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Alapvetés 
 
A boldogságot mindannyian keressük, mély vágy van bennünk valami tökéletesre, 
„valamennyien egy halhatatlan gyémántot igyekszünk megtalálni: valami teljesen 
megbízhatót, valami hívet és igazat, valamit, amire támaszkodunk, valami 
felejthetetlent és ragyogót.” – írja Richard Rohr. Azt gondoljuk, hogy a boldogság kívül 
van és meglelhető. Pedig a boldogság belül van, és azoknak az érzéseknek és 
élményeknek az egyensúlyosságában érezhetjük meg, amik a lehető legközelebb vannak 
hozzánk. 
 
Azért érdemes imádkoznunk, hogy egyre mélyebben kutassunk, egyre mélységesebb 
vággyal keressük Istent. 
 
Ezért érdemes elkészíteni az ima helyét és az idejét! 
 
Ne akarj jól imádkozni, csak légy jelen Jézus számára. 
Fogadd el a képeket és gondolatokat, amik benned vannak! 
Gondolj arra, hogy mindent ajándékba kapsz az imában. 
Nézd magad Jézus szemével! Írd le, mit éltél meg! 
Imádkozz a gyülekezetért is! 
 
Legyen ez az imádságod: 
Köszönöm, Uram, hogy megértem ezt a napot. Felajánlom neked az időmet. Kérlek, 
segíts, hogy most csak rád figyelhessek! Segíts meglátnom, hogyan maradhatok meg a 
te szeretetedben! Mutasd meg, mi a szándékod ma velem!  
 
Hogyan imádkozzunk? 
Érdemes egy zsoltár elmondásával kezdeni az imádságot!  
Olvasd el a nap elejére feljegyzett Igét! 
Olvasd el még egyszer, a szíveddel is! 
Engedd, hogy közelebb kerüljön hozzád! 
Válaszd ki azt a szót, ami most leginkább kiemelkedik számodra! Írd le ezt a szót! 
Gondolkozz el, mit jelent ma számodra. Hogyan kapcsolódik az Ige jelenlegi 
élethelyzetedhez? 
Milyen érzést hoz elő belőled? 
Figyeld meg, mi mozdul meg benned, a lelkedben, a szívedben! 
Miután erre rátekintettél, kezdj el beszélgetni Jézussal az élethelyzetedről, érzéseidről, 
és az Igéről.  
Kérdezd meg, mit szeretne, hogy megérts, megérezz, befogadj ebből az Igéből.  
Szólítsd meg, és beszélgess vele – bárhogyan.  
 
Minden zsoltár és Ige valamiképpen kapcsolódik az egyensúly, a boldogság 
kereséséhez. 
Az imákat néhány lelkésztársunk írta. 
Az Igék az Újfordítású Bibliából vannak. 
A gondolatok Richard Rohrtól származnak.  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. február 17. szerda, 1. nap 
 

 

 

1. Zsoltár  

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a 

csúfolódók székére, hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik 

éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, 

és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, 

mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a 

vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az ÚR az igazak útját, a bűnösök útja pedig 

semmibe vész. 

 

 

 

Ige 
Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.  

Máté 5,3 

 
 

 

Gondolat 
 

A bennünk levő szerelmes a jót, az igazat és a szépet keresi; és ezt tudja élvezni önmagáért. Az 

a képesség ez, hogy valaki tud örülni mindennek, és nem azért, mert hoznak nekem valamit a 

dolgok, hanem mert léteznek. Ha észrevesszük, hogy mosolygunk, ha látunk valamit, akkor ez 

olyankor a bennünk levő szerelmes. Nézünk egy kis állatot, és boldogok vagyunk, mert az van. 

Miért alkotta meg Isten ezt a furcsa állatkát? Egyszerűen van, gratis, anélkül, hogy szükséges 

lenne. És éppen ezért csodálatos. A szerelmes keresi, hogyan fejezhetné ezt ki. Komponál, 

muzsikál, táncol, verset ír, csókol és ízlel. (Richard Rohr) 

 

 

 

 

Imádság 

 
Mennyei széken ülő Hatalmas! Igazságban trónoló Nagyszerű! Átadom magam most a Te 

fenséges jelenlétednek ebben a percben, órában, hetekben és ebben az állapotban, amiben 

vagyok. Nem szeretném szépítgetni mindazt, amit hozok, aki vagyok, amit érzek, akikre gondolok 

és akikkel együtt lépek ülőszéked elé. Te vagy, aki hamis alapállásaimat, lépten-nyomon 

ágaskodó egómat, figyelemfelkeltő követelőzéseimet szelíden kiveszed a középről, a fókuszból, 

és ráállítod lépteim újra a békesség útjára. Mellém lépsz, hogy ismét elinduljak Veled az 

önismeret és a Te boldogságod megismerésének útján. Te teríted rám az igazság palástját, Te 

adsz az örök élet forrásából, Te vezetsz szeretettel és irgalommal. Ámen 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. február 18. csütörtök, 2. nap 
 

 

 

2. Zsoltár  

Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld 

királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az ÚR ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról 

bilincseiket, tépjük le köteleiket! A mennyben lakozó kineveti, az ÚR kigúnyolja őket. Majd 

így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket: Én kentem föl királyomat 

szent hegyemen, a Sionon! Kihirdetem az ÚR végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! 

Fiammá fogadtalak ma téged! Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a 

földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt! Azért ti, 

királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti bírái a földnek! Félelemmel szolgáljátok az URat, 

reszketve vígadjatok! Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. 

Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül! 

 

 

Ige 

Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.(Máté5,4) 

 

 

Gondolat 
 

 

Az a tökéletesség számunkra, hogy hiányzik belőlünk a tökéletlen. Másképp értik viszont a 

tökéletességet az indiánok, akik, akárcsak Jézus is, nálunk inkább gondolkodnak holisztikus 

módon, a tökéletesség számukra a tökéletlennek az integrációja. Néhány indián törzsnél az a 

tökéletes szőnyeg, amelybe bele van szőve egy hiba is. Mert a tökéletességhez épp az a képesség 

tartozik hozzá, hogy elfogadjuk a tökéletlent. (Richard Rohr) 

 

 

 

Imádság 
 

Tégy bennünket, zúgolódókat Urunk, a Te igazságodra finoman rezdülő szépszavú hírnökökké! 

Tégy bennünket, tombolókat a Te jogos haragod prófétaian izzó szavú harsonáivá! 

Tégy bennünket, igazság bajnokait a Te fenséges és bátorító jelenléted lángjaivá! 

Tégy bennünket, szégyenkezőket a Te szomorúságod könnyező szolgáivá! 

Tégy bennünket, kétségeskedőket a Te győztes keresztviadalod halálig hű zászlóvivőivé! 

Tégy bennünket, folyton okoskodókat és mégis szepegő gyermekeket a Te áldó kezeiddé! 

Megérintve és megsebezve, összetörve és meggyógyítva, megáldva és megcsókolva, megölelve 

és befogadva várjuk a Te boldog órádat, hogy Téged színről színre láthassunk! Ámen 

 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. február 19. péntek, 3. nap 
 

 

 

 

 

18. Zsoltár 

URam, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám! Sokan mondják rólam: Nem segít 

rajta Isten! De te, URam, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem. Hangosan 

kiáltok az ÚRhoz, és ő meghallgat szent hegyén. Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az ÚR 

támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem. Állj mellém, URam, 

szabadíts meg, Istenem! Hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök 

fogait! Az ÚRtól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden! 

 

 

 

Ige 

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. (Máté 5,5) 

 

 

 

 

Gondolat 
Az a szerelmes, aki egészen a jelenben, az itt és most-ban él. Mindössze a jelen az övé, és ő 

élvezi. A jelen - szemlélődő jelenlét. Itt van minden, amire szükségem van. Miért kellene mindig 

elöl járnom és a jövővel törődnöm? A szerelmes a jelen élvezője, aki az isteni nektárt kihörpinti 

mindenből, ami van. (Richard Rohr) 

 

 

 

 

Imádság 
 

Istenünk, rengeteg háború dúl bennünk még akkor is, ha ezt magunknak se valljuk be. Nem 

tudjuk elfogadni az igazságtalanságokat, fáj a szívünk a millió irgalmatlanságért, aminek 

szemtanúi vagyunk.  

Érzékeljük magunkban a dühöt, a szorongást, de milyen jó lenne szelíd lélekkel, a Te végtelen 

elfogadásoddal vetni egybe múltat és jövőt! Adj Istenünk bölcsességet, amely szelíddé alakít 

minket. Adj szelídséget, amely kiemel a pillanatnyi létezésből, és az örökkévalóhoz igazítja pici 

lépteinket! Könyörülj e világ hatalmasain, akik pillanatnyi érdekeik szerint hoznak döntéseket! 

Irgalmazz az emberiségen és rajtunk! Ámen 
  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. február 20. szombat, 4. nap 
 

4. Zsoltár 
Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, 

könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! Ti emberek! Meddig gyalázzátok dicsőségemet? 

Meddig szeretitek az üres beszédet, meddig törekedtek még hazugságra? Tudjátok meg, hogy 

az ÚR csodákat tesz hívével! Meghallgat az ÚR, ha hozzá kiáltok. Ha felindultok is, ne 

vétkezzetek! Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le! Igaz áldozattal 

áldozzatok, és bízzatok az ÚRban! Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna 

orcád világossága, URunk! Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van 

búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, URam, hogy 

biztonságban élhessek! 

 

Ige 

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. (Máté 5,6) 

 

Gondolat 
Pál apostol ezt mondja: "Nincs többé férfi és nő, mert mindnyájan egyek vagytok Jézus 

Krisztusban." Az új emberség, amely felé haladunk, nem nemnélküli, nem is egynemű, és nincs 

is túlságosan nemhez kötve, mindezt kizárja a szeretet. Krisztusban egészek, egyek, egyesítettek 

és szentek vagyunk. Ez a beteljesült műve Istennek, aki mindent mindennel megbékít, minket 

pedig arra hív, hogy vegyünk részt ebben a megbékülésben. (R.R.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imádság 
 

Istenem, az indulataim, az üres beszédeim, a vétkeim békétlenné teszik az éjszakáimat. A 

világból érkező hírek elgyengítenek és bátortalanná tesznek.  Úgy érzem, semmi nincs a helyén. 

És én hol vagyok? 

Tudom, hogy Te meghallgatsz. Én vagyok gyenge és türelmetlen, hogy Téged meghallgassalak. 

Szeretnék a Te hullámhosszodra hangolódni, és ehhez időt és teret teremteni a böjtben. 

Legmélyebb vágyam, hogy nálad megtisztuljak, bűnbocsánatot nyerjek, és a helyemen leszek. 

Ámen     



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. február 21. vasárnap, 5. nap 
 

 

15. Zsoltár 

 

 

URam, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki feddhetetlenül él, 

törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól; nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat 

felebarátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli 

azokat, akik az URat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, 

és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg 

soha. 

 

 

Ige 
 

Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. (Máté 5,7) 

 

 

Gondolat 

 
Nagy mélységekbe kell leereszkednünk, hogy megtaláljuk az áldást. Ha leszállunk a mélybe, 

felfedezzük majd annak a lehetőségét, hogy a saját trónunkon üljünk és megtudjuk, hogy kik 

vagyunk Istenben. (R.R.) 

 

 

 

 
Imádság 

 

Ma a Te házadban vagyok vendég. Ma Hozzád készülök! Ma a Te napod van, amikor ünneplőbe 

öltöztetem házamat, szívemet és elkülönítem Neked az időt, az akaratot, a szándékot, hogy Te 

vidd végbe bennem és körülöttem azt, amit készítettél. Ma Neked terítek asztalt, Neked ágyazom, 

Neked dúdolok, Neked lesznek a csöndből szőtt képek és álmok. Ma Benned pihen a teremtett 

világ. Várlak és készülök. Neked szolgálok kicsiknek és nagyoknak. Hűséged a záloga és a 

horgonya az életem sok apró pillanatából összeálló egésznek, lényed mélységéből és 

magasságából Lelked tüze lobbantja lángra hamu alatt pislákoló örömömet, hogy ismerhetlek, 

mert megmutatod magad ma is. Boldogságom törékenysége a Te szent hatalmadból a kicsinység 

alázatává válhat. Ámen 

 

 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. február 22. hétfő, 6. nap 
 

 

5. Zsoltár 

 

Figyelj beszédemre, URam, vedd észre sóhajtozásomat! Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, 

királyom, mert hozzád imádkozom! Hallgasd meg szavamat reggel, URam, reggel eléd 

készülök, és várlak. Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz. 

Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt. Elpusztítod a 

hazudozókat; a vérszomjas és álnok embert utálja az ÚR. De én bemehetek házadba, mert te 

nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged. Vezess, URam, 

igazságodban, mert ellenségeim vannak, egyengesd előttem az utat! Mert nem jön ki szájukon 

őszinte szó, belül romlottak, nyitott sír a torkuk, sima a nyelvük. Derítsd ki vétküket, Istenem, 

bukjanak bele fondorlataikba! Taszítsd el őket sok vétkük miatt, mert ellened lázadtak! Mind 

örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak, mert oltalmazod őket. 

Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. Mert te, URam, megáldod az igazat, körülveszed 

kegyelmeddel, mint pajzzsal. 

 

Ige 
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. (Máté 5,8) 
 

Gondolat  

A halál iránti bizalom azt jelenti, elfogadjuk, hogy létezik s hozzátartozik az élethez. A halál 

elfogadása az élethez vezető kapu. A kereszt és a feltámadás misztériuma a bizalom 

misztériuma. Jézus képes volt bízni az életben, ezért tudta feláldozni életét. A zsoltár így 

fohászkodik: "emlékeztess arra, hogy meg kell halnunk, hogy ezáltal világosodjék meg az 

elménk". A halálon nemcsak a fizikai halált értem, de minden kisebb meghalást is, amelyet 

folyamatosan meg kell élnünk. Minden veszteség, minden búcsú a halált gyakorolja. Aki a halál 

szemébe tud nézni, s mint ilyet fel tudja ismerni, az képes arra, hogy "szent nemet" mondjon. 

Amikor Jézus meghalt, s elfogadta saját halálát, nos, ez egy ilyen szent "nem" volt a halálra, s 

"igen" az életre. (R.R.) 

  

Imádság  

 

Urunk, tükörbe nézünk, és nem látjuk magunkat. Szemléljük ezt a világot, és nem látunk Téged. 

Figyelünk, de nem hallunk. Mintha valami rettenetesen visszhangos térben lennénk, ahol nem 

halljuk jól azokat a hangokat, amiket keresünk. Segíts érzékelnünk a tiszta szív csodáját. Mert 

bennünk is ott dobog az a szív, amit így alkottál, ami gyermeki énünk tisztaságával veri a 

ritmust.  

Egyszerre csak egy kicsit látunk belőled, és egy kicsit tisztul is a látásunk. Pici gyermeki énünk 

jelentkezik a lelkünk mélyén, és mintha ez a két irány, látásod és gyermekségünk közeledne 

egymás felé. 

Add, hogy ebben a böjtben elindulhasson ez a finom mozgás, tisztuljunk és lássunk! 

Kérünk, óvd családunkat! 

Ámen  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. február 23. kedd, 7. nap 
 

 

16. Zsoltár 
Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem! Ezt mondom az ÚRnak: Te vagy az én 

Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben 

telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be 

nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. URam, te vagy 

osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, 

örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is 

figyelmeztet bensőm. Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. 

Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a 

holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet 

útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. 

 

 

Ige 

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. (Máté 5,9) 

 

 

Gondolat 
Aki megtanult istenközpontjából élni, tudja mely frontvonalakat érdemes megvédeni, és 

melyeket lehet feladni, még akkor is, ha az a harc a legmélyebb „sötét éjszaka”. Sajátos módon 

a védelemhez és a feladáshoz is engedelmességre van szükség, mert az ilyen emberek egy 

önmagukon túlról jövő hangra figyelnek. Ha lakmuszpróbát szeretnénk olyan emberek 

kiválasztására, akik megélik Igazi Önmagukat, akkor íme, ez lehet az: aki kész az alázatra, de 

nem hunyászkodik meg, ha Isten-előtti-valódi-önmaga nem felel meg az egyház vagy az állam 

elvárásainak. (R.R.) 

 

 

 

Imádság 
 

Urunk, szabadíts meg attól a békétől, amely bálvány. Kérünk, ne adj olyan békét, amelyik a 

szőnyeg alatti dolgokra épül. Kérünk tőled valódi békét, amely a szív csendjén nyugszik.  

Könyörgünk ezért az anyagias világért, hogy ki tudjuk nyitni kezünket, el tudjuk dobni azt, amire 

nincsen szükségünk, és megtaláljuk békédet!  

Atyánk, apánk, atyuskánk, Istenünk, vigyázz ránk! Vigyázz azokra az emberekre, akik a 

legkiszolgáltatottabbak ezen a világon!  

Ámen  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. február 24. szerda, 8. nap 
  

17. Zsoltár 
 

URam, hallgasd meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre! Ügyelj imádságomra, mert ajkam 

nem csalárd. Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. Megvizsgáltad 

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

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

útjától. Lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim. Hozzád kiáltok, mert 

meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg beszédemet! Tégy csodát híveddel, 

mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől. Őrizz engem, mint 

szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába a bűnösök elől, akik erőszakoskodnak velem, 

halálos ellenségeim elől, akik körülfognak. Konok szívük elzárkózik, szájuk gőgösen beszél. 

Lépten-nyomon körülvesznek, arra igyekeznek, hogy földre terítsenek. Olyanok, mint a 

zsákmányra vágyó oroszlán és a rejtekében lapuló oroszlánkölyök. Lépj elő, URam! Szállj 

szembe vele, és terítsd le! Ments meg engem kardoddal a bűnösöktől! Ments meg kezeddel az 

emberektől, a világ embereitől, URam, akik kiveszik részüket az életből! Töltsd meg hasukat 

azzal, amit nekik tartogatsz, lakjanak jól vele a fiaik is, és ami megmarad, hagyják 

gyermekeikre! Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor 

fölébredek. 

 

Ige 
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. (Máté 5,10) 

 

 

Gondolat 
 

Mielőtt “az igazság szabaddá“ tenne, gyakran megesik, hogy boldogtalanná tesz. (R.R.) 

 

 

Imádság 

 
Istenünk, igazság utáni szomjunk próbára tesz minket. Újra és újra csapdába esem, mert egóm, 

érdekeim, rövidlátásom igazságait kergetem. Kérlek, hadd engedjem át igazságszomjamat a Te 

kezedbe! Te szomjazz bennem, és Te add azt az igazságot, ami nem csupán földi kereteket tesz 

rendbe.  

Igazságod látásáért könyörgöm! Engedd a szeretet igazságát előbb látnom, mint az igazság 

szeretetét. Engedd, hogy az igazságért szenvedni is tudjak, mivel ami a tiéd, az nincs földi 

keretekbe zárva. Uram, átadom Neked igazságomat, átadom neked félelmemet, amely nem meri 

kimondani az igazságot, mindenem legyen a Tiéd! Ámen   



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. február 25. csütörtök, 9. nap 

 

 

 

21. Zsoltár 

 
URam, a te erődnek örül a király. Mennyire ujjong, hogy megsegítetted! Megadtad neki szíve 

kívánságát, ajka óhajtását nem tagadtad meg. Hiszen gazdag áldással fordulsz feléje, fejére 

színarany koronát teszel. Életet kért tőled, és megadtad neki, hosszú életet, örökké tartót. Nagy 

a dicsősége, mert megsegítetted, fenséget és méltóságot adtál neki. Bizony, áldottá teszed 

örökre, megvidámítod őt, örülhet előtted. Bízik a király az ÚRban, szereti a Felséges, ezért nem 

tántorodik meg. Kezed utoléri minden ellenségedet, jobbod utoléri gyűlölőidet. Olyanokká 

teszed őket, mint a tüzes kemence, ha megjelensz, URam. Haragod elnyeli őket, és tűz emészti 

meg. Magzataikat kipusztítod a földről, utódaikat az emberek közül. Ha rosszat forralnak 

ellened, és cselt szőnek, nem mennek semmire, mert megfutamítod őket, célba veszed íjaddal. 

Mutasd meg hatalmadat, URam! Mi pedig énekelünk, zsoltárt zengünk hatalmas tetteidről!  

 

 

 

Ige 
 

János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait, és 

megkérdezte tőle: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: 

Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak, és bénák járnak, 

leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik 

az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem. (Máté evangéliuma 11. 4-6.) 

 

 

 

Gondolat 
 

A spirituális örömnek semmi köze ahhoz, hogy „jól mennek-e a dolgok”, vagy sem. Sokkal 

inkább ahhoz van köze, hogy mennek, zajlanak bennünk a dolgok. Ez eredendő, belső 

elevenség. az öröm szinte teljes mértékben belső munka. Az örömöt elsősorban nem az öröm 

tárgya határozza meg, hanem az örömöt tapasztaló felkészült látása. Ez egyfajta megengedés, 

mély látás, örvendezés. Ez az univerzum Kreatív Ereje. A folyó már zajlik, mi pedig benne 

vagyunk, akár örömünket leljük benne, akár nem. (R.R.) 

 

  



 

Imádság 

 
Jézusom, cselekvő szeretet! Most, hogy beszélgetünk, elmondom neked, hogy engem arra 

tanítottak, hogy ne botránkoztassak, hogy illedelmesen, jó keresztyénként megfeleljek egy 

magasabb elvárásnak, és több-kevesebb sikerrel, még több önmarcangolással és belső 

lelkiismereti finomhangolással elkezdtem már megfelelni elsősorban másoknak, de egy kicsit 

magamnak is. 

 Megöl ez az elégedetlenkedés, ez az állandó beteges önvizsgálat, ami nem Tőled jön, de a Te 

nevedben lép fel. 

Add, hogy csodáidra tekintsek, add, hogy börtöneimből is lássalak, hogy elhiggyem, hogy 

boldog lehetek, hogy lehet örülni, még egymásnak is, még Veled is! Hogy szétzúzod és 

megsemmisíted azokat az erőket és annak az erőnek azon szolgáit, akik ellenségeidként elhitetik, 

hogy nem lehetek elég jó neked, nem lehetek elég boldog csak Veled, amikor már mindent 

elvesztettem. Ámen 

 
  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. február 26. péntek, 10. 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 
 

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet 

koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: 

„Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a 

gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a 

kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett 

testvéreim: minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság 

Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. (Jakab levele 

1. 12-17.) 

 

Gondolat 
 

Milyen az én áramlásom e pillanatban? Visszahúzódom vagy kiáradok? Védekezem vagy 

megnyílok? A negatív energia vagy az életenergia irányítja a mai napomat? Védekező állásban 

vagyok, vagy képes vagyok sebezhető lenni a következő pillanat számára? (R.R.) 

 

 

 

 

Imádság 
Félek a halál árnyékában. Félek az éhezéstől és a szomjúságtól. Félek a báránybőrbe bújt 

farkasoktól. Félek, hogy elbukok a kísértésekben. 

Félek, hogy sebeket kapok. Félek, hogy megsebzek másokat. Létezésem tere egyre szűkül. 

Tőled nem félek, Uram. Hála ezért! Hála, hogy jelenléted felszabadít! Hála, hogy kivezetsz a 

félelmeimből és újra tágassá válhat az életem! Ámen  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. február 27. szombat, 11. nap 
 

24. 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 

Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. 

Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária 

köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Betelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval 

kiáltotta: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogyan 

lehetséges, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám? Mert íme, amint meghallottam 

köszöntésed, ujjongva mozdult meg méhemben a magzat. Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik 

mindaz, amit az Úr mondott neki. (Lukács evangéliuma 1. 39-45.) 

 

Gondolat 
Az igazi öröm nem hiteles, csak ha a fájdalmon keresztül érjük el - nem az alatt, nem attól balra, 

jobbra vagy fölötte, hanem rajta keresztül Ez az egyedül autentikus keresztény öröm. Minden 

egyéb öröm a fájdalom palástolása, menekülés, elutasítás. A vallásban sok az elutasítás. A jól 

ismert struccpolitika ez: tegyünk úgy, mintha nem is történne. Az Úr nem erre hív bennünket; 

ez nem a teljes húsvéti misztérium. (R.R.) 

 

 

Imádság 
 

A bibliai szereplők mind boldogok voltak. Aki hordozta méhében, hordozta szívében, hordozta 

elméjében, hordozta szavaiban, örömében és bánatában, akarva és akaratlan, fogcsikorgatva 

és lelkesedve, tudva és tudatlanul, kimondva és kimondatlanul, legbelsőbb szobájában és 

ragyogó tekintettel – hordozta azt, aki az élet titka, aki az élet Ura, aki a legszebb és 

legfájdalmasabb élet része, alakítója, teremtője és formálója, akinek nevet adtak, és mégis több 

neve van, aki az egy, igaz és boldog Istenfiú. Téged hordozni, Veled betelni, Neked ajándékozni 

– vágy és kérés. Hadd lehessek én is bibliai szereplő! Ámen  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. február 28. vasárnap, 12. nap 
 

25. Zsoltár 
URam, hozzád emelkedem lélekben! Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne 

nevessenek ki ellenségeim! Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok 

szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled! Útaidat, URam, ismertesd meg velem, 

ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító 

Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, URam, irgalmadra és kegyelmedre, melyek 

öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, 

mert te jóságos vagy, URam! Jó és igaz az ÚR, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az 

alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az ÚR minden ösvénye 

szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó URam, 

bocsásd meg bűneimet, mert sok van! Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy melyik 

utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az ÚR az őt 

félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az ÚRra néz, mert ő szabadítja ki lábamat 

a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd 

szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! Lásd meg nyomorúságomat és 

gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet! Nézd, mennyi ellenségem van! Gyűlölnek 

kegyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád 

menekültem! Feddhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Szabadítsd ki, 

ó Isten, Izráelt minden nyomorúságából! 

 

 

Ige 
Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy a maga idejében eledelt adjon 

nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön! Bizony mondom nektek, hogy 

egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében: Késik az én uram – és 

verni kezdené szolgatársait, és együtt enne és inna a részegesekkel; megjön annak a szolgának az ura 

azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja; akkor kettévágatja, 

és a képmutatók sorsára juttatja: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. 

(Máté evangéliuma 24. 45-51.) 

 

 

Gondolat 
Embernek lenni annyit tesz, mint tökéletlennek lenni és fejlődésben lenni. Ebből fakadóan úgy 

határoznám meg a keresztyén érettséget, mint az arra való képességet, hogy jókedvűen éljünk 

egy tökéletlen világban. Ha egyszer ilyen a világunk. Ismerjük be, hogy a dolgok 

legnagyobbrészt rendben mennek. Ezért zaklat fel minket a rossz. Az idő java részében sejtjeim 

kifogástalanul működnek, a szemem jól lát, a fülem kitűnően hall, pedig nem teszek sokkal 

többet, mint hogy némi ételt helyezek a számba. Mégis minden működik. Kétség sem férhet 

hozzá, hogy alapjában véve hálát kellene éreznünk. (R.R.) 

  



Imádság   

 

Milyen szolga vagyok? Csak azt tudom biztosan, hogy a Tiéd vagyok. Istenem, bátran szeretnék 

belenézni a tükörbe, amit Te tartasz elém.  

Látom a hiúságomat. 

Látom a gyávaságomat. 

Látom az önzésemet. 

Látom a képmutatásomat. 

Milyen szolga vagyok? Hát ilyen, a tükröd nem hazudik. De biztosan tudom, hogy a Tiéd vagyok! A 

tükröd után szeretnék megmosdani a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Szeretném, ha még többet rám 

tudnál bízni. Már csak az az öröm kell, ami ebből fakad. Ámen  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 1. hétfő, 13. nap 
 

30. Zsoltár 

 
Magasztallak, URam, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. 

URam, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. URam, kihoztál engem a holtak 

hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az ÚRnak, ti hívei, magasztaljátok 

szent nevét! Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást 

vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam: Nem tántorodom meg 

soha. URam, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De ha elrejtetted orcádat, én 

megrettentem. Hozzád kiáltok, URam! Így esedezem az ÚRhoz: Mit használ neked a vérem, ha 

leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, 

URam, kegyelmesen, légy segítségemre, URam! Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad 

gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, 

URam, Istenem! 
 

Ige 

Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis 

megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó 

nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, 

mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. (2. Korinthusi levél 4. 16-18.) 
 

Gondolat 

 
Ha nem engedjük, hogy mások kinevessenek bennünket, valószínűleg nagy és elutasított 

árnyékunk van. Amikor minden erőnket arra fordítjuk, hogy szakadatlanul elutasítjuk 

elfogadhatatlan énünket, nem marad energiánk a humorra vagy a szórakozásra. A nagy 

árnyékkal rendelkező emberek általában félnek: az árnyék leginkább a hiábavaló szorongásban 

mutatkozik meg. Azok, akik nincsenek kapcsolatban az árnyékukkal, szükségtelen bűntudatot 

éreznek. Árnyékunk csak akkor van rossz hatással ránk és a világra, ha úgy teszünk, mintha 

nem létezne. (R.R.) 
 

 

Imádság 

 
Uram! Sokszor nem tudok elcsendesedni és elmélyedni a gondolataimban, érzéseimben. Csak 

cikáznak a gondolataim, nem vezetnek el sehova, de békén sem hagynak. Ez így megy, amíg 

teljesen elfáradok. Ilyenkor Téged sem tudlak magamba mélyre engedni. Mintha körbe-körbe 

járnánk, a lényem ajtajánál és ablakainál meg-megállnánk, benéznénk, de nem találnánk 

belépési lehetőséget. Kívül vagyok én is, Te is, mindketten vágyakozva, hogy beljebb jussunk, és 

szomorúan, hogy nem megy, én csüggedt vagyok, de Te próbálkozol. Hogy megújuljak, hogy 

életem legyen! Köszönöm! Ámen 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 2.  kedd, 14. 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 
 

De még vár az ÚR, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár 

ítélő Isten az ÚR, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Ne sírj többé, Sion népe, 

Jeruzsálem lakója! Bizonyosan megkegyelmez az ÚR, ha hozzá kiáltasz. Mihelyt meghallja, 

válaszol neked. (Ézsaiás könyve 30. 18-19.) 

 

Gondolat 

 
Ha napjaink spiritualitásában van bármilyen forradalom, az nem más, mint visszatérés annak 

igaz értelméhez, amit Jézus már a kezdetektől tanított: hogy tökéletlenségünk, sebeink által 

jutunk el Istenhez. Hát nem éppen ez a megfeszített üzenete? Ha vele tudunk élni, el tudjuk 

fogadni alázatos, megtört állapotát, sőt örvendezni tudunk benne, akkor szabadok vagyunk. 

Akkor csakugyan szegények vagyunk, akiknek nincs semmi féltenivalójuk, akiknek nincsenek 

illúzióik, melyeket fenn kellene tartaniuk önmaguk és mások előtt. Nincs ehhez mérhető 

szabadság. Sőt ehhez mérhető szeretet sincs. (R.R.) 

 
 

Imádság 
 

Uram! Kettőnk közül csak engem foglalkoztat állandóan az, ami elválaszt Tőled. Te csak azzal 

törődsz, ami összeköt. A bűnbánatnak is azért örülsz, mert az visszavezet Hozzád engem, és 

mert kegyelemmel válaszolhatsz rá. Tudom, hogy nem akarod, hogy utáljam magam, hogy 

lelkiismeretfurdalás gyötörjön, hogy állandóan a bűneimmel foglalkozzak, hogy vég nélkül 

vádoljam magam, hogy letagadjam, hogy van bennem jó.  Szabadíts ki a bűntudat, az önvád, 

az önutálat, az álszerénység ketrecéből, és indíts el a megszomorodásnak arra az útjára, ami 

boldoggá és felszabadulttá tesz! Ámen  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 3. szerda, 15. nap 
 

33. Zsoltár 
Vigadjatok az Úrban, 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 

És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: „Írd meg: Boldogok a halottak, akik az 

Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak 

fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket”. (Jelenések könyve 14. 13.) 

 

Gondolat 
Azért engedjük, hogy a szenvedés megtörténjen bennünk, mert hagyjuk, hogy a szeretet 

elvezessen bennünket logikus végkövetkeztetéséig, amely nem más, mint hogy a szeretet 

odaadja magát annak, akit szeret. Vajon hogyan tudnánk kimutatni mások iránti szeretetünket 

másképpen, mint hogy feláldozzuk magunkat értük? Az áldozat szó a sacrum facere szavakból 

ered: szentté tenni, megszentelni. Azáltal szentelünk meg valamit, hogy újra egyesítjük az 

egésszel - a mi esetünkben különösen azáltal, hogy odaadjuk az életünket a másiknak. Az 

áldozat nem azt jelenti, hogy Isten örvendezik a fájdalmunk fölött. Sokkal inkább az énünk 

megszentelése a másikért, az énünk felajánlása a másiknak. Ez valamilyen oknál fogva mindig 

meggyőzi az emberi természetet, és elhiszi, hogy ő is képes megtenni azt, amit mi. Ekképpen a 

megváltó szenvedés mindig mérhetetlen életet sarjaszt másokban - éppen ezért megváltó. (R.R.) 

 

Imádság 

 
Köszönöm Istenem, a beszédes életű embereket. Rajtuk keresztül engem is elértél és bevontál a 

saját történetedbe, ami a hűségről, az igazságról, a szeretetről és a megbocsátásról szól. Így 

már az én életem és a kapcsolataim is erről szólhatnak. Hadd mondhassam el én is, hogy jó 

Hozzád tartozni, Veled és Benned élni, hogy boldog az a nép, amelynek Te vagy az Istene! Ámen 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 4. csütörtök, 16. nap 
 

34. Zsoltár 
Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az ÚRral dicsekszik lelkem. Hallják ezt 

az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az ÚR nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét! 

Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre 

derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és 

minden bajából kiszabadította. Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. 

Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az 

URat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek, és 

éheznek, de akik az ÚRhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok 

rám, megtanítalak benneteket az ÚR félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne 

jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot! 

Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt! Az ÚR szeme látja az 

igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az ÚR a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a 

földről. Akik az ÚRhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel 

van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de 

valamennyiből kimenti az ÚR. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos 

veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az ÚR megváltja szolgái 

életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. 

 

Ige 

Átvettem mindent, és bővelkedem. Megvan mindenem, miután megkaptam Epafroditosztól, ami 

tőletek jött jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. Az én Istenem pedig be fogja tölteni 

minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig 

Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen. (Filippi levél 4. 18-20.) 

 

Gondolat 
A kegyelem elvezet bennünket egy bámulatos felismeréshez. Az életem nem rólam szól. 

Gondolkodjunk el ezen hátralévő éveinkben! Segít, ha nem felejtjük el, hogy nem csak 

magunkért szenvedünk, és szenvedésünk nem csak rólunk szól. Az örömmel viselt szenvedés 

másokon is segít. Hiszem, hogy a megváltó szenvedés radikális felhívás a mélyebb életre és 

mélyebb hitre, mely nem csupán a mi énünket érinti, hanem másokat is. Remélhetőleg eljön az 

az idő, amikor Krisztus élete olyan győzedelmessé válik bennünk, hogy inkább másokkal 

törődünk, mint saját magunkkal. (R.R.) 

 

Imádság 

Uram! Folyamatosan kísért, hogy erősnek, szilárdnak tűnjek, aki mindenkinek támasza tud 

lenni, de aki soha nem terhelne másokat a saját gondjaival. Néha elhiszem, hogy ez a hiteles 

keresztyén élet. De amikor valamilyennek látszódni akarok, és nem az vagyok, akinek 

teremtettél, nem lehetek boldog. Amikor darabokban heverek és meg vagyok sebződve, Rád van 

szükségem. Te pedig az én erőtlenségemben mutatod meg, milyen gyengéden szerető, hűséges 

Isten vagy, szilárd támasza a Hozzád menekülőnek, Boldogsága a tieidnek. Segíts elidőzni a 

megtörtségemnél és a sebeimnél! Ámen 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 5. péntek, 17. nap 
 

 

36. Zsoltár 

 
A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem, sőt azzal hízeleg 

magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és csalárdságot beszél, nem akar 

okos és jó lenni. Rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. URam, 

szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, 

mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, URam. Mily drága a te szereteted, Istenem! 

Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz 

rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. 

Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. Ne taposson rám a gőgösök 

lába, ne tegyen bujdosóvá a bűnösök keze! Majd elbuknak a gonosztevők, elterülnek, nem 

tudnak fölkelni. 
 

Ige 

 

Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom 

tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban 

– mondja a Seregek Ura.  

Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok – mondja a Seregek 

URa. (Malakiás könyve 3. 10-12.) 

 

 

Gondolat 
 

Isten alázatos, és nem jön, ha nem kap meghívást, de valamilyen furfangos módon mindig 

meghívatja magát. (R.R.) 

 

 

Imádság 

 

Újjáteremtő mennyei Atyánk! Milyen jó, hogy a feltámadás ünnepére a tavasszal együtt kezdünk 

el készülni. Amikor a szemem előtt ébred fel és éled újjá a természet, ráhangolódik a lelkem a 

feltámadásra. Nézem a fű és a fa zöldjét, belélegzem a virágok illatát, hallgatom a madarak 

hangját, látom, hogy a kopár és élettelen természet megelevenedik. Tudom, hogy ezt akarod 

Bennem is elvégezni. Teremts bennem tiszta szívet, hogy lássak: szeretetedet, amely az égig ér, 

hűségedet, amely a fellegekig, igazságodat, amely olyan, mint a hatalmas hegyek. Adj innom az 

élet forrásából, gyújts világosságot a sötétségemben és árassz rám örömöt! Segíts megtalálnom 

azt az akadályt, ami feltartóztat Téged bennem! Odahívlak, hogy rombold le, törd szét, ahogyan 

a halál és a kárhozat falaival is tettél! Ámen 
  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 6. szombat, 18. nap 
 

 

 

37. Zsoltár 
 

Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre! Mert hamar elhervadnak, mint 

a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban 

lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd 

az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt 

derít. Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az 

útja! Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz! Mert 

a gonoszok kipusztulnak, de akik az ÚRban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő 

még, és nem lesz meg a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a 

földet, és teljes békességet élveznek. Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene. 

Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik 

íjukat, hogy elejtsék a nyomorultat és a szegényt, levágják az egyenes úton járókat. De kardjuk 

saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek. Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a 

sok bűnösnek. Mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az ÚR. Ismeri az ÚR 

a feddhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké. Nem szégyenülnek meg a gonosz 

időben sem, jóllaknak az éhínség napjaiban is. De megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az 

ÚR ellenségei, mégha olyanok is, mint a viruló rétek, füstként enyésznek el. Kölcsönt kér a 

bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó. Akiket megáld az ÚR, öröklik a 

földet, akiket megátkoz, elpusztulnak. Az ÚR irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az 

útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az ÚR kézen fogja. Gyermek voltam, meg 

is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá 

vált. Mindenkor könyörül, és kölcsönad, gyermeke áldott lesz. Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt 

lakhatsz mindvégig. Mert az ÚR szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket 

mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiirtja. Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig. 

Bölcsen beszél az igaznak a szája, és a nyelve igazat mond. Isten törvénye van a szívében, nem 

ingadoznak léptei. Leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni. De az ÚR nem hagyja, 

hogy kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék. Reménykedj az ÚRban, maradj 

az ő útján! Ő felmagasztal, és öröklöd a földet; meglátod, hogy kiirtja a bűnösöket. Láttam egy 

erőszakos bűnöst: olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, de egyszer csak eltűnt, nem volt 

többé, kerestem, de nem lehetett megtalálni. Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy 

becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéé! De a vétkesek mind megsemmisülnek, a 

bűnösök vége pusztulás. Az igazak segítséget kapnak az ÚRtól, erőt a szükség idején. Megsegíti 

az ÚR, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. 

 

  



Ige 

 

Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt ti jól tudjátok, hogy a magam 

szükségleteiről meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Mindezekben megmutattam 

nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr 

Jézus szavairól. Mert ő mondta: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” 

(Apostolok Cselekedetei 20. 33.) 

 

 

 

Gondolat 
 

Tudjuk, hogy egy Nagyobb Erőhöz tartozunk, hogy ez megtart minket, és valami ismeretlen 

okból úgy érezzük, az élet rendben van, sőt, jó és igazságos. Örülünk, hogy az élet nevű hajó 

fedélzetén vagyunk - most és mindörökké. (R.R.) 

 

 

 

Imádság 
 

Uram! Nem kevesebbet, mint magamat szeretném adni Neked és másoknak. 

De sokszor csak a fél füllel hallgatok.  

Nézek, de nem látok. 

Semmitmondó szavakat mondok. 

Automatikusan cselekszem. 

Óvatosan fáradozom. 

Hiábavalóság ez, és nem boldogság. Szabadíts meg engem önmagam visszatartásából, hogy 

átéljem annak a boldogságát, amikor odaadom magam, teljesen! Ámen 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 7. vasárnap, 19. nap 
 

40. Zsoltár 

 
Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás 

verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket 

adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az URat, és bíznak benne. Boldog 

ember az, aki az ÚRba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült 

hazugokhoz. URam, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. 

Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Véresáldozatban és 

ételáldozatban nem telik kedved: nyitott fület adtál nekem. Égőáldozatot és vétekáldozatot nem 

kívánsz. Akkor így szóltam: Íme, megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik 

kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat 

a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, URam! Igazságodat nem rejtegetem 

szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és 

hűségedet a nagy gyülekezet előtt. URam, ne vond meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged 

őrizzen szüntelen! Mert annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni sem lehet. Bűneim 

büntetése utolért engem, áttekinteni sem tudom őket, számosabbak hajam szálainál, és a szívem 

is elhagyott engem. Légy kegyelmes, URam, és ments meg, URam, siess segítségemre! 

Szégyenkezzen, piruljon mindenki, aki életemet el akarja venni! Riadjanak vissza, és érje 

gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek! Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva 

beszélnek rólam! Örüljenek, és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik 

szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az ÚR! Én nyomorult és 

szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne 

késlekedj! 

 

Ige 

Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. 

A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a 

kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet 

az oldalára, nem hiszem. Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. 

Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek! 

Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, 

és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én Uram és én 

Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek. 

(János evangéliuma 20. 24-29.) 

 

Gondolat 
   

Legyetek olyanok, mint a gyermekek! – mondja Jézus. Gyermekként akarunk tanulni 

fájdalmainkból, sebeinkből. Krisztus öt sebe nélkül nincs feltámadás. Tamásnak is megmutatja 

sebeit. És Tamás hisz. Szemléljük bizalommal sebeinket a lelkigyakorlat napjaiban, hogy 

higgyük el: Krisztus sebei vannak bennünk. Ehhez alázat kell. Gyermekként hallgatni a bennünk 

megszólaló lélekre! Ehhez csönd kell, együttes, együttérző csönd. (R.R.) 

 



Imádság 

Úr Jézus Krisztus! Úgy szenvedtél, hogy abból élet fakadt, az én életem is.  

Ezért a sebek, a fájdalom, a magány már nem csak megijeszt, elborzaszt és szomorúvá tesz.  

Lehetségessé vált, hogy a szenvedésben is Hozzád kapcsolódjam és éljek.  

Hadd ismerjelek fel életem legnehezebb óráiban is, hogy erőt, vigaszt és békességet merítsek 

jelenlétedből!  

Segíts, hogy úgy tudjak a szenvedő emberekkel lenni, hogy Téged, a sebzett Gyógyítót hordozlak 

magamban! Ámen  

 

 

 

 

 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 8. hétfő, 20. nap 

 

41. Zsoltár 
 

Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az ÚR. Az ÚR megőrzi, 

és életben tartja, boldog lesz a földön; nem engedi át ellenségei dühének. Az ÚR enyhülést ad 

betegágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik. Ezt mondom: URam, légy 

kegyelmes hozzám! Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened! Ellenségeim rosszat 

mondanak rólam: Mikor hal már meg, mikor vész ki a neve? Aki eljön meglátogatni, 

hiábavalóságot beszél, szívében összegyűjt minden rosszat, azután kimegy az utcára, és 

kibeszéli. Mindazok, akik gyűlölnek, egymás közt sugdolóznak, és rosszat gondolnak rólam: 

Gyógyíthatatlan betegség támadta meg, nem kel föl többé onnan, ahol fekszik! Még a legjobb 

barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. De te, URam, légy 

kegyelmes, segíts fel engem, hadd fizessek meg nekik! Abból tudom meg, hogy kedvelsz, ha 

nem ujjonghat rajtam ellenségem, engem pedig megtartasz, mert feddhetetlen vagyok, és színed 

elé állítasz örökre. Áldott az ÚR, Izráel Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen. 

 

Ige 

 

Törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Harcold 

meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél 

szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és 

Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus alatt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, 

hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus 

megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen Hatalmasság, a 

királyok Királya és uraknak Ura. (1. Timóteus 6. 11-15.) 

 

Gondolat 
 

Ami Krisztus életében történik, az mindig és mindenhol történik… Mélységesen hiszek ennek 

az igazságában, miközben azt is tudom: ahhoz, hogy keresztények legyünk, nem kell 

végigjárnunk azt az utat, amelyet ez a térkép elénk tár, és nem kell felismernünk e valóság mély 

mintázatát.  Nagyon gyakran egyszerűen csak egy klubról van szó, ahova csatlakozunk.” (R.R.) 

 

Imádság 
 

Uram! Minél hosszabb ideje élek, annál inkább látszódik Szentlelked munkájának eredménye 

bennem és rajtam. Az eltelő időben egyre inkább hasonlóvá válhatok Hozzád és egyre több 

mindent jelenthet az, hogy keresztyén vagyok. Krisztusi, Krisztust követő. Nem vágyom ennél 

jobban semmire. Te vagy a Cél előttem, az Út alattam, az Erő bennem, az Útitárs mellettem, 

egészen körbe veszed létezésemet Önmagaddal. Így vagyok a Te történeted része, a valóság 

mély mintázatának egy apró, kis részlete. Nem tudok, de nem is szeretnék ennél több lenni. 

Történjék bennem a Te életed! Ámen  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 9. kedd, 21. nap 

 

 

46.Zsoltár 

 

Ének magas hangra. 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 

folyam 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 

 
Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy 

adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű 

adakozót szereti Isten”. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza 

rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson 

minden jó cselekedetre. Amint meg van írva: „Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága 

megmarad örökké.” Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és 

megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben 

meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely általunk hálaadást szül Isten iránt. (2. 

Korinthusi levél 9. 6-11.) 

 

Gondolat 
 

Bármikor szeretünk valaki vagy valami mást, valamilyen szinten meghalunk. Elengedjük 

elkülönült énünket…. Halálfélelmünk legfőképpen „egy elképzelt egyéniség elképzelt 

veszteségéből” ered. E látszólagos veszteség egyike sem valódi veszteség, sokkal inkább 

kitágulás. (R.R.) 

 

Imádság 
 

Jézusom! Szabadíts meg kicsinyességemtől. Gyakran küzdök talpalatnyi területekért egy 

íróasztalon vagy a konyhában, hogy legyen úgy, ahogy én akarom. Kérlek, vezess lelkem mély 

csatornáihoz, ahonnan ez a szűkösség származik! Segíts rálátnom azokra a félelmekre, amik 

önféltésbe torkollanak. Köszönöm, hogy a Te végtelen bőkezűséged életem minden részére éltető 

erőként hat. Köszönöm, hogy semmi sincs irgalmadon kívül, és gyengeségeinket erővé formálod! 

Ámen 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 10. szerda, 22. 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 útaidra 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 teljes áldozatot. Akkor 

majd áldozhatnak oltárodon bikákat. 

  

Ige 

Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, 

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. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki 

árulja el, azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták. 

(János evangéliuma 13. 3-11.) 

 

Gondolat 
Nem mi magunk hozzuk létre Igaz Énünket, és nem is kiérdemeljük vagy felküzdjük magunkat 

hozzá bármilyen erkölcsös viselkedéssel vagy rituális cselekedettel. Igaz Énünk teljes 

mértékben és örökké irgalom mindannyiunk számára… Nem felkapaszkodunk hozzá, hanem 

belezuhanunk… kicsiny Hamis Énünkről pedig felismerjük, hogy jóformán nem több csalódást 

keltő utógondolatnál. (R.R.)  

 

Imádság 
Istenem, hányszor estem egóm csapdájába! Hányszor hittem azt, hogy akkor leszek erős és nagy, 

ha arra az énemre hallgatok, amelyik nem tud meghajolni, nem szeret veszteni, akié mindig az 

utolsó szó. Segíts elfordulnom ettől a valómtól, és igaz szeretettel élnem. Köszönöm, hogy nem 

kell a „jobbik” énemért küzdenem, azt nem kell farigcsálnom, csak elfogadnom, beleállnom, 

erősítenem. Ehhez adj erőt, kérlek, Ámen  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 11. csütörtök, 23. nap 

 

52. Zsoltár 

 

Mit dicsekszel gonoszságoddal, te nagy hős? Hiszen Isten szeretete mindig megmarad! 

Romlásomra törsz, te cselszövő! Nyelved olyan, mint az éles borotva. A rosszat szereted, nem 

a jót, a hazugságot, nem az igaz beszédet. Szeretsz bántó szavakat mondani, álnok a nyelved. 

Össze is tör téged az Isten végleg, megragad, kiránt sátradból, kitép gyökerestül az élők 

földjéből. Látják ezt az igazak és félnek, rajta meg nevetni fognak. Ez az az ember - mondják -

, akinek nem kellett Isten oltalma, hanem nagy gazdagságában bízott, és a megrontásban volt 

erős. De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, Isten házában lehetek, bízom Isten szeretetében 

most és mindenkor. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben 

reménykedem, mert jó vagy híveidhez. 

 

Ige 
 

Halljátok meg, távol lakók, hogy mit cselekedtem, és ti közel levők, ismerjétek meg hatalmamat! 

Megrettentek a Sionon a vétkesek, reszketés vett erőt az elvetemülteken: Ki lakhat közülünk 

perzselő tűz mellett, ki lakhat közülünk örökös izzás mellett? Aki igazságosan él, és őszintén 

beszél, megveti az elnyomással szerzett nyereséget, nem fogad el megvesztegetést, hanem 

elhárítja a kezével, bedugja a fülét, hallani sem akar vérontásról, befogja a szemét, látni sem 

akar gonoszságot. Az ilyen ember magas helyen lakik, sziklaerőd a fellegvára. Kenyerét 

megkapja, vize állandóan van. Saját szemeddel nézheted a király szépségét, láthatod tágas 

országodat. Eszedbe jutnak a rémségek: hol van már az összeíró, hol az adószedő, hol van az, 

aki összeírta a tornyokat? Nem látod többé a galád népet, a homályos, érthetetlen beszédű 

népet, amelynek dadogó nyelvét nem lehet érteni. (Ézsaiás 33, 13-19) 

 

 

Gondolat 
 

A szeretet egyszerre az, ami vagyunk, és amivé folyamatosan válunk, mint a napraforgómag, 

amely önnön napraforgójává lesz… Az Igaz Ént általában úgy hívják, „lelkünk” vagy 

„részesülésünk Isten örök életében”. A nagy meglepetés és vicc az, hogy „nekünk” vagy akinek 

gondoljuk magunkat, semmi közünk sincs annak eredendő teremtéséhez vagy pusztulásához. 

Ez valamiképpen megfoszt bennünket a hatalomtól, ugyanakkor teljesen felhatalmaz 

bennünket. Mindössze annyit tehetünk, hogy tápláljuk. (R.R.)  

 

Imádság 
 

Istenem, szeretném magam egészen feltárni előtted. Bárki előtt félelmes volna ez, de előtted 

nem. Másként nem lehetek igazán barátod. Segíts abban, hogy ne belső rémségeim, emlékeim 

alapján gondolkodjam Rólad, hanem lelkem mélyének szeretete szerint.  

Feléd szeretnék fordulni, mint a napraforgó, csak úgy, természetesen. Tisztaságodból szeretnék 

tisztaságot találni. Kérlek, segíts meg ezen az úton! Ámen 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 12. péntek, 24. nap 

57. Zsoltár 

 

Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid 

árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, 

aki mellém áll. Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. Isten elküldi 

szeretetét és hűségét. Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. Foguk 

lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az 

egész földön! Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet. Vermet ástak nekem, de maguk 

estek bele. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj, 

lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt! Magasztallak Uram, a népek közt, 

zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. 

Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön! 

 

Ige 

 

Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek! Imádkozzatok egyúttal értünk 

is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát – amely miatt 

most fogoly is vagyok –, hogy azt úgy hirdethessem, amint szólnom kell róla. Bölcsen 

viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen 

mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. (Kolossé 

levél 4. 2-6.) 

 

 

Gondolat 

 

 
Megtaláljuk ezt az örömöt és boldogságot, amely mindig 

és mindenhol jelen van, a létezés egyszerű örömét, annak 

boldogságát, hogy élünk, amikor talpunk szeretetteljes 

kapcsolatba kerül a földdel, a fejünk, a hajunk pedig az 

ajándékba kapott levegővel. (R.R.) 

 

 

 

Imádság 

 
Istenem, hány szavam sótlan, ízetlen, durva, mint egy kőleves mesebeli belevalók nélkül! Kérlek, 

potyogtasd bele köves ételembe és italomba a Te ízes világod dolgait. Hihetetlen, milyen 

szellemesen és erővel tudtál beszélni. Ennek töredéke is elég fűszer lenne szavaim számára! 

Kérlek, add meg, hogy tisztuljon a nyelvem, hogy többet tudjak hallgatni, és többször tudjam 

vállalni azt is, amikor ki kell mondani valamit. E kettő egyensúlyával áldj meg, kérlek. Ámen 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 13. szombat, 25. nap 

 

 

62. Zsoltár 

 
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, 

erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok 

mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés! Csak azon tanácskoznak, 

hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben 

átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám 

és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős 

sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, 

Isten a mi oltalmunk! Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre 

kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne 

kérkedjetek! Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el! Szólott egyszer az Isten, és ezt 

a két dolgot értettem meg: Istennél van az erő; nálad van, URam, a szeretet. Te megfizetsz 

mindenkinek tettei szerint. 

 

Ige 

 

Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd! A Mindenható fenyítését ne vesd meg! Mert ő 

megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Hatszor is megment a 

nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem. Éhínségben megment a haláltól, háborúban a 

fegyveres kéztől. Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád.  

(Jób könyve 5. 17-21. 

 

Gondolat 
 

Nincs időm a misztikusokra, nekünk egy egyházat kell működtetnünk, mondta egyszer nekem 

egy püspök.  Ráadásul nem volt rossz püspök. Csak éppen azon a misztériumon kívül állt, 

amelyről abban az egyházban beszélt, amelyet működtetett. Ha az ember a hegy királyát játssza, 

azzal mindig letör minden mulatozást a hegyen… A lakomák részvételről szólnak, nem pedig 

törvényhozásról… Isten jó házigazda. (R.R.) 

 

 

 

Imádság 

 
Urunk, drága ideje van a csendnek. 

Szeretetből szenvedő Jézus, a közeledbe jutni, melletted lenni, erre vágyunk! Ha téged nézünk, 

sebeink és fájdalmaink is igazgyönggyé válnak. Amikor tekintetünk a földet fürkészi, amikor 

életünk sebei befelé fordítanak, taníts bennünket, hogy a betegség, a megsebzettség nem kisebb 

kegyelmi ajándék, mint az egészség. 

Segíts, hogy ne kapkodjunk, hogy lemondjunk mohóságunkról. Hozd elő belünk a félelemmentes, 

fényből szőtt embert, aki a kiteljesedésre vár. Ámen 

 
  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 14. vasárnap, 26. nap 

 

 

 

63. Zsoltár 

 

Ó, Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog 

testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam 

hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged 

áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna 

jól, úgy ujjong az ajkam, és dicsér a szám. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor 

rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában ujjongok. Ragaszkodik 

hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. De akik pusztulásomra törnek, a föld mélyébe 

kerülnek. Kardélre hányják őket, sakálok eledelévé lesznek. De a király örül Isten előtt. 

Dicséretet mondanak, akik rá esküsznek, a hazugok szája azonban bezárul. 

 
 

 

Ige 
 

Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, 

mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál 

törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg 

Isten  (Róma 8,1-3) 

 

 

 

Gondolat 

 
Akik megengedik az isteni barátságot, azok élvezik is az isteni barátságot, és ez tényleg szinte 

ilyen egyszerű. Az vagyunk, amit keresünk. Isten élete és szeretete árad keresztül rajtunk abban 

a pillanatban, hogy mi megengedjük ezt neki. Valójában ezt jelenti a hit: merünk bízni abban, 

hogy Isten örök együttérzéssel viseltet, fog viseltetni irántunk…. (R.R.) 

 

 

 

Imádság 
 

Uram, nagyon sokszor ítélem el magam, és nem is veszem észre, hogy azonnal megszületik 

bennem bujtatottan millió ítélet, amit nem mondok ki. Belsőmben egy mérleg mozog állandóan, 

így méricskélem a világot, annak minden részletét. Arra kérlek, hadd kezdjem magamnál az 

ítélet elengedését. Szeretném magam egészen Rád bízni úgy, ahogy vagyok. Szeretném érzékelni, 

befogadni engedni elfogadásodat. Olyan ritkán sütkérezem szeretetedben, mint a napfényben. 

Kérlek, engedd meg nekem, hogy ma csak úgy, magától értetődően nézzelek, keresselek, 

szeresselek! Ámen 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 15. hétfő, 27. nap 

 

65. Zsoltár 

Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az 

imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod 

vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd 

teljünk be házad javaival, templomod szentségével! Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz 

nekünk, szabadító Istenünk! Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, aki 

hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra, lecsillapítottad a tengerek zúgását, 

hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleidtől még a föld határain lakók is. 

Kelet és nyugat tájait ujjongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon 

meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz 

a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét 

megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a 

pusztán, ujjongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, 

ujjonganak és énekelnek. 

 

Ige 

Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el 

közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és 

akinek szolgálok. Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked 

ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az 

Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. 

Tizennegyedik napja sodródtunk az Adrián, amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy 

valamilyen szárazföldhöz közelednek... Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. 

Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából 

akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz: Ha ezek nem 

maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. (Apostolok Cselekedetei 27. 22-31.) 

 

Gondolat 
Csodálatos és hihetetlen módon a szülők rendszerint még jobban és még türelmesebben szeretik 

önpusztító gyermeküket. ”Szereted őket, amint engem szerettél (Jn 17,23) – mondja Jézus, ami 

szentháromságos és feltétlen szeretet… Isten mindig szereti magát bennünk, még akkor is, 

amikor mi nem vagyunk hajlandóak szeretni és tisztelni önmagunkat… Ez a részesülés egyre 

táguló hullámfodra, mely végül eléri az ember legtávolabbi partjait, - és bizonyosan túllép az 

emberin, az egész teremtéshez. (R.R.) 

 

Imádság 
Urunk, vezesd Egyházadat az Evangélium útján, add, hogy Szentlelked által a vendégszeretet 

helye legyen és hajlékaink is a vendégszeretet helyei legyenek! 

Krisztus, magadra vetted gyengeségeinket, és hordoztad betegségeinket, erősítsd azokat, akik 

nehézségeken mennek keresztül, kérünk a gyengékért, a hatalom nélküliekért, a 

kiszolgáltatottakért és a kicsinyekért! 

Imádkozzunk azokért, akik elnyomottak, jövevények és magányosok, akik üldöztetést hordoznak 

a Nevedért! 

Imádkozzunk családjainkért és testvéreinkért, akiket az imádságban ránk bíztál, és akik értünk 

imádkoznak. Áldunk Téged Istenünk, hogy bevonsz szereteted gyakorlásába! Ámen  



 

BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 16. kedd, 28. nap 

 

 

 

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 

a nyomorultról, 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. Isten a mi szabadító 

Istenünk, az ÚR, a mi Urunk kihoz a halálból is. Bizony, szétzúzza Isten ellenségei fejét, a 

bűnben élők kemény koponyáját! Az Úr ezt mondta: Básánból is visszahozom őket, a tenger 

mélyéről is visszahozom, hogy lábad vérben gázoljon, és kutyáid nyelvének is jusson az 

ellenségből. Látták, ó Isten, hogyan vonultál be, hogyan vonultál be, Istenem, királyom, a 

szentélybe. Elöl mentek az énekesek, hátul a hárfások, középen a doboló nők. Áldjátok Istent a 

gyülekezetekben, az URat, akik Izráeltől származtok! Élükön jön Benjámin kicsiny törzse, Júda 

vezetői tömegestül, Zebulon vezetői, Naftáli vezetői. Parancsolj, Isten, hatalmaddal, isteni 

hatalmaddal, amellyel értünk munkálkodsz, jeruzsálemi templomodból: királyok hozzanak 

neked ajándékot! Dorgáld meg a nádas vadját, a hatalmasok seregét, a népek fejedelmeit! Tipord 

el a pénzsóvárokat, szórd szét azokat a népeket, amelyek háborút akarnak! Egyiptomból követek 

jönnek, az etiópok Istenhez emelik kezüket. Ti, földi országok, énekeljetek Istennek, zengjetek 

az Úrnak! Száguld az egeken át, az ősi egeken át. Halld, hogyan mennydörög hatalmas hangja! 

Hirdessétek Isten hatalmát, fenségét Izráelen, erejét a fellegekben! Félelmes vagy, Isten, 

szentélyedben! Izráel Istene ad hatalmat és erőt a népnek. Legyen áldott az Isten! 

  



 

Ige 

 

Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. 

A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. 

(Lukács evangéliuma 2. 39-40) 

 

 

Gondolat 
 

A csodálatos álom és álmodó, akik életünk korai éveiben voltunk, Valaki Más nekünk álmodott 

álmává alakul. A vezető ülésről átülünk a boldog utas ülésébe... Mostantól "derűs tanítványok" 

vagyunk, akik úgy élünk egyedi lelkünkben, mint korábban soha, paradox módon mégis Isten 

tudatában és szívében létezünk, és elfoglaljuk helyünket a nagy és közös táncban. (R.R.) 

 

 

Imádság 

 
Urunk, add, hogy a békéltetés szolgálatában mi is ki tudjuk venni a részünket, hogy ott, ahol 

egyenetlenség van, egyenessé tegyük, és a gyűlölet hegyei a mélybe szálljanak. Ámen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 17. szerda, 29. nap 

 

73. Zsoltár 

Milyen jó az Isten Izráelhez, a tiszta szívűekhez! De az én lábam majdnem megcsúszott, kis 

híján elestem jártomban. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert 

halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik 

őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevélység nyakláncát hordják, és az erőszak 

köpenyébe burkolóznak. Jómódjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok 

járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dölyfösen. Az ég ellen 

is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák 

szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják: Honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a 

Felségesnek? Íme, ilyenek a bűnösök! Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én 

hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások 

értek mindennap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint 

ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, 

de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen 

végük lesz. Bizony, sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket! Hogy fognak 

elpusztulni egy pillanat alatt! Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az 

álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram! Ha keseregne a szívem, és sajogna a 

bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled 

leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. 

Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is 

testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké! Bizony, 

elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged! De 

nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az URat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden 

tettedet. 
 

Ige 

Hit által áldotta meg a haldokló Jákób József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. 

(Zsidókhoz írt levél 11. 21.)  
 

Gondolat 
Azok az emberek, akik megtalálják ezt a teljességet, általában kiegyensúlyozottak és 

kibontakoznak, ellentétben mind a pusztán konformistákkal, mind a pusztán lázadókkal, akik 

mindenben valakinek a pártján állnak – amihez nem kell bölcsesség… Egyszerre vagyunk 

Krisztus teste, és Krisztus testének csak egy tagja. Egyszerre vagyunk a világ közepe és létezünk 

ugyanennek a világnak a szélén, vagy ahogy Szent Bonaventura fogalmazott, „középpontja 

mindenütt van, kerülete azonban sehol.”  (R.R.) 
 

Imádság 
Urunk, megbékélésért és egységért könyörgünk!  

Fáj látnunk, hogy a Hozzád tartozók sokszor egymással tusakodva, ellenségeskedve élnek. Óvj 

meg a külsőségek szeretetétől. Add, hogy a Te hangodat kövessük, Téged szeretnénk még jobban 

megismerni és Neked szolgálni! 

Segíts felismernünk a Benned való szabadság örömét, 

Segíts ráeszmélnünk a mértékletességre és az elégségesre, 

Add, hogy felfedezzük a nehézségekben rejlő tanulást, 

És újíts meg az újabb feladatokra! Ámen  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 18. csütörtök, 30. nap 

 

84. Zsoltár 

 

Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek URa! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. 

Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, 

ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek URa, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban 

laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te 

utaidra gondol. Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is 

elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. URam, Seregek 

Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákób Istene! Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, 

tekints fölkented személyére! Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az 

Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet 

és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek. 

Seregek URa, boldog az az ember, aki benned bízik! 
 

Ige 

 

Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket! Mondjátok a remegő 

szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, 

megszabadít benneteket! Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. 

Akkor majd úgy szökell a sánta, mint a szarvas, és ujjong majd a néma nyelve. Mert víz fakad a 

pusztában, és a kietlen tájon patakok. Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol 

azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka fog teremni… Így fognak visszatérni azok, akiket az ÚR 

kiváltott, és ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz 

részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. (Ézsaiás 35. 3-10.) 

 

Gondolat 
 

Legtöbbünk az Igen mély ereje nélkül tanult meg nemet mondani. Arra tanítottak minket, hogy 

beletörődjünk minden „meghalásba” és viseljük el a megpróbáltatásokat… Túl sok 

nehezteléssel jár ez a fajta hamis meghalás. Van jó és rossz meghalás… Az igen felé kell 

indulnunk! … Isten először az örömteli igent próbálja megteremteni bennünk, sokkal inkább, 

mint bármiféle nemet. Ekkor Isten teljes műalkotásává válunk, és számunkra immár a szeretet 

erősebb a halálnál.” (R.R.) 

 

Imádság 

 
Jézus Krisztus, Te gyógyulást hozol. Add, hogy belőled éljünk! 

Krisztus, te megújítod bennünk a reményt. Add, hogy Téged dicsérjünk és adj megújulást 

Egyházadban! 

Krisztus, te egy asztalhoz ülsz a bűnösökkel. Add, hogy a Tőled elidegenedett emberekhez is 

szóljunk és bocsásd meg, ha restek vagyunk a Jó szóra!  

Krisztus, te megbocsátottad Péternek, hogy megtagadott, és követésedre szólítottad föl. Adj 

bocsánatot minden titkos és nyilvános bűnünkre! 

Krisztus Jézus, benned már megkezdődött föltámadásunk. Ámen.  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 19. péntek,  31. nap 

 

85. Zsoltár 

Megkegyelmeztél, URam, országodnak, jóra fordítottad Jákób sorsát.Megbocsátottad néped 

bűnét, elengedted minden vétkét. Visszatartottad nagy haragodat, elfojtottad haragod hevét. 

Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé! Örökké akarsz haragudni ránk? 

Nemzedékről nemzedékre tart haragod? Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni 

népednek? Mutasd meg, URam, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást! Hadd halljam 

meg, mit hirdet az ÚRisten! Bizony, békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra 

oktalanok. Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. 

Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és 

igazság tekint le a mennyből. Az ÚR is megad minden jót, földünk is meghozza termését. 

Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek. 

 

Ige 

Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek 

a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor 

magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont a lámpásukkal 

együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és 

elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor ezek 

a szüzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: 

Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha 

nem lesz elég nekünk is meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek 

magatoknak! Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek 

vele a menyegzőre. (Máté evangéliuma 28. 1-10.) 

 

Gondolat 

 
"Tudni akarod, mi történik a Szentháromság magvában? Elmondom neked! 

 

A Szentháromság magvában az Atya kacag és életet ad a Fiúnak. 

A Fiú visszanevet az Atyára, és életet adnak a Szentléleknek. 

Az egész Szentháromság kacag, és életet ad nekünk." 

 

Richard Rohr idézi Eckhardt Mestert 

 

Imádság 
Elbizonytalanodtam Uram! 

Ajándékozz bizonyosságot, világos fejet, hittel teli szívet. Kérdések, bizonytalanságok és 

kurdarcok között is légy Te életem Ura. 

Taníts jól kérdezni. Taníts ragaszkodni az igazsághoz. Légy közel, kisértésekben és ha 

bizonytalanná lettek igazságok. Kérünk, maradj hűséges, és folytasd munkádat akkor is, ha 

akadályok vannak az úton. Segíts úgy hinni Benned és követni téged Jézus Krisztus, hogy 

megérkezhessek és a Te királyságodnak polgára legyek! 

Könyörgök hozzád azokért a testvéreinkért, akik most gyászban vannak, akik megkötözöttek, 

akik félelmek között élnek. Légy vigasztalójuk! Ámen 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 20. szombat, 32. 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 Tábor és a 

Hermón nevednek ujjong. 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, Izráel Szentjétől a királyunk. 
 

Ige 

Az ÚR azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt 

Jónás a hal gyomrában. Jónás ekkor a hal gyomrában Istenéhez, az ÚRhoz imádkozott, és ezt 

mondta: Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából 

kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és 

áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Én már azt gondoltam, hogy 

eltaszítottál magadtól, és nem láthatom többé szent templomodat. Már-már életemet fenyegette 

a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, 

örökre bezárult mögöttem a föld. De te kiemelted életemet a sírból, ó, URam, Istenem! Amikor 

elcsüggedt a lelkem, az ÚRra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. 

Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hálaéneket zengve 

áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az ÚRtól jön a szabadulás! Az ÚR pedig 

parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre. (Jónás könyve 2. 1-11.) 
 

Gondolat 
A Szentlélek öröme eredendő, teremtetlen boldogság, melyet akkor tapasztalunk, amikor 

ellenállás nélkül élünk az áramlásban. Mindenirányú, egyetlen tárgytól sem függ. Nem tudjuk 

honnan jön, pontosan úgy, ahogy Jézus mondta a Szentlélekről. Nem tudjuk megragadni, 

megjósolni, vagy bizonyítani, csak élvezni, amikor a galamb alászáll, a szél fúj, a tűz aláhull 

vagy a víz árad. (R.R.) 
 

Imádság 
Istenem köszönöm, hogy Hozzád fordulhatunk minden időben és tanácsoddal veszel körül! 

Ma átadom magam Neked hitben és bizalomban; Te jobban szeretsz engem, mint én saját 

magamat, Te jobban akarod az én boldogságomat, mint én magam. 

Segíts, hogy Veled együttműködve minden akadályt feloldjak, ami gátolja szereteted áradását 

vagy útját állja Szentlelked működésének. 

Adj tisztánlátást döntésekben és tisztázatlan kérdésekben. Bizalommal szeretnék a Te kezedbe 

helyezni mindent, amiben szükséget látok, vagy amitől félek. Uram, tisztánlátásért és 

bátorságért könyörgök Hozzád! Ámen.   



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 21. vasárnap, 33. nap 

 

94. Zsoltár 

URam, megtorlás Istene, megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva! Emelkedj fel, földnek bírája, 

fizess meg a gőgösöknek tetteikért! URam, meddig fognak a bűnösök, meddig fognak a bűnösök 

vigadni? Hangoskodnak, kihívóan beszélnek, kérkednek a gonosztevők. Tiporják, URam, 

népedet, nyomorgatják örökségedet. Gyilkolják az özvegyet és a jövevényt, megölik az árvákat. 

Azt gondolják, nem látja az ÚR, nem veszi észre Jákób Istene.Térjetek észhez, ti ostobák a nép 

közt! Ti esztelenek, mikor jön meg az eszetek? Aki a fület alkotta, az ne hallana? Aki a szemet 

formálta, az ne látna? Aki népeket fenyít meg, az ne büntetne? Hiszen ő tanítja ismeretre az 

embert! Az ÚR tudja, milyen hiábavalók az ember gondolatai. Boldog az az ember, akit te 

megfenyítesz, URam, és megtanítasz törvényedre, hogy megóvd a rossz napoktól, míg a 

bűnösöknek megássák a sírját. Nem taszítja el népét az ÚR, nem hagyja el örökségét. Mert 

diadalra jut még a jog, és azt követi minden tiszta szívű ember. Ki kel védelmemre a gonoszok 

ellen? Ki áll mellém a gonosztevőkkel szemben? Ha az ÚR nem segített volna rajtam, én már a 

csend honában laknám. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, URam, 

támogatott engem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. 

Vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélőszékével, mely a törvényesség látszatával 

nyomorúságot idéz elő? Az igaz embernek életére törnek, az ártatlan embert elítélik. De nekem 

az ÚR a váram, Istenem az oltalmam és kősziklám. Ellenük fordítja saját gazságukat, 

megsemmisíti őket saját gonoszságuk által, megsemmisíti őket Istenünk, az ÚR. 

 

Ige 

Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült 

menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba: ez a gyolcs a szentek 

igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám: Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány 

menyegzőjének vacsorájára! Ezt is mondta nekem: Ezek Isten igaz igéi.(Jelenések k. 19. 7-9.) 

 

Gondolat 
A Megfeszített valójában Isten állandó szolidaritása minden idők szenvedéseivel, tragédiájával 

és katasztrófájával, Isten ígérete arra, hogy nem ezeké lesz az utolsó szó. A Feltámadott 

valójában Isten végső szava a világegyetemről és arról, hogy mi a terve a szenvedéssel. (R.R.) 

 

Imádság 

 
Köszönjük, hogy feljebb, mint ahogy hinni és elgondolni tudjuk a bennünk munkálkodó erő 

szerint, meghallgatsz minket. 

Köszönjük bátorításodat, biztatásodat!  

Atyánk, ijesztőek azok a rések, amik körülöttünk mindenfelé tátonganak, és olyan sokszor 

vádolunk másokat, de olyan ritkán állunk oda Eléd, hogy könyörögjünk békességért és 

vezetésért.  

Indíts minket imádságra! Adj az imádságban állhatatosságot, ajándékozz a hit útján örömöt, 

hogy a Bárány menyegzőjére készüljük. Ajándékozz meg meghallgatott imádságokkal.  

Taníts bízni abban, hogy könyörgéseink feljutnak Eléd, és amikor kiáltunk, Te már megfelelsz, 

mi még mondjuk, és Te már meghallgattad. 

Kérünk, ajándékozz nekünk testvéreket és alkalmakat a csendre és az Előtted való leborulásra. 

Ámen  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 22. hétfő, 34. nap 

 

 

 

112. Zsoltár 
 

Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki az URat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. 

Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz 

házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki 

kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes, és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. 

Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a 

szíve, bízik az ÚRban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven 

adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja 

ezt a bűnös, és bosszankodik, fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága 

semmibe vész. 
 

 

 

Ige 

 

Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk, 

hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és 

az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én 

Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá: Uram, mutasd 

meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk. (János evangéliuma 14. 4-8.) 

 

 

 

Gondolat 
Ahhoz, hogy Isten jó legyen, elég egynek lennie. Ahhoz, hogy Isten szeretetteljes legyen, 

kettőnek kell lennie. (...) De ahhoz, hogy Isten megoszthassa a "mindent felülmúló örömöt és 

gyönyörűséget" háromnak kell lennie, mert a legfőbb boldogság az, amikor két személy együtt 

gyönyörködik egy harmadikban. (R.R.) 

 

 

Imádság 

 

Jézus Krisztus! De jó, hogy Te vagy az út! De jó, hogy csak tennünk kell egyik lábunkat a másik 

után, és lépdelnünk abba az irányba, amit Te mutatsz! Segíts, hogy boldogan menjünk utánad! 

Segíts, hogy ne inogjunk meg, hanem rendületlenül tartsunk ki Melletted! Erősítsd a szívünket, 

hogy ne győzzön le a félelmünk, a hitetlenségünk, a gyengeségünk. Adj bátorságot nap, mint 

nap Veled indulni, Veled menni, hogy egy napon Veled érkezzünk meg az út céljához, ahol otthon 

lehetünk majd Veled! Ámen  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 23. kedd,  35. nap 

 

 

 

 

113. Zsoltár 

 

Dicsérjétek az URat! ÚRnak szolgái, dicsérjétek, dicsérjétek az ÚR nevét! Legyen áldott az ÚR 

neve most és mindörökké! Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az ÚR nevét! Magasan fölötte 

van az ÚR mindennépnek, dicsősége fölötte van az egeknek. Ki hasonlítható Istenünkhöz, az 

ÚRhoz, aki a magasban lakik, és a mélybe néz, az égre is, a földre is? Fölemeli a porból a 

nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé. 

Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az 

URat! 

 

 

Ige 
 

Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim 

vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, 

mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, 

amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én 

választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és 

gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. 

(Jn 15,13-16) 

 

 

Gondolat 
 

A gyémánt, amely valaha puha feketeszén volt, nyomás alatt gyönyörű és ragyogó fehér 

villámmá válik. Az igazi minta, nagy titok most feltárult, és napvilágra került, mint a 

szántóföldben elrejtett kincs. Másként nem találjuk meg a Nagy Szeretetet, csak ha magunkat 

is megtaláljuk, és nem találhatjuk meg Igaz Énünket, csak ha beleszeretünk a Nagy Szeretetbe. 

(R.R.) 

 

 

 

Imádság 
 

Most nem kérni akarok, nem is panaszkodni. Nem ömlesztek Rád semmit sem. Nem mondom, 

hogy „add meg!”, „segíts!”, „kérlek…” Elfogytak Téged ostromló szavaim! Csak szeretni 

akarlak. Odabújni Hozzád. Odakuporodni az öledbe. Köszönöm, hogy vagy nekem, és én a Tiéd 

lehetek! Köszönöm, hatalmas Barátom, hogy ismerhetlek! Jó nekem a közeledben, hadd járjon 

át teljesen szentséged, kegyelmed, Lelked jelenléte! Ámen  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 24. szerda, 36. nap 

 

 

127. Zsoltár 

 

Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába 

vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret 

esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, 

az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog 

az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van 

szóváltása a kapuban. 

 

 

 

Ige 

 

Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második 

halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. 

(Jelenések könyve 20. 6.) 

 

 

 

Gondolat 

 
A misztikusok úgy látnak, hogy a harmadik szemükkel néznek. Nem utasítják el az első 

szemüket, az érzékszervek fontosak számukra, de tudják, hogy azoknál van több. A második 

szemüket sem tagadják meg, ám tudják, hogy nem szabad összekeverni a tudást a mélységgel, 

vagy a puszta információt magának a tudatnak az átalakulásával. A misztikus az első látásmódra 

épít – de továbbmegy… Igazi misztikusokra van szükség, akik mindhárom szemükkel látnak, 

nem pedig különcökre, fanatikusokra vagy lázadókra. Az igazi misztikus egyszerre alázatos és 

együtt érző, hiszen tudja tudatlanságát. (R.R.) 

 

 

 

Imádság 

 

Uram, sokszor azt érzem, hogy már nem tudok többet, jobbat, nagyobbat… Elérkeztem 

határaimhoz. Ha megfeszülök, akkor sem megy tovább. Annyira jó, hogy Te ott jössz, ahol én 

már kevés vagyok. Amikor kevés a hitem, az erőm, a hitem, a kitartásom, a reménységem, akkor 

megérkezel, hogy megáldj, kikerekítsd az életem.  

Köszönöm áldásaidat, amelyek teljessé teszik az életemet, akár a családomban, akár a 

hivatásomban, akár a hétköznapok menetében. 

Add, hogy soha nem feledkezzem Rólad, aki Szerető és Ajándékozó Isten vagy! Ámen 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 25. csütörtök, 37. nap 

 

128. Zsoltár 

Boldog mindenki, aki az URat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és 

jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid olyanok 

asztalod körül, mint az olajfacsemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az URat. 

Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és 

megláthasd unokáidat is! Békesség legyen Izráelben! 

Ige 

 

Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az ÚRhoz, ezt mondjátok neki: 

Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked! Asszíria 

nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé. Nem nevezzük többé Istenünknek kezünk 

csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árva. Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből 

szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. Harmat leszek Izráelnek: virágzik majd, mint 

a liliom, gyökeret ver, mint a Libánon fái. Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, 

mint a Libánon. Akkor majd ismét Isten oltalmában élnek, gabonát termesztenek; virulnak, mint 

a szőlő, híresek lesznek, mint a libánoni bor. Efraimnak nem lesz köze többé a bálványokhoz. 

Én majd meghallgatom, és törődöm vele. Olyan leszek, mint a zöldellő ciprus, tőlem kapod majd 

a gyümölcseidet! (Hóseás könyve 14. 3-9.) 

 

 

 

Gondolat 
A megismerés vágya mindig a szeretet gyümölcse. Ha szeretünk valamit, soha nem fáradunk 

bele abba, hogy még jobban megismerjük. Ahogy egyre tisztábban megismerjük a végtelen 

Jóság arcvonásait, egyre fokozódik és egyre hitelesebb lesz szeretetünk, s arra sarkall, hogy még 

mélyebben törekedjünk megismerni. Ennek az igyekezetnek soha nem szakad vége, mert Isten 

misztériuma végtelen. A mennyben sem szűnik meg, akkor sem, ha már közvetlenül látni fogjuk 

Istent. Mindörökké egyre mélyebbre hatolunk misztériumának végtelen mélységébe. (R.R.) 

 

Imádság 

 

Uram, Istenem! 

Csak Tenálad lehet igazán rendben az életem. Minél jobban távolodok Tőled, annál inkább 

szétesnek a dolgaim, ügyeim. 

Légy hozzám irgalmas, Uram, hogy ma újra a Te kezedbe adhassam egész valómat, semmit sem 

takargatva. 

Segíts, hogy a Te oltalmadban és szeretetedben újra meggyógyuljak, bűneimtől elforduljak. 

Nálad van a gyógyulás, felépülés. 

Ajándékozz meg, Uram, Önmagaddal, hogy életem lehessen teljes és valódi, a Te gyümölcseidet 

termő. 

Ámen. 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 26. péntek, 38. nap 

 

 

 

146. Zsoltár 
 

Dicsérjétek az URat! Dicsérd, lelkem, az URat! Dicsérem az URat, amíg élek, zsoltárt zengek 

Istenemnek, míg csak leszek. Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud 

megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, 

akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az ÚRban van a reménysége, aki az eget és a 

földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van; ő meg is tart hűségesen mindenkor. 

Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az 

ÚR. Az ÚR megnyitja a vakok szemeit, az ÚR fölegyenesíti a görnyedezőket, az ÚR szereti az 

igazakat. Az ÚR őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet; de a bűnösöket tévútra 

vezeti. Mindörökké uralkodik az ÚR, a te Istened, ó, Sion, nemzedékről nemzedékre. 

Dicsérjétek az URat! 

 

 

Ige 

 

Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban 

kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. (Lukács 19. 5-6.) 

 

 

Gondolat 
 

A szeretet elfogadásakor tudjuk meg, hogy ténylegesen volt egy ajándékozó. Az elfogadás 

kezdete pedig a szeretet kérésének a szabadsága. Így Jézus méltán mondhatja: Kérjetek, és 

adatik nektek. (Mt 7,7.) Kérni azt jelenti, hogy megnyitjuk az utat a mi oldalunkról. A mi 

kérésünk csupán követi a szándékot. Az első lépés mindig Istené. (R.R.) 

 

 

Imádság 

 

Köszönöm, Jézus, hogy értem jössz, és rám találsz. Nem hagysz engem elveszettségemben, a 

bűneim között. 

Bocsásd meg, Uram, hogy oly sokszor el vagyok telve önmagammal, erőmmel, tudásommal. 

Bocsásd meg, hogy Nélküled hozok döntéseket, és nem a Te szavad szerint indulok el. Bocsásd 

meg, Uram, a tévútjaimat. 

Kérlek, Jézusom, hogy jöjj be hozzám: az életembe, a gondolataimba. Tölts meg engem a Te 

valódi értékeiddel, hogy szeretni tudjak, és elfogadni azokat, akik hozzám jönnek. Ajándékozz 

meg, Uram, hogy a Te gazdagságodból tudjak adni és szeretni. 

Ámen. 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 27. szombat, 39. nap 

 

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 tízezer 

annyira! 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 

 

Ezután így szólt Illéshez az ÚR igéje: Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerít-patak 

mellett, a Jordántól keletre! A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy 

gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az ÚR igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a 

Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret 

és húst este, a patakból pedig ihatott. (1. Királyok könyve 17. 2-6) 

 

Gondolat 

 
Egyre jobban meg vagyok győződve arról, hogy az ima szó – amely a hívők számára valami 

funkcionális és jámbor teendővé vált – valójában a belső tapasztalás leírására szolgál. Ezért 

tulajdonít minden lelki tanító olyan nagy fontosságot az imának. Ezt kérik: „Merülj magadba, 

és tapasztald meg!” … Amint Jézus szemléletesen megfogalmazta: „menj be a szobába, zárd be 

az ajtót, s imádkozzál titokban” (Mt 6,6). Ha egyszer ekképpen meghallja az ember, egészen 

nyilvánvalóvá válik. E töprengések akkor érik el céljukat, ha újra egyesül az, aminek sohasem 

kellett volna elválnia egymástól: a Szentírás és a keresztény spiritualitás. (R.R.) 
 

Imádság 

 

Drága Urunk! Te a helyeden voltál akkor is amikor a pusztába mentél, otthon voltál a 

lakatlanban is. Amikor csendre találtál, az Atyára találtál. Bocsásd meg, hogy az imádságunk 

sokszor csak díszítőelem az életünkhöz! Segíts nekünk úgy élni, hogy otthon vagyunk nálad! Te 

légy a menedék, az életünk és italunk! Taníts úgy látni az utunk elé kerülő követ, a károgó 

hollót, a kenyeret, a húst, a teát, és a gondolatot, amellyel megkínálnak, mint a te 

ajándékodat. Uram! Segíts látóvá lenni a hétköznapi dolgok forgatagában! Tedd életünk 

repedéseit Szentlelked gyógyító folyójává. Ámen   



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 28. Virágvasárnap, 40. nap 

 

72. Zsoltár 
 

Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot! Szolgáltasson igazságot a nép 

elesettjeinek, segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat! Éljen addig, míg nap és 

hold lesz, nemzedékről nemzedékre! Mint amikor eső hull a rétre, és zápor áztatja a földet: úgy 

virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold. 

Uralkodjék tengertől tengerig, és a Folyamtól a föld széléig. Hajtsanak térdet előtte a 

pusztalakók, nyalják a port ellenségei! Tarsísnak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, 

Sába és Szebá királyai fizessenek adót! Boruljon le előtte minden király, őt szolgálja minden 

nemzet! Mert megmenti a segítséget kérő szegényt és az elesettet, akinek nincsen támasza. 

Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti. Elnyomástól és 

erőszaktól megváltja őket, mert drága számára a vérük. Éljen ő, és adjanak neki sábai aranyat, 

imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt mindennap! Legyen bőven gabona az országban, a 

hegyek tetején hullámzó kalászok legyenek olyanok, mint a Libánon; virágozzanak a városok, 

mint földön a fű! Maradjon meg neve örökké, terjedjen híre, amíg a nap ragyog! Nevével 

mondjanak egymásra áldást; mondja őt boldognak minden nép! Áldott az ÚRisten, Izráel Istene! 

Egyedül ő tud csodákat tenni! Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész 

földet! Ámen, ámen. 
 

Ige 

 

Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón vidékére. És ekkor egy kánaáni 

asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott: Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! 

Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek! Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. 

Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így 

felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig 

odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó 

elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, 

Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. 

Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod! És 

meggyógyult a leánya még abban az órában. (Máté evangéliuma 15. 21-28.) 

 

Gondolat 

 
A nem-tudás vagy bizonytalanság egyfajta sötétség, amelyet sok ember elviselhetetlennek talál. 

Akik bizonyosságot követelnek az élettől, azok ragaszkodni fognak ehhez, még akkor is, ha ez 

nem felel meg a tényeknek. A logikának és igazságnak semmi köze ehhez. Ha bizonyosságot 

igényelsz, akkor a saját következtetéseiddel fogod körbevenni magad és elutasítasz vagy 

figyelmen kívül hagysz minden ezzel ellentétes bizonyítékot. 

A hit valódi jelentése teljesen ellentétes ezzel a gondolkodásmóddal. Tökéletes és néha 

rettenetesen fájdalmas alázattal kell élnünk a valóság színe előtt. Ebben a térben Isten a kutatás 

lelkületét adja nekünk, egy vágyat a megértésre és a valódi megtérésre. Bizonyos értelemben 

olyan, mint megtanulni „sötétben látni”.  (R.R.) 

  



 

 

Imádság 
 

 

Uram! Milyen sokszor teszem fel a kérdést: mi jut nekem? Mit kapok vissza abból, amit 

beleadtam? Nekem csak a morzsa jut? Miért én maradok a sor végén? Uram, neked csak az 

elrothadó pálmaág, a szamárcsikó és a rongyokból összeszőtt szőnyeg jutott virágvasárnap 

reggelén. Uram, őrizz meg attól, hogy hagyjam magam megvesztegetni a sok és kevés e-világi 

játszmáiban! Bocsáss meg bálványimádó szívemnek, mert ott lapul benne a „hogyan” és a 

„mennyi” kérdése és nem a te követésed boldogsága tölti el szívem. Hadd legyen életem a tiéd, 

nem akarok állandó ellenzékben élni! Köszönöm, hogy te nem kicsit vagy nagyot kérsz tőlem, 

hanem az életem. Köszönöm, hogy te megbékéltetted a világot, engem is megbékéltettél 

önmagaddal. Ámen  

 

 

  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 29. Nagyhétfő, 41. nap 

 

 

143. Zsoltár  
 

URam, hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre! Hallgass meg, mert hű és igaz vagy 

te! Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted! Mert ellenség üldöz engem, 

földre tiporja életemet, sötétségbe taszít, mint a régen meghaltakat. Lelkem elcsüggedt bennem, 

szívem megdermedt bensőmben. Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden 

tettedet, elmélkedem kezed alkotásain. Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped, 

mint a kiszikkadt föld. Siess, URam, hallgass meg, mert odavan a lelkem. Ne rejtsd el orcádat 

előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállók! Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges 

vagy, hiszen benned bízom! Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik 

lelkem. Ments meg ellenségeimtől, URam, nálad keresek oltalmat! Taníts akaratod teljesítésére, 

mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton! Tartsd meg életemet nevedért, 

URam, hozz ki engem a nyomorúságból a te igazságodért! Némítsd el ellenségeimet a te 

hűségedért! Pusztítsd el azokat, akik életemre törnek, mert a te szolgád vagyok én! 

 

 

Ige 

 

Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: 

Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. (Máté evangéliuma 26. 36.) 

 

 

Gondolat 

 
Nem úgy látjuk a dolgokat, ahogy vannak, hanem ahogyan mi vagyunk. Az ember a saját 

szemüvegén keresztül látja a szövegeket, a saját fejlődési és tudatossági szintjének 

megfelelően hallja az elhangzottakat. A közvetlen kapcsolat a pillanattal a legszabadabb út 

az isteni egyesüléshez; a mezítelen, védtelen és nem kettős jelenlétnek van legnagyobb esélye 

találkozni a Valódi Jelenléttel. (R.R.)  

 

 

Imádság 

 

Most leülök Uram melléd, és veled üldögélek. Kezem a kezedbe teszem. Kihez mehetnék máshoz, 

örök élet van tenálad! Jelen vagyok és figyelek. Kezedbe adom kudarcaimat. Neked adom a 

haragomat és félszavaimat, és te dicséretté formálod azokat. Köszönöm, hogy te a mélyen 

bennem őrzött igeneket keresed, az elindulást, a mosolyt, amikor igent mondtam gyógyító 

szeretetedre. Még álmaimban is a tiéd vagyok. Neked adom a törődött, eltorzult, elárult 

testemet, és te életre támasztod azt. Érzem testemben is a gyengeséget, de az nem tör össze, mert 

a te dicsőséged a sebekben van. A te csended, a te sebed az én utam. Ámen   



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 30. 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 

Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az 

emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, 

megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek 

mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus ezt mondta 

neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én 

mennyei Atyám. (Máté evangéliuma 16. 13-17.) 

 

Gondolat 
A függő Isten megalkotásából az emberek egy olyan kulturális történetet hoztak létre, amelyben 

Istennek megvan a maga Terve. Másszóval Isten bizonyos dolgokról azt akarja, hogy 

megtörténjenek, mert szükségesek a boldogságához, és meghatározott módon kell 

megtörténniük, hogy boldog lehessen… Szükség nem létezik a Mindenségben. .. A mindenség 

semmilyen eredményre nem akar eljutni.” (R.R.)  

 

Imádság 
 

Urunk! Test és vér vagyunk, ugyanakkor a lelkedből vagyunk. Bocsáss meg nekünk, hogy 

minden csak a fejünkben történik! Bocsáss meg, hogy szóval, kézzel, és karddal akarunk 

harcolni a test és az ördög minden mesterkedése ellen. Most eléd borulunk, Urunk, a szívünkkel, 

elmékkel, lelkünkkel, erőnkkel együtt. Köszönjük, hogy a te kegyelmed megmentő erő! Megment 

attól, hogy csak magamra figyeljek, hogy én irányítsak! Segíts, hogy ne önmagamhoz 

ragaszkodjak, hanem a te Szentlelked áldott folyamához. Amikor te nevezel boldognak, akkor 

megszűnnek a hátsó gondolatok, a tisztázó kérdések, a hamis énemhez való ragaszkodás. Csak 

a te hangod hallom, hogy veled legyek boldog. Ámen  



BÖJTI IMÁDSÁG 2021. március 31.  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 

Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva mindennap, ajtófélfáimat őrizve. Mert 

aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. (Példabeszédek 8. 34-35.) 

 

Gondolat 
Az Atya nélküli világ kemény, hideg és megfáradt. Jézus azonban eljött, hogy elmondja feltétel 

nélkül szerető Atyánk van. Nem szükséges entellektüelnek lennünk ahhoz, hogy ezt felfogjuk… 

Ez az egyetlen dolog, amiért az ember él, s amiért érdemes meghalni: szeretetre teremtettünk, 

és soha sehol máshol nem fogjuk magunkat megtalálni, mint Isten szeretetében. (R.R.)   

 

Imádság 

Te vagy az ajtó, Jézus Krisztus. 

Rajtad át lépek az életbe. Segítsd, hogy rajtad át lépjek be helyzetekbe és lépjek ki a 

hétköznapokba. 

A növekedést választom, hogy az új élet gyümölcsét teremjem. 

A bizalom bátorságát választom, hogy tágas és boldog szívem legyen. 

Isten útját választom és megbocsátok. 

Jöjj élet Ura, ébressz fel a fásultságból. 

Jöjj és vezess át szentséged küszöbén. 

Jöjj és formáld át szomorúságom örömmé. 

Jöjj, élő Isten, gyógyítsd sebeimet a te sebeiddel. 

Jöjj, meglepetések Istene! 

Helyreállíttatni, meggyógyítani, felrázni, könnyezni és megtérni.  

Ámen  
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Ézsaiás éneke (49. rész) 

 
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. 

 

 

Ige 

 

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha 

énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. 

Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a 

prófétákat is, akik előttetek éltek. (Máté evangéliuma 5. 10-12.) 

 

 

Gondolat 
 

A túlságosan fanatikus reformok hajlamosak megrontani a reformereket, mert nem veszik észre, 

hogy közben ők maguk megreformálatlanul maradtak. Kevesebb reformra és sokkal több belső 

átalakulásra van szükség. 

A hazugság mindig olyan új formába bújik, amely úgy néz ki, mint a megvilágosodás. 

Mindannyian felujjongunk: ’Ez az!’, és már csatlakoztunk is a politikailag korrekt új teendők 

hadjáratához. Csak később fedezzük fel, hogy nem megvilágosodott emberek vezetik, akik 

valójában nem Istent szeretik, hanem egyedül saját magukat. Nem az igazságot szeretik, hanem 

az uralkodást. (R.R.) 

 

 

Imádság 
 

Urunk, kérünk, emeld fel tekintetünket, hogy ne csupán azt lássuk, amit elsőre észreveszünk. 

Engedd meg, hogy amikor valaki bánt, szemünk a szív mélyére is lásson. Szeretnénk ennek a 

világnak a gyűlölet morzsáit szeretetté alakítani. Szeretnénk nem növelni a rettenetes 

feszültséget, amitől majd széthasad ez a Föld, hanem oszlatni, megérteni, átalakítani békévé. 

Amikor egyszer megmostad tanítványaid lábát, mindent átformáltál, megmutattad, hogy a Te 

látásod szerint a világ éppen fordítva működik, mint ahogyan mi tapasztaljuk. Kérünk, add meg 

ezt a fordított látást a minden napjainkba: szolgák vagyunk, ha igazán urak vagyunk. 

Ámen 
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22. Zsoltár 

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

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

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

és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek, benned bíztak, és nem 

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

Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyesztik, fejüket csóválják: Az ÚRra bízta 

magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte! Te hoztál ki engem anyám méhéből, 

biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében 

is te voltál Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen! Hatalmas 

bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivalyok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló, 

ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, 

megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál 

porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották 

kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. 

Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, URam, ne légy távol, erősségem, siess 

segítségemre! Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából! Szabadíts meg az 

oroszlán szájából és a bivalyok szarvai közül engem, nyomorultat! Hirdetem nevedet 

testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Kik az URat félitek, dicsérjétek őt, Jákób utódai, 

mind dicsőítsétek őt! Rettegjetek tőle, Izráel utódai, mind! Mert nem veti meg és nem utálja az 

elesettek nyomorúságát, nem rejti el orcáját előlük, segélykiáltásukat meghallgatja. Rólad szól 

dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. Esznek az 

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

A föld legvégéig mindenkinek eszébe jut az ÚR, és megtérnek hozzá, őelőtte borul le a népek 

minden nemzetsége. Mert az ÚRé a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulnak 

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

utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Jönnek, és a születendő népnek 

hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. 
 

 

Ige 

 

Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább 

igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak 

az életben az egy Jézus Krisztus által. (Római levél 5. 17.) 

 

 

Gondolat 

 
Bámulatos, hogy a kereszténység az egyetlen, amely Istent báránynak meri nevezni. S mégis 

kétezer évet töltöttünk el azzal, hogy kerültük a sebezhetőséget. Annak ellenére, hogy: „Amikor 

gyenge vagyok, akkor vagyok erős (2 Kor 12,10) Mi azonban félünk, hogy felfedezzük ezt a 

fajta erősséget. 



 

 

Imádság 

 

 
Isten báránya! 

Engedd, hogy valóságod lényünk mélyéig hasson! 

Segíts nem elfutnunk fájdalmaink elől.  

Taníts meg keresztként felvenni magunkra mindent, amitől félünk. 

Isten báránya! 

Taníts meg minket a gyengeség boldogságára, az alulmaradtak nyugalmára! 

Nem mazochizmus, amit te mutatsz, hanem végtelen magabiztos győzelem az egó fölött. 

Könyörgünk ezért a győzelemért a saját életünkben! 

Ámen  
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Ézsiás éneke (55. rész) 
 

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. 
 

Ige 
 

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. (Ézsaiás könyve 49. 9-13.) 
 

Gondolat 

 
Sok keresztény buzgón hisz Jézus feltámadásában, de sosem jut el „a tapasztalás pengeéléhez”, 

ahogy Rosemary Haughton nevezte a jelenséget, és nem engedi meg „saját szívének” vagy 

magának a történelemnek a feltámadását. A megfeszített és Feltámadt Krisztus olyan pengeél, 

mely képes felnyitni életünket – és magát a történelmet -, amely ezáltal tiszta és lenyűgöző 

röppálya lehet. (R.R.) 

Imádság 
 

Urunk, köszönjük a böjt útját. Köszönjük botladozó lépteinket, amelyekkel követhettünk, 

követhetünk. Most lepihenünk kereszted tövében. Nem tudunk megszólalni, csak nézünk, 

figyelünk és várunk.  

Mindenfelé szaladgáltunk boldogságunkért, és most szemléljük azt, ahogyan Te még a halál 

torkában is harmóniában vagy jelen.  

Csitítsd le szélsőségeinket, kérünk, és segíts a kereszt egyensúlyát megtalálnunk. Ez vezet el 

minket az Életre. Ámen 


