A Lélek vize
Böjti tisztulás
A 2020-as évben
a víz szimbólumát
segítségül hívva imádkozunk együtt.

Alapvetés
Készítsd el a helyet és az időt!
Ne akarj jól imádkozni, csak légy jelen Jézus számára.
Érdemes akár egy pohár vizet jó lassan meginni, és közben kérni
Istent, árassza rád és mindannyiunkra kegyelmét, az élet vizét!
Fogadd el a képeket és gondolatokat, amik benned vannak!
Gondolj arra, hogy mindent ajándékba kapsz az imában.
Nézd magad Jézus szemével!
Érdemes leírni egy füzetbe azt, amit megéltél!
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 velem!
Hogyan imádkozzunk?
Érdemes egy zsoltár elmondásával kezdeni az imádságot!
Olvasd el az 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.
Utána olvas el a gondolatot és az imát is!
Minden zsoltár és Ige valamiképpen kapcsolódik a vízhez, a lélek
megtisztulásához.
Az imákat néhány lelkész írta.
Az Igék a RUF,2014.- Bibliából vannak, és mindenütt csak az idézet
első versét jelöltük meg. Érdemes kikeresni, és végigolvasni a
történeteket!
A gondolatok Fekete Ágnes, 40 nap című könyvéből valók (Kálvin
Kiadó)
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Ige
69. Zsoltár
Segíts meg, Istenem, mert nyakamig érnek a vizek! Feneketlen iszapba
süllyedtem, nincs hol megállnom. Örvénylő vizekbe estem, elsodort az
ár. Belefáradtam a kiáltozásba, kiszáradt a torkom, szemem
elhomályosodott, míg Istenemre vártam. Hajam szálainál is többen
vannak, akik ok nélkül gyűlölnek. Sok hazug ellenségem akar
elnémítani engem. Azt kell visszaadnom, amit nem raboltam. Istenem,
te tudod, milyen balga voltam, vétkeim nincsenek elrejtve előtted. Ne
szégyenkezzenek miattam, akik benned reménykednek, Uram,
Seregeknek URa! Ne érje gyalázat miattam azokat, akik hozzád
folyamodnak, Izráel Istene! Mert érted vállaltam gyalázatot, érted
borítja szégyenpír arcomat. Idegenné lettem testvéreim számára, anyám
fiai sem ismernek rám. Mert a házad iránti féltő szeretet emészt; rám
hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Sírtam, és böjttel gyötörtem
magam, de ez csak gyalázatomra vált. Ha gyászruhát öltöttem,
szóbeszéd ért miatta. Engem szólnak meg a kapuban üldögélők, rólam
szólnak a borivók nótái. De én hozzád imádkozom, URam, a kegyelem
idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hűségesen segíts meg!
Húzz ki a sárból, hogy el ne süllyedjek, hadd meneküljek meg
gyűlölőimtől, az örvénylő vizekből! Ne sodorhasson el a víz árja, ne
nyelhessen el a mélység, ne záruljon be fölöttem a kút szája!
Engem, megalázottat és szenvedőt, segíts meg, és oltalmazz, Istenem!
Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Jobban tetszik
ez az ÚRnak a marháknál, az ép szarvú és körmű bikáknál. Látják ezt
az alázatosak, és örülnek. Ti, Istent keresők, éledjen szívetek! Mert
meghallgatja az ÚR a szegényeket, és nem veti meg az övéit, ha
fogságban vannak. Dicsérje őt az ég és a föld, a tenger és minden, ami
bennük mozog. Mert Isten megszabadítja Siont, felépíti Júda városait.
Ott laknak, birtokba veszik, és öröklik azt szolgáinak utódai, ott laknak
majd, akik nevét szeretik.

Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem
a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az
Igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: a Lélek, a víz, a
vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de
Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel
Fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a
bizonyságtétel.
(János evangéliuma 5,6-)

Gondolat
A szemnek egyfajta egyirányúsága jelenik meg azoknak az életében, akik
Krisztust követik. Ha Jézust követjük, akkor bizonyos értelemben igaz az,
hogy csak magát látja az ember. Nem hasonlítgatja magát a másikkal, nem
"ahhoz képest" él. Belül él igazán, Isten előtt. Mert böjtöléseteket az Isten
látja! - mondja Jézus. Az Ő szeme előtt élünk, és nem az emberek szeme
előtt. Nekünk nem a másik elégedett mosolyában kell fürödnünk, nem ott
kell, mint egy tükörben magunkat vizsgálni, hanem Isten szemében.
Nagyon nagy kísértés az egyházban az, hogy örökké jóknak akarunk
látszani. Egy hívő ember az jó, vagy nem? Milyen dolog az, hogy nem
mondja mindenki rólad azt, hogy te jó vagy! Pedig az az igazság, hogy
Jézusról nem mondta mindenki azt, hogy jó. Sőt, egyre kevesebben
mondták Őt jónak, végül annyira kevesen tartották jónak, hogy "feszítsd
meg"-et kiáltottak! Nem az emberek szeme a cél. Nem a földi tekintet az,
amiben fürdünk, hanem a Mennyei Atya tekintete, aki titokban figyel, és
megfizet, nyilván!

Imádság
Urunk, most nem a külvilág történéseire figyelünk, hanem Rád. Te légy
életünk hulláma, amely jó kikötőbe visz. Te légy a hang amely
megszólaltatja bennünk az örök életre mondott igent! Te légy a talaj amely
átvezet a pusztán vagy ingoványon, a göröngyökön amelyen éppen járunk!
Taníts bennünket Benned gyönyörködni! Ámen
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6. Zsoltár
URam, ne feddj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban!
Kegyelmezz, URam, mert elcsüggedtem, gyógyíts meg, URam, mert
reszketnek tagjaim! Lelkem is csupa reszketés, és te, URam, meddig
késel? Fordulj hozzám, URam, mentsd meg életemet, szabadíts meg,
mert irgalmas vagy! Mert a halál után nem emlegetnek téged, ki ad
hálát neked a sírban? Belefáradtam a sóhajtozásba. Egész éjjel
könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet.
Szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört sok ellenségem
miatt. Távozzatok tőlem mind, ti, gonosztevők, mert meghallotta az ÚR
hangos sírásomat! Meghallgatta könyörgésemet az ÚR, imádságomat
elfogadta az ÚR. Megszégyenül és reszketni fog nagyon minden
ellenségem, meghátrál és megszégyenül egy pillanat alatt!

Ige
Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön,
erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd
Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és
megtisztítja szérűjét: csűrbe hordja gabonáját, a pelyvát pedig megégeti
olthatatlan tűzzel. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz,
hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt:
Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?
Jézus ezt válaszolta: Engedj most, mert így illik minden igazságot
betöltenünk. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus
megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és
látta, hogy Isten Lelke mint egy galamb aláereszkedik, és őreá száll. És
íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben
gyönyörködöm.
(Máté 3,10-)

Gondolat
A böjt jelképe a hamu. Gyorsan vagy lassan, de átadjuk helyünket
másoknak, testünkből hamu lesz, és reméljük, hogy megtermékenyítjük a
földet. Milyen jó lenne nem korommá, hanem hamuvá válni. A böjt
lehetőség arra, hogy szelíden és lassan hamvazzuk be a világot, azaz
termékenyítsük meg életünkkel, alázatunkkal.

Imádság
Jöjj, Szentlélek, áztasd meg a mi száraz és poros lelkünket,
mosd el bűneinket, és gyógyítsd meg sebzett életünket.
Jöjj, Bölcsesség Lelke és taníts minket, hogy örüljünk a legfőbb
ajándéknak.
Jöjj, Erős Lélek és erősítsd meg minket minden gonosz lélek és érdek
ellen.
Jöjj, Kegyesség Lelke, készítsd fel elménket, hogy szolgáljuk az Urat, a mi
Istenünket minden nap.
Jöjj, Tudás Lelke és tanítsd meg nekünk az élet rövidségét és az
örökkévalóság hosszúságát.
Lobogtasd fel szeretetet tüzét és égesd ki a közönyösséget közülünk!
Ámen
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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. 5Körülvettek 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. 1A 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.
Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház föl engem erővel, ő teszi
tökéletessé utamat. Lábamat a szarvaséhoz hasonlóvá teszi,
magaslatokra állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat
feszítenek. Oltalmazó pajzsodat átadtad nekem, jobbod támogat engem,
sokszor lehajoltál hozzám. Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak
bokáim. Üldözöm és utolérem ellenségeimet, nem térek vissza, míg
nem végzek velük. Szétzúzom őket, nem tudnak fölkelni, lábam elé
hullanak. Fölruháztál erővel a harcra, térdre kényszerítetted
támadóimat. Megfutamítottad ellenségeimet, és gyűlölőimet
elpusztíthattam.

Ige
Ezután Illés ezt mondta Ahábnak: Menj föl, egyél és igyál, mert eső zúgása
hallatszik. Aháb fölment, hogy egyék és igyék. Illés pedig fölment a
Karmel tetejére, a földre kuporodott, és arcát a térdei közé rejtette. Így szólt
a szolgájához: Menj föl, és figyeld a tengert! Az fölment, figyelte egy
darabig, majd ezt mondta: Nincs ott semmi. Illés ezt mondta: Menj vissza
hétszer! Hetedszerre ezt mondta a szolga: Most egy tenyérnyi kis felhő
emelkedik föl a tengerből. Ő azt felelte: Eredj, és mondd meg Ahábnak:
Fogass be és indulj, míg föl nem tartóztat az eső! Mindeközben viharfelhők
sötétítették el az eget, és zuhogni kezdett az eső. Aháb ekkor harci kocsira
szállt, és Jezréelbe ment.
(1.Királyok 18,41-)

Gondolat
Jézus a pusztában, a böjti időben élte át élete első nagy belső vívódását.
Kétségei voltak, hiszen megszólalt egy hang: nem lenne jobb mégis enned?
Nem lenne jobb, ha hatalmas úr lennél? Nem lenne jobb, ha a világ urának
mondanának?
Nem szeretjük a pusztát, és ez érthető. Nem kívánjuk a kétségeket, az
összegubancolódásokat, a szúrásokat. Pedig ezek olyanok, mint a kaktusz
tüskéi: szúrnak is, de életet is adnak.
Jézus a pusztából indult el küldetése teljesítésére. Itt dőlt el végleg, hogy
kicsoda Ő.

Imádság
Várjuk Urunk az eső zúgását. Várjuk a szélrohamhoz hasonló zúgást.
Nem látszik semmi, Uram, nem látszik, hogy jönne az eső. Nem látom,
hogy a kiszikkadt, száraz föld, száraz életek, üres párbeszédek mikor
telnek meg élettel és igazsággal. Érzéki csalódások között élünk, hétszer
futunk, hétféle esőcsinálóhoz. Taníts, kérlek türelemmel imádkozni.
Másokért, magamért, a kiszáradt földért, lelkekért, a fölfelé nézés
áldásáért, az egyházi közösségekért. Imádkozunk az elnémított
emberekért, a kirekesztettekért, a viskókban élőkért, az egyház prófétai
küldetéséért. Add, hogy a néped észrevegye a tenyérnyi kis felhőt! Ámen
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sandít. A böjtölés lényege az, hogy nem osztom meg a figyelmemet
senkivel és semmivel, csak Isten létezik a számomra.

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
Isten azt mondta Nóénak és fiainak: Íme, szövetségre lépek veletek és
utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van: madárral,
jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából
kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és egyetlen
élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé
özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. Majd azt mondta Isten: Ez a jele a
szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel,
amely veletek van, minden nemzedékkel örökre: szivárványívemet
helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a
földdel megkötök.
(1Mózes 8,8-)

Gondolat
Az evangéliumokban sokszor olvashatunk történeteket, amelyekben kétkét ember szerepel. Ezekben a történetekben Jézus mindig az ellen szól,
aki a másikról beszél. Ott van például a bűnös ember és a farizeus, Mária
és Márta, a tékozló fiú és a bátyja. A történetek egyik szereplője mindig
egy irányba néz, a másik pedig ide-oda figyel, megosztja magát, oldalra

Imádság
Uram a hajók képe a napsütötte öbölben engem is megállít és nagy
lélegzetvételre késztet. A kék határ, a világ, ahol összeér ég és föld
mosollyal tölti el szívem. Amikor rád figyelek, amikor túl láthatok
önmagam határain, a te kegyelmed, hogy nem a kétely, és nem a
szomorúság határoz meg engem. Tudom, hogy az élet nem mindig
csendes és csillogó, de a nap melege, az eső utáni szivárvány Isten
ígéreteire emlékeztet. Amikor a friss levegőt belélegzem, érzem az élet
lüktetését a mellkasomban és a karjaimban is. Tudom, hogy a te jóságod
és szövetséged elérhető számomra is.
Köszönöm, hogy a te szeretetteljes jóságod az egekig ér, a te hűséged
átöleli az eget és földet. Ámen
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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
Az egyiptomiak tehát üldözték őket – a fáraó minden lova, harci
kocsija, lovasa és hadereje –, és utolérték őket, amikor a tenger mellett
táboroztak… Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak
Izráel fiai az ÚRhoz. Mózesnek pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír
Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? …De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok,
hogyan szabadít meg benneteket ma az ÚR! Mert ahogyan ma látjátok
az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az ÚR
harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!
Izráel átvonul a tengeren. Akkor ezt mondta Mózesnek az ÚR: Miért
kiáltasz énhozzám? Szólj Izráel fiaihoz, hogy induljanak! Te pedig
emeld föl a botodat, nyújtsd ki a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté,
hogy szárazon menjenek át Izráel fiai a tenger közepén. Én pedig
megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk. Így
mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsijain
és lovasain… Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé, az ÚR pedig egész

éjjel erős keleti széllel visszafelé hajtotta a tengert, és szárazzá tette a
tengerfeneket, úgyhogy a víz kettévált. Izráel fiai szárazon mentek be a
tenger közepébe, a víz pedig falként állt mellettük jobbról és balról.
(2Mózes 14,9-)

Gondolat
Isten úgy alkotta meg ezt a világot, hogy abban tékozolta kincseit. Minden
arról szól körülöttünk, hogy a mennyei Atya nagyon gazdag. Mégis van
egy másik törvény a teremtésben. A visszahúzódás, a lemondás, a
háttérben maradás törvénye. Tudni visszalépni, képesnek lenni arra, hogy
ne együnk meg valamit, amit megehetnénk, vagy ne tegyünk meg valamit,
amire képesek volnánk – szükségünk van arra, hogy időnként megállítson,
visszafogjon valami. Aki böjtöl, tudatosan éli meg a visszafogó erőt, mert
tudja, hogy létezik egy nagyobb erő ebben a világban, minta testi szükség.

Imádság
Istenünk megvalljuk neked, hogy porok vagyunk és porból lettünk.
Megvalljuk neked, hogy a Tieid vagyunk, és hozzád tér vissza az életünk.
Segíts meg minket, hogy ez a negyven nap annak szolgálatában álljon,
hogy visszatérjünk hozzád, hogy hozzád térve imádkozunk,
magunkat odaszánva segítünk, ha kell megtagadjuk önmagunk.
Kérünk, te formálj, taníts és tedd meg általunk, amire a lélek indít.
Segítsd, hogy rád leljünk az egyedüllétben és a közösségben.
Az ürességben és a teljességben, a szomorúságban és a nevetésben.
Segítsd, hogy követni tudjunk téged a Jeruzsálem felé vezető úton.
Hogy másokkal együtt magasra lendítsük a remény pálmaágát.
Hogy bevalljuk tagadásunk és csalódásunk a kereszt alatt.
Hogy leboruljunk előtted, aki az élet ura vagy.
Segíts, hogy magunkra vegyük a kereszted, az Isten országa jelét. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 2. hétfő, 6. nap
Gondolat
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!

Ige
Ábrahám fölkelt reggel, fogott egy kenyeret meg egy tömlő vizet, és
odaadta Hágárnak. Föltette azt az asszony vállára, és elküldte őt a
gyermekkel együtt. Így ment el, és bolyongott Beérseba pusztájában.
Amikor kifogyott a víz a tömlőből, letette a gyermeket az egyik bokor
alá, maga pedig elment, leült vele szemben egy nyíllövésnyi
távolságban, és ezt mondta: Ne lássam, amikor meghal a gyermek! Ott
ült vele szemben, és hangosan sírt.
De Isten meghallotta a fiú hangját, Isten angyala pedig kiáltott a
mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá: Mi van veled, Hágár? Ne félj,
mert meghallotta Isten a fiú hangját onnan, ahol fekszik! Kelj föl, vedd
fel a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok belőle! És
megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást.
(1 Mózes 21,14-)

Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Hány és hány olyan ének
van, amelyik nem a megérkezés, nem a megelégedés állapotát írja le,
hanem éppen az úton lét, a várakozás, a hiány állapotát. Miért olyan
fontosak ezek a hiányt hordozó pillanatok? Aki nem tud szomjazni az élő
Isten után, nem fogja megismerni Őt. Aki csak a szellemi csipegetés, ideoda kapkodás ma jól ismert mesterségét űzi, nem fogja a valóságos és élő
Istent megtalálni. Mert Őt csak szomjazva lehet megérteni. Sok bűne van
a mai kornak, de talán a szellemi szomjúság mesterséges kioltása a
legnagyobb.

Imádság
Urunk, lassítsd el lépteinket ebben a böjti időben!
Lassítsd el kezeinket, hogy tudjuk, mit kell tartaniuk ebben a böjti időben!
Úgy, ahogy a folyó lelassul, amikor tágas földekre érkezik.
Adj nyugalmat versenyre kész elménknek!
Segíts, hogy önmagunk lehessünk!
Add, hogy vágyódásunkkal, imáinkkal hosszan időzzünk nálad!
Segíts, hogy letegyük szívünk, életük terheit, bűneit eléd!
Add, hogy gyökeret verjen az életünk benned!
Teremts olyan embereket belőlünk, akik szüntelen utánad vágynak!
Úgy, hogy megérezzük az átalakulás fájdalmát.
Urunk, lassítsd le lépteinket ebben a böjti időben!
Hallgattasd el bennük a kísértő hangját!
Légy türelmes hozzánk, hogy elcsigázott akaratunk
ráleljen az egy szükségesre, a közösségre!
Még mielőtt sietősen elindulnánk. Még mielőtt a puszta megszólítana.
Törd össze a keresés lelkületét, hogy csak nálad legyünk! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 3. kedd, 7. nap
81 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
Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy
elválassza egymástól a vizeket! Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és
elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől.
És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este,
és lett reggel: második nap.
Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy
helyre, hogy láthatóvá váljék a szárazföld! És úgy történt. Azután
elnevezte Isten a szárazföldet földnek, az összegyűlt vizeket pedig
tengernek nevezte el. És látta Isten, hogy ez jó.
(1 Mózes1,6-)

Gondolat
A mai világnak roppant erős a szívó hatása. Az ember észre sem veszi,
mennyire nem azzal foglalkozik már, amivel kellene. A szavak
szétmállanak, nincs súlya annak, amit mondunk. Ellenőrizhetetlen a
dolgok igazságtartalma, már nem tudjuk, mi a valóság. Az emberek
közönyössé válnak, a fontos dolgokat felcserélik a sürgősre, lótnak-futnak,
pótcselekvésekbe kezdenek, versengenek, acsarkodnak és feleslegesen
vitatkoznak.
Nincs más kiút, csak az, hogy testemet, lelkemet, szellememet odateszem
Krisztus szolgálatába. Megüresítem magam és Krisztust hívom.

Imádság
Irgalom Istene, megemlékezünk előtted
a szegényekről és a nyomultakról,
a betegekről és a haldoklókról,
a foglyokról és minden magányos emberről,
a háborúk, igazságtalanság és embertelenség áldozatairól,
és mindazokról, akik sokféle rejtett szenvedést hordoznak. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 4. szerda, 8. nap
Ige
68. Zsoltár
Fölkel az Isten! Szétszóródnak ellenségei, elfutnak előle gyűlölői.
Ahogyan a füst eloszlik, ha ráfújnak, ahogyan a viasz megolvad a
tűztől, úgy pusztulnak el a bűnösök az Isten színe előtt. De az igazak
örülnek, vigadnak, Isten színe előtt vígan örvendeznek. Énekeljetek
Istennek, zengjetek nevének! Készítsetek utat a pusztában száguldónak!
ÚR az ő neve, vigadjatok színe előtt! Árváknak atyja, özvegyek védője
az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a
foglyokat boldog életre, csak a lázadók maradnak sivár helyen. Ó,
Isten, amikor elindultál néped előtt, amikor vonultál a sivatagban,
rengett a föld, csepegett az ég is Isten színe előtt, még a Sínai is, az
Istennek, Izráel Istenének színe előtt. Bőven adtál esőt örökségedre, ó,
Isten, és a fáradtat megerősítetted. Ott lakik nyájad, és jóvoltodból
gondoskodsz az elesettről, Istenem! Az Úr ezt a kijelentést adja az
örömhírt vivő nők nagy seregének: A seregek királyai hanyatt-homlok
menekülnek, a palota terén pedig zsákmányt osztanak. Ha a felszerelést
őrzitek is, ezüstszárnyú galambot kaptok, aranyos zöld tollakkal.
Amikor a Mindenható szétszórja a királyokat, fehér lesz a Calmón,
mint a hó. Istenek hegye a Básán-hegy, sokcsúcsú hegy a Básán-hegy.
Miért néztek irigyen, ti, sokcsúcsú hegyek arra a hegyre, amelyet Isten
lakóhelyéül választott? Ott is lakik az ÚR örökre! Istennek harci kocsija
számtalan, sok ezer, ezekkel jön az Úr a Sínairól szentélyébe.
Fölmentél a magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál
ajándékul, mégpedig lázadókat. Most már ott laksz, URam Isten! Áldott
az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. (Szela.) Az
Úr ezt mondta: Básánból is visszahozom őket, a tenger mélyéről is
visszahozom…Dorgáld meg a nádas vadját, a hatalmasok seregét, a
népek fejedelmeit! Tipord el a pénzsóvárokat, szórd szét azokat a
népeket, amelyek háborút akarnak! Száguld az egeken át, az ősi egeken
át. Halld, hogyan mennydörög hatalmas hangja! Hirdessétek Isten
hatalmát, fenségét Izráelen, erejét a fellegekben! Félelmetes vagy
szentélyedben, Isten! Izráel Istene ad hatalmat és erőt a népnek. Legyen
áldott az Isten!

Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik
eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony
mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg
a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek
lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, ami
titokban történik, megjutalmaz téged.
(Máté 6,16-)

Gondolat
Amikor az emberek haragszanak egymásra, a szívük eltávolodik
egymástól. A távolság miatt kiabálniuk kell ahhoz, hogy hallják egymást.
Minél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a távolság.
Jézus szenvedéstörténetének egyik legmegkapóbb valósága az a csend, az
a néhány csendes szó, ami Jézus ajkát elhagyta szemben az ordibáló
tömeggel. Ő annak beszélt, aki még hallott. Adja Isten, hogy rossz
érzéseink ne fejlődjenek rossz érzelemmé, és lágyan, szelíden szólítsuk
meg egymást!

Imádság
Seregek Ura! Megint nem akarok beszélni. Meguntam a szavakat, és
elcsépeltté vált még az a szó is, amire eddig szentként tekintettem. Nem
akarok megszólalni ott, ahol a magunk igazát kiabáljuk. Nem akarok
beszélgetni azokkal, akik csak szavaim alapján ítélnének el. Hozzád sem
akarok szólni, mert tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt
lakom. Elvesztettem a szavakat, amik Benned még igazak és
szeretetteljesek voltak, és amikor kimondtam, hazugul csengettek.
Kelj föl Uram! Ideje már, hogy szólj és hívd a földet, a vizeket és minden
teremtményedet egy helyre. Hadd lássam elnémulva a csodálkozástól és
döbbenettől, ahogy a megkeresztelkedett, meghurcolt, keresztre feszített,
teremtő Szó megjelenik köztünk az Ő dicsőségében! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 5. csütörtök, 9. nap
78. Zsoltár
Figyelj, népem, tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor
beszélek! Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok
hirdetni. Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk,
nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az ÚR
dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. Intelmeket írt
Jákób elé, tanítást adott Izráelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy
adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a
születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe
vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg
parancsolatait. Ne legyenek olyanok, mint őseik, a dacos és lázadó
nemzedék, az állhatatlan szívű nemzedék, amelynek lelke nem maradt
hű Istenhez…Tengert vágott ketté, és átvezette őket, a víztömeget
gátként állította meg. Nappal felhővel vezette őket, éjszakánként pedig
tűz fényével. Sziklákat hasított ketté a pusztában, bőven adott inniuk a
mélységből. Patakokat fakasztott a sziklából, mint folyamokat zúdította
le vizüket. De továbbra is vétkeztek ellene, lázongtak a Felséges ellen a
pusztában. Próbára tették Istent vágyaikkal, ennivalót kérve kívánságuk
szerint. Isten ellen szóltak, amikor ezt mondták: Tud-e Isten asztalt
teríteni a pusztában? A sziklára ugyan ráütött, folyt a víz, és patakok
áradtak, de tud-e kenyeret is adni, és húsról gondoskodni népének?
…Parancsot adott a magas fellegeknek, és megnyitotta az égi
kapukat… Állataikat jégesővel verette, jószágaikat villámokkal… A
szoptatós juhok mögül hozta el, hogy pásztora legyen népének,
Jákóbnak, és örökségének, Izráelnek. Pásztorolta is tiszta szívvel,
terelgette ügyes kézzel.

Ige
Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg
kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.
(Jakab 4,8)

Gondolat
Felette nagy hiábavalóság minden – sóhajt fel még bölcs Salamon is a
Prédikátor könyvében. A hiány óriási jelként helyeződött belénk. Jele
annak, hogy az élet, a mi életünk nem önmagában hordja az értelmét.
Hiánylények vagyunk, mert nem ez a föld az igazi hazánk. Vándorok
vagyunk itt, és többre vagyunk hivatva, mint ami elsőre szembetűnik. Mi
az, ami segít? Lelkem és értelmem kinyílása. Krisztus feltámadt, és én
Krisztus földi vándora vagyok, szellemi lény. Krisztus útja a hiábavaló
űrből az értelemadó tartalom, a gyümölcstermés felé vezet.

Imádság
Istenünk, aki mindenek teremtője vagy,
akit nem kötnek meg a mi határaink, vagy a mi szűkös fogalmaink.
Világosság, minden ismert világon túlról.
Örök vízfolyam, messzi tengerpart nélkül.
Te minden talpalatnyi helyen ott vagy.
A történelem minden pillanatában jelen vagy.
Itt és most is jelen vagy.
Segítsd megértenünk, hogy akiktől messzire kerültünk,
mert nagy a távolság, széles a tenger és a közöttünk lévő föld,
azoktól, akiktől messzire kerültünk gondolkodásban, és előítéletek miatt
és azoktól, akiktől elválasztott a halál, mind a te jelenlétedben vannak.
Minden határon túl, minden vizeken túl,
Minden értelmünkön túl, te átöleled őket.
Kérünk, ölelj át bennünket is a te kereszted jelével! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 6. péntek, 10. nap
90. Zsoltár
Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk
nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a
világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! A halandót
visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek! Mert
ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy
őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az
álom, mint a növekvő fű: reggel virágzik és növekszik, estére
megfonnyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod
miatt hirtelen semmivé leszünk, ha magad elé állítod bűneinket, titkolt
vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod
miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje
hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük
hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja,
milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod Taníts úgy
számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Fordulj hozzánk,
URam! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! Áraszd ránk kegyelmedet
reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben!
Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál,
annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt! Legyenek láthatóvá tetteid
szolgáidon, és méltóságod fiaikon! Legyen velünk Istenünknek, az
Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink
munkáját tedd maradandóvá!

Ige
Így tehát újszövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első
szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak
elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. … Mert amikor Mózes a
törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette
a bikák és a bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és
meghintette a könyvet és utána az egész népet e szavakkal: Ez annak a
szövetségnek a vére, amelyet Isten rendelt számotokra…. Szükséges
volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat
a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal.
(Zsidókhoz írt levél 9,15-)

Gondolat
Vajon önmagunkkal szeretnénk telepakolni a világot, vagy engedjük, hogy
Istennel legyen tele a föld? Az önmegvalósítás pöffeszkedése kiszorítja az
életet a földről. Ha Istent, aki magát szeretetként határozta meg,
előreengedem, akkor megtalálhatom önmagamat is e földön.

Imádság
Hálát adok neked, Uram, hogy részese lehetek a „nagy egésznek”, az
általad teremtett világnak. Hiszem, hogy nem „véletlenül” születtem,
hanem a te akaratodból. Feladatot is bíztál rám és életem célja, hogy ezt
megtaláljam és betöltsem.
Megvallom előtted, hogy időről időre elfog a kétség, vajon tényleg van-e
értelme ennek a földi létezésnek? Ilyenkor nem törődöm a feladattal,
hanem gyötrődöm, néha hátat fordítok az egésznek.
Mindig történik azonban valami velem, ami rádöbbent: Te velem vagy a
hátat fordítás idején is. Nem szeretném, ha elengednél…
Kérlek, adj erőt hamu lenni! Adj lelkesedést a feladataim elvégzéséhez!
Adj türelmet önmagamhoz és másokhoz!
Adj nekem elegendő élő vizet! Ámen
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Imádság

58. Zsoltár

Urunk, Jézus, te osztoztál velünk a születésben és a meghalásban.
És most is itt vagy velünk.
Szólj hozzánk a te Lelkeddel! Itt vagyunk, várunk Rád.
Ahogy a felhők közül átsugárzik a nap, ahogy a kő felmelegedik a
napfényben, úgy töltse be a szívünket a Lélek öröme.
Alfa és Ómega, te ott voltál életünk kezdeténél, te ott leszel életünk
végénél is.
Te kezedet nyújtod nekünk minden új nap kezdetén.
Ahogy a napok egyre hosszabbak a tavasz beköszöntével,
ahogy a természet felébred, és napsütéses pillanatok vesznek körül, végy
körül minket a te visszavonhatatlan szereteteddel.
Téged dicsérünk, életadó Lélek! A te Lelked mutassa meg nekünk, hogy
szereteted erősebb a halálnál is. Ámen

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
Mert mindenki, aki Istentől született, legyőzi a világot. És ez a
győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk. Ki győzi le a
világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? Ő az, aki víz és
vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér
által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek az igazság. Tehát
hárman tanúskodnak: a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy. (1
János 5,4-)

Gondolat
Amire ezen a földön szükségünk van, az valójában nem a két kezünk
izzadtságos munkájának az eredménye. Mindenünk Istentől van. A böjti
időszak arra emlékeztet, hogy üres tarisznyával jöttünk erre a világra, és
azzal is fogunk távozni. Böjti időben különösen igaz: Isten világa kivezet
bennünket a kikalkulálható, elsajátítható, megszerezhető javak világából.
Elcsodálkozhatunk rajta, hogy szórja Isten az Élet fájáról áldását.
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148. Zsoltár
Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Urat az égből; dicsérjétek őt a magas helyeken!
Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege!
Dicsérjétek őt: nap és hold; dicsérjétek őt mind: fényes csillagai!
Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok!
Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők.
Örök időre állította fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól.
Dicsérjétek az Urat a földről: viziszörnyek és mély vizek ti mind!
Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, a melyek az ő rendelését cselekszik;
Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind ti
czédrusok; Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok; Földi
királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind ti földi bírák! Ifjak és
szűzek, vének gyermekekkel: Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve
dicső egyedül; az ő dicsősége égre-földre kihat! És felemelte az ő
népének szarvát. Dicsőítse minden ő kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá
közel való nép. Dicsérjétek az Urat!

Ige
Olyan volt anyád, mint egy szőlőtő a szőlőskertben, amelyet víz mellé
ültettek: termékeny volt, számtalan hajtása lett a sok víztől. Erős
vesszői nőttek, királyi pálcának valók, magasra nyúlt, kiemelkedett a
fák lombjai közül, kitűnt magasságával és sok levelével. De aztán
dühösen kitépték, földre terítették; a keleti szél leszárította gyümölcsét,
erős vesszői letöredeztek, elszáradtak, tűz emésztette meg őket.
(Ezékiel 19,10)

Gondolat
A pásztor legelőről legelőre vezeti nyáját: így vezet bennünket Isten.
Aszályokon és bő, füves tájakon terelget bennünket. Ahogyan a nyáj
legelve halad mindig előbbre, úgy van ez velünk is. Csak lelkünket és
testünket táplálva vagyunk képesek arra, hogy egyáltalán megérthessük
a helyes utat. Isten táplál, legeltet, szavát, üzenetét úgy belénk építi, hogy

az vérünkké válva belülről hasson ránk. Bennünk működteti azt az erőt,
amely megmutatja a helyes utat.
Akkor mi a mi dolgunk? Semmi más, csak a készség. Az éhes ember
nyitottsága, várakozása a mannára.

Imádság
Mindenható Isten, aki az eget és a földet alkottad.
Aki megteremtetted a szárazföldet a mély vizek felett.
Aki özönvízzel árasztottad el a földet, és
Ígéretet tettél nekünk.
Istenünk, aki kettéválasztottad a vizeket,
Szabadságot adtál az embernek.
Istenünk, aki csendes vizekhez terelget,
és megerősít bennünket,
megvalljuk benned való hitünket.
Jézus, aki a vízen jártál,
Lecsendesítetted a háborgó tengert,
Jézus, aki a vizet borrá változtattad,
Urunk Jézus, Te megkereszteltél minket vízzel, lélekkel és
szeretettel.
Jézusunk, te megmostad a tanítványok lábát,
és megtisztítod a mi lelküket is:
megvalljuk benned való hitünket.
Szentlélek Isten, aki úgy jöttél közénk,
mint víz és tűz.
Szentlélek, aki az erő és józanság,
betölti életünket élő vízzel.
Szentlélek, aki a kedvesség és szeretet,
Isten ajándéka mindannyiunk számára:
megvalljuk benned való hitünket. Ámen
/ Lindisfarne Scriptorium/
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77. Zsoltár
Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám.
Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom
feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre
gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem.
Szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom. Gondolkozom a régi
napokon, a hajdani esztendőkön. Eszembe jutnak énekeim éjjelente,
szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem: Vajon végleg eltaszít az
Úr, és kegyelmére többé nem számíthatok? Végképp elfogyott
szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette
kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag?
Az az én bajom – gondoltam –, hogy megváltozott a Felséges
jóindulata. Emlékezem az ÚR tetteire, visszagondolok hajdani csodáira.
Végiggondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. Szent a te
utad, Istenem! Van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az
Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel.
Megváltottad hatalmaddal népedet, Jákób és József fiait. Láttak téged a
vizek, ó, Isten, láttak a vizek, és megremegtek, a mély vizek is
reszkettek. A felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek,
nyilaid pedig cikáztak. Mennydörgésed hangzott a forgószélben,
villámok világították be a világot, reszketett és rengett a föld. Utad a
tengeren át vezetett, ösvényeid a nagy vizeken, lépteid nyoma nem
látszott. Mint nyájat, úgy vezetted népedet Mózes és Áron által.

Ige
Két megszállott ment elé, akik a sírboltokból jöttek elő; annyira
veszedelmesek voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni. És
egyszerre felkiáltottak: Mi dolgod velünk, Isten Fia? Azért jöttél ide,
hogy idő előtt meggyötörj minket? Tőlük távolabb egy nagy
disznónyájat legeltettek. Az ördögök pedig ezt kérték tőle: Ha kiűzöl
minket, küldj a disznónyájba! Ő pedig ezt mondta nekik: Menjetek!
Akkor azok előjöttek, és belementek a disznókba. És íme, a meredekről
a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe.
(Máté 8,28)

Gondolat
A böjti idő egy belső, bontódási folyamatról szól. Az ember számbaveszi
dolgait, érzéseit, és mint a süllyedő hajóról, sorjában eldobja a kincseket,
mert kiderül, hogy magához az élethez képest nem fontosak. A világ
bonyolultsága lebomlik, és az emberhez közel kerülnek a legalapvetőbb
emberi dolgok. Lassan maga az élet válik értékké. Vegyük számba
kincseinket, lelkünk gyöngyeit, és vizsgáljuk meg, mi miért fontos
számunkra.

Imádság
Urunk, ördögi köreinkből szólítunk meg Téged! Millió mai történet olyan,
mint egy örvény, ahonnan nincs kiszállás. Sokszor így élünk együtt
anyóssal, gyerekkel, munkatárssal, szomszéddal. Kérünk Urunk
szabadításodért, tégy késszé arra, hogy befogadjuk áldásodat. Még akkor
is, ha annak néha egy-egy disznó az ára. Add, hogy ebben a böjtben
jobban meglássuk ördögi köreinket, és készebbekké váljunk
gyógyításodra.
Ezt az áldást kérjük egyházadra és egyházi kapcsolatainkra, a
kisközösségekre, a velünk imádkozókra. Emelj ki minket felesleges és
rossz köreinkből! Ámen
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93. Zsoltár

Imádság

Uralkodik az ÚR! Fenségbe öltözött, felöltözött az ÚR, erőt övezett
magára. Szilárdan áll a világ, nem inog. Szilárdan áll trónod ősidők óta,
öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, URam, hangosan zúgnak a
folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a
tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az ÚR a magasságban. Amit
megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó,
URam, időtlen időkig!

Szomjazom utánad, Uram, nem látom akaratodat. Kereslek. Kérlek,
mutasd meg magad, megvárom, amíg a világosság megjelenik számomra
is. Nem szeretnék arra nézni, amit csupán a felszínes szemvillanás
érzékelhet, vágyom mélyebbre látni, a te hatalmadra. Ezt a látást add
meg nekem! Ámen

Ige
Ki mérte meg markával a tenger vizét, ki mérte meg arasszal az eget?
Ki mérte meg vékával a föld porát, ki tette mérlegre a hegyeket, és
mérlegserpenyőbe a halmokat? Ki irányította az ÚR lelkét, ki volt
tanácsadója, aki oktatta? Kivel tanácskozott, ki világosította fel őt? Ki
tanította meg a helyes eljárásra, ki tanította tudományra, és ki oktatta
értelmes cselekvésre? A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a
vödörben, annyit érnek, mint egy porszem a mérlegserpenyőn, a
szigetek egy homokszemnek számítanak. A Libánon fája nem elég a
tűzre, állata nem elég az égőáldozathoz. A népek mind semmik előtte,
puszta semmiségnek tartja őket.
(Ézsaiás 40,12-)

Gondolat
A hit belső egyensúlyt teremt bennünk. Akár élünk, akár halunk, akár
sírunk, akár nevetünk, akár böjtölünk, akár eszünk, az Úréi vagyunk.
Nagy szabadság ez. Nem kell vallásosnak kinéznünk. Nem kell úgy
tennünk, „mintha”. Belül született meg bennünk Krisztus.
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Gondolat
144. Zsoltár
Áldott az ÚR, az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni
ujjaimat. Jótevőm és erősségem, váram és megmentőm ő, pajzsom,
akihez menekülhetek, aki népeket vet alám. Ó, URam, micsoda az
ember, hogy törődsz vele, az emberfia, hogy gondolsz rá? Az ember a
lehelethez hasonló, napjai a tűnő árnyékhoz. Hajlítsd le az eget, URam,
és szállj le, érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek! Villogtasd
villámaidat, szórjad azokat, lődd ki nyilaidat, röpítsd szét őket! Nyújtsd
le kezedet a magasból, szabadíts meg, ments ki engem a nagy vizekből,
az idegenek hatalmából, akiknek szája hiábavalóságot beszél, jobb
kezük csak álnokságot művel! Új éneket éneklek neked, Istenem,
tízhúrú lanton zengedezek neked. Te adsz győzelmet a királyoknak;
szolgádat, Dávidot is megszabadítottad a gyilkos fegyvertől. Szabadíts
meg, ments ki engem az idegenek hatalmából, akiknek szája
hiábavalóságot beszél, jobb kezük csak álnokságot művel! Fiaink
legyenek olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt palánták, leányaink
pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban vannak.
Színültig telt raktáraink ontsanak mindenféle jót, juhaink a legelőkön
szaporodjanak ezer-, sőt tízezerannyira! Marháink legyenek kövérek, ne
érje őket baj, ne vetéljenek el! Ne legyen jajveszékelés a tereken!
Boldog nép az, amelynek így megy a sora. Boldog nép az, amelynek az
ÚR az Istene!

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

Böjt van. Érdemes feltenni magunknak a kérdést: Merünk-e szomjazni, és
ha igen, mire is szomjazik a lelkünk? Sok ember keresi Istent, de ha
mélyebben elbeszélgetünk velük, akkor derül ki igazából, hogy a felszínes
kíváncsiság mögött valóságos félelem van. Csak nehogy eljussak Istenhez,
csak nehogy valóban megszólaljon, mert akkor ki tudja, mit mondana. Ha
Istenre szomjazunk, nem maradhatunk felszínesek.

Imádság
Élet vizének forrása buzogj föl bennem, mert szomjúhozom tisztaságodat.
Mélyből jössz és magaddal hozod Isten jó ízét. Nem kell érted fizetni,
mint a csapból folyó vízért, hanem ingyen adod magad. Gyógyíts és járd
át vándorlásban megfáradt életemet, újult erővel ruházz fel engem. Mosd
ki belőlem szavaim mérgét, gondolataim mérgét, tetteim mérgét,
mulasztásaim mérgét. Mosd ki belőlem neveltetésem mérgét, szokásaim
mérgét. Taníts vágyakozni a hamisítatlan után, Isten után, hogy soha ne
elégedjem meg isten-pótlékokkal. Ámen
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104. Zsoltár
Áldjad, lelkem, az URat! URam, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és
méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő
az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a
felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé,
a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha
meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a
hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra
elszéledtek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol
helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem
önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy
folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a
vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak,
sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket,
alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az
állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret
termeljen a földből, és bort, amely felvidítja az ember szívét, és
ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember
szívét. Jóllaknak az ÚR fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett,
ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik. A magas
hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet. Te
alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri
pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az
erdő mindenféle vadja…Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik
eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jóllaknak
javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket,
kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új
teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföldeket. Dicsőség
legyen az ÚRnak örökké! Örüljön alkotásainak az ÚR! Tekintetétől
reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az ÚRnak,
amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen
kedves előtte fohászkodásom! Én örvendezem az ÚR előtt. Vesszenek
ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök! Áldjad, én lelkem,
az URat! Dicsérjétek az URat!

Ige
Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké ugyanaz
marad. Fölkel a nap, és lemegy a nap, siet vissza arra a helyre, ahol majd
újból fölkel. A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a szél
járása, és visszatér oda, ahonnan elindult. Minden folyó a tengerbe ömlik,
és a tenger mégsem telik meg, pedig ugyanoda folynak a folyók, újra
meg újra oda folynak.…van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus
Krisztus.
(Prédikátor 1, 4-)

Gondolat
A hit talán az, amikor a gondolatból kiindulva, mégis azokat elhagyva
ugrunk egyet. Gondolkodnunk kell, viszont az értelmünk alkalmatlan
csatorna arra, hogy valóságos tartalmakat hordozzon. Az ember nem ilyen
egyszerűen érti meg a dolgokat. Annak, amit hallunk, csak nagyon kicsi
százalékát vagyunk képesek feldolgozni. Amikor valamit megértünk,
valójában sok ki nem mondott, már bennünk lévő kép áll össze egy
gondolatban, és így értjük meg azt, amit már ezerszer hallottunk. Istent
leginkább akkor érhetjük tetten, amikor valami minőségi ugrás van a
megértésünkben. A böjt talán különösen is jó lehetőséget ad nekünk, hogy
átéljük ezt a minőségi ugrást.

Imádság
Uram, Te adtad az életemet, és Te leszel velem halálom óráján is. Ami
ezek közt történik, én életnek hívom. Te így: kedves gyermekem.
Ami az évek során megtörténik velem, így hívom: növekedés, kaland,
fájdalom, szenvedés, örömteli pillanatok, megrázó találkozások, ezer és
ezer szürke perc. Te ezekre azt mondod: felém közeledsz.
Jézusra nézek, elmélkedek szavai és tettei fölött és azt mondom: jó, hogy
egyre közelebb vagy hozzám.
Naponta többször is belém nyilall: Nem vagyok méltó…
Te azt mondod: Jöjjetek énhozzám mindnyájan...
Köszönöm az elfogadást.
Köszönöm az ajándékot, hogy elfogadó lehetek.
Legyenek láthatóvá rajtam is tetteid és méltóságod! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 13. péntek, 17. nap

Gondolat

107. Zsoltár

Az élet két pólusa a tevékenység és a tétlenség, az aktivitás és a passzivitás,
van, aki befogad, és van, aki megérkezik. A szeretet e kettő között
megtalálja az egyensúlyt. A szerető ember képes nem cselekedni, amikor
csendben kell lenni, de képes szólni és tenni, amikor erre van szükség. A
szerető ember az, aki elfogadja a rossz körülményeket, képes beletörődni
azokba, ugyanakkor képes ezekben pozitívan, örömmel jelen lenni, és jót
tenni, tehát aktívvá válni. Az élet e nagy kettősségének az egyensúlyát
kellene megtalálnunk, és akkor a szeretet titkához is eljutunk. Adja Isten,
hogy egyre közelebb kerüljünk hozzá!

Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Így
szóljanak az ÚR megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és
összegyűjtött a különböző országokból; keletről, nyugatról, északról és
délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem
találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggedt a lelkük. De
az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kimentette őket szorult
helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak.
Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért,
mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Vannak, akik
sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, mert
engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a Felséges
döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt
segítőjük. De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő
megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből,
a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az
ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az
érckapukat, és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek
szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől
undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak. De az ÚRhoz kiáltottak
nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből.
Elküldte igéjét, meggyógyította és a sír mélyéről kimentette őket.
Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért,
mutassanak be hálaáldozatot, beszéljék el ujjongva tetteit!

Ige
Szívük az Úrhoz kiáltott Sion leányának várfala miatt. Patakként
áradjon a könnyed éjjel és nappal! Ne csillapodj, ne hagyj a szemednek
nyugalmat! Kelj föl, jajgass az éjszakában, az őrködés kezdetén! Öntsd
ki szívedet, mint a vizet, az Úr színe előtt! Emeld föl hozzá kezeidet
gyermekeid életéért, akik elaléltak az éhségtől minden utcasarkon.
Nézd, URam, és lásd meg azt, akivel így bántál!
(Jeremiás Siralmai, 2,18-)

Imádság
Istenünk, hadd legyünk őszinték és áttetszőek, mint a víz!
Hadd éljünk benned, aki előtt semmit nem kell takargatni, aki úgy
fogadsz el minket, ahogyan vagyunk. Talán az őszinteség könnyéből
fakadó patak megmentheti ezt a világot. Hadd tegyük ebbe bele a magunk
részét! Istenünk, légy velünk ebben a böjtben, tisztíts, ahogyan csak
tudsz! Álld meg családunkat, szeretteinket, szomszédjainkat, mindenkit,
akiknek valami jót adhatunk ebben az életben. Hadd ne legyünk a Te
szereteted torlaszai, hanem hadd teremtsünk inkább medret áldásodnak!
Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 14. szombat, 18. nap
107. Zsoltár

Gondolat

Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken
végezték. Ezek látták az ÚR tetteit, csodáit a mélységes tengeren.
Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig
emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbeestek a veszedelemben.
Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen
odalett. De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította
őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a
hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette
őket. Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért és az emberekkel tett
csodáiért! Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének
gyűlésében! A folyókat pusztává tette, a forrásokat sivataggá, a
gyümölcstermő földet szikessé a rajta lakók gonoszsága miatt. A
pusztában bővizű tavat árasztott, a szomjú földön forrásokat. Éhezőket
telepített oda, akik várost alapítottak lakóhelyül. Mezőket vetettek be,
és szőlőket ültettek, amelyek termést és gyümölcsöt hoztak. Megáldotta
őket, és nagyon elszaporodtak, állatokban sem láttak hiányt. De azután
megfogyatkoztak, és görnyedeztek az elnyomás, a baj és a gond miatt,
amikor gyalázatot zúdított az előkelőkre, és úttalan pusztaságban kellett
bolyonganiuk. De a szegényeket oltalmazza a nyomorúságban,
nemzetségüket megszaporítja, mint egy nyájat. Látják a becsületesek,
és örülnek, az álnokok pedig befogják szájukat. Aki bölcs, jegyezze
meg ezeket, és értse meg az ÚR kegyelmes tetteit!

A jelen idő lehet rohanó idő vagy pedig megélt idő. Az egyikből ki kell
lépnünk, a másikat pedig meg kell találnunk. A rohanó idő jelképe a füst,
a megélt időé a virág. A füst elillan, egy pillanat alatt semmivé lesz. A
virág mellet el lehet időzni, és csak úgy nézegetni, nem kerül semmibe.
Nem tehetem zsebre, csak nézhetem, csak az időmet adhatom neki. Jézus
ideje a jövő, de nem úgy jövő, hogy majd álomkép formájában eljön,
hanem egy olyan jövő, amely már itt van. Egy másik fajta jelennek lehetne
mondani, olyannak, amiben már nincs jelentősége az időnek. Az életünk
ezt a kalandot kínálja nekünk: érkezzünk meg a futó jelenből ebbe az
időtlen jelenbe, jussunk el a füstszerű jelenből a virágok jelenébe.

Ige
Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki
szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás
mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a
Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem
adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg.
(János evangéliuma 7,37-)

Imádság
Felséges és megfejthetetlen vagy számomra, Istenem, Mennyei Atyám! A
közeledben érzem csak igazán parányi voltomat, életem törékenységét és
kiszolgáltatottságát. Riasztó ez a gondolat a számomra, ha csak a földi
életemre tekintek.
Hiszem és vallom ugyanakkor, hogy az életem nem csak a földi létezés és
én magam sem egy porszem vagyok csupán a világegyetem beláthatatlan
nagyságában.
Ha Rád tekintek, ha imáimban kapcsolatba lépek veled, megtapasztalom,
hogy VALAKI vagyok. Számodra fontos teremtményed, aki ezért élhetek itt,
hogy Téged dicsőítselek, és nagyságodról bizonyságot tegyek mások előtt.
Boldog az az ember, aki Veled élheti életét és naponta figyelhet rád. Segíts
minden embert ezen a Földön, hogy Nagyböjt idején megtehesse ezt és
megízlelhesse a veled való találkozások örömét! Áldásaidat ma is hálásan
köszönjük! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 15. vasárnap, 19. 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
Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: Vajon
énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám.
Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg! Volt
ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe
egyenként két vagy három metréta fért. Jézus így szólt hozzájuk:
Töltsétek meg a vedreket vízzel! És megtöltötték színültig. Majd ezt
mondta nekik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Ők pedig
vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel
nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették,
odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: Minden ember a jó bort kínálja
először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig
mostanáig tartogattad a jó bort.
(János 2,1-)

Gondolat
A féktelen szerzés időszakában a böjt a megtartóztatás képességét üzeni
számunkra. De mi a célja annak, hogy valamit megvonok magamtól? A
böjt lényege az, hogy saját énünk középpontjából valahogy kikerüljünk.
Amikor böjtölünk, az Isten által teremtett világegyetemben találjuk meg
magunkat. Nem magadért, nem az egészségedért, nem valami fennkölt
jóért kell lemondanod, hanem azért, hogy megtaláld a helyes viszonyt a
világ és közted – vagyis alázatra juss. Amikor böjtölünk egy egyetemes
rendbe állunk bele, felszabadítjuk magunkat önzésünk alól, és azt

mondjuk: Jöjjön Isten akarata! Ne úgy legyen, ahogy én kigondoltam,
hanem ahogyan Ő. Mintha egy lépést hátralépne az ember. Istenért
böjtölünk, Őt értjük meg még személyesebben.

Imádság

Pazarló Mennyei Atya! Dicsőítünk és magasztalunk azért, amiért ilyen
bőségesen láttad el a teremtett világodat mindennel, ami az élethez
szükséges! Tiszta levegő, édesvizek, növények, állatok mind egy nagy,
rendszerben működnek hibátlanul évmilliók óta!
Bocsásd meg nekünk, embereknek, hogy úgy gondoljuk, ahogyan egyre
inkább fejlődik a tudomány, mi is tudunk ilyet alkotni, sőt ennél is jobbat!
Ebből a gőgből fakad az a mérhetetlen pazarlás, amivel az emberiség
néhány száz éve pazarolja a teremtett világ kincseit. Bűnbánattal kell
megvallanunk, hogy mi magunk is a pazarlók közé tartozunk, mert
szeretjük a kényelmes életet, azt, hogy minden a rendelkezésünkre áll, s
hogy kevés erőfeszítéssel kapunk meg sok mindent.
Segíts bennünket ebben ez idei böjtben, hogy tudatosan álljunk ellene a
kényelem kísértésének! Adj számunkra nyitott szívet és értelmet, alázatos
és engedelmes lelkületet, hogy visszafogjuk magunkat és megállítsuk a
tékozló pazarlást!
Legyél te magad életünk középpontja, aki betöltöd a szükségeinket, hogy
az ebből fakadó erőforrásokat a szükségben szenvedők megsegítésére
fordíthassuk! Áldd meg életünket és böjtölésünket!
Könyörgünk Magyarországért! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 16. hétfő, 20. nap
93. Zsoltár
Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel; felöltözött az Úr: hatalmat
övezett magára; megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon.
Állandó a te királyi széked eleitől kezdve; öröktől fogva vagy te! A
folyóvizek Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat
hánynak; A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál
felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a
te házadat illeti Uram szentség, napok hosszáig!

Ige
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. Így tehát, aki közületek nem
mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom.
(Jakab, 3,11-)

Gondolat
Az élet alappillére az öröm és a megelégedettség abban, amit Istentől
ajándékba kaptunk. Aki ezt a világot megteremtette, nem azért tette,
hogy elvegyen, hanem azért, hogy adjon. Éppen ezen a ponton rossz a
látásunk: sokszor nem vesszük észre, hogy kaptunk, csak azt, hogy
elvettek tőlünk. Isten képes arra, hogy egy másik szemüveget adjon
nekünk, amelyik a rosszban is meglátja a jót.
Egészen más látást ad, ha hálával tudjuk elmesélni életünk dolgait, a
hullámhegyeket és hullámvölgyeket egyaránt. Érdemes a görcseinket
kiengedni, és megköszönni azt, ami van. „Vigyázz, hogy világosat
gondolsz-e, vagy sötétet, mert amit gondoltál, megteremtetted.” (Weöres
Sándor: A teljesség felé)

Imádság
Urunk segíts, hogy egyesítsük azt, ami széttört, és válasszuk szét azt, ami
hamis.
Hadd tudjuk ezt a két utat megkülönböztetni! Te vagy az Úr ezen a
világon, csak Te látod az igazságot, te tudod, melyik a tiszta víz és mi a
mérgezett. Kérünk, segíts alázattal tekinteni tudásod teljességére,
elfogadni saját rész-létünket.
Urunk, Te vagy minden hatalom birtokosa, mi a Tiéid vagyunk! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 17. kedd, 21. nap
1.Zsoltár
Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg
nem áll, és csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van
gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És
olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán
megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában
jó szerencsés lesz. Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit
szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a
bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját; a
gonoszok útja pedig elvész.

Ige
Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott, a
másik ötvennel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek
elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt: Úgy
gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki:
Helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak:
Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam
megmosására, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte
meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg
csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága
olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked: neki sok bűne
bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés
bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta:
Megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték
egymás között: Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így
szólt az asszonyhoz: A te hited megtartott téged, menj el békességgel!
(Lukács 7,41-)

Gondolat
Istennek hiányzik minden egyes személy, aki nem a helyén van. Őt semmi
mással nem lehet kielégíteni, csak azzal a személlyel, aki hiányzik. Mi,
emberek egyszerűen pótoljuk a hiányt, rengeteg pótlékunk, pótszerünk
van. Jézus böjtjének szép üzenete, hogy nem volt hajlandó kenyérré
változtatni a követ, azaz pótolni a hiányt. A tékozló fiú atyja nem pótolja
egyik gyerekével a másikat. A kilencvenkilenc bárány a karámban nem
vigasztalja a pásztort, ő az elkóboroltat is várja. A hiány hiány marad. Isten
szenvedélyesen keres minket. Mert egy bűnös ember több számára, mint
általában egy ember: hiánya óriásivá nagyítja fontosságát. Jézus Krisztus
halála is miértünk történt. De nem ez az utolsó pont. Feltámadásával
végképp kinyitotta a hozzá vezető kaput, amelyet át mindannyiunkat
szólongat ma is.

Imádság
Jézusom! Sokkal kevesebbet tudok, mint amennyit hiszek, és néha még
abban sem hiszek, amit látok. Látni meg végképp torz szemüvegemen
keresztül tudok. Egy dolgokhoz ragaszkodom csak most: hogy mikor
Előtted állok az imádságban, akkor őszinte legyek, legalább Hozzád!
Kiöntöm szívemet, mint a vizet Teelőtted. Kételkedésből szőtt hálómmal ki
tudna halat fogni? Hitből szőtt álmaimból ki tudna felébreszteni?
Tudásom edényéből ki tudna jóllakni? Emlékezetem szilánkjaiból ki tudna
újra egységes történetet összeilleszteni? Légy Te ma az, aki összeilleszti
életem cserepeit, aki megtölti a mindennapi eledellel a hosszú útra, aki
megálmodja és véghez viszi azt, amit eredetileg terveztél rólam és rólunk,
aki kifogja a kételkedésem vitorlájából a szelet, és felfogja a Lélek
fuvallatát! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 18. szerda, 22. nap
24. Zsoltár

Imádság

Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai. Mert
ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda
megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az
ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem
esküszik meg csalárdságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az
üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób
nemzetsége, a kik a te arcodat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel
fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a
dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas
Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és
emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!
Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya.

Trónusod elé járulok, Istenem, és alázatosan kérlek, ne fordítsd el kegyes
arcod tőlem, szegény bűnöstől! Adj nekem boldog véget, élessz föl az
utolsó napon, Uram, hogy örökkön lássalak! Ámen, ámen.
(Ima J. S. Bach művéből)

Ige
Aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel a Krisztuséi
vagytok, bizony, mondom néktek, hogy el nem marad a jutalma.
(Márk 9,41)

Gondolat
Johann Sebastian Bach volt a fúga legnagyobb mestere. Ez a zenei műfaj
szó szerint azt jelenti, hogy menekülés. Egy rövid zenei mondatot ismétel
minden szólam, és mivel a szólamok egyenként lépnek be kisebbnagyobb időbeli eltéréssel, kötött szerkesztési módban, reménytelenül
űzik, kergetik egymást. Nincs menekülés. Az életünk is egy kicsit ilyen.
A dolgok, az emberek kergetik egymást, és úgy tűnik ebből a sorból nincs
kimenekedés. Nap jön napra, perc jön percre, és mi mint valami óra
ketyegünk egészen addig, amíg a szívünk az utolsó ütését meg nem teszi.
Tapasztaljuk azt, ami a fúgákban is hallgató: voltaképpen ugyanazok a
dallamok jönnek vissza újra és újra, csak más hangszerelésben.
De ez az élet nemcsak menekülés, hanem megérkezés is. Van egy
legfelső szólam, ahol szemmel tartják futásunkat. Isten kegyelme fölötte
van minden földi történésnek és bukásnak. Csak hozzá érdemes
menekülni!

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 19. csütörtök, 23. nap
66. Zsoltár
Örvendj, egész föld, az Istennek! Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek
dicsőségét! Mondjátok Istennek: Milyen félelmetesek a te tetteid! Nagy
erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és
énekel neked, énekli neved dicséretét. Gyertek és lássátok Isten tetteit!
Félelmetesek dolgai az emberek között: Szárazfölddé változtatta a
tengert, száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk neki!
Hatalmasan uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, hogy ne
kelhessenek föl a lázadók. Áldjátok, népek, a mi Istenünket, hangosan
hirdessétek dicséretét! Ő tartott életben bennünket, és nem engedte,
hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk,
megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet
raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe
jutottunk, de kivezettél, és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba,
teljesítem fogadalmaimat, melyeket ajkam kimondott, és szám megígért
a bajban. Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is
áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, halljátok, ti,
istenfélők, mind, hadd mondjam el, mit tett velem! Szám hozzá kiáltott,
nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem
hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom
szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat,
szeretetét nem vonta meg tőlem.

Ige
Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló
a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és
jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak,
de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja
tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond
emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az
árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és az
összedőlt, és teljesen elpusztult.
(Máté 7,24-)

Gondolat
A keresztyén ember sorrendje az, hogy először böjtöl, azután ünnepel. A
világ pedig először ünnepel, és azután jön a fejfájás. Nem mindegy a
sorrend. Sok ember úgy érzi ma, hogy a környezetével valahogy nincsen
rendben a dolga. Nincs értelme semminek, nincs bizalom semmiben.
Bármire gondol, azt érzi, „Minek?”. Ez az életérzés sokunkat elkap.
A csüggedésre néha rá kell feküdni, mint egy hullámra, hogy vigyen
tovább oda, ahol majd elkap a víz természetes árama. A mi szomorúságunk
örömre fordul, mert ez a természete. Talán nem kellene annyira megijedni
a szomorúságainktól. Van olyan, hogy szívünkben a hitünkkel együtt is
sírunk és jajgatunk. Mégis érdemes ezzel a rémes csüggedtséggel együtt
továbbúszni, mert örömre fog fordulni. Isten sorrendje az, hogy a kínra jön
az élet.

Imádság
Bocsáss meg nekünk, hogy nem vagyunk bölcsek, hanem okoskodók.
Bocsáss meg nekünk, hogy építkezünk, de nem építünk jó alapra.
Bocsáss meg nekünk, hogy várjuk az esőt, de nem készülünk fel rá.
Bocsáss meg nekünk, hogy félünk a viharoktól, de nem sietünk hozzád, a
vihar urához.
Urunk, légy az életünk alapja, te légy az életünk felépítője is.
Hisszük, hogy te építetted fel a világegyetem egyszerű építőköveit,
te alkottad a hidrogén atomot,
te alkottad a tengereket és az égi madarakat,
tőled származik Bach zenéje és a gyermekek nevetése,
a képesség, hogy elhordozzuk a szenvedést.
Kérünk, adj jó alapot az életünknek, kapcsolatainknak. Tedd óvó kezedet
azok alá akik zuhannak, akik csúszós, ingoványos sártengerbe süllyedtek!
Mentsd meg őket a haláltól! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 20. péntek, 24. nap
74. Zsoltár
Miért vetettél el, Istenem, oly régóta, miért lángol haragod legelőd
nyája ellen? Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál,
örökségedre, a törzsre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen
laktál! Irányítsd lépteidet a régi romokra! Szentélyedben az ellenség
mindent lerombolt! Ellenségeid ordítoztak kijelentésed helyén, és
kitűzték ott jelvényeiket. Olyanok voltak, mint akik a sűrű fák közt
fejszét emelnek magasra. Még faragványait is mind összetörték
fejszékkel és baltákkal. Lángba borították szentélyedet, porig alázták
neved hajlékát. Igázzuk le őket egészen! – mondták magukban, és
fölperzselték az országban Isten minden hajlékát. Jeleket nem látunk,
próféta nincs többé, és senki sem tudja, meddig tart ez még. Isten,
meddig gyalázhat az ellenfél? Örökké csúfolhatja nevedet az ellenség?
Miért tartod vissza kezedet? Emeld föl jobbodat, végezz velük! De
Isten a királyom kezdettől fogva, aki szabadító tetteket vitt véghez a
földön. Te szorítottad vissza erőddel a tengert, te törted össze a tengeri
szörnyek fejét. Te zúztad szét a Leviatán fejeit, és a puszta népének
adtad eledelül. Te fakasztottál forrást és patakot, te szárítottál ki bővizű
folyókat. Tiéd a nappal, az éjjel is tiéd, te tetted helyükre a csillagokat
és a napot. Te szabtad meg a föld minden határát, te alkottál nyarat és
telet. Erre emlékezz, URam, mert ellenség gyaláz, és bolond nép
csúfolja nevedet. Ne dobd oda gerlicédet a vadaknak, elesettjeid
életéről ne feledkezz el végképp!

Ige
Elindult tehát Jónás befelé a városba egynapi járásra, és ezt hirdette:
Még negyven nap, és elpusztul Ninive!
Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát
öltött a város apraja-nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához,
fölkelt a trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött
magára, és hamuba ült. Azután kihirdették Ninivében a király és a
főemberek parancsára: Az emberek és állatok, a marhák és juhok
semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak! Öltsön
zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, térjen meg
mindenki a maga gonosz útjáról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel! Ki

tudja, talán felénk fordul és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és
nem veszünk el!
(Jónás 3,4-)

Gondolat
Isten sorrendje az, hogy a kínra jön az élet. A fájdalom után a születés.
Nem értjük ezt, sőt amíg a földön élünk, valószínűleg mindig csak
homályos képekben tudjuk a szenvedés értelmét megmagyarázni, de az
biztos, hogy felfelé ívelő pályán vagyunk. Mintha egy hegyre másznánk
fel. Minél magasabban vagyunk, minél fáradtabbak vagyunk, annál többet
látunk. Ez a hit útja. Krisztus élete pontosan ezt hozta el. A golgotai kereszt
is magaslattá vált, mert nem a halál lett a lényege, hanem a megváltás.
Minden egyes történés egyre magasabbra emelte az embert.

Imádság
Úr Jézus!
Szeretnék felszólalni az igazságtalanságok ellen, de gyáva vagyok.
Szeretnék adni, de azt hiszem, túl kevesem van.
Szeretnék csendben lenni, helyette inkább harsány vagyok.
Szeretnék másokért szót emelni, de csak magamra gondolok.
Szeretnék jelen lenni, de inkább elbújok.
Jézus Krisztus, irgalmazz nekem! Köszönöm, hogy árulásaim nem
csökkentik a Te végtelen szeretetedet. Köszönöm, hogy te hűséges vagy és
irgalmad végtelen! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 21. szombat, 25. nap
89. Zsoltár
URam, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre
hirdetem hűségedet. Mert ezt mondom: Örökké tart kegyelmed,
hűséged szilárd, akár az ég. Szövetséget kötöttem választottammal,
megesküdtem szolgámnak, Dávidnak:Örökre fenntartom utódaidat,
nemzedékről nemzedékre építem trónodat!
Az egek magasztalják csodáidat, URam, hűségedet a szentek
gyülekezetében. Mert ki van a fellegekben, aki egy sorba állítható az
ÚRral? Ki hasonló az ÚRhoz az istenfiak között? Igen rettenetes az
Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik
körülötte vannak. URam, Seregek Istene! Ki olyan erős, mint te,
URam? Hűséged körülvesz téged! Te uralkodsz a dühöngő tengeren; ha
hullámai tornyosulnak, te lecsendesíted őket. Te zúztad szét Rahabot,
halálra sebezve; erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. Tied a menny,
tied a föld is, te hoztad létre a földkerekséget és azt, ami betölti. Te
teremtettél északot és délt, a Tábór és a Hermón a te nevedet zengi.
Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges. Igazság és jog
trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. Boldog nép az, amely
tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, URam!
Nevednek örvendeznek mindennap, és igazságod fölmagasztalja őket,
mert te vagy díszük és erejük. Kegyelmed által emelkedik hatalmunk,
mert az ÚRtól van a pajzsunk…

Ige
Mert méreggé teszitek a törvényt, és az igazságot földre tiporjátok. Aki
a Fiastyúkot alkotta meg a Kaszáscsillagot, aki a homályt reggelre
változtatja, és sötét éjszakává a nappalt, aki szól a tenger vizének, és
kiönti azt a szárazföldre, annak neve: az ÚR. Pusztulással sújtja az
erőseket, és pusztulást hoz az erődökre.
Ítélet a társadalmi igazságtalanság miatt
Gyűlölik azt, aki megfeddi őket a kapuban, és utálják, aki megmondja
az igazat. Ti kihasználjátok a nincstelent, és gabonaadót szedtek tőle.
Ezért bár faragott kőből építettetek házakat, nem fogtok bennük lakni,
bár gyönyörű szőlőket ültettetek, nem isszátok azok borát. Tudom,

hogy milyen sok a bűnötök, és vétkeitek mily nagyok: sanyargatjátok az
igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a
kapuban. Ezért hallgat most az okos, mert gonosz idő ez! A jóra
törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az ÚR,
a Seregek Istene – ahogy mondogatjátok.
(Ámós 5,7-)

Gondolat
Vajon mit jelent az, ha Isten meghallgatja az imádságainkat? Az ima Isten
és az én beszélgetésem, ezért mind a két oldalról kell, hogy befolyásoljuk
egymást. Ha elmondom Istennek, ami bennem van, meg kell hogy halljam,
amikor Ő azt mondja: nem. Nem lehetséges az, hogy ez a beszélgetés
egyoldalú legyen. Ha imádságom az övé is lesz, ha a magam dolgait Isten
szívében képes vagyok egy picit megpillantani, akkor más értelmet nyer
az ima. Áthelyeződik a hangsúly, belül valami történik.

Imádság
Uram, szeretek beszélni. Sokakkal, sokféle dologról, sok időt töltve ezzel.
Utólag eszmélek: a szavaknak hatalma van! A mögötte lévő
gondolatoknak ereje van. Hatnak a hallgatóra, érzéseket, gondolatokat,
időnként tetteket váltanak ki belőle.
Uram, szeretnék a szavaimmal is böjtölni, mert megtapasztaltam, hogy a
hatalmuk negatív is lehet. A mögöttes gondolatok ereje pusztító is lehet.
Vedd, hát el tőlem ezeket a szavakat és adj erőt a hallgatáshoz! Adj erőt
ahhoz, hogy ne akarjak minden helyzetben szavaimmal mások fölé
tornyosulni!
Adj türelmes szó-böjt tartani, mert Te csak az én csöndemben tudsz
megszólalni. Szavaimnak akkor lesz újra gyógyító, helyreállító, jó hírt
hordozó súlya, ha Lelked áthatotta őket.
Hiszem, hogy Lelked megszenteli egész valómat, s így a gondolataim és a
beszédem is szentté lehet. Segíts ebben Nagyböjt idején! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 22. vasárnap, 26. nap
98. Zsoltár
Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást
szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az ÚR, a
népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel
gondolt Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk
szabadítását. Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Örvendezve
vigadjatok, zsoltárt énekeljetek! Énekeljetek az ÚRnak hárfakísérettel,
hárfakísérettel zengő éneket! Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok
a király, az ÚR előtt! Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség
és a rajta lakók! Tapsoljanak a folyók, a hegyek mind ujjongjanak az
ÚR előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a
világot, pártatlanul a népeket.

Ige
Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden
tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak
benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom
testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom
belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek,
törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok
lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig
Istenetek leszek. Megszabadítlak benneteket minden
tisztátalanságotoktól.
(Ezékiel 36,25-)

Gondolat
A forrás néha elapad, néha dús. Élő víz hol van, hol nincs, ezért az ember
víztartókat épít. A fejlődés útja mégiscsak az, hogy kényelmes és
bebiztosított létben élünk. A kulcsszó: fejlődés. A fejlődésért elhagytuk
azt a létformát, amikor csak Istentől függtünk, és elkezdtük csapról
szabályozni az életet. Ha vannak korok, amikor a fő üzenet az, hogy
megállj, lépj egyet hátra, akkor a mai kor biztosan az. Most nem előre, a
jövőben kell kutakodni, hanem vissza kell menni a forráshoz. Nincs más
út ebben a világban, mint hogy testemet-lelkemet Krisztus szolgálatába

állítom, megüresítem magam Isten számára. Adja az Úr, hogy megtaláljuk
életünk igazi forrását!

Imádság
Mindenható Atyánk!
Köszönjük neked, hogy hozzád fordulhatunk, hogy meghallod imánk.
Taníts imádkozni, hogy ne csak kéréseinkkel és panaszainkkal forduljunk
Hozzád. Adj vágyakozást a szívünkbe, hogy Veled találkozzunk, Téged
dicsérjünk, Rólad énekeljünk!
Hozzád jövünk életnek forrása, kezdet és vég!
Téged magasztalunk, Téged keresünk minden imádságban, dicséretben és
kérésben. Szentlélek Isten, taníts bennünket, hogy hiányos és félbehagyott
szavaink és töredékes voltunk ellenére Téged magasztaljunk és
szeressünk. Törölj el minden előítéletet, ami megakadályoz az
egyetértésben. Taníts Rólad vallást tennünk és Téged egy lélekkel és egy
ajakkal dicsérnünk! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 23. hétfő, 27. nap
105. Zsoltár
Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a
népek közt! Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden
csodáját! Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az
URat! Folyamodjatok az ÚRhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját
szüntelen! Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira
és döntéseire, ti, Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, Jákóbnak fiai,
kiket kiválasztott! Ő, az ÚR a mi Istenünk, az egész földnek szólnak
döntései. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az
adott szavára, amelyet Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak
megesküdött. Jákób elé tárta, elrendelte, Izráelnek örök szövetségül:
Neked adom – mondta – Kánaán földjét kiosztott örökségül! Akkor
még alig néhányan voltak, kevesen éltek ott mint jövevények.
Nemzettől nemzetig vándoroltak, egyik országból a másik néphez. De
senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt királyokat is megintett
miattuk… Ezek csodálatos dolgokat vittek véghez köztük, csodákat
Hám országában. Sötétséget küldött, és sötét lett, mégis ellenálltak
szavának. Vizeiket vérré változtatta, és elpusztította halaikat. Békák
hemzsegtek földjükön, még a király szobáiban is. Szavára bögölyök
jöttek meg szúnyogok egész területükre. Eső helyett jégesőt adott
nekik, földjükre lángoló tüzet…

Ige
A vakon született ember meggyógyítása szombaton
Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert.
Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei,
hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a
szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten
cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell
végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki
sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága
vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és
rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá:

Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában – ami azt jelenti: küldött. Az
pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért.
(János 9,1-)

Gondolat
A magyar nyelvben érdekes szójáték az öröm és az üröm szavak. Mintha
eleink érezték volna, hogy e kettő összefügg, amikor minden bizonnyal a
későbbi, keserűséget kifejező szót az öröm szóval párosították
hangalakjában. Nem azt jelenti ez, hogy a rossz előfeltétele a jónak. Inkább
ez az a súly, amely a jót megtámasztja. Ahogyan Nagypéntek Húsvétot.

Imádság
Urunk, bezárkóztunk, nem látjuk a horizontot a négy faltól.
Nem indulunk el a másik élete felé együttérzéssel.
Megvakított bennünket ez a világ, megvakultunk a saját sikeréhségünktől.
A testünk sok helyen fáj, nehezen hordozzuk a fájdalmat.
Amikor a nyugtalanság elönti a lelkünk, Jézus azt mondja: én itt vagyok,
ismerem a fájdalmad, ismerem a magányod.
Szenvedő Jézus, köszönjük, hogy te megígérted, nem hagysz egyedül a
gyötrelemben.
Jézus, aki az éj leple alatt megnyitottad a sír száját,
a te feltámadásod világítsa be reményvesztett szívünk.
Hogy az életutunkat a te világosságod bizonyosságában jártjuk.
Azokért imádkozunk most, akik képesek megalázni magukat.
Azokért, akik le tudnak mondani a népszerűségről, akik mindig a
háttérben maradnak, hogy mások rátaláljanak az útra, hogy mások
számára a remény valósággá legyen.
Áldd meg az ismeretleneket, akik áldást hoztak számunkra. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 24. kedd, 28. nap
46. Zsoltár

Gondolat

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.

Roppant nehéz úgy beszélni, hogy a mondatainkban ne legyen tagadás. Az
ember ősvágya, hogy a dolgokról úgy beszéljen, mintha citromot
csöpögtetne a tejbe, azaz kicsapassa: van a rossz, és van a jó. Szeretnénk
eligazodni ebben a bonyolult világban. Az eseményeket azonnal berakjuk
az ideológiánknak megfelelő skatulyába. Csak az a bökkenő, hogy aki így
osztályozza a dolgokat, könnyen beteszi ugyanazt az eseményt az
ellenkező előjelű skatulyába is, ha éppen a lelki érdeke úgy kívánja. Isten
úgy hoz ki minket ebből a kettős látásból, hogy megérteti velünk,
Krisztusban ő csak igenné lett. Egyesítette ezt a megosztott világot, és
mindenféle hasadék nélkül azt mondta az emberre: igen, őt szeretem, őt
választom.

Ige

Urunk, lépj hozzánk közel. Nézd meg mennyire koszos a kezünk,
piszkos a szívünk.
Melegítsd fel kihűlt szívünket. Adj együttérzést, tettrekészséget a
szívünkbe. Kérünk, öleld át a háborúban élőket.
Add, hogy a te egyházad téged kövessen, és ne emberek kedvét keresse.
Köszönjük a hívők közösségét, az anyaszentegyházat.
Köszönjük az imaközösséget, a bátor hitvallókat.
Köszönjük, azokat, akiknek példa az életük, mert téged követnek.
Köszönjük, hogy te odaállsz az összetört életek mellé. Neked nem az
egészséges, a tiszta kezű, a hosszan imádkozó kell.
Imádkozunk a bebörtönözöttek lelkiismeretéért, a bántalmazott
áldozatokért, a kiszipolyozott életékért. Ámen

Köré gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik
Jeruzsálemből jöttek, mert észrevették, hogy némelyik tanítványa
tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszik. A farizeusok és általában a
zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy
maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományához, és
amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem
mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és
őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek
megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók:
Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyománya szerint, és miért
esznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik: Ti képmutatók,
igazán illik rátok Ézsaiás próféta szava, amint meg van írva: „Ez a nép
csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem.
(Márk 7,1-)

Imádság

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 25. szerda, 29. nap
77. Zsoltár
Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám.
Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom
feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre
gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem.
Szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom. Gondolkozom a régi
napokon, a hajdani esztendőkön. Eszembe jutnak énekeim éjjelente,
szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem: Vajon végleg eltaszít az
Úr, és kegyelmére többé nem számíthatok? Végképp elfogyott
szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette
kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? Az az én bajom –
gondoltam –, hogy megváltozott a Felséges jóindulata. Emlékezem az
ÚR tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végiggondolom minden
tettedet, elmélkedem dolgaidon. Szent a te utad, Istenem! Van-e olyan
nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki csodákat tettél,
megismertetted erődet a népekkel. Megváltottad hatalmaddal népedet,
Jákób és József fiait. Láttak téged a vizek, ó, Isten, láttak a vizek, és
megremegtek, a mély vizek is reszkettek. A felhők ontották a vizet, a
magas fellegek mennydörögtek, nyilaid pedig cikáztak. Mennydörgésed
hangzott a forgószélben, villámok világították be a világot, reszketett és
rengett a föld. Utad a tengeren át vezetett, ösvényeid a nagy vizeken,
lépteid nyoma nem látszott. Mint nyájat, úgy vezetted népedet Mózes
és Áron által.

Ige
Akkor elküldött Aháb Izráel fiaiért, és összegyűjtötte a prófétákat a
Karmel-hegyre. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt:
Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt, ha
pedig Baal, akkor őt kövessétek! De a nép nem felelt egy szót sem.
…Akkor Illés ezt mondta az egész népnek: Gyertek ide hozzám! Erre
odament hozzá az egész nép, ő pedig helyreállította az ÚR lerombolt
oltárát. Fogott Illés tizenkét követ a Jákób fiaitól származó törzsek
száma szerint; Jákóbhoz szólt így az ÚR szava: Izráel lesz a neved. A
kövekből oltárt épített az ÚR nevében, azután árkot húzott az oltár
körül, amelybe két véka vetőmag is belefért volna. Azután elrendezte a

fahasábokat, földarabolta a bikát, és rárakta a fahasábokra. Majd ezt
mondta: Töltsetek meg négy vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra meg a
fahasábokra! Azután ezt mondta: Ismételjétek meg! És megismételték.
Újra mondta: Harmadszor is tegyétek meg! Megtették harmadszor is,
úgyhogy a víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. Az
áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta: URam,
Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! Hadd tudják meg a mai
napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és
mindezt a te parancsodra tettem! Akkor lecsapott az ÚR tüze, és
fölemésztette az égőáldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az
árokban levő vizet pedig felnyalta.
(1Királyok 18, 20-)

Gondolat
Ha valaki komolyan veszi világunk valóságát, akkor csak a hitben élve
maradhat józan. Isten tartja kezében még ez a világot is. Ha ezer és ezer
kilométerre is, de imádkozhatok másokért. Lélekben összekapcsolódom
az afrikai, ázsiai és más keresztyénekkel. Tudom, mivel hiszek, hogy ha
itt böjtölök, ha itt megtagadom magam, ha itt helyesen és igazul
cselekszem, az rájuk is hat. Bár messzire is ellátok, de rám itt bízott egy
utat. Isten éppen itt, éppen az én keresztem alá helyezett engem, itt és
most cselekedhetek, követhetem őt.
Imádság
Kegyelmes Isten,
ma azért hajlok meg Előtted, hogy kegyelmedért imádkozzam.
Különösen azért, hogy én magam is tudjak irgalmas lenni.
Kegyelmes Isten, Te, aki az életet szereted,
áldd meg azokat, akinek van bátorságuk irgalmasnak lenni,
akik nemcsak feladataik között szaladgálnak, nem csak fontoskodni
akarnak lenni, hanem megállnak és észreveszik a kicsinyeket, a
szenvedőket, a nyomorúságban levőket! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 26. csütörtök, 30. 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
Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva.
Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár,
megrémültek, és ezt mondták: Kísértet ez! És ijedtükben felkiáltottak.
De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: Bízzatok, én
vagyok, ne féljetek! Péter ekkor így válaszolt neki: Uram, ha te vagy
az, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vízen! Ő pedig így szólt:
Jöjj! És Péter, kiszállva a hajóból, járni kezdett a vízen, és elindult
Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint
süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal
kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: Kicsinyhitű,

miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban
levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: Valóban Isten Fia vagy!
(Máté 14,14-)

Gondolat
A kereszténység politikai szavakat mondhat a magáénak. Krisztus Úr, a
kereszténység új királyság. A Szentírás minden politika politikája.
Üzenete, hogy Isten ezt a világot szereti. Ide jött el Jézus. Sokkal könnyebb
lenne úgy élni, hogy a világot kettéosztjuk egy bűnös és egy bűntelen, egy
világos és egy sötét részre. Az egyikben részt vennénk, a másikban nem.
Jézus a földön járt, sokszor bemocskolta a lábát, a bűnösök mellé ült. Nem
az volt minden célja, hogy a tökéleteseket kiválassza. A szeretet volt
minden, amit el akart mondani, amiért eljött, amit közénk élt.

Imádság
Jézus! Életnek, tengernek, szélnek, minden láthatatlannak és láthatónak
ura, téged magasztallak.
Megvallom, hogy szeretlek téged. Szeretem, ahogy kimozdítasz a komfort
zónámból, szeretem, ahogy te szólítasz.
Te a kezedet nyújtod, hogy megtarts.
Te megtöröd a kenyeret, hogy az életem veled legyen teljessé.
Te átadod a poharat, hogy az életem általad örömre forduljon.
Áldalak, mert tiéd a győzelem. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 27. péntek, 31. nap

Imádság

137. Zsoltár

Kegyelmes Istenem!
Értem haltál meg. Úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött Fiadat
adtad érte. Értem. Istenem, ajándékozz meg az Élet reménységével, törd
át a sötétséget, segíts legyőzni félelmeimet! Láttasd meg velem, hogy
minden sötétség és félelem felett is Te vagy az Úr! Cselekedd, hogy
irodalmadba kapaszkodva tudjak letenni ellőtted minden bűnt és
szeretetedben bízva tudjam az élet harcát megharcolni, bízva a Te
szavadban: Ne féljetek! Ámen

Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk.
A fűzfákra akasztottuk ott hárfáinkat. Mert akik elhurcoltak minket,
énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket:
Énekeljetek nekünk a Sion-énekekből! Hogyan énekelhetnénk éneket
az ÚRról idegen földön? Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem,
bénuljon meg a jobb kezem! Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem
emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek!
Emlékezz, Uram!...

Ige
Lássátok meg: fordult-e elő ilyesmi?! Cserélt-e pogány nép isteneket? –
pedig azok nem is istenek! De az én népem fölcserélte dicsőségét
haszontalansággal. Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok,
szörnyülködjetek nagyon! – így szól az ÚR. Mert kétszeres rosszat
cselekedett népem: engem, a friss víznek forrását elhagytak, és
víztárolókat vájnak, repedt falú víztárolókat, amelyek nem tartják a
vizet. (Jeremiás 2,10-)

Gondolat
A böjti időszakban a földi valónk is megjelenítheti Isten országát.
Minden gondolatunk arra irányul, hogy e földi életben hogyan tudom
magam Isten igájába fogni. Amikor nem eszem, vagy keveset eszem, a
testem is istentiszteletet tart. Amikor a nagyobb közösségért lemondok
valamiről, akkor az a szeretet jelenik meg bennem, ahogyan Isten szereti
a rögös földet, a glóbuszt. Nem zsellérek vagyunk a földön – pedig sokan
mondják ezt. Ez a föld Istené, mi pedig polgárok vagyunk itt, Isten
királyságának polgárai. Lehet ebben a világban, de nem ebből a világból
élnünk. Lehet ezért a világért felelősen élnünk. Ezt adja meg Isten!

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 28. szombat, 32. nap
114. Zsoltár
Amikor Izráel kivonult Egyiptomból, Jákób háza népe az idegen nyelvű
nép közül, Júda lett az ÚR szent népe, Izráel a birodalma. Látta a
tenger, és elfutott, a Jordán pedig meghátrált. A hegyek ugrándoztak,
mint a kosok, a halmok, mint a bárányok. Mi lelt téged, tenger, hogy
elfutottál, és téged, Jordán, hogy meghátráltál? Hegyek, mit
ugrándoztok, mint a kosok, és ti halmok, mint a bárányok? Reszkess,
te, föld, az Úrtól, Jákób Istenétől, aki a sziklát bővizű tóvá változtatta, a
kovakövet forrássá!

Ige
Ezután útnak indult Izráel fiainak egész közössége a Szín-pusztából, és
ment táborhelyről táborhelyre az ÚR parancsa szerint. A nép ismét
perlekedni kezdett Mózessel, és azt mondta: Adj nekünk vizet, hogy
ihassunk! Mózes pedig így felelt nekik: Miért perlekedtek velem? Miért
kísértitek az URat? De a nép vízre szomjazott, ezért tovább zúgolódott
ott a nép Mózes ellen, és ezt mondta: Hát azért hoztál ki bennünket
Egyiptomból, hogy szomjan pusztíts minket gyermekeinkkel és
jószágainkkal együtt?! Ekkor Mózes segítségért kiáltott az ÚRhoz. Ezt
mondta: Mit csináljak ezzel a néppel? …Vedd kezedbe botodat,
amellyel a Nílusra ütöttél, és menj! Én majd ott állok előtted a sziklán,
a Hóreben. Üss a sziklára! Víz fakad belőle, és ihat a nép.
(2Mózes 17,1-)

Gondolat
Változásra mindig szükség van. Az igazi változások a szívben történnek.
Az igazi változás az, amikor képesek vagyunk önmagunk sokszor
kicsinyes világa fölé emelkedni.
Minden bölcsességnek része, hogy vannak megváltoztathatatlan dolgok.
Ezeket el kell fogadnunk. A megváltoztathatót megváltoztathatjuk.
Ehhez a tettek mezejére kell lépnünk. Nagy és izzó tetteket vihetünk
véghez, de fontos, hogy megtaláljuk a kicsi cselekvési tereket is: azt a
csepp emberséget, amit belevihetünk a világba.

Ha a szívünk megváltozik, akkor képesek leszünk különbséget tenni
megváltoztatható és megváltoztathatatlan, a talmi és az értékes között.
Isten adja nekünk ezt a bölcsességet!

Imádság
Istenünk, engedd, hogy Igéd izzó tűz legyen a lelkünkben. Segíts nem
kritizáló erőben, hanem elmélkedő, téged szemlélő erőben élni! Engedd,
hogy szemléljük keresztedet! Engedd, hogy áthasson az az erő, ami azt a
végtelen szabadságot adta neked egykor és ma nekünk, hogy úgy tudunk
magunkra nézni, hogy nem dermedünk bele önmagunk látásába, hanem a
Te kegyelmed lángja ég bennünk és általunk ebben a világban mind
jobban és jobban! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 29. vasárnap, 33. nap
95. Zsoltár
Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk
előtt! Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! Mert
nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött. Kezében vannak a
föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő
alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le,
hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! Mert ő a mi
Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most,
amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint
Meríbánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek
engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. Negyven évig
bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam: Tévelygő szívű ez
a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem
mehetnek be a nyugalom helyére!

Gondolat
Az egészséges lelki élethez szükség van arra a bölcsességre, hogy ne
minden szónak, lelkesedésnek higgyünk. Úton-útfélen kiforgatott szavakat
hallunk, a legnagyobb hazugságokat őzike szemekkel mondják. Szinte
bárhova nyúlunk, kiderül, hogy a szép szavakat pénzszerzésre használják.
A Biblia tanácsa az, hogy mérlegeljünk és gondolkodjunk! Ne váljunk
indulataink, érzéseink rabjává! Mi az, ami képessé tesz arra, hogy a dolgok
mögöttes tartalmát meglássuk? Az, hogy az ember képes a szívével látni.
Egy olyan képességről van szó, amely az ember lelkének mélyebb
rétegében észlel dolgokat.

Imádság
Ige
Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. Egy
samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj innom!
… A samáriai asszony ezt mondta: Hogyan? Te zsidó létedre tőlem
kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? … Uram, merítőedényed sincs, a
kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te
atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből
ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki: Aki ebből a vízből
iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok
neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz
forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt
a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni.
(János 4,6-)

Urunk, Te ott ülsz szomjasan a kútnál. A Teremtő nem ízleli a
teremtményt. Magadba engeded a szomjúság érzését. Ez lesz halálodkor
utolsó szavad, mert ennyire eggyé lettél létezésünkkel!
Most tőlünk kérsz olyat, ami eleve a Tiéd.
A Te ajándékod ez a kérés is, hiszen legnagyobb bizalmad jele.
A mi vállunkra helyezed saját életedet.
Mi, „samáriaiak” és „júdeaiak” és magyarok - kategorizáljuk az életet,
tájakra, népekre oszlunk, beosztjuk és kiosztjuk egymást. Engedd Urunk,
hogy ezekkel mégse törődjünk, csak buzogjunk benned!
Áldd meg Istenem egyházadat, a Téged követőket, hogy ragaszkodjunk az
élet forrásához! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 30. hétfő, 34. nap
8. Zsoltár

Gondolat

Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen
is megmutattad fenségedet! Gyermekek és csecsemők szája által is
építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget
és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a
csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom –,
hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted
őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá
tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: a juhokat és
marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait,
amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges
a te neved az egész földön!

Van egy nagyon találó magyar kifejezés: kiteszi a lelkét. Akkor
használjuk ezt, amikor valakit nagyon szeretünk, mindent megadunk
neki, még a lelkünket is kitesszük érte. Találó kifejezés, mert csak akkor
adhatunk bárkinek bármit, ha előbb a lelkünket kitesszük. Az ember
sokszor esik abba a hibába, hogy csak önmagát adja. Saját lelkünk sebein
keresztül, torz tükörben látjuk a másikat. Ha a lelkünk szűrőjén engedjük
csak át a körülöttünk lévő dolgokat, érzéseket, gyakran hibázunk.
Közelebb kerülünk a másikhoz, nagyobb szeretet élhetünk meg, ha
lelkünket önmagunkon kívülre tesszük szinte. Akkor nem önmagunkat
keressük mindenben és mindenkiben. Akkor képesek vagyunk Isten
gondolatát is átengedni magunkon.

Ige
A samáriai asszony így szólt hozzá: A mi atyáink ezen a hegyen
imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a
hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: Higgy nekem,
asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is
Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek,
mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad.
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. Az asszony így felelt: Tudom, hogy eljön a Messiás, akit
Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus
ezt mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek. Az asszony pedig
otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: Jöjjetek,
lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem:
vajon nem ő a Krisztus?
(János 4,20-)

Imádság
Istenünk, Te mindenki után elmész egyen egyenként. Köszönjük, hogy
nem tömeg vagyunk szemedben!
Urunk, Te érted ezt a világot, mi mégsem értelemmel számon tartott
emberek vagyunk, hanem mind a Te szívedben vagyunk!
Engedd, hogy a szív útját járjuk! Engedd, hogy ne szőrszálhasogató
módon akarjuk megérteni akaratodat, hanem lelkünk intuíciójával,
szívünk bölcsességével!
Kérünk, segíts eligazodni a hazugságok között, segíts a szív igazságát
meglátni és meghallani! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. március 31. kedd, 35. 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
Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a
szentélybe Jézus Krisztus vére által, mivel nagy papunk van az Isten
háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek
a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták
tiszta vízzel… A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk,
mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és
jó cselekedetre buzdítsuk.
(Zsidókhoz írt levél 10,19-)

Gondolat
A szél mozgását nem látjuk, nem elvont értelmünkkel értjük meg, nem
tudjuk, hanem tapasztaljuk a szelet. Arrébb lök minket. Pontosan így
működik bennünk Isten Lelke. Az ember kételkedik, szeretné
kiszámítani Isten munkáját, ez azonban nem lehetséges, mert nem jön ki
az egyenlet. Mégis egyszerre csak elkezd fújni a szél. Valami történik,
ami meggyőz Isten szeretetéről: egy istentisztelet, egy bibliai történet…
Érezzük, hogy megszólít, védelmez: „ott van mellettem, fölöttem”. Csak
a tapasztalat győz meg Isten jelenlétéről.

Imádság
Ó, Krisztus, a legnagyobb Ácsmester,
aki végül fával és szegekkel
elvégezte a mi teljes megváltásunkat,
használd bölcsen eszközeidet
a világ nagy műhelyében.
Mi, akik durván, faragatlanul érkezünk a Te munkapadodhoz,
kezeid között hadd formálódjunk,
hogy igaz valónk teljes szépsége láthatóvá legyen rajtunk.
Jézus nevében kérünk. Ámen
(Iona Közösség ősi imádsága)

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. április 1. szerda, 36. nap

hogy ebben a kusza világban képesek legyünk a jó „szélirányt”
megérezni, megérteni és megtapasztalni!

96. Zsoltár
Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld!
Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását
mindennap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden
népnek! Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden
más istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az ÚR pedig az ég
alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében.
Népek törzsei! Magasztaljátok az URat! Magasztaljátok az ÚR
dicsőségét és hatalmát! Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, ajándékot
hozva jöjjetek udvaraiba! Boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben,
reszkess tőle, te egész föld! Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik
az ÚR! Bizony szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a
népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne
levőkkel! Ujjongjon a mező és minden, ami rajta van! Ujjongnak majd
az erdő fái mind az ÚR előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék
a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.

Ige
Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való
megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a
kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló
tanításnak. …Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és
hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer
Istentől; amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem.
(Zsidókhoz írt levél 6,2-)

Gondolat
Isten Lelke nem ugyanazt mondja, mint az érzésünk. Amikor egy

helyzetben döntenem kell, nem tanácsos csupán ösztönös
megítélésemre építeni, ami szerint a másik ember vagy az adott ügy
szimpatikus vagy sem. Valami mélyebb, szinte a szívünk legaljában
levő megértést kell mozgósítanunk: először is a legnagyobb szeretettel
kell szeretnem az illetőt, akivel kapcsolatban döntést hozok. Isten adja,

Imádság
Jézusunk, köszönjük, hogy a Te forrásod nem apad ki soha!
A Te erőd nem múlik el soha, ha mi már fel is adjuk!
A Te időd nem fogy el, és mindig van időd egy jó szóra!
A Te méltóságodon nem esik csorba, még ha ezer száj magára is vesz!
A Te kutad örök életre buzog!
Szeretnénk magunkat átadni annak az életnek, amely nem pocsolyákból
és különféle könnyen megposhadó víztartályokból, hanem Belőled
táplálkozik és él!
Segíts Istenünk arra, ami olyan egyszerűnek tűnik, hogy Neked adjuk át
magunkat.
Sokszor ez az egyszerű lépés a legnehezebb! Istenünk legyen ez a böjt
annak a lehetősége, hogy egészen feltárulkozzunk Neked!
Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. április 2. csütörtök, 37. nap
139. Zsoltár
URam, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha
felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod
járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen
sincs a szó, te már pontosan tudod, URam. Minden oldalról körülfogtál,
kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem
tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a
mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is
jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén
laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt
gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a
világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos
lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te
alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged,
mert félelmetes vagy és csodálatos; csodálatosak alkotásaid, és lelkem
jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon
formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan
testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a
napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.
Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak
száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak
nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a
vérontó emberek! Akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul
mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, URam? Ne utáljam-e
támadóidat? Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is
ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet!
Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e
téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!

Ige
Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk Jézus:
Menjünk át a túlsó partra! Ők pedig otthagyva a sokaságot, csatlakoztak
hozzá, minthogy ő már a hajóban volt; de más hajók is követték őt.
Ekkor 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. Akkor ezt mondta nekik: Miért féltek ennyire? Még
mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak
egymáshoz: Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?
(Márk 4,35-)

Gondolat
Szívesen hullatunk könnyeket azon, milyen gonosz a világ, micsoda rossz
fajzat az ember. Mesteri részletességgel, különlegesen hátborzongatóan
tudjuk leírni a visszásságokat. Mintha csak azt figyelnénk, amit a bal
kézzel teszünk, és amit a jobbal, az fel sem tűnik. Miért nem látjuk a jó
útját? Miért nem érezzük azt, hogy van mit tennünk? Valószínűleg azért,
mert csak részleteiben látjuk a világot. Most ez történt, most ezt érzem, itt,
ott kevés, amott szorongok, ez az, ami bennem van. Isten nem ma jött
hozzád. Nem ebben a pillanatban kezdődött az élet, hanem beágyazódott
egy folyamatba, és folytatódik. Amikor szánkra jön valaminek a szidása,
legyen az a böjtünk, hogy mindig mellé teszünk valami jót is.

Imádság
Urunk a Te csended, alvásod erősebb, igazibb jelenlét bárminél. Mi
vihart látunk magunk körül! Hömpölygő áradat van mindenfelé, és
annyira szeretnénk Téged erősnek és cselekvőnek látni! Hogyan mersz
nyugodt lenni? Bizonyára Te érzékeled az igazi valóságot. Talán éppen
mi alszunk valójában, és mi nem érzékeljük a valóságot. Add Urunk, hogy
lássunk, hogy szemünk megtisztuljon, és elhiggyük, hogy Te minden
körülmények között hatalmas Úr vagy! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. április 3. péntek, 38. 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
Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten
országát?... Pedig néhányan ilyenek voltatok: de megmosattatok,
megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében
és a mi Istenünk Lelke által.
(1 Korintus 6,9-)

Gondolat
Krisztus követésre hív bennünket. Arra, hogy egyik lépést tegyük a másik
után az Ő lába nyomában. Nem hozott világrengető, megváltó eszmét, nem
hozott óriási látomást arról, ami volt és ami lesz, elsősorban nem ezt
olvassuk a Bibliában. Viszont olvasunk emberekről, akik megtettek
lépéseket Mesterük nyomában. Nem tudom, mi lesz holnapután, de azt
tudom, hogy most mit kell tennem. Most a jót kell közvetítenem. Talán el
kell mennem, meglátogatni valakit, talán főznöm kell egy jó ebédet, talán
olvasnom kell az unokámmal, talán egyszerűen mosolyogva kell járnom
akkor is, ha az érzéseim nem erre ösztökélnek. Persze egyszerűbb lenne,
ha Ő igazítaná a lábunkat, ha Ő tenne szinte mindent helyettünk, szánkba
adva a szót.

Imádság
Könyörgünk Istenünk, hadd legyen megszentelő jelenlétünk ebben a
világban! Amíg itt vagyunk, amíg tehetünk bármit is, hadd legyünk
tisztulására annak a környezetnek, amiben élünk. Istenünk, olyan sokszor
vettünk részt szörnyülködésekben! Könnyen fájlaltuk a szennyet. Kérünk,
tégy inkább tisztábbá és tisztábbá bennünket: olyanokká, akik nem
követelésekkel állnak elő ebben a világban, hanem szeretetteljes eszközök
Országodban! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. április 4. szombat, 39. 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
Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj
neki vizet, mert parazsat gyűjtesz a fejére, az ÚR pedig visszafizeti,
amit adtál. .. Mint hideg víz a tikkadt embernek, olyan a messze földről
kapott jó hír. Fölkavart forrás és romlott vizű kút: olyan az igaz, ha a
bűnös előtt meginog.
(Péld 25,21-)

Gondolat
Lelkünk látásáért képesek vagyunk-e lemondani arról, hogy habzsolva,
minden érzékszervünkkel tapasztaljuk ezt a világot? A böjti időszak
arra tanít minket, hogy a lemondásnak van értelme. Ha kihagyunk
valamit az életünkből, akkor valami sokkal többet kapunk más
területen. Ha kevesebbet beszélünk, többet fogunk meghallani. Ha
kevesebbet eszünk, képesek leszünk jobban megérteni a másik embert,
aki éhezik. Ha többet imádkozunk, többet vagyunk csendben, akkor
sokkal inkább készen fogunk állni Isten világának a megtapasztalására.

Imádság
Istenünk, szétszaggatott földi világunkban sokszor minket is magukkal
ragadnak szélsőséges indulatok. A hatás-ellenhatás elvébe kerülünk, és
azt hisszük, hogy ugyanazzal az erővel visszafelé lehet hatni. Kérünk,
segíts minket arra, hogy az egység, a szétszabdaltság fölötti erőt éljük
meg, amely mindent egyben tart. Ez a Te világod hatalma, a szeretet
ereje. Emelj Urunk e világ megosztottsága fölé! Segíts arra, hogy békét
vigyünk a veszekedések helyére! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. április 5. Virágvasárnap, 40. nap

2Mózes 15. - Mózes éneke
Éneket mondok az ÚRnak, mert igen felséges, lovat lovasával a
tengerbe vetett. Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem. Ő az
én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom. Az ÚR vitéz
harcos, „az ÚR” az ő neve. Szekereit, hadát a fáraónak tengerbe vetette,
válogatott, legjobb harcosai belevesztek a Vörös-tengerbe. Elborította
őket a mélység, kőként szálltak a mélybe. Jobbod, URam, dicső az
erőtől, jobbod, URam, szétzúzza az ellenséget. Nagy fenséggel
elsöpröd támadóidat. Ha elszabadul haragod, megemészti őket, mint
tarlót a tűz. Haragod szelétől föltornyosultak a vizek, gátként megálltak
a futó habok. Megmerevedett a mélység a tenger szívében…Rájuk
fújtál szeleddel, s elborította őket a tenger. Mint ólom merültek el a
hatalmas vízben. Kicsoda olyan az istenek között, mint te, URam?
Kicsoda olyan felséges szentségében, félelmetes dicső tetteiben,
csodákat cselekvő, mint te? Kinyújtottad jobbodat, és elnyelte őket a
föld. Hűségesen terelgeted e megváltott népet, erőddel vezeted őt szent
hajlékodba. … Az ÚR uralkodik örökkön-örökké!...
Énekeljetek az ÚRnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe
vetett!

Ige
A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd
meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak! És ezt mondta nekem:
Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én
adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz,
örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.
(Jelenések 21,5-)

Gondolat
Milyen lenne a számok nélküli világ? Minden egy lenne. Egy egész lenne
körülöttünk az élet. És amikor igazán elragad minket valami mély érzés,
akkor az „Egyet” találjuk meg. Erre a nagy egységre, a számokon túli
világra hív bennünket Jézus. Mintha az egész Biblia erre buzdítana
bennünket: Ne szóródj szét a világ sokaságában! Ne számolgassad azt,
amid van! Ne félj, te kicsiny nyáj, nem baj, hogy kevesen vagytok, Isten
a mustármagból óriás fát teremt.

Imádság
Istenünk, életünk a szomj és eltelés hullámzásában telik. Kitikkadunk a
terhektől, a tempótól, azoktól a számunkra megmászhatatlannak tűnő
próbáktól, amik itt a földön várnak. Kérünk Istenünk, adj erőt, hogy csak
Rád nézzünk! Segíts, hogy teremtményeidtől Rád, a teremtés forrására
vonjuk tekintetünket, aki akkor is kezedben tartod ezt a világot, amikor a
mi pici méreteinkben ez nem így tűnik.
Urunk látunk Téged szamárháton, látunk majd megverve, de Te mindig
az Atyában voltál. Ez csakis az életre vezet. Hadd járjunk mi is ezen az
úton! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. április 6. Nagyhétfő, 41. nap
Jónás zsoltára (2. rész)

Gondolat

Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték és meghallgata engem; a Seol
torkából sikolték és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél
engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz; örvényeid és
habjaid mind átmentek rajtam! És én mondám: Elvettettem a te szemeid
elől; vajha láthatnám még szentséged templomát! Körülvettek engem a
vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hinár szövődött fejemre. A
hegyek alapjáig sülyedtem alá; bezáródtak a föld závárjai felettem
örökre! Mindazáltal kiemelted éltemet a mulásból, oh Uram, Istenem!
Mikor elcsüggedt bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és
bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. A
kik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat; De én hálaadó
szóval áldozom néked; megadom, a mit fogadtam. Az Úré a szabadítás.

Ha ismerjük azt az egyetlen fonalat, amire felfűzzük az életünk
láncszemeit, azt a leglényegesebbet, amiért élünk, amire építkezhetünk
lelkünkben, akkor jöhetnek a gyöngyök, jöhetnek a megszámlálható
dolgok, akkor már van, ami tartsa őket. Ha én a helyemen vagyok, ha
látom a feladatomat, ha oda tudok fordulni bárkihez szeretettel, akkor
bennem épül a közösség. Akkor az egyből lassan építkezik a sok. Az
egy szükséges dolgot kell megtalálnia mindenkinek. Mindenkinek a
maga életét számba véve kell kibogoznia azt a fonalat, amire felfűzhető
minden. Isten arra kér, erős figyelemmel forduljunk az Egy felé, a
magunk feladata felé, az egyetlen dolog felé, amit itt és most
megtehetünk, és ne aprózódjunk szét e világ számtalan kínáló keze
között. Mert ami igazán lényeges, az megszámlálhatatlan és egységet
alkot: ez az élet.

Ige

Imádság

Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok
mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden
népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja
a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal
keze felől állítja.
Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám
áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ
kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom
adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és
felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és
eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor
láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy
innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk
volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk
betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így
felel majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek
ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem
tettétek meg.
(Máté 25,31-)

Egy korty. Egy falat. Milyen jól esik, ha nagyon szomjasak vagy éhesek
vagyunk. Köszönjük, Urunk, amikor megkapjuk és imádkozunk minden
emberért ezen a Földön, hogy hozzá jussanak a megfelelő táplálékhoz és
tiszta vízhez, amikor szükségük van rá.
Egy korty bor. Egy falat kenyér. Szükségünk van rá, hogy az úrvacsora
szentségében találkozzunk Veled, mégis olyan gyakran tartjuk tőle távol
magunkat. Sokszor nem értjük, hogy a Veled való közösségben teljes az
életünk és inkább választjuk a felszínest, a hangosat, a „magától
értetődőt”.
Lelki sivatagban élünk, Urunk, és bűnbánattal megvalljuk, hogy ez főleg
rajtunk múlik. Kérünk, segíts legyőzni a vágyat bennünk, hogy ez így is
maradjon!
Segíts nekünk, hogy a sivatagunk termőre váljék az által, hogy keresünk
Téged és az újra meg újra megtalált közösség megtermékenyítő módon
legyen jelen az életünkben. Ahogyan a régen várt eső után termőre fordul
a föld, forduljon így termőre a mi életünk is! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. április 7. Nagykedd, 42. nap
80. Zsoltár
Figyelj ránk, Izráel pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy
nyájat! Te, aki kerúbokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak,
Benjáminnak és Manassénak! Mutasd meg hatalmadat, jöjj
segítségünkre! Istenünk, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk
orcádat, hogy megszabaduljunk! URam, Seregek Istene, meddig lángol
még haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyel etetted
őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodnak
velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek
Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy
megszabaduljunk! Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. Népeket űztél
el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengetted, gyökeret vert, és ellepte a
földet. Árnyéka hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas
cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a Folyamig. Miért
romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár?!
Lerágja az erdei vadkan, és abból legel a mezei vad. Seregek Istene,
fordulj hozzánk! Tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt!
Oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél!
Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták! Legyen
kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak
neveltél! És mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi
segítségül hívjuk nevedet. URam, Seregek Istene, újíts meg bennünket!
Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk!

Ige
Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem: Kik ezek a fehér
ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki: Uram, te tudod.
Ő így válaszolt: Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és
megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében. Ezért
vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő
templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek és nem
szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket,
mert a Bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az
élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet.
(Jelenések 7,13-)

Gondolat
Nem azért élünk, hogy itt, a földön minden jó megtörténjen velünk, nem
azért vagyunk, hogy a teljességet elérjük. Egy másik világról vagyunk
jelek. Híradás vagyunk Isten országáról.
Jézus sohasem marad a felszínen. Kérjük Istent, hogy adjon
bölcsességet a dolgok mélyére látni, érzékenyen élni!

Imádság
Örökké Jelenvaló Pásztor!
A percek még tolonganak, aztán szétfolynak. Az órák már nyomasztanak
és dörömbölnek. Reggel még meleg a lelkesedés, estére kihűl. Mára még
van elég, a holnapért már aggódom. A múltam vakító tükör, a jövőm
árnyékát vetíti előre. Hol vagy most? Pillanatnyilag fáj, az
örökkévalóságban már gyógyul. Pillanatnyilag jogos, amit teszek, az
örökkévalóságban igazság lesz. Pillanatnyilag övön aluli ütéseket kapok,
az örökkévalóságban a vérem magvetés. Pillanatnyilag kézben tartom
még az eseményeket, az örökkévalóságban a Te terved jut érvényre.
Pillanatnyilag mindent elvesztettem, az örökkévalóságban Te mindent
megnyertél nekem. Most van a találkozóm napja Veled és az
örökkévalóságban látlak meg színről-színre. Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. április 8. Nagyszerda, 43. nap
Ézsaiás éneke (41.rész)
A föld végén ragadtalak meg, annak legszéléről hívtalak el. Ezt
mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek el téged!
Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.
Megszégyenülnek és gyalázatra jutnak mindazok, akik gyűlölnek téged.
Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak. Keresed, és
nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen,
akik ellened harcolnak. Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom a
jobbodat, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek! Ne félj,
férgecske Jákób, maroknyi Izráel! Én megsegítelek – így szól az ÚR, a
te megváltód, Izráel Szentje. – Új és éles fogú cséplőszánná teszlek.
Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Feldobod
őket, és a szél elhordja, a szélvihar szétszórja őket. Te pedig ujjongani
fogsz az ÚRnak, dicsekedni fogsz Izráel Szentjével. A nincstelenek és
szegények vizet keresnek, de nincs, nyelvük kiszárad a szomjúságtól.
De én, az ÚR, meghallgatom őket, én, Izráel Istene, nem hagyom el
őket. A kopár hegyeken folyókat fakasztok, a völgyek mélyén
forrásokat, a pusztát bővizű tóvá változtatom és a szomjú földet vizek
forrásává. A pusztában cédrust növesztek meg akáciát, mirtuszt és
olajfát, a kietlen tájon borókát ültetek, kőrist és ciprusfát. Hadd lássák,
és hadd tudják meg, vegyék észre, és értsék meg, hogy az ÚR keze vitte
ezt végbe, Izráel Szentje teremtette.

Ige
Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a
templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz… Ezt
mondta nekem: Ez a víz a keleti vidék felé tart, az Arábá-völgyben folyik
tovább, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a
víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, csak úgy nyüzsögnek majd, és
ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és
meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Ezt
mondja a Seregek Ura: Igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és
irgalmasan bánjatok egymással!
(Zakariás 7,9-)

Gondolat
Grünewald híres középkori oltárképén Keresztelő Jánost festette oda a
feszület alá. Elképzelhetetlen hosszú mutatóujjával a keresztre mutat,
alatta egy kicsi bárány. Szikáran, de mélységes nyugalommal áll ott, a
felfestett mondat alatt: neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé
lennem. Keresztelő János, Krisztus és emberek között, az égiek és
földiek között kiáltó valóság. Nem fent és nem lent. Útkészítő, aki nem
akarta megváltani a világot, de nem is alázatoskodott. Keményen szólt,
ha kellet, és megalázta magát Jézus előtt. Békessége e kettő
egyensúlyában rejlett. Az emberek az egyensúlyért mentek a pusztába.

Imádság
Könyörülj rajtunk, hűséges Istenünk, hogy ne vesszünk el. Bocsásd meg,
hogy kapkodunk, és hűtlenek vagyunk. Megvalljuk neked, hogy azokon az
ajtókon lépünk be, amelyeket nem te nyitottál meg nekünk.
Vigyél el kérünk a templom bejáratához, a Szentlélek folyamához! Te
vagy az örök hűség. A te hűséged volt Noéval, a vándorló néppel, a
prófétákkal, az anyaszentegyházzal.
A te lelked tanítson meg ragaszkodni hozzád, a tőled nyert élet váljon
hűséggé bennünk! Ámen

BÖJTI IMÁDSÁG 2020. április 9. Nagycsütörtök, 44. nap

Ézsaiás éneke (49. rész)

Gondolat

A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítelek.
Megőrizlek és megajándékozom általad szövetségemmel népemet,
hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget.
Mondd a foglyoknak: Jöjjetek ki! A sötétségben levőknek: Gyertek a
napvilágra! Útközben lesz mit enniük, még a kopár hegyeken is lesz
legelőjük. Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a
nap heve, mert az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket
forrásvizekhez. Utat készítek a hegyeken át, és feltöltik majd az
országutakat. Ezek itt messze földről jönnek, azok észak és nyugat
felől, amazok meg Színím földjéről! Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld,
ujjongásba törjetek ki, hegyek! Mert megvigasztalja népét az ÚR, és
megkönyörül az elesetteken.

Jézus bennünket határátlépésekre hív. A szívünk mélyén szólít arra, hogy
nyíljunk meg a másik számára. Legyünk jelen a másik ember életében,
találkozzunk szenvedéseivel, és végső soron vele magával. Nem hív
viszont rendbontásra. Határátlépőkként is, a másikat már a szívünkben
hordozva azt parancsolja, hogy „Menj el, mutasd meg magad a papnak…!”
Nehéz parancs. Legalább olyan nehéz elfogadni az adott rendet, mint
átlépni azt. Erre a kettős bölcsességre hív bennünket Jézus.

Ige
Jézus felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött
magára, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok
lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett,
aki így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így
válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de később majd
megérted. Péter így szólt hozzá: Az én lábamat nem mosod meg soha.
Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs
hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat,
hanem a kezemet, sőt a fejemet is! Jézus így szólt hozzá: Aki
megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg,
különben teljesen tiszta.
(János13,3-)

Imádság
Bocsásd meg Urunk, hogy visszhangtalan edények vagyunk! Emberi
kapcsolataink riválisok, bennünket sértő valóságok, és nem tudunk közös
zengésben, harmóniában élni. Könyörgünk, taníts arra, hogy egymást
magunknál különbnek lássuk! Taníts jól szeretni! Szabadíts meg az énközpontú gondolkodástól! A tanítványai között a legtisztább szeretetet
megélhetővé tevő Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen
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nemzedéknek. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz,
amit ő tesz.

22. Zsoltár

Ige

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

Azután (Pilátus) ezt kérdezte: De mi rosszat tett? Azok pedig még
hangosabban kiáltoztak: Keresztre vele! Amikor Pilátus látta, hogy nem
ér el semmit, sőt a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság
előtt megmosta a kezét, és így szólt: Ártatlan vagyok ennek az igaz
embernek a vérétől. A ti dolgotok! Az egész nép így kiáltott: Az ő vére
mirajtunk és a mi gyermekeinken! Akkor szabadon bocsátotta nekik
Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék.
(Máté 27,23)

Gondolat
Az ember fél a haláltól, ki akarja szorítani az életéből, igyekszik úgy élni,
mintha nem is létezne vég. Vagy ha létezik is, az csak valami mumus, ami
minden jót elvesz. És bár nem akarjuk tudomásul venni a halált, cserébe
mindennapi kis dózisokban kapjuk a hétköznapi folytonos haláladagokat:
félelmek, konfliktusok, dühöngések és rendezetlenségek formájában.
Halálfélelmünkben megalkotjuk a halál kultúráját. A percekben és
pillanatokban mindennap meghalunk, mert minden szertefoszlik a
kezünkben. Mi lenne, ha a szemünk másra nyílna fel? Mi lenne, ha a jó
tapasztalatokat neveznénk valóságos tapasztalatoknak? Mi lenne, ha
megfordítanánk az örökös állítást, miszerint az igazi valóság a rossz
tapasztalat, mert a végén úgyis mindig kiderül, hogy mindenki rossz?
Járjunk inkább a másik úton, amelyik a hit útja! Akkor nem kis napi
adagokban kapjuk majd a kis halálokat, és talán Szent Ferenccel testvérnek
tudjuk nevezni még a földi halált is: „Áldjon, én Uram, mi nővérünk, a
testi halál, ki minden élő embert megtalál. Dicsérjétek az Urat!” Ámen

Imádság
Urunk, legutolsó földi szavad volt ez: Szomjazom! Az emberi lét
alapszava ez, hiszen hiánylények vagyunk. Áhítozunk az élet forrása után.
Köszönjük Jézusunk, hogy léted legmélyéig részt vettél a mi
sóvárgásunkban! Azóta minden földi szomjúság a Tied is. E világ minden
egyensúlytalansága benned is ott van, és vágyik a harmóniára.
Könyörülj e világ minden szegényén, mindenkin, aki étel és ital után
vágyik! És könyörülj minden lelki szomjazón is. Engedd igazán jelen
lennünk abban, amiben Te is ott voltál! Ámen
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Ézsaiás éneke (55. rész)

Gondolat

Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek,
siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz
nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a
keresetet arra, ami jól nem lakat? Hallgassatok ide, figyeljetek rám,
akkor jót esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide a
fületek és gyertek ide hozzám; hallgassatok rám, és élni fog lelketek.
A szövetség
Örök szövetséget kötök veletek, a Dávidnak megígért irgalom
jegyében. Nézd, tanúul rendeltelek a népeknek, vezérül és parancsolóul
a nemzeteknek. Olyan nemzeteket hívsz majd meg, amelyeket nem
ismertél, és olyanok sietnek hozzád, amelyek nem ismertek, az Úrért, a
te Istenedért, Izrael Szentjéért, aki majd megdicsőít.
Az Úr közelsége és nagysága
Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel
van! Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös; térjen vissza az
Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a
megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és
az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr. Igen, amennyivel
magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti
útjaitoknál, az én gondolataim – a ti gondolataitoknál.

A húsvéti öröm tragédiából nő ki. A húsvéti öröm a széttiport és megvert
tanítványi csapat öröme. A legnehezebb helyzetben ajándékozza meg
Jézus a tanítványokat az Őbenne megélt örömmel. Ma belénk oltják az „ár”
nélküli öröm utáni vágyat. Ott lebeg előttünk az égből pottyant nyeremény
öröme. Az a jó, ha csak úgy kapunk valamit.
Krisztus követői először böjtölnek, azután ünnepelnek. Az ószövetségi nép
alapélménye is az volt, hogy Isten kiszabadította őket a szolgaságból. A
szabadítás égből pottyant, az öröm nem. Annak súlyos könnycseppek
sokasága volt az ára.

Ige
Ha lemosta az Úr Sion leányainak a szennyét, és leöblítette Jeruzsálem
vérét ítélő lelkével, megtisztító lelkével, a Sion-hegy egész területe és a
gyülekezet fölé nappal felhőt és ködöt teremt az ÚR, éjjel pedig lángoló
tűz fényét. Mindezek fölött az ÚR dicsősége lesz majd az oltalom.
Sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, menedék és rejtekhely a
zivatar és az eső ellen.
(Ézsaiás 4,4-)

Imádság
Urunk, köszönjük, hogy nem mi vagyunk a tisztulás forrása. Szomjas
világunkba tisztátlanul is megélhetjük tisztaságodat. Köszönjük az utat,
amit bejárhattunk, s hogy lábunkat mosdattad. Most fáradt vándorként
ülünk eléd. Nem magunkról szeretnénk szólni, nem tudunk semmit sem
tenni, csak Téged várunk! Add, hogy az élő víz áradásának ne legyünk
akadályai, s ha azok is lennénk, törd szét ezeket a gátakat, és tény minket
eszközeiddé! Várjuk Urunk a felkelő Napot, a Te Fényedet!
Ámen

