólítható Isten.

Imádság
Hozzád jövünk, Urunk, irgalmas és könyörülő Isten, aki hosszútűrő és szerető szívű
vagy. Itt vagyunk nálad, a te tereidben, nagy sötétben és szikrázó világosságban.
Életünk vélt gazdagsága és fájdalmas szegénysége által megsebzett szívvel. Csendben
és zaklatott kiabálásban is téged keresünk. Töltsd be életünket, magányunkat,
szükségeinket önmagaddal. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 14. hétfő, 13. nap

28. Zsoltár
Téged hívlak, URam, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán! Mert ha némán elfordulsz,
hasonló leszek a sírba roskadókhoz. Halld meg esedező hangomat, amikor segítségért
kiáltok, kezemet fölemelve szent templomod felé. Ne sorolj a bűnösök és gonosztevők
közé, akik békésen beszélnek felebarátaikkal, de rossz szándék van a szívükben. Fizess
meg nekik tetteik szerint, gonosz cselekedeteik szerint! Kezük munkája szerint fizess
meg nekik, torold meg rajtuk, amit elkövettek! Mivel nem figyelnek az ÚR tetteire, sem
kezének munkájára, lerombolja, nem építi őket. Áldott az ÚR, mert meghallgatta
esedező hangomat. Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért
vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Az ÚR az ő népének erőssége,
felkentjének megsegítő ereje. Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet, légy
pásztora, és gondozd örökké!

Ige
Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen
mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is
ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak
titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti
megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. (János 14,16-19)

Szempont imádságunkhoz
Az ima nem szellemi koncentráció, hanem az érzelmek felszabadulása is. Akaratunkat
mozgósítja, egész személyiségünket bevonja. Nem egy csatornán érkezik el hozzánk,
hanem személyiségünk egyre szélesebb kinyílása.

Imádság
Olyan sok játszmát játszottam már le az idővel. A mostban a jövőről álmodom, a múltat
aranykeretbe zárom, és folyamatosan versenyt futok az idővel. Elhiszem, hogy az idő
esély valami többre és jobbra. Uram, kérlek, itt és most, légy jelen, segítsd, hogy ne
maradjak árván, segíts, hogy másokért élő ember legyek. Ebben a negyven napban az
időm is hadd szolgáljon Téged! Köszönöm az időt a csendre, a megbékélésre, az
elengedésre és bűnbánatra. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 15. kedd, 14. nap

29. Zsoltár
Magasztaljátok az URat, ti, mennyei lények, magasztaljátok az ÚR dicsőségét és
hatalmát! Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben!
Az ÚR hangja zeng a vizek fölött, mennydörög a dicsőséges Isten, az ÚR, a nagy vizek
fölött. Az ÚR hangja hatalmas, az ÚR hangja fenséges. Az ÚR hangja cédrusokat tördel,
összetöri az ÚR a Libánon cédrusait. A Libánon ugrál miatta, mint egy borjú, és a
Szirjón, mint egy bivalyborjú. Az ÚR hangjára lángok törnek elő. Az ÚR hangja
megremegteti a pusztát, megremegteti az ÚR Kádés pusztáját. Az ÚR hangja
megriasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket. Templomában mindenki őt dicsőíti. Az
ÚR trónol az áradat fölött, ott trónol az ÚR, az örökkévaló király. Az ÚR erőt ad
népének, az ÚR megáldja népét békességgel.

Ige
És énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: Nagyok és
csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek
királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te
vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá
lettek igazságos ítéleteid. (Jelenések 15,3-4)

Szempont imádságunkhoz
Az ima testben történik. Jelenlétünk fontos tanácsadója testünk, amellyel levegőt
veszünk, amely megfeszül és ellazul, és amely csakis a jelenben tud létezni, és oda is
hív minket.

Imádság
Köszönjük Istenünk, hogy a testünk is dicsérhet téged. Dicsérünk a
lélegzetvételünkkel. Hadd dicsérjenek lépéseink, kezünk mozdulatai is. Leborulunk
előtted testben és lélekben! Nem a világ, nem a nehézség embert próbáló diktátumai
előtt borulunk le, hanem előtted, keresztet hordozó Isten. Kérünk, szólj hangosabban
az életünkben, hogy mi csendre és isteni szóra találjunk! Teremts újjá minket Igéddel
és Szentlelkeddel! Isten Báránya, aki hordozza a világ bűneit, hordozd az én bűneimet
is. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 16. szerda, 15. nap
30. Zsoltár
Magasztallak, URam, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek
bajomon. URam, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. URam,
kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek
az ÚRnak, ti, hívei, magasztaljátok szent nevét! Mert csak egy pillanatig tart haragja,
de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás. Míg jó
dolgom volt, azt gondoltam: Nem tántorodom meg soha. URam, kegyelmedből
hatalmas hegyre állítottál. De mikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor
hozzád kiáltottam, URam, és így esedeztem az ÚRhoz: Mit használ neked a vérem, ha
leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass
meg, URam, kegyelmesen, légy segítségemre, URam! Te pedig gyászomat örömre
fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng
neked a szívem, örökké magasztallak, URam, Istenem!

Ige
Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az ÚR
igéje: Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: Sokat buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek
Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat
pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják
venni. Az ÚR ezt mondta: Gyere ki, és állj a hegyre az ÚR színe elé! És amikor elvonult
az ÚR, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az ÚR előtt; de az
ÚR nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az ÚR nem volt ott a
földrengésben. A földrengés után tűz támadt; de az ÚR nem volt ott a tűzben. A tűz
után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta
az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit
csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: Sokat buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert
Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel
ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. (2Királyok
19,9-14)

Szempont imádságunkhoz
Az ima befogadóképesség kérdése: Isten itt van! Isten mindenütt jelen van, nem
tudunk olyan helyre vagy körülmények közé menni, ahol Ő ne lenne valóság.

Imádság
Drága Urunk, olyan sok szükséget, bajt, fenyegetést, ellenségeskedést, háborút látunk
magunk körül! A gonosz mozgósítja erőit a halálra, az isteni, szent terek
lerombolására. Szívünkben állítunk most oltárt neked. Kérünk, írd a szívünkbe, hogy
nem a szükség vezet el minket a nagyobb hitre, hanem a beléd vetett bizalom tart meg
a szükség idején. Aki a csend hangjaiban erőt adsz, és újra elindítasz, légy minden
szenvedővel! Aki a villám és a mennydörgés ura vagy, légy valóság, légy a békesség
fejedelme az összetört életek földjén. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 17. csütörtök, 16. nap

31. Zsoltár
Hozzád menekülök, URam, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg engem irgalmasan!
Fordítsd felém füledet, siess, ments meg engem! Légy erős kősziklám, erős váram,
segíts rajtam! Mert te vagy az én sziklaváram; vezess és terelgess engem nevedért!
Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem.
Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, URam, igaz Isten! Gyűlölöm a hitvány
bálványok híveit, mert én csak az ÚRban bízom. Ujjongva örülök hűségednek, mert
látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Nem adtál ellenség kezébe,
hanem tágas térre állítottad lábamat. Légy kegyelmes, URam, mert bajban vagyok,
szemem elhomályosodott a bánattól, odavan testem-lelkem. A gond miatt vége lesz
életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erőm,
csontjaim sorvadoznak. Minden ellenségem gyaláz engem, szomszédaim félnek,
ismerőseim megrettennek, ha látnak az utcán, elfutnak előlem. Elfelejtettek, mintha
meghaltam volna, olyan lettem, mint egy kallódó tárgy. Mert hallom sokak suttogását:
Iszonyú baj van vele! Rólam tanácskoznak egymás közt, el akarják venni az életemet.
De én bízom benned, URam, vallom: Te vagy Istenem! Kezedben van sorsom, ments
meg ellenségeim és üldözőim kezéből! Ragyogjon rá orcád szolgádra, segíts rajtam
hűségesen! URam, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged! Szégyenüljenek meg a
bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában! Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek
kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról! Milyen nagy a te jóságod, melyet
a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember
szeme láttára. Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket
sátradban a perlekedő nyelvektől. Áldott az ÚR, aki csodálatos hűséggel bánt velem az
ostromlott városban! Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól.
De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért.
Szeressétek az URat, ti, hívei mind! Az állhatatosokat megtartja az ÚR, de kamatostul
megfizet a gőgösöknek. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az ÚRban
reménykedtek!

Ige
Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig
hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a
börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.
Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók,
kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok.
Pál azonban hangosan rákiáltott: Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt
vagyunk! Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé;
majd kivezette őket, és ezt kérdezte: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?
Ők pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad
népe. (Apostolok Cselekedetei 16,25-31)

Szempont imádságunkhoz
Az ima egyesíti befogadóképességünket és összeszedettségünket – e kettő együtt.
Ilyenkor az ember egy pontra figyel. A figyelem és a nyitottság egyszerre van jelen!

Imádság
Uram! Amikor megrendülnek életem alapjai, te légy a talaj, a kéz, amely megtart.
Amikor váratlanul megnyílnak az ajtók, amelyeket korábban hiába ostromoltam,
emlékeztess arra, hogy ne hiúságom ajtaján akarjak belépni, hanem azon az ajtón, aki
Te vagy.
Amikor azt látom, hogy a dolgok rosszra fordultak, nyisd meg számat, hogy Téged
dicsérjen!
Amikor arra ébredek fel, hogy a valóság rosszabb, mint az álmom, Uram, emlékeztess
arra, hogy soha nem vagyok egyedül.
Amikor nehéz szembenéznem az igazsággal, a Te szemed szelídsége és tisztasága
bátorítson!
Amikor azt hiszem, hogy itt a vég, védelmezz engem feltámadásod ígéretével. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 18. péntek, 17. nap
32. Zsoltár
Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember,
akinek az ÚR nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam,
kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett
kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet,
bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és
te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő,
amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam,
megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölccsé teszlek, és megtanítalak,
melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan
oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni
szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az
ÚRban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az ÚRnak, ujjongjatok, ti, igazak!
Vigadjatok mind, ti, igaz szívűek!

Ige
Ezért borultam le az ÚR előtt. Negyven nap és negyven éjjel maradtam leborulva, mert
azt mondta az ÚR, hogy kipusztít benneteket. Imádkoztam az ÚRhoz, és ezt mondtam:
Ó, Uram, URam, ne irtsd ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál,
és erős kézzel kihoztál Egyiptomból! Emlékezz szolgáidra: Ábrahámra, Izsákra és
Jákóbra, ne tekintsd e népnek a nyakasságát, gonoszságát és vétkét! Ne mondhassák
abban az országban, ahonnan kihoztál bennünket: Nem tudta az ÚR bevinni őket arra
a földre, amelyet megígért nekik; meggyűlölte őket, és azért vitte ki innen, hogy
megölje őket a pusztában. Pedig a te néped ők, a te örökséged, akiket nagy erőddel és
kinyújtott karoddal hoztál ki. (5Mózes 9,25-29)

Szempont imádságunkhoz
Az ima megtanít az önmagunk megszeretésére is. Magunk elfogadásával, szeretetével
tudunk csak együtt imádkozni. Aki nem tud szeretettel önmagához kapcsolódni, az
hogyan tudna Istenhez? Azt lehet gyógyítani, aki már magát is gyógyítja, de az tudja
magát gyógyítani, akit gyógyít Isten: ebbe a körkörös folyamatba állunk bele.

Imádság
Úr Jézus, te soha nem ígérted, hogy az út, amelyet elénk adsz sima és könnyű lesz.
Segíts, hogy elfogadjuk kiszolgáltatottságunkat a próbák és veszélyek idején, hogy a
biztonság ígérete ne vesszen el a ködben. Segíts, hogy akkor is téged imádjunk és
tiszteljünk, amikor a puszta vesz körül. Nem figyelünk, nem látunk, nem kérdezünk. S
akkor, amikor kérünk, nem tudjuk, hogy mit kérünk. Úr Jézus! Add nekünk azt a kezet,
amely elfogadja a poharat, amelyet te nyújtasz nekünk. Segíts, hogy abban a
keresztségben részesüljünk, amely a te keresztséged. Eléd hozzuk vágyainkat, kínzó
gondolatainkat, sürgetésünket, a pusztát elutasító énünket. Mosd ki belőlünk az
álbiztonság és a jutalom vágyát! Csak te vagy nekünk és a te szereteted. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 19. szombat, 18. nap

33. Zsoltár
Örüljetek az ÚRnak, ti, igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az
ÚRnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki! Énekeljetek neki új éneket, szépen
zengjenek hangszereitek! Mert az ÚR igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti
az igaz ítéletet, az ÚR szeretetével tele van a föld. Az ÚR igéje alkotta az eget, egész
seregét szájának lehelete. Gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait.
Féljen az ÚRtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott,
meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az ÚR a nemzetek tervét,
meghiúsítja a népek szándékait. De az ÚR terve örökké megmarad, szívének szándéka
nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép,
amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az ÚR, és lát minden embert.
Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri
minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti
meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De
az ÚR szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól,
éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az URat várja, ő a mi segítségünk és
pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk,
URam, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!

Ige
Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így
szólt: Szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve
izsópra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt
mondta: Elvégeztetett! És fejét lehajtva, kilehelte lelkét. (János 19,28-30)

Szempont imádságunkhoz
Az imában hétköznapi tudatunk meghaladása történik, amely a felszínen tart minket.
Olyan, mintha a moziban ülnénk, és néznénk a filmet. Az imában mi magunk vagyunk
a film. Eggyel beljebb lépünk.

Imádság
Urunk, Jézus Te látod láthatatlan sebeinket is. Hisszük, hogy Te jól ismered azokat, Te
vagy gyógyítója eltitkolt sérüléseinknek. Bocsáss meg nekünk, hogy hozzászoktattuk
magunkat a szirupos ízekhez, és elfelejtettük, mit jelent utánad szomjazni!
Szomjazunk, mert harag helyett a Te szívedre vágyunk, szomjazunk, mert annyi
életellenes erővel mérgeztük magunkat. Segíts rajunk, hogy ne a gyilkos indulat, a
“feszítsd meg” kiáltása legyen hangos bennünk, hanem a Te hangod: “elvégeztetett”.
Köszönjük, hogy megbocsátottál nekünk akkor is, ha ellened emeltük fel hangunk
megszámlálhatatlan helyen és módon, s akkor, ha nem. Köszönjük, hogy Te ott vagy
tetteink színfalai mögött is. Cselekedj te bennünk! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 20. vasárnap, 19. nap

34. Zsoltár
Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az ÚRral dicsekszik lelkem.
Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az ÚR nagyságát,
magasztaljuk együtt az ő nevét! Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott,
megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem
pirul az arcuk. Kiáltott az elesett, az ÚR meghallgatta, és minden bajából
kiszabadította. Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.
Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek
az URat, ti, szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek
és éheznek, de akik az ÚRhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim,
hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az ÚR félelmére. Ki az az ember, akinek
tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat,
és ajkad ne beszéljen csalárdságot! Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj
békességre, és kövesd azt! Az ÚR szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat.
Az ÚR a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az ÚRhoz
kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az ÚR a
megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de
valamennyiből kimenti az ÚR. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük.
Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az ÚR
megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.

Ige
E beszédek után mintegy nyolc nappal Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost meg
Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája
fehéren tündöklött. És íme, két férfi beszélt vele: Mózes és Illés, akik dicsőségben
megjelenve, élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie.
(Lukács 9,28-31)

Szempont imádságunkhoz
Az imában nem az értelmünktől kapunk békét. Egész személyiségünkkel,
érzelmeinkkel is imádkozunk. Az érzelmek azok az energiák bennünk, amelyek
hordozzák sebeinket. Érzések nélkül nem tudunk imádkozni.

Imádság
Téríts magadhoz bennünket, akkor is, ha szívünket szorongatja a kétség, ha nem látjuk
az utat, ahova lépni kellene, ha nem találjuk a börtöneinkből szabadító kegyelmet. Add
Szentlelkedet, hogy szívünk felemelkedjen oda, ahol Te vagy! Még ha nehezen
tájékozódunk is, segíts szívünkkel megérteni a völgyek és a hegyek, a kezdet és a vég
jézusi üzenetét. Urunk, mi szeretnénk elkerülni a mélységeket, a kereszteket…
Megsebzett Gyógyító! Add, hogy sebeimmel reményt adhassak másoknak. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 21. hétfő, 20. nap
35. Zsoltár
Perelj, URam, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal! Ragadj pajzsot,
vértet, és siess segítségemre! Végy elő lándzsát és csatabárdot üldözőim ellen! Szólj így
hozzám: Én megsegítelek téged! Érje szégyen és gyalázat azokat, akik életemre törnek!
Hátráljanak meg, és piruljanak, akik rosszat terveznek ellenem! Legyenek olyanok,
mint a szélhordta pelyva. Az ÚR angyala szórja szét őket! Legyen útjuk sötét és síkos,
az ÚR angyala üldözze őket! Mert ok nélkül vetették ki rám hálójukat, ok nélkül ástak
vermet nekem. Érje őket váratlan veszedelem, fogja meg őket a háló, amelyet
kivetettek, ők maguk essenek gödörbe! Én pedig ujjongok az ÚRnak, és örvendezek
szabadításának. Minden porcikám ezt mondja: Ki volna hozzád fogható, URam? Mert
megmented az elesettet az erőszakostól, az elesettet és szegényt a fosztogatótól. Hamis
tanúk állnak elő, olyanról faggatnak, amiről nem tudok. Rosszal fizetnek a jóért,
életemre törnek. Pedig ha ők betegek voltak, én zsákruhát öltöttem, böjttel gyötörtem
magamat, újra meg újra szívből imádkoztam. Úgy jártam-keltem, mintha barátomról,
testvéremről lett volna szó, mély bánatba merültem, mint aki anyját gyászolja. De
mikor én meginogtam, örömükben összegyűltek. Összegyűltek körülöttem mint
idegenek és ismeretlenek, szitkozódnak szünet nélkül. Elvetemülten gúnyolódnak,
acsarkodnak ellenem. Uram, meddig tűröd ezt? Ments meg engem az ordítozóktól,
életemet az oroszlánoktól! Magasztallak a nagy gyülekezetben, hatalmas nép között
dicsérlek. Ne engedd, hogy kinevessenek hazug ellenségeim, és összekacsinthassanak,
akik ok nélkül gyűlölnek. Mert nem jó szándékkal beszélnek, csalárd dolgokat
terveznek azok ellen, akik szelíden élnek a földön. Feltátották rám szájukat, hahotázva
mondják rólam: Saját szemünkkel láttunk! Láttad mindezt, URam! Ne hallgass, Uram,
ne légy távol tőlem! Serkenj fel, ébredj, tégy igazságot peremben, Uram, Istenem! Ítélj
meg igazságod szerint, URam, Istenem, ne engedd, hogy kinevessenek! Ne
mondhassák magukban: Ez az, ezt akartuk! Ne mondhassák: Végeztünk vele!
Szégyenkezve piruljon mindenki, aki örül bajomnak! Szégyen és gyalázat borítsa
azokat, akik dölyfösek velem szemben! Ujjongjanak, örüljenek, akik igazamat
kívánják! Beszéljék mindenkor, hogy nagy az ÚR, aki szolgája javát akarja! Nyelvem
hirdeti igazságodat és dicséretedet mindennap.

Ige
Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel mondta: Uram, a te nevedre még az
ördögök is engedelmeskednek nekünk! Ő pedig ezt mondta nekik: Láttam a Sátánt
villámként leesni az égből. Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon
tapodjatok, és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat nektek. De ne annak
örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a
nevetek fel van írva a mennyben. (Lukács 10,17-20)

Szempont imádságunkhoz
Az ima túlmutat a mi fizikai tapasztalásunkon, a Mennyei világ, a földön túli valóság
részesévé tesz. Amikor egyedül imádkozunk, akkor is együtt vagyunk a mennyei
valóságban élőkkel.

Imádság
Jézusunk, Istenünk, Urunk és Királyunk, Szabadítónk!
Ma nem állok vádló széked elé. Ma lábaidhoz telepszem, hogy halljam szerető hangod.
Ma nem idézlek meg Téged ítélőszékem elé, hogy számonkérjem Rajtad fájdalmaimat.
Ma tömlőidbe gyűjtött könnyeim és szentjeid oltárodon kiontott vére imádsággá válik
bennem.
Ma nem perlek perlőimmel, nem hadakozom azokkal, akik rontásomra törtek. Ma a
Te megszánva odaforduló tekintetedben keresek békét és oltalmat saját dühöm és
kérdéseim ellen.
Ma bánatos és csügged szívem nem akar gyors igazságszolgáltatást. Ma tisztuló
szemeim, melyek Téged szemlélnek napról napra, láthatják a Te szabadításod feletti
örömödet angyalaid közt.
Ma, ahogy hívsz az örömre, add, hogy ne álljak meg kint, hanem egyre mélyebben
jussak kereszted történetébe. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 22. kedd, 21. nap

36. Zsoltár
Az ÚR szolgájáé, Dávidé. A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít
neki az istenfélelem, sőt azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani.
Szája rontást és csalárdságot beszél, nem akar okos és jó lenni. Rontást eszel ki
ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. URam, szereteted az égig ér,
hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy
mélység, embert és állatot megtartasz, URam. Mily drága a te szereteted, Istenem!
Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében, örömöt
árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által
látunk világosságot. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez!
Ne taposson rám a gőgösök lába, ne tegyen bujdosóvá a bűnösök keze! Majd elbuknak
a gonosztevők, elterülnek, nem tudnak fölkelni.

Ige
… a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül
gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az
Isten hasonlatosságára teremtett embereket: ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az
átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból
árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót,
és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet.
Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent
bölcs szelídséggel tesz! … A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután
békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem
részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy
az igazság gyümölcsét arassák. (Jakab 3,8b-14,17-18)

Szempont imádságunkhoz
Sokféle ima létezik, mert sokfélék vagyunk. Mindannyiunk személyiségének is van
sokféle árnyalata. Az ima színeket hoz, tágítja azt, akiknek magunkat gondoljuk, ha
engedünk a hívásnak.

Imádság
Élő Isten!
Forrása vagy mindennek, ami él. Megelevenítő Lélek, fakaszd fel bennem a dicsőítés
forrásait!
Forrása vagy a Téged keresők szívében szomjazó vágynak. Tiszta és szent Lélek, itass
az örök élet kelyhéből!
Forrása vagy a bennem csörgedező csendnek. Bennem imádkozó Lélek, vidd el
könyörgéseimet Isten elé!
Forrása vagy a patakként áradó igazságnak. Mindent megvizsgáló és ismerő Lélek,
hasítsd ketté saját igazságaim védőburkát, hogy befogadhassalak!
Forrása vagy a rejtett, megbúvó szeretetnek. Észrevétlenül átalakító Lélek, érzéseink
zűrzavarát rendezd át a Te ajándékaid térképévé!
Forrása vagy a testvéri egységnek. Felénk forduló és Szentháromságot összetartó
Lélek, tégy engem békéd követévé. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 23. szerda, 22. nap

37. Zsoltár
Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre! Mert hamar
elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az ÚRban, és tégy
jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az ÚRban, és
megadja szíved kéréseit! Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne
indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja! Tégy le a haragról, hagyd a
heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz! Mert a gonoszok
kipusztulnak, de akik az ÚRban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még,
és eltűnik a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklika földet,
és teljes békességet élveznek. Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene.
Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. Kardot rántanak a bűnösök,
kifeszítik íjukat, hogy elejtsék az elesettet és szegényt, levágják az egyenes úton járókat.
De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek. Többet ér a kevés az igaznak,
mint a gazdagság a sok bűnösnek. Mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat
támogatja az ÚR. Ismeri az ÚR a feddhetetlenek életét, és örökségük megmarad
örökké. Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, jóllaknak az éhínség napjaiban
is. De megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az ÚR ellenségei, még ha olyanok is,
mint a viruló rétek, füstként enyésznek el. Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de
az igaz könyörületes és adakozó. Akiket megáld az ÚR, öröklik a földet, akiket
megátkoz, elpusztulnak. Az ÚR irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja
tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az ÚR kézen fogja. Gyermek voltam,
meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy
gyermeke koldussá vált. Mindenkor könyörül, és kölcsönad, gyermeke áldott lesz.
Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig. Mert az ÚR szereti a jogosságot, és
nem hagyja el híveit. Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiirtja. Az
igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig. Bölcsen beszél az igaz ember szája, és
a nyelve igazat mond. Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei.
Leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni. De az ÚR nem hagyja, hogy kezébe
kerüljön, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék. Reménykedj az ÚRban, maradj az
ő útján! Ő felmagasztal, és öröklöd a földet; meglátod, hogy kiirtja a bűnösöket. Láttam
egy erőszakos bűnöst: olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, de egyszer csak eltűnt,
nem volt többé, kerestem, de nem lehetett megtalálni. Vigyázz, hogy feddhetetlen légy,
ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéé! De a vétkesek mind
megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás. Az igazak segítséget kapnak az ÚRtól,
erőt a szükség idején. Megsegíti az ÚR, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől,
megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek.

Ige
Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent
iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor
megemlékezem rólatok imádságaimban; és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus
Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy
megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen
reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek
között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy
hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a
halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és
hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül
hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lába alá
vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. Ez az ő teste, és teljessége annak,
aki teljessé tesz mindent mindenekben. (Efézus 1,15-23)

Szempont imádságunkhoz
Egyedül-maradni-tudás nélkül nincs imádkozó ember. Az imában elhagyjuk azt az
énünket, amelyik örökké egy másik emberhez akar kapcsolódni, és Istenre figyelünk.
Itt Ő és én vagyunk jelen elsősorban.

Imádság
Áldott Urunk, sebeink nagy Krisztusa!
Jó lenne néha mások mögé bújni, elrejtőzni a gyülekezet, és az egyház sokszor arctalan
tömegében, egynek lenni a kicsinyek közül, belépni a hasonszőrűek társaságába,
együtt mormolni előre betanított szövegeket, mások életében vájkálni, hogy rólam ne
essen szó, beburkolózni az ismerős és otthonos nehézségekbe és fájdalmakba, úgy
tenni, mintha együtt örülnék, irigység nélkül. Jó lenne egyszerűen olyannak lenni,
mint mások.
Jó lenne a Te életedben elrejtőzni, az angyalokkal együtt dicsőíteni, ott ülni a
szeretteimmel a Te örök-örömlakomádon, tanítványaid hitvalló tömegében kiáltani
Igéidet, a Miatyánkot egyszer végre őszintén elmondani az ellenségeimmel közösen, a
szentek közösségében élni a mindennapokat.
Most, ma egyedül jöttem. Nincs háttérbázisom, nagy emberek befolyása, nincsenek
érdemeim listái, nem hivatkozom évszázados jogaimra, nem kérek több napi bért,
mert oly régóta szolgád lettem. Csak ebben az árva csendben hadd szemléljelek
keresztutadon. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 24. csütörtök, 23. nap
38. Zsoltár
URam, ne feddj meg felindulásodban, ne ostorozz lángoló haragodban! Mert nyilaid
belém hatoltak, és rám nehezedett kezed. Nincs ép hely testemen haragod miatt, nincs
sértetlen csontom vétkem miatt. Mert bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos
teherként nehezednek rám. Megbűzhödtek, elgennyesedtek sebeim oktalanságom
miatt. Elcsüggedtem, meggörnyedtem nagyon, úgy járkálok egész nap, mint aki
gyászol. Derekam égő fájdalommal van tele, nincs ép hely testemen. Kimerültem,
végképp összetörtem, szívem gyötrelmében kiáltozom. Uram, előtted van minden
kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom. Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott,
szemem világa sincs már velem. Szeretteim és barátaim félreállnak, mert csapás ért,
rokonaim is elhúzódnak tőlem. Tőrt vetettek, akik életemre törnek, akik vesztemet
akarják, arról beszélnek, hogyan ártsanak nekem, és csalárd terveken gondolkoznak
mindennap. De én meg sem hallom, mintha süket volnék, olyan vagyok, mint egy
néma, aki nem nyitja ki száját. Olyan vagyok, mint aki nem hall, és szájában nincs
ellenvetés. Mert benned reménykedem, URam, te majd megfelelsz nekik, Uram,
Istenem! Bárcsak ne nevetnének rajtam, ha lábam meginog – gondoltam –, ne
lennének dölyfösek velem szemben! Hiszen már közel vagyok az eleséshez, szüntelenül
gyötör a fájdalom. Bizony, megvallom bűnömet, bánkódom vétkeim miatt. De
ellenségeim életerősek, sokan vannak, akik ok nélkül gyűlölnek. Rosszal fizetnek
nekem a jóért, rám támadnak, pedig én jóra törekszem. Ne hagyj el engem, URam,
Istenem, ne légy távol tőlem! Siess segítségemre, Uram, szabadítóm!

Ige
A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se
aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel
kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja
őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. (Filippi 4,5-7)

Szempont imádságunkhoz
Az ima megtanít úgy befelé figyelni, hogy abban nincs semmiféle nyoma az önzésnek.
Ez azért lehetséges, mert az isteni jelenlét hív és vonz minket.

Imádság
Mai imám ismét egy lépés a Te teremtett világod belső élete felé. Oly szépen alkottál
mindent, benne engem, benne azt, ami kimondhatatlan és ami Téged hirdet, benne a
sokszínűséget és az elrendeltetett rendet, benne a fényeket és árnyékokat, ami szép és
jó, a pihenést és munkálkodást. Benne vagy és mégis kívül rajta, Rád mutat és mégis
elfordul Tőled, Téged keres és mégis más függőségek vonzzák. Benne én, aki oly sok
minden lehettem volna, vagy lennék, benne én, akit legjobban ismerek, mégis idegenül
hangzanak sokszor kimondott szavaim.
Ma elfordulok önmagamtól, mert Téged akarlak látni. Ma elrejtőzöm szüntelen
acsarkodó egóm elől, mert kitárt, ölelő karod többet nyújt, mint bármi más. Ma úgy
vagyok csendben, hogy elhallgat a tudásom, az akaratom, a képzeletem, és megnyitom
magam a Te teljességed felé. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 25. péntek, 24. nap
39. Zsoltár
Ezt határoztam: vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom
számat, ha gonosz ember kerül elém. Néma voltam, szótalan, hallgattam, de ez nem
volt jó, fájdalmam kiújult. Szívem fölhevült bennem, míg sóhajtoztam, lángra
lobbantam, nyelvemmel beszélni kezdtem: Add tudtomra, URam, életem végét,
meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok! Íme, arasznyivá
tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehelet, annyit ér minden
ember, aki él. Árnyékként jár-kel itt az ember, bizony hiába vesződik. Gyűjtöget, de
nem tudja, ki fogja hasznát venni. Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned
reménykedem! Ments meg az ellenem vétőktől, ne engedd, hogy a bolondok
gyalázzanak! Néma maradok, nem nyitom ki számat, hiszen te munkálkodsz. Vedd le
rólam csapásodat, elpusztulok sújtó kezed alatt! A bűn miatt büntetéssel fenyíted az
embert, tönkreteszed szépségét, mint a moly. Mint egy lehelet, annyit ér minden
ember. Hallgasd meg imádságomat, URam, figyelj segélykiáltásomra! Könnyeim
láttán ne légy néma, mert jövevény vagyok nálad, betelepült, mint minden ősöm. Ne
nézz rám haraggal, hadd viduljak föl, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé.

Ige
Tanuljatok a fügefa példájából: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok,
hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő, az
ajtó előtt! Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg
mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.
(Máté 24,32-35)

Szempont imádságunkhoz
Az ima a középpontot keresi. Életünk koncentrikus körökben zajlik, az ima egyre
beljebb és beljebb vezet, lelkünk, szívünk középpontjába!

Imádság
Jól becsomagoltad Uram ajándékodat. Miként Rutoldó a Tupakkának szánt kis
kövecskét. Te azonban szereteteddel. Hogy ne férhessek hozzá önös célból magamra
pazarolva, magamat építgetve, magamat fényezve. Becsomagoltad teremtett
világodba, beletetted környezetembe, távoli és közeli kapcsolataimba, körülményeim
és történetem folyamába, testembe és húsomba, a szívembe, a belső és titkos lelkembe,
a spirituális szívembe, életem középpontjába. Teremtetlen fényed és Lelked vezérlő
magvából adtál nekem, és ma megöntözöd, hogy szárba szökkenjen ebben a csendben,
neved kimondásában, a Te jelenlétedben. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 26. szombat, 25. nap
40. Zsoltár
Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a
pusztulás verméből, a sárból és az iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette
lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az
URat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az ÚRba veti bizodalmát, nem igazodik a
kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. URam, Istenem! Sok csodás tervet vittél
véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál,
mint amit fel tudnék sorolni. Véresáldozatban és ételáldozatban nem telik kedved:
nyitott fület adtál nekem. Égőáldozatot és vétekáldozatot nem kívánsz. Akkor így
szóltam: Íme, megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik kedvem,
Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat
a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, URam! Igazságodat nem
rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem
titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. URam, ne vond meg
tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen! Mert annyi baj vett engem
körül, hogy megszámlálni sem lehet. Bűneim büntetése utolért engem, áttekinteni sem
tudom őket, számosabbak hajam szálainál, és a szívem is elhagyott engem. Légy
kegyelmes, URam, és ments meg, URam, siess segítségemre! Szégyenkezzen, piruljon
mindenki, aki életemet el akarja venni! Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik
bajomban gyönyörködnek! Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva beszélnek
rólam! Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek! Akik
szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az ÚR! Elesett és
szegény vagyok, de gondol rám az Úr! Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne
késlekedj!

Ige
Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a
kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és
elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, és
figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt
gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! Emberi erőt meghaladó kísértés még
nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a
kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.
(1.Korintus 10,9-13)

Szempont imádságunkhoz
Az ima idején gondolataink jönnek – mennek, el kell őket szelíden engednünk, hogy
újra Istenhez kapcsolódjunk. A gyógyulást gátolja, ha harcolunk velük.

Imádság
Benned Uram lehetek megtört anélkül, hogy sebeimet szaggatnám fel minden
pillanatban. Benned Uram lehetek elesett anélkül, hogy taszigálások áldozatának
állítanám be magam. Benned Uram lehetek hamu anélkül, hogy a gyász üvöltő
fájdalmát végérvényesnek fognám fel. Benned Uram lehetek árva anélkül, hogy
szüleim hibáit magammal cipelném. Benned Uram lehetek ismeretlen anélkül, hogy
eltűnnék a tömeg süllyesztőjében. Mert a Te gyógyító kezedben sorsom formálódik,
alakul, változik és Te ebben mindörökké ugyanaz maradsz. Benned mindenek
mindenné lesznek, átjárod a mélységet és magasságot, és semmi sem választhat el
Tőled. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 27. vasárnap, 26. nap

41. Zsoltár
Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az ÚR. Az ÚR
megőrzi, és életben tartja, boldog lesz a földön, nem engedi át ellenségei dühének. Az
ÚR enyhülést ad betegágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik. Ezt
mondom: Uram, légy kegyelmes hozzám! Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem
ellened! Ellenségeim rosszat mondanak rólam: Mikor hal már meg, mikor vész ki a
neve? Aki eljön meglátogatni, hiábavalóságot beszél, szívében összegyűjt minden
rosszat, azután kimegy az utcára, és kibeszéli. Mindazok, akik gyűlölnek, egymás közt
sugdolóznak, és rosszat gondolnak rólam: Gyógyíthatatlan betegség támadta meg,
nem kel föl többé onnan, ahol fekszik! Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam,
aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. De te, Uram, légy kegyelmes, segíts fel
engem, hadd fizessek meg nekik! Abból tudom meg, hogy kedvelsz, ha nem ujjonghat
rajtam ellenségem, engem pedig megtartasz, mert feddhetetlen vagyok, és színed elé
állítasz örökre. Áldott az ÚR, Izráel Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen.

Ige
Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el
útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki,
Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én
gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR. Mert amennyivel
magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim
a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza,
hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek
és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza
hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. (Ézsaiás
55,6-11)

Szempont imádságunkhoz
Az ima a középpontot keresi. Mindannyiunkat vonz ez a középpont, ezt a vonzást
azonban nem mindig érzékeljük. Életünk olyan, mint egy spirál, mintha sokszor
ugyanaz történne, csak másként. Az ima egyre beljebb és beljebb vezet, lelkünk,
szívünk középpontjába!

Imádság
A Te Igéd vezet ma is. Belépek ebbe a Szóba, életem labirintusában tévelyegve lábam
előtt mécses a Te Igéd. Ma is kereslek, ma is várlak, ma is érezlek, ma is megosztom
Veled, amim van. Oly jó, a Te közelséged. Leteszem a fegyvert, leteszem a
vésztartalékokat, leteszem a terheket, leteszem a titkokat, hogy beljebb lépjek a Te
egységed felé, az önmagammal és Veled való találkozás szelíd tájaira. Lassan arcom
elveszíti körvonalait és átalakul lelki szemeim előtt a Te arcoddá. Elveszítem
karakteremet, egyéniségemet, és minden csendben veled töltött percben új emberré
alakulok, aki kész arra, hogy életét mindenestől Neked adja. Olyan leszek, akinek
izmaiban és erejében, készségeiben és akaratában már Lelked békéje és a halál
törvényével szembeszálló bátorsága lobog. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 28. hétfő, 27. nap

42. Zsoltár
Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!
Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek
Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják
nekem: Hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen
tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és
hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz
bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért! Istenem,
elcsügged a lelkem, azért terád gondolok a Jordán földjéről és a Hermónról, a Micárhegyről. Örvény örvénynek kiált zuhatagjaid hangjában, minden habod és hullámod
átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az ÚR,
imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak: Miért
feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? Mintha
csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják
nekem: Hol van a te Istened? Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem?
Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!

Ige
Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! (Márk 10,47)

Szempont imádságunkhoz
Az ima egy-egy szent szó, illetve a szent név köré épül. Azt szólítjuk meg, aki számunkra
Isten. JÉZUS neve újra és újra visszavisz Isten valóságához, a benne való jelenléthez.

Imádság
Uram, Jézus Krisztus, Élő Isten fia, könyörülj rajtam, bűnösön! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 29. kedd, 28. nap

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

Ige
Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert
elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek.
(Máté 11,25)

Szempont imádságunkhoz
Az ima nem az agyunk teljesítménye, nem eszünket használja elsősorban, hétköznapi
szempontból inkább ismerethiány. Lelkünk, tudatunk mélyére vezet, a gondolatoknál
is mélyebbre.

Imádság
Urunk, egyszerűségért könyörgünk a magunk életében. Kérünk, adj bátorságot, hogy
meg tudjuk különböztetni a saját észjárásunkat kegyelmed mélységes egyszerűségétől.
Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 30. szerda, 29. nap
44. Zsoltár
Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez
napjaikban, a régi időkben. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre plántáltad.
Nemzeteket zúztál össze, őket pedig a helyükre küldted. 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. Te vagy királyom, ó, Isten!
Parancsodra megszabadul Jákób. Általad verjük le ellenségeinket, neved segítségével
tiporjuk el támadóinkat. Mert én nem az íjamban bízom, nem a fegyverem segít meg
engem. Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, gyűlölőinket te szégyeníted meg.
Istent dicsérjük mindennap, neved magasztaljuk örökké. Mégis elvetettél,
megszégyenítettél minket, nem vonultál ki seregeinkkel. Megfutamítottál az ellenség
előtt, gyűlölőink kifosztottak bennünket. Odadobtál minket, mint vágójuhokat, és
szétszórtál a népek közé. Potom áron adtad el népedet, nem szabtál magas vételárat
érte. Gyalázatossá tettél szomszédaink előtt, gúnyol és csúfol környezetünk. Szóbeszéd
tárgyává tettél a népek között, fejüket csóválják miattunk a nemzetek. Mindennap
szidalmaznak engem, szégyen borítja arcomat a gyalázók és a káromlók szava miatt,
az ellenség és a bosszúálló miatt. Bár mindez ránk szakadt, nem feledtünk el téged,
nem szegtük meg szövetségedet. Szívünk nem szakadt el tőled, lépteink sem tértek le
ösvényedről. Pedig a sakálok tanyájára űztél minket, és a halál árnyékát borítottad
ránk. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, és idegen istenhez emeltük volna fel
kezünket, nem vette volna-e észre Isten? Hiszen ő ismeri a szívnek titkait. Miattad
gyilkolnak minket naponta, vágójuhoknak tekintenek. Serkenj fel! Miért alszol, Uram?
Ébredj föl, ne taszíts el végképp! Miért rejted el orcádat, miért felejted el
nyomorúságunkat és ínségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz
tapadt. Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmadból!

Ige
Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok: a Krisztus. Aki pedig a
legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok! Mert aki felmagasztalja magát,
megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. (Máté 23,10-12)

Szempont imádságunkhoz
Az imában üresek leszünk Isten számára. Kiüresedünk, átadjuk előjogainkat,
méltóságunkat, tetteinket, akár jótetteinket is Isten számára. Épp úgy, ahogy Isten
kiüresedett, amikor emberré lett.

Imádság
Urunk, ajándékozz meg bennünket ürességgel. Kérünk, fogadd el félelmünket,
zavarodottságunkat, amikor elveszítjük fontos kapaszkodóinkat az életünkben.
Tágítsd látókörünket, hogy felfedezzük: Jézus sorsában osztozunk a megüresedésben.
Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. március 31. csütörtök, 30. nap

45. Zsoltár
Szívem zsong a szép szavaktól, művemet a királynak mondom el, nyelvem gyors, mint
az írnok tolla. Legszebb vagy az emberek közt, kedves szavak áradnak ajkadról, meg is
áld Isten örökre! Kösd derekadra kardodat, te hős, ölts pompás díszruhát! E díszedben
járj sikerrel az igaz ügyért, az igazság védelmében! Jobbod félelmetes dolgokra
tanítson! Nyilaid hegyesek, átjárják a király ellenségeinek szívét, népek kerülnek
hatalmadba. Trónod Istentől való, mindörökké megmarad, királyi pálcád igazság
pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társaid
közül Isten, a te Istened öröm olajával. Mirha, aloé, kasszia illata árad minden
öltözetedből, elefántcsont palotákból hárfák vidámítanak. Királylányok viselik
ékszereidet, jobbod felől a királyné áll ófíri arannyal ékesítve. Halld csak, leány, nézz,
és figyelj ide! Feledd el népedet és atyádnak házát! Szépségedet a király kívánja, mert
ő a te urad, borulj le előtte! Tírusz leánya! A nép gazdagai ajándékkal hízelegnek neked.
Csupa dísz a királylány odabent, arannyal van átszőve ruhája. Hímzett ruhákban
vezetik a királyhoz, szüzek, barátnői követik, így vonulnak hozzád. Ujjongó örömmel
vezetik őket, úgy vonulnak be a királyi palotába. Őseid helyébe fiaid lépnek, akiket
fejedelmekké teszel az egész földön. Hirdetem nevedet minden nemzedéknek. Ezért
magasztalnak majd a népek örökkön-örökké.

Ige
Bizony, megvigasztalja Siont az ÚR, minden romot megvigasztal benne. Olyanná teszi
pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az ÚR kertje. Boldog örvendezés
hangzik majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének... Emeljétek szemeteket az
égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik,
mint a ruha. (Ézsiás 51,3-6)

Szempont imádságunkhoz
Az imát megtermékenyítheti a szépség. Ezt különösen is a természetben éljük át.

Imádság
Urunk, ma valahogy segíts elmélyülni a szemlélődésben. Kérlek, segíts
megkülönböztetni, hogy mihez kell feltétlenül hozzátennem, és mihez nem kell ma
nyúlnom. Kérlek, segíts elhordozni a nem cselekvés szokatlanságának terhét.
Szeretnék belelazulni abba, hogy benned gyönyörködöm. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 1. péntek, 31. nap

85. Zsoltár
Megkegyelmeztél, URam, országodnak, jóra fordítottad Jákóbsorsát.Megbocsátottad
néped bűnét, elengedted minden vétkét. Visszatartottad nagy haragodat, elfojtottad
haragod hevét. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé! Örökké
akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod? Nem akarsz új életet
adni nekünk, és örömöt szerezni népednek?Mutasd meg, URam, hogy szeretsz minket,
és adj nekünk szabadulást! Hadd halljam meg, mit hirdet az ÚRisten! Bizony,
békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok. Mert közel van
a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. Szeretet és hűség
találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság
tekint le a mennyből. Az ÚR is megad minden jót, földünk is meghozza termését.
Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek.

Ige
URam, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra,
ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint
anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. (Zsoltárok 131,1-2)

Szempont imádságunkhoz
Az ima gyermekséget kíván. Az ima azt jelenti: egyszerűen jelen lenni, mint a
gyermek szoptató anyjával. Lehet benne küzdelem, de a vége egyszerűen az, hogy
jóllakik. (131. zsoltár)

Imádság
Uram, hogyan tudnék olyanná lenni, mint a gyermek? Szeretnék felszabadultan
játszani veled, elcsodálkozni a szépségeken, természetesen megélni az érzéseimet. De
néha csak szorongok, mint egy gyermek, bűntudatom van, és félek, hogy haragudni
fogsz rám. Uram, kérlek, felnőttként hadd legyek gyermeked, aki szomjazza
szeretetedet. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 2. szombat, 32. nap
46. Zsoltár
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért
nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak
és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ágai
örvendeztetik Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog
meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR
mennydörög, megretten a föld. A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk.
Jöjjetek, lássátok az ÚR tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat
szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget
el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek,
magasztal a föld. A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk.

Ige
Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: Kemény beszéd ez: ki
hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így
szólt hozzájuk: Ez megbotránkoztat titeket? Mi lesz, ha majd meglátjátok az Emberfiát
felmenni oda, ahol előzőleg volt? A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit:
azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet. De vannak közöttetek
néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik
nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta: Ezért mondtam nektek,
hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai
közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a
tizenkettőtől: Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez
mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az
Istennek Szentje. Jézus így válaszolt nekik: Vajon nem én választottalak ki titeket, a
tizenkettőt? Egyikőtök mégis ördög. Júdás Iskáriótesre, Simon fiára értette ezt, mert
ez akarta őt elárulni, egy a tizenkettő közül. (János 6,6-69)

Szempont imádságunkhoz
Az imában a külső eseményeket elengedjük, átadjuk Istennek – észrevesszük, hogy
Isten nem csak számunkra jóságos. Istennek vannak olyan oldalai, amelyek távol
állnak tőlünk, amelyeket nem értünk. Megengedjük, hogy Isten más is legyen, mint
amit róla gondolunk.

Imádság
Uram, nem értelek. Köszönöm neked, hogy ebben a táblázatos, agyondokumentált,
lemért, felmért, kimért világban Te érthetetlen vagy. Látom, Uram, hogy Téged is
sokan betennének valamilyen kockába. Bevallom, én is érteni szeretnélek. Különösen,
amikor nem tetszik az, amit csinálsz. Miért vagy más, mint máskor? De nem megy.
Nem értelek. És köszönöm. Köszönöm, hogy a biztonságom Tőled függ, és nem attól,
hogy értelek-e. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 3. vasárnap, 33. nap

47. Zsoltár
Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt! Mert a felséges
ÚR félelmetes, nagy király az egész földön. Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá.
Kiválasztja a mi örökségünket, Jákób büszkeségét, akit szeret. Felvonul Isten ujjongás
közben, kürtzengéssel jön az ÚR. Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek
királyunknak, zengjetek! Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket! Isten
uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten. Összejöttek a népek előkelői Ábrahám
Istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója, igen magasztos ő!

Ige
Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába
fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta
beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így szólt:
Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd
hát neki, hogy segítsen! Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért
aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a
jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. (Lukács 10,38-42)

Szempont imádságunkhoz
Az ima erőtér, Isten hullámhosszára állunk rá, és egész testünk-lelkünk rezonál a
Szeretetre.

Imádság
Uram, végtelen sok minden követeli a figyelmemet. Erőterek csatároznak a fejem fölött
és a szívemben is. Kérlek, segíts elcsendesedni, a csönddel megelégedni, Lelkeddel
betelni, veled egységet alkotni, és csak lenni, dolgozva lenni, énekelve lenni, családban
lenni, egyedül lenni, veled lenni. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 4. hétfő, 34. nap
48. Zsoltár
Nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, szent hegyén. Szépen
emelkedik a Sion hegye az egész ország örömére az északi oldalon; a nagy király városa,
melynek palotáiban úgy ismerik Istent, mint erős várat. Mert a királyok szövetkeztek,
együttesen fölvonultak ellene, de amint meglátták, megdöbbentek, megrémültek és
megfutamodtak. Reszketés fogta el őket, fájdalom, mint a vajúdó asszonyt, mint mikor
a keleti szél összezúzza a tengerjáró hajókat. Amiről hallottunk, azt láttuk is a Seregek
URának városában, Istenünk városában: megtartja Isten örökre. Jóságodról
elmélkedünk templomodban, ó, Isten. Nevedhez méltóan dicsérnek a föld kerekségén,
Istenünk, jobbod csupa igazság. Örül Sion hegye, vigadoznak Júda leányai, mert
igazságot osztasz. Járjátok körül Siont, kerüljétek meg, számláljátok meg tornyait! Jól
nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy beszélhessetek róla a jövő
nemzedéknek. Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön-örökké, ő vezet minket
mindhalálig.

Ige
Nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett
megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így
szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt
a szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy
csendesség lett. (Márk 4,36-39)

Szempont imádságunkhoz
Imádkozni csak belső csendben lehet. A csend Isten anyanyelve, ha nem tanuljuk
meg ezt a nyelvet, nem tanulunk meg imádkozni. Ha mi megtaláljuk a belső csendet,
hozzájárulunk az egész világ elcsendesedéséhez, hogy sokan megtalálják ezt a
csöndet. Még akkor is igaz ez, ha egyedül vagyunk.

Imádság
Istenünk, olyan gyakran félünk a csendtől. Félünk attól, hogy megszólal egy olyan
hang, amit nem ismerünk, amely ismeretlen tájak felé vezet minket, és ezért
bizonytalan. Félünk, hogy talán belső ürességünkkel is találkozunk. Segíts minket
abban, hogy kiszolgáltassuk magunkat belső hangjainknak a csendben. Add, hogy
késszé váljon szívünk a Te befogadásodra! Most csend van. Most hallgatunk Rád! Most
nem érdekel senki rajtad kívül. Köszönjünk, hogy elülnek életünk viharai! Ó bárcsak
érzékelnénk ezt a valóságot akkor is, amikor még nincs csönd! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 5. kedd, 35. nap
49. Zsoltár
Halljátok ezt mind, ti, népek, figyeljen a világ minden lakója, közemberek és előkelők,
gazdag és szegény egyaránt! Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai
értelmesek. Példázatra figyel fülem, hárfakísérettel adom elő talányomat. Miért féljek
a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, akik vagyonukban bíznak, és
nagy gazdagságukkal dicsekszenek? Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat
magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell
tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. Pedig meglátja!
Meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, és másokra hagyják vagyonukat.
Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, lakásuk nemzedékről nemzedékre,
földeket neveznek el róluk. De a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz,
amelyek kimúlnak. Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, akiknek tetszik
beszédük. Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. Alakjuk
eltűnik a holtak hazájában, nem lesz lakásuk. Reggelre a becsületesek uralkodnak. De
Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. Ne törődj azzal, ha valaki
meggazdagszik, ha sok kincs lesz is házában. Úgysem vihet magával semmit, ha
meghal, nem követi kincse. Bár életében áldottnak tartja magát, és dicsérik, hogy jól
megy sora, mégis őseinek nemzedékéhez kerül, soha többé nem lát napvilágot. Mert a
gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak.

Ige
Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg,
amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt a második halál.
(Jelenések 2,10-11)

Szempont imádságunkhoz
Az imában Isten a figyelmünket kéri, "akinek van füle hallja" – mondja Jézus. Ez azt
jelenti, hogy mindig tudnánk még figyelmesebbek lenni!

Imádság
Istenem, figyelek! Fülelek, mint egy macska, puha léptekkel közeledem, nehogy bármi
megzavarja a csendet. Csak jelen szeretnék lenni ott, ahol te vagy. Vajon merre
érezhetlek meg? Vajon melyik érzékszervemen keresztül tudnám a legpontosabban
érzékelni, hogy itt vagy? Szeretnék egészen kinyílni számodra. Add, hogy egyre
nyilvánvalóbb legyen számomra a Te világod! Add, hogy soha ne adjam fel a fülelést
akkor se, ha belül kiabál valami, és akkor se, ha kívül. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 6. szerda, 36. nap
127. Zsoltár
A hatalmas Isten, az ÚR szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes
szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte
emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent, és a földet, mert ítélni
akarja népét. Gyűljetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem!
Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass, népem, most én beszélek!
Izráel, most téged intelek! Isten, a te Istened vagyok én! Nem feddelek meg
véresáldozataidért, sem állandóan előttem levő égőáldozataidért, de nem fogadok el
házadból bikát, sem aklaidból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi
hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is.
Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. Eszem-e a bikák
húsát, iszom-e a bakok vérét? Hálaadásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a
Felségesnek tett fogadalmaidat! Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én
megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten: Hogy
mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd
a feddést, és elveted igéimet! Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz.
Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalárdságot sző. Ahol csak vagy, testvéred ellen
beszélsz, anyád fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed,
én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem! Értsétek meg
ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül! Aki hálaadással
áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.

Ige
Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy
bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert
tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. (Máté 6,7-8)

Szempont imádságunkhoz
Az imában a szavak csak eszközök, hogy a szavakon túlra találjunk.

Imádság
Istenem, most nem kérni akarok, hanem csak Rád figyelni. Nem mondom, hogy „add
meg!”, „segíts!”, „kérlek…” Elfogytak Téged ostromló szavaim! Csak szeretni akarlak.
Odabújni Hozzád. Odakuporodni az öledbe. Köszönöm, hogy vagy nekem, és én a Tiéd
lehetek! Köszönöm, hatalmas Barátom, hogy ismerhetlek! Jó nekem a közeledben,
hadd járjon át teljesen szentséged, kegyelmed, Lelked jelenléte! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 7. csütörtök, 37. nap
51. Zsoltár
Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal!
Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy
hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem,
amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben
születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled,
és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss
meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak,
és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld
el minden bűnömet! Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd
meg bennem! Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra
szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a
hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó,
Isten, szabadító Istenem! És igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg
ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véresáldozatot nem kedveled,
és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a
kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem! Tégy jót a
Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait! Akkor majd kedveled a helyesen
bemutatott áldozatokat, az égőáldozatot és a teljesen elégő áldozatot. Akkor majd
áldozhatnak oltárodon bikákat.

Ige
Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és
föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű
embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. (Lukács 10,21)

Szempont imádságunkhoz
A túlzott tevékenység gátját állja az imának. A túl jó cselekedetek hangsúlya eltorzítja
Isten képünket és énképünket, ezért nem enged szabad utat a misztikus, benső
imának.

Imádság
Uram, Istenem! Csak Tenálad lehet igazán rendben az életem. Minél jobban
belemerülök az élet ügyintézésébe, elmerülök tetteimben, annál inkább távolodom
belső békémtől.
Segíts, hogy nálad keressek oltalmat! Ajándékozz meg, Uram, Önmagaddal, hogy
életem lehessen teljes és valódi. Nem szeretnék elveszni abban, hogy a földi dolgokat
intézem, inkább a Te szeretetedben szeretnék elmerülni. Segíts, hogy jó sorrendben,
Nálad kezdjek mindent, hogy a dolgaim is a helyükre kerüljenek! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 8. péntek, 38. nap

52. Zsoltár
Mit dicsekszel gonoszságoddal, te nagy hős? Hiszen Isten szeretete mindig megmarad!
Romlásomra törsz, te cselszövő! Nyelved olyan, mint az éles borotva. A rosszat
szereted, nem a jót, a hazugságot, nem az igaz beszédet. Szeretsz bántóan beszélni,
álnok a nyelved. Össze is tör téged az Isten végleg, megragad, kiránt sátradból, kitép
gyökerestül az élők földjéből. Látják ezt az igazak, és félnek, rajta meg nevetni fognak.
Ez az az ember – mondják –, akinek nem kellett Isten oltalma, hanem nagy
gazdagságában bízott, és csalárdságban volt erős. De én olyan vagyok, mint a viruló
olajfa, Isten házában lehetek, bízom Isten szeretetében most és mindenkor. Hálát adok
neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy
híveidhez.

Ige
De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az
Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak
lélekben és igazságban kell imádniuk. (János 4,23-24)

Szempont imádságunkhoz
Az ima az ok és célnélküliség felé tart. Békét már nem ezért vagy azért kapunk. Az
imában „csak úgy” békességben vagyunk. A tiszta hit nem jutalomra törekszik.

Imádság
Istenem, ott ülök melletted én is a magam kútjánál, és bár van vizem, mégis nagyon
szomjas vagyok. Nézlek, mégsem látok. Figyelem munkádat, mégsem látom. Elveszek
az emberek véleményei, vágyai és beszédei rengetegében. Kérlek, segíts túljutnom ezen
az egész kuszaságon, hogy a szívem legmélyebb zugában oltárt állíthassak Neked! Most
nem érdekel a miért, nem érkekel a hogyan, csak előtted vagyok, és ez jó! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 9. szombat, 39. nap
53. Zsoltár
Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik,
senki sem tesz jót. Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük
értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan elpártoltak tőle, egyaránt megromlottak.
Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Nem tudják a gonosztevők, akik úgy eszik
népemet, ahogy a kenyeret eszik, de Istenhez nem kiáltanak, hogy majd egyszer igen
megrettennek, akik addig nem rettegtek! Mert szétszórja Isten támadóid csontjait,
megszégyeníted őket, mert Isten megvetette őket. Bárcsak eljönne a Sionról Izráel
szabadulása! Amikor Isten jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel.

Ige
Ábrahám még ott állt az ÚR előtt. Odalépett hozzá Ábrahám, és ezt kérdezte: Vajon
elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hátha van ötven igaz ember abban a
városban? Akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az ötven
igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a
bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös! Távol legyen tőled! Vajon az
egész föld bírája nem hozna-e igaz ítéletet? Az ÚR így felelt: Ha találok Sodoma
városában ötven igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek... Ne haragudjon az
én Uram, hogy még egyszer szólok: hátha csak tíz található ott! Ő így felelt: Nem
pusztítom el a tízért. Ekkor az ÚR befejezte a beszélgetést Ábrahámmal... (1Mózes 13,
22-33)

Szempont imádságunkhoz
Az ima elfogadás, Isten tettének befogadása.

Imádság
Istenem, alkudozom veled! Szeretném, ha azt tennéd, amit én akarok. Sokszor estem
már abba a hibába, hogy akaratom, céljaim löktek, és én szinte Téged húztalak
magammal. Aztán visszanéztem, és pontosan láttam, hogy rabbá tett vágyaim hova
vittek. Most szeretnék belesimulni akaratodba, ahogyan a vitorla enged a szélnek. Tiéd
vagyok Uram, és ez az egyetlen valóság most számomra. Alkudozó szeretetemet kérlek,
alakítsd át elfogadó szeretetté! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 10.Virágvasárnap, 40. nap

54. Zsoltár
Istenem, segíts meg neveddel, szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal! Istenem,
hallgasd meg imádságomat, figyelj beszédemre! Mert idegenek támadtak rám,
erőszakos emberek törtek életemre, akik nem törődnek Istennel. De Isten megsegít
engem, az Úr megtartja életemet. Szálljon a baj támadóimra, semmisítsd meg őket
igazságoddal! Készségesen áldozok neked, magasztalom neved, URam, mert jó vagy.
Mert minden nyomorúságból kimentettél engem, megvetéssel nézek ellenségeimre.

Ige
Akkor így szólt hozzájuk: Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és
virrasszatok velem! Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha
lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én
akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így
szólt Péterhez: Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok, és
imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.
Másodszor is elment, és így imádkozott: Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár,
hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta
őket, mert elnehezült a szemük. (Máté 28,36-43)

Szempont imádságunkhoz
Az imának is vannak sötét éjszakái. Ilyenkor az elköteleződés, a Szent név segítségül
hívása marad. Ezek az időszakok megerősítik hűségünket.

Imádság
Uram! Milyen sokszor vagyok elégedetlen mindennel, magammal is. Kérlek, bocsáss
meg, mert szívemben tárgyiasult vágyak vannak, és ott lapul benne a „mennyi”, a
„végre mikor” kérdése és nem a hozzád való kötődés boldogsága tölti el. Hadd legyen
életem a tiéd, nem akarok állandó ellenzékben élni! Köszönöm, hogy Te nem kicsit
vagy nagyot kérsz tőlem, hanem az életem. Köszönöm, hogy Te megbékéltetted a
világot, engem is megbékéltettél önmagaddal. Legyen a Te csended, a Te sebed az én
utam. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 11. Nagyhétfő, 41. nap
55. Zsoltár
Istenem, figyelj imádságomra, ne zárkózz el könyörgésem elől! Figyelj rám, hallgass
meg engem! Bánatomban bolyongok, és sóhajtozom az ellenség hangoskodása, a
bűnösök nyomorgatása miatt. Mert bajt zúdítanak rám, és haraggal támadnak rám.
Szívem vergődik keblemben, halálos rémület fogott el. Félelem és reszketés lepett meg,
borzongás járt át. Ezért így szóltam: Miért is nincs szárnyam, mint a galambnak, hogy
elrepülhetnék, és nyugton lehetnék? Messzire bujdosnék, a pusztában laknék. Sietve
keresnék menedéket a szélvész és a vihar elől. Kergesd szét őket, Uram, zavard össze
nyelvüket! Csak erőszakot és viszályt látok a városban; ez megy éjjel-nappal falai közt,
vész és nyomor van benne. Romlás uralkodik benne, nem távozik tereiről a zsarnokság
és a csalás. Nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem gyűlölőm
hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőzném. Hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó
barátom, akivel meghitt barátságban voltam; az Isten házába együtt jártunk a
gyülekezet körében. Törjön rájuk a halál! Szálljanak elevenen a holtak hazájába, mert
gonoszsággal van tele lakóhelyük. Én pedig Istenhez kiáltok, és az ÚR megsegít engem.
Bár reggel, délben, este gondban vagyok, és sóhajtozom, ő meghallja hangomat.
Megszabadít engem támadóimtól, hogy békességem legyen, bár sokan vannak
ellenem. Meghallgat Isten, és megalázza őket az, aki ősidők óta trónján ül. Mert nem
akarnak megváltozni, és nem félik az Istent. Kezet emelt jó barátjára, és meggyalázta
a szövetséget. Szája simább a vajnál, de viszálykodáson jár az esze. Beszéde lágyabb az
olajnál, pedig olyan, mint a kivont kard. Vesd az ÚRraterhedet, és ő gondot visel rád!
Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Istenem, te taszítod őket a sírnak
mélyére. A véreskezű és álnok emberek az emberélet felét sem érik el. De én benned
bízom!

Ige
Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya
Istennek őáltala. (Kolossé 3,17)

Szempont imádságunkhoz
Az imában szándékunkat fókuszálni kell akár egy szent szóval akár egy szimbólummal.
Ezért érdemes imádkozni a Jézus imát, amely a Vak Bartimeus mondatára épül: Uram
Jézus, könyörülj rajtam! (Márk 10,46) Hosszabb változat: Uram, Jézus Krisztus, Isten
Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!

Imádság
Istenem, köszönöm, hogy te a szívem mélyén őrzött szavakat keresed. Látod botladozó
indulásom, amikor egyetlen szót kiáltottam csak Neked! Neked adom a törődött,
eltorzult, elárult testemet, és Te életre támasztod azt. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 12. Nagykedd, 42. nap
56. Zsoltár
Légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem, szüntelenül
támadnak és gyötörnek engem. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan
támadnak rám kevélyen. Ha félek is, benned bízom! Istenben, akinek igéjét dicsérem,
Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! Szüntelenül elferdítik
szavaimat, minden gondolatukkal rosszat akarnak nekem. Összefognak, lesben állnak,
lépteimet figyelik, mert az életemre törnek. Megmenekülhetnek-e gazságuk ellenére?
Taszítsd el haragodban e népséget, Istenem! Te számon tartod bolyongásomat.
Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben! Meghátrálnak majd
ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből tudom meg, hogy Isten velem van.
Istenben, akinek igéjét dicsérem, az ÚRban, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom,
nem félek, ember mit árthat nekem?! Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal,
megadom hálaáldozatomat. Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az
elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában.

Ige
Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és
könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki
bölcsességgel és belátással. (Kolossé 1,9)

Szempont imádságunkhoz
Az imában egyfajta spirálban, körkörösen fejlődünk. Ugyanazok a dolgok jönnek elő,
mégis haladunk Isten felé. Isten nem gyorsan, nyíl irányban vezet minket, hanem apró,
lépésekben, vissza-visszatérő eseményeken keresztül emel magához.

Imádság
Te vagy az ajtó, Jézus Krisztus.
Rajtad át lépek az életbe. Segíts, hogy rajtad át lépjek be helyzetekbe és lépjek ki a
hétköznapokba.
A növekedést választom, hogy az új élet gyümölcsét teremjem.
A bizalom bátorságát választom, hogy tágas és boldog szívem legyen.
Isten útját választom és megbocsátok.
Jöjj élet Ura, ébressz fel a fásultságból!
Jöjj és vezess át szentséged küszöbén!
Jöjj és formáld át szomorúságom örömmé!
Jöjj, élő Isten, gyógyítsd sebeimet a Te sebeiddel!
Jöjj, meglepetések Istene!
Helyreállítani, meggyógyítani, felrázni, könnyezni és megtérni. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 13. Nagyszerda, 43. nap

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

Ige
Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy
gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az
el tőlem. De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz. (1Korintus 12,7-9)

Szempont imádságunkhoz
Amikor az imádság alatt tapasztaljuk a sötét éjt, akkor nem segít hamis énünk. Kegyes
gőgünk lelepleződik, amelyik ezt mondja bennünk: értem van minden, én tudom,
példa vagyok, jó vagyok, stb.

Imádság
Uram, félek a szúrásoktól! Félek attól, hogy képtelen leszek elviselni a fájdalmat. Félek,
hogy a fájás, mintha valami hosszú csőbe húzna be, teljesen tehetetlenné tesz! Kérlek,
adj szabadságot arra, hogy a sötét éj idején is átengedjem a vezetést Neked! Segíts,
hogy engedjem magam egészen lemezteleníteni, és csak benned reménykedjem,
semmi, de semmi másban! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 14. Nagycsütörtök, 44. nap

58. Zsoltár
Valóban igazat beszéltek, ti, hatalmasok, és pártatlanul ítélkeztek az emberek fölött?
Hiszen álnokságon jár az eszetek, arra törekedtek, hogy az országban erőszakkal
érvényesüljetek. Pártütők a bűnösök, már amikor a világra jönnek, tévelygők a
hazugok, amint megszületnek. Mérgük olyan, mint a kígyóméreg, olyanok, mint a
süket vipera, amelynek oly tompa a füle, hogy nem hallja a kígyóbűvölőt, a
varázslásban jártas igézőt. Istenem, törd össze szájukban a fogakat! Zúzd össze, URam,
az oroszlánok állkapcsát! Tűnjenek el, mint a szétfolyó víz! Ha lőni akarnak, nyilaik
legyenek tompák! Járjanak úgy, mint a csiga, amely széjjelmállik, vagy mint az elvetélt
magzat, amely nem látott napvilágot. Mielőtt tüske nőne cserjéteken, ragadja el a
forgószél, akár élő, akár elszáradt. Örül az igaz, ha látja a megtorlást, lába a bűnösök
vérében fürdik. Az emberek pedig ezt mondják: Mégis van az igaznak jutalma! Mégis
van Isten, aki igazságot tesz a földön!

Ige
Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben,
megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és
megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen... Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba,
de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek. (János 16,23-28)

Szempont imádságunkhoz
Az imának nincs sablonja, még Jézus is csak áttételesen adott mintát az imádkozásra,
inkább szempontokat találunk rá. A hagyomány útmutatásai segítenek, de nem azért,
hogy megkötözzenek. Csak szabadságban, mégis a rendet megtalálva lehet imádkozni.

Imádság
Bármit. Milyen vonzó ez a szó, milyen tágas tájakra hív, ahol eltévedünk magunk
gyártotta szabadságunk útvesztőjében. Bármit. Milyen szép ez a szabadság, amely
egyre közelebb kerül a labirintus köréppontjához, és már csak ezt tudja mondani:
Egyetlen egyet. Bármit, és csak Téged szeretlek. Bárhol, és csak Benned vagyok.
Bármikor mehetek Hozzád, és most indulok! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 15. Nagypéntek, 45. nap
59. Zsoltár
Ments meg ellenségeimtől, Istenem, védj meg támadóimtól! Ments meg a
gonosztevőktől, szabadíts meg a vérszomjas emberektől! Mert ólálkodnak körülöttem,
életemre törnek a hatalmasok, pedig se bűnöm, se vétkem, ó, URam! Bár nincs semmi
bűnöm, sietnek, hogy rám rontsanak. Serkenj föl, jöjj ide, láss meg! Hiszen te vagy,
URam, a Seregek Istene, Izráel Istene! Ébredj föl, büntesd meg e népeket, ne
kegyelmezz az alávaló gonoszoknak! Esténként visszatérnek, morognak, mint a
kutyák, csatangolnak a városban. Szájuk tajtékzik, ajkuk között mintha kardok
volnának. Azt gondolják, nem hallja őket senki. De te, URam, nevetsz rajtuk, csúffá
teszed e népeket. Te vagy az én erőm, rád figyelek, Isten az én erős váram. Szeretetével
jön felém Istenem. Még megengedi Isten, hogy lássam ellenségeim vesztét. Ne öld meg
őket, hogy népem ne felejtsen! Tedd őket bujdosókká hatalmaddal, taszítsd el őket,
Uram, mi pajzsunk! Ejtse őket csapdába gőgjük, vétkes szájuk és ajkuk beszéde, hiszen
csupa átok és hazugság, amit beszélnek! Végezz velük haragodban! Végezz velük, hogy
ne legyenek! Hadd tudják meg az egész földön, hogy Isten uralkodik Jákóbon!
Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák, csatangolnak a városban. Ennivaló
után kóborolnak, és ha nem laknak jól, vonítanak. Én pedig hatalmadról énekelek,
magasztalom minden reggel hűségedet. Mert erős váram vagy, menedékem, mikor
bajba jutok. Te vagy az én erőm, rólad zeng énekem. Erős váram az Isten, az én hűséges
Istenem!

Ige
Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, lámá sabaktáni, azaz: Én
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Szempont imádságunkhoz
Az ima túlmutat a mi életünkön, a Mennyei világ, a földön túli valóság részesévé tesz,
hiszen a Lélek imádkozik bennünk. Valójában nem létezik magánimádság, mert Isten
nagy családjához kapcsolódunk.

Imádság
Isten Báránya! Ami velem történik, Veled történik. Uram, félek, Te is félsz. Térdelek,
Te is térdelsz. Bennem élsz, bennem történsz. Engedd, hogy valóságod lényünk
mélyéig hasson! Segíts, hogy meghalljuk magunkban a Lélek imáját! Add, hogy
érzékeljük történetünkben az örök történést! Hogy részese legyünk a Te világod
valóságának, amely az örök fényhez, örök boldogsághoz vezet. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2022. április 16. Nagyszombat, 46. nap

60. Zsoltár
Ó, Isten! Elvetettél, szétszórtál bennünket! Megharagudtál ránk, állíts helyre minket!
Megrendítetted, megrepesztetted a földet. Gyógyítsd be sebeit, mert megindult.
Szörnyű dolgokat láttattál népeddel, bódító borral itattál minket. De jelt adtál az
istenfélőknek, hogy megmeneküljenek az íj elől. Segítsen jobbod, és hallgass meg
minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid! Isten így szólt szentélyében:
Örömmel adom örökségül Sikemet, és kiosztom a Szukkót-völgyet. Enyém Gileád,
enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám, Móáb pedig a
mosdómedencém, Edómra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom! Ki visz el az
erős városba, ki vezet el engem Edómba? Csak te, Istenünk, noha elvetettél minket, te,
Istenünk, bár nem jársz seregeinkkel! Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen,
mert az emberi segítség mit sem ér! Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk
véghez, ellenségeinket ő tapossa el.

Ige
Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót,
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki győz, annak megadom, hogy
velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt
ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!
(Jelenések 3,20-22)

Szempont imádságunkhoz
Az imádságban nem csak földi emberek társaságában vagyunk, együtt dobban a
szívünk az Atya összes gyermekével, de a mennyei erők is velünk imádkoznak, angyali
karban vagyunk, sokkal magasabb térben vagyunk, mint amit a földi valóságban
megélünk.

Imádság
Urunk, köszönjük a böjt útját. Köszönünk minden elmondott és el nem mondott imát.
Köszönjük, ami sikerült, és azt is, ami nem. Most lepihenünk kereszted tövében. Nem
tudunk megszólalni, csak nézünk, figyelünk és várunk.
Millió ima hagyta már el szánkat és szívünket. Most csak szemléljük azt, ahogyan Te
jelen vagy a halálban is. Kérünk, segíts, hogy megtaláljuk a kereszt egyensúlyát! Ez
vezet el minket az Életre. Ámen

46 szempont az imádsághoz
böjtre
Az ima alapja a bizalom.
1.
Az ima alapja a bizalom. A negatív istenképeket valahogyan el kell
engednünk. Ilyen hamis képeink: Isten olyan, mint egy távirányító, mint egy
bíró, aki csak számonkér, megfigyelő kamerához hasonló stb. Érdemes végig
gondolnunk, mennyi bizalmatlanság és félelem rejtőzik istenképeink mögött.
2.
Az imában Abba atya, így szólítjuk meg Istent, aki nem zsarnok, hanem
édesapa. Észrevehetjük, hogy Isten úgy van jelen az életünkben, mint aki a
legbensőségesebb családi kapcsolatunk. Aki apaként nem tudja elképzelni,
annak számára segítség lehet Jézus, a Fiú, aki testvérként közeledik hozzánk.
3.
Az ima feltétele, hogy meglássuk: Isten világa és az ember világa nem
idegenek egymástól. Különben hogyan találkozhatnánk? Bizalommal és a
„valahol messze” lakó istenképünk átalakításával lehet csak imádkozni.
4.
Az imát a Lélek ihleti: nem is én imádkozom, fúj a szél, viszi hajómat
maga felé. Miközben tehát én imádkozom, mégsem én vagyok a cselekvő,
csupán hagyom magam. Istentől indul el a kapcsolat és Istenhez is tart.
Az imában a belső békét keressük
5.
Az ima befelé fordít: A külső cselekedetek helyett befelé figyelünk. Ez azt
is jelenti, hogy teljesen mindegy, mi történik kívül. Minden külső dolog
beleolvadhat a belső imába.
6.
Az ima nem elemez, nem gyomlál, nem magyaráz, csak befele figyel,
lelkünknek abba a zugába igyekszünk, ahol megszülethet a béke.
7.
Az ima nem jócselekedet. Nem én kezdek jót tenni azzal az indíttatással,
hogy Isten megjutalmaz ezért, mert Isten világa nem teljesítménycentrikus.
8.
Az imában nyugalmi állapotot találunk. Ellazulunk, nem a megszokott
feszülésekben, tevékenységekben vagyunk, hanem teljes nyugalomban.
Másként nem tudunk Istenhez kapcsolódni, csak önmagunkhoz, és ehhez a
világhoz.
9.
Az imában előfordul, hogy a fájdalom elural minket, akkor a fájdalom
lesz az imánk. A könny is lehet Isten áldása.
10. Az ima hasonlítható az emésztési folyamathoz: újra és újra visszatérünk
egy-egy imához, mégis haladunk előre.
11.
Az ima út a tökéletes szeretet nyugalmába, amikor vágyaink nem
nyugtalanítanak, aggodalmaink nem kérdezik, hogy hol is tartunk. Csak
megnyugszunk a szeretetben.
Az ima jelenlét a testünkben
12.
Az ima valóságos jelenlét. Az ima lényege – nem a jövő jutalma, nem a
múlt erénye, hanem az itt és most megszólítható Isten.

13.
Az ima nem szellemi koncentráció, hanem az érzelmek felszabadulása is.
Akaratunkat mozgósítja, egész személyiségünket bevonja. Nem egy csatornán
érkezik el hozzánk, hanem személyiségünk egyre szélesebb kinyílása.
14.
Az ima testben történik. Jelenlétünk fontos tanácsadója testünk,
amellyel levegőt veszünk, amely megfeszül és ellazul, és amely csakis a
jelenben tud létezni, és oda is hív minket.
Az imában megtaláljuk Isten teremtő figyelmét, a középpontot, és
ehhez kapcsolódunk
15.
Az ima befogadóképesség kérdése: Isten itt van! Isten mindenütt jelen
van, nem tudunk olyan helyre vagy körülmények közé menni, ahol Ő ne lenne
valóság.
16.
Az ima egyesíti befogadóképességünket és összeszedettségünket, e kettő
együtt. Ilyenkor az ember egy pontra figyel. A figyelem és a nyitottság
egyszerre van jelen!
17.
Az ima megtanít önmagunk megszeretésére is. Magunk elfogadásával,
szeretetével tudunk csak együtt imádkozni. Aki nem tud szeretettel önmagához
kapcsolódni, az hogyan tudna Istenhez? Azt lehet gyógyítani, aki már magát is
gyógyítja, de az tudja magát gyógyítani, akit gyógyít Isten: ebbe a körkörös
folyamatba állunk bele.
18. Az imában hétköznapi tudatunk meghaladása történik, amely a
felszínen tart minket. Olyan, mintha a moziban ülnénk, és néznénk a filmet. Az
imában mi magunk vagyunk a film. Eggyel beljebb lépünk.
Az ima túlmutat hétköznapi tapasztalatainkon
19.
Az imában nem az értelmünktől kapunk békét. Egész
személyiségünkkel, érzelmeinkkel is imádkozunk. Az érzelmek azok az
energiák bennünk, amelyek hordozzák sebeinket. Érzések nélkül nem tudunk
imádkozni.
20. Az ima túlmutat a mi fizikai tapasztalásunkon, a Mennyei világ, a földön
túli valóság részesévé tesz. Amikor egyedül imádkozunk, akkor is együtt
vagyunk a mennyei valóságban élőkkel.
21.
Sokféle ima létezik, mert sokfélék vagyunk. Mindannyiunk
személyiségének is van sokféle árnyalata. Az ima színeket hoz, tágítja azt,
akiknek magunkat gondoljuk, ha engedünk a hívásnak.
22. Egyedül-maradni-tudás nélkül nincs imádkozó ember. Az imában
elhagyjuk azt az énünket, amelyik örökké egy másik emberhez akar
kapcsolódni, és Istenre figyelünk. Itt Ő és én vagyunk jelen elsősorban.
23. Az ima megtanít úgy befelé figyelni, hogy abban nincs semmiféle nyoma
az önzésnek. Ez azért lehetséges, mert az isteni jelenlét hív és vonz minket.
Az ima megtisztulás, alázatos énünk megtalálása
24. Az ima a középpontot keresi. Életünk koncentrikus körökben zajlik, az
ima egyre beljebb és beljebb vezet, lelkünk, szívunk középpontjába!

25. Az ima idején gondolataink jönnek – mennek, el kell őket szelíden
engednünk, hogy újra Istenhez kapcsolódjunk. A gyógyulást gátolja, ha
harcolunk velük.
26. Az ima a középpontot keresi. Mindannyiunkat vonz ez a középpont, ezt a
vonzást azonban nem mindig érzékeljük. Életünk olyan, mint egy spirál,
mintha sokszor ugyanaz történne, csak másként. Az ima egyre beljebb és
beljebb vezet, lelkünk, szívunk középpontjába!
27. Az ima egy-egy szent szó, illetve a szent név köré épül. Azt szólítjuk meg,
aki számunkra Isten. JÉZUS neve újra és újra visszavisz Isten valóságához, a
benne való jelenléthez.
28. Az ima nem agyunk teljesítménye, nem eszünket használja elsősorban,
hétköznapi szempontból inkább ismerethiány. Lelkünk, tudatunk mélyére
vezet, a gondolatoknál is mélyebbre.
Az ima kiüresedés, befogadás
29. Az imában üresek leszünk Isten számára. Kiüresedünk, átadjuk
előjogainkat, méltóságunkat, tetteinket, akár jótetteinket is Isten számára. Épp
úgy, ahogy Isten kiüresedett, amikor emberré lett.
30. Az imát megtermékenyítheti a szépség. Ezt különösen is a természetben
éljük át.
31.
Az ima gyermekséget kíván. Az ima azt jelenti: egyszerűen jelen lenni,
mint a gyermek szoptató anyjával. Lehet benne küzdelem, de a vége
egyszerűen az, hogy jóllakik. (131. zsoltár)
32. Az imában a külső eseményeket elengedjük, átadjuk Istennek –
észrevesszük, hogy Isten nem csak számunkra jóságos. Istennek vannak olyan
oldalai, amelyek távol állnak tőlünk, amelyeket nem értünk. Megengedjük,
hogy Isten más is legyen, mint amit róla gondolunk.
33. Az ima erőtér, Isten hullámhosszára állunk rá, és egész testünk-lelkünk
rezonál a Szeretetre.
Az ima igazi nyelve a csend
34. Imádkozni csak belső csendben lehet. A csend Isten anyanyelve, ha nem
tanuljuk meg ezt a nyelvet, nem tanulunk meg imádkozni. Ha mi megtaláljuk a
belső csendet, hozzájárulunk az egész világ elcsendesedéséhez, hogy sokan
megtalálják ezt a csöndet. Még akkor is igaz ez, ha egyedül vagyunk.
35. Az imában Isten a figyelmünket kéri, "akinek van füle hallja" - mondja
Jézus. Ez azt jelenti, hogy mindig tudnánk még figyelmesebbek lenni!
36. Az imában a szavak csak eszközök, hogy a szavakon túlra találjunk.
Az imádság kivezet a tettek világából, majd visszavezet oda.
37. A túlzott tevékenység gátját állja az imának. A túl jó cselekedetek
hangsúlya eltorzítja Isten képünket és énképünket, ezért nem enged szabad
utat a misztikus, benső imának.
38. Az ima az ok és célnélküliség felé tart. Békét már nem ezért vagy azért
kapunk. Az imában „csak úgy” békességben vagyunk. A tiszta hit nem
jutalomra törekszik.

Az imában való növekedés kitartást és önfegyelmezést kíván
39. Az ima elfogadás, Isten tettének befogadása.
40. Az imának is vannak sötét éjszakái. Ilyenkor az elköteleződés, a Szent
név segítségül hívása marad. Ezek az időszakok megerősítik
elköteleződésünket, hűségünket.
41.
Az imában szándékunkat fókuszálni kell akár egy szent szóval akár egy
szimbólummal. Ezért érdemes imádkozni a Jézus imát, amely a Vak Bartimeus
mondatára épül: Uram Jézus, könyörülj rajtam! (Márk 10,46) Hosszabb
változat: Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!
42. Az imában egyfajta spirálban, körkörösen fejlődünk. Ugyanazok a
dolgok jönnek elő, mégis haladunk Isten felé. Isten nem gyorsan, nyíl irányban
vezet minket, hanem apró, lépésekben, vissza-visszatérő eseményeken
keresztül emel magához.
43. Amikor az imádság alatt tapasztaljuk a sötét éjt, akkor nem segít hamis
énünk. Kegyes gőgünk lelepleződik, amelyik ezt mondja bennünk: értem van
minden, én tudom, példa vagyok, jó vagyok, stb.
44. Az imának nincs sablonja, még Jézus is csak áttételesen adott mintát az
imádkozásra, inkább szempontokat találunk rá. A hagyomány szerény
útmutatásai segítenek, de nem azért, hogy megkötözzenek. Csak
szabadságban, mégis a rendet megtalálva lehet imádkozni.
Az ima Isten világának földi szeme
45. Az ima túlmutat a mi életünkön, a Mennyei világ, a földön túli valóság
részesévé tesz, hiszen a Lélek imádkozik bennünk. Valójában nem létezik
magánimádság, mert Isten nagy családjához kapcsolódunk.
46. Az imádságban nem csak földi emberek társaságában vagyunk, együtt
dobban a szívünk az Atya összes gyermekével, de a mennyei erők is velünk
imádkoznak, angyali karban vagyunk, sokkal magasabb térben vagyunk, mint
amit a földi valóságban megélünk.

