BÖJTI IMÁDSÁG 2013. február 13. szerda, 1. nap

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

Ige
…gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem
a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem
lopják el.
(Mt 6, 20)

Gondolat
„Uram! Keresztfád tövében Veled vágyódom beszélni. Ajkamat lakattal
zárta le világi és egyházi ítélet. Szavamat emberekben való csalódásom

nagyrészt elnémította. … Sokszor és sokat beszéltem Rólad. Kevesebbet
veled. Most többet beszélek Veled és kevesebbet – azt is csak mintegy
titkon Rólad. És ez az utóbbi nekem sokkal jobb Uram! Vallomást
szeretnék tenni előtted. Neked ugyan ezzel újat nem mondok. De a
szívem kényszerítésének engedek, és így mondom: Uram, én szeretlek
téged! .. Nem arra rendelt Istenem, hogy jól-rosszul prédikáljak. Nem
arra, hogy néha valahol emberekkel jót tegyek. Még kevésbé arra, hogy
életem bizonyos szakaszaiban emberek részéről megbecsülésben, vagy
megtiszteltetésben legyen részem. Életem értelme az lett, hogy Érted és
Veled szenvedhettem. Úgy lehet, az emberek életem csődjének és
gyalázatának tekintik a rajtam esetteket. Én áldalak Uram, hogy
keresztfád tövébe állítottál!” (Ordass Lajos)

Ima


Imádkozzunk a Baranyai Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és
lelkipásztoraikért!
 Imádkozzunk a baranyai szórvány gyülekezetekért, hogy az Úr adjon
számukra erőt a próbatételek elhordozásához!
 Könyörgünk a kisfaluk lelkészeiért, akik úgy érzik, belefulladnak a
könyvelésbe. Az egész életük lótás-futás. Add, hogy a böjtben tudjanak
többet imádkozni!



Imádkozzunk a Marosi Egyházmegye területén élő reformátusokért!
 Imádkozunk a lelkipásztorok, presbiterek hitének megújulásáért,
felelős szolgálatukért!
 Kérjük Istent, hogy adjon látást népünknek és vezetőinknek!
 Imádkozunk, hogy ne váljanak hűtlenné hazájukhoz, népükhöz azok,
akik hatalommal bírnak!
 Imádkozunk iskoláink, óvodáink újjáépüléséért, hogy igazi református
szellemiséget sugározzanak és így betölthessék küldetésüket
egyházunk és népünk életében!
 Imádkozunk a szétszakadt családokért, különösen azokért, ahol
külföldön kellett munkát vállalniuk a szülőknek!
 Imádkozzunk a Marosbogáti Emmaus Gyermekotthonért, ahol hatvan
nehéz sorsú gyermekről gondoskodnak, hogy az Úr mindig rendeljen ki
számukra kellő segítséget, és az otthon tovább működhessen.

BÖJTI IMÁDSÁG 2013. február 14. csütörtök, 2. nap

Zsoltár
6,2 Uram, ne feddj meg haragodban, ne ostorozz
indulatodban!
6,3 Kegyelmezz, Uram, mert elcsüggedtem, gyógyíts meg,
Uram, mert reszketnek tagjaim!
6,4 Lelkem is csupa reszketés, és te, Uram, meddig késel?
6,5 Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts
meg, mert irgalmas vagy!
6,6 Mert a halál után nem emlegetnek téged, ki ad hálát
neked a sírban?
6,7 Belefáradtam a sóhajtozásba. Egész éjjel könnyekkel
áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet.
6,8 Szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört sok
ellenségem miatt.
6,9 Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők, mert
meghallotta az Úr hangos sírásomat!
6,10 Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat
elfogadta az Úr.

Ige
Ezt mondja a Seregek Ura: Igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és
irgalmasan bánjatok egymással!
(Zak 7,9)

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

Ima
 Imádkozzunk a Királyhágómelléki Egyházkerületben lévő Bihari Egyházmegye
területén élő reformátusokért!
 Urunk! Ments meg bennünket a tehetetlenség lelket, testet bénító
kísértésétől!
 Bűnbánattal elismerjük, hogy könnyen megfeledkezünk Jézus ígéretéről.
Az Ő nevében betegeket gyógyíthatunk. A kételkedés nyomorában
gyakran imádkozni is megfeledkezünk. Az áldott orvos az orvostudomány
hívő doktorait küldi hozzánk, mi mégis aggodalmaskodunk félelmünkben.
 Egy gyermek életéért imádkozunk, akinek életéről nálunk lemondtak, de
az anyaországban reménnyel gyógyítják. Az anyaország elszakított
területein sokan halnak meg, akiknek pedig élniük lehetne. Nem elég,
hogy kevesebb gyermek jön a világra, de az élők közül is többen elmennek
idő előtt.
 Könyörgünk Istenhez, ne engedje, hogy a feladás gondolata eluralkodjon
közöttünk! A hatalom Ura ébressze erőnket imádságra, egészségre, élni
akarásra.
 Hálát adunk egyházunk kórházalapító gondolatáért, hogy Krisztus akaratát
ebben a formában is követni tudjuk. Köszönjük a meggyógyultakat.
Köszönjük, hogy egyre kevesebben lesznek, akik tehetetlenségünk
következtében hagynak itt bennünket.

BÖJTI IMÁDSÁG 2013. február 15. péntek, 3. nap

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

Ige
És aki elküldött engem, velem van: nem hagyott egyedül, mert mindig
azt teszem, ami neki kedves.
(Jn 8,29)

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

Ima
 Imádkozzunk a Mezőföldi Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és
lelkipásztoraikért!
 Imádkozzunk a rohamosan fogyó kisgyülekezetekért! Kérjük Istent,
hogy növelje a gyülekezeteket számban és lélekben! Adjon ébredést!
 Az őszi hitoktatás bevezetése kapcsán kérjünk bölcsességet a
szülőknek, hogy jól tudjanak dönteni és éljenek a lehetőséggel!
 Imádkozzunk a lelkileg megfáradt lelkipásztorokért, gondnokokért,
presbiterekért és más gyülekezeti munkatársakért, hogy Isten frissítse
fel őket!

 Imádkozzunk aKolozsvári Egyházmegye területén élő reformátusokért!
Mindenható Istenünk, Mennyei Atyánk!
Erőtlenül állunk Előtted.
Bocsásd meg
 hogy, csupán saját, kevéske, erőnkben bízunk;
 hogy, múltunknak túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a jövendő
tervezésében;
 hogy, arra tekintünk, ami elválaszt bennünket egymástól és
megfeledkezünk arról, hogy Jézus Krisztusban egyek vagyunk
 hogy fontosabb számunkra a személyes érdek, mint az
anyaszentegyház gyarapodása tagjaiban.
Könyörgünk,
 tégy bennünket a keresztyén egység előmozdítóivá;
 hogy, a gyűlölet és harag ne itassa át életünket,
 a békesség járja át szívünket akkor is, amikor szidalmaznak bennünket;
 tedd a hívekben életképessé az egyházmegyéket!
Hálát adunk
 azért, hogy a benned bízók felismerik a keresztyén egység
szükségességét.
Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat és munkáld a békét lelkünkben.

BÖJTI IMÁDSÁG 2013. február 16. szombat, 4. nap

Zsoltár
140,2 Ments meg, URam, a gonosz emberektől, oltalmazz
meg az erőszakos emberektől,
140,3 akik rosszat terveznek szívükben, minden nap
háborúságot szítanak!
140,4 Nyelvük éles, mint a kígyóé, viperaméreg van ajkukon.
(Szela.)
140,5 Őrizz meg, URam, a bűnösök hatalmától, oltalmazz meg
az erőszakos emberektől, akik jártomban el akarnak
gáncsolni!
140,6 Tőrt vetettek nekem a gőgös emberek, köteleket és
hálót feszítettek ki, az út mentén csapdát állítottak
nekem. (Szela.)
140,7 Te vagy Istenem - mondom az Úrnak -, figyelj hát,
URam, könyörgő szavamra!
140,8 Én Uram, URam, hatalmas szabadítóm, te véded
fejemet a küzdelem napján.
140,9 Ne teljesítsd, URam, a bűnös kívánságát, ne engedd
sikerülni terveit, ne fuvalkodhasson fel! (Szela.)

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

Gondolat
„Borzasztó valóság, de letagadhatatlan, hogy a Sátán minden emberben
meg tudja találni szövetséges társát. Az alacsonyabb ösztönökre épít,
melyek minden emberben megvannak. Valóság, hogy még a
legkedvezőbbnek látszó külső helyzet sem mentesíti az embert attól a
lehetőségtől, hogy a gonosz hatalmába sodródjék. Még a tanítványi
mivolt sem biztosítja be az embert az ellen, hogy vigyázatlanságból
egészen durva bűnbe süllyedjen. .. Júdás útján sokan jártak, ki pénzért,

ki másért… Uram, egyházad történelme végtelen ismétlődéssel mutatja,
hogy tanácsokban és népgyűlésekben milyen sokszor döntöttek ellened –
a Sátán irányítása mellett. Közben még az is megtörtént, hogy
döntésükben Istenre hivatkoztak. ... Kishitűség fog el Uram, Egyedül
maradsz! Nem látod? Valamikor csak úgy áradtak feléd az emberek.
Százak, ezrek, milliók. Át sem tudtam fognő őket a szememmel. És most:
maroknyian vagyunk csak! A többiek elfordultak. Halált kiáltanak Rád!
Amit tettél, azt átkozódva szidják. Uram! Tanítványaiddal együtt én sem
értem, hogyan lehetséges, hogy amerre Te Isten szeretetével arra
mindenütt felsorakozik a gonosz romboló akarata…A hűtlen tanítványi
sorstól óvj meg Uram, hogy ne támaszkodjam emberek szövetségére,
bármilyen erősnek látszódják is az!” (Ordass Lajos)

Ima

 Imádkozzunk a Tiszáninneni Egyházkerület Abaúji Egyházmegyéjének
gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!
 Imádkozzunk, hogy az emberek találják meg életük célját a saját
településükön és ne menjenek el!
 A megyében elnéptelenednek a települések, fogynak az emberek.
Imádkozzunk a megmaradtakért, hogy ne rendüljenek meg hitükben!
 Könyörögjünk a végeken szolgáló lelkipásztorokért, hogy ne veszítsék el
hitüket, reményüket és lelkesedésüket!
 Imádkozzunk a kárpátaljai Ungi Egyházmegye területén élő
reformátusokért!
Imádkozzunk:
 a megyében lévő szórvány- és romagyülekezetekért, a közöttük végzett
misszióért, a szolgálattevőkért
 a Nagydobronyi Református Líceum diákjaiért és tanáraiért, az iskola
jövőéért, megmaradásáért
 a "Bethesda" Szenvedélybeteget Mentő Misszióért, és azokért a
családokért, amelyeket tönkretett az alkoholtól való függőség
 a névleges egyháztagokért, akik még nem ismerték meg Isten
szeretetét, tervét életükre nézve.
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Ige

Zsoltár

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

Az ÚR biztos menedék
91,1 Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható
árnyékában pihen,
91,2 az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram,
Istenem, akiben bízom!
91,3 Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a
pusztító dögvésztől.
91,4 Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz,
pajzs és páncél a hűsége.
91,5 Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó
nyíltól nappal,
91,6 sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben
pusztító ragálytól.
91,7 Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől,
téged akkor sem ér el.
91,8 A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök
bűnhődését.
91,9 Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest
hajlékodnak,
91,10 nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet
csapás.
91,11 Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak
rád minden utadon,
91,12 kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat
a kőben.

Gondolat
„A természet embere azt keresi, hogyan bizonyítsa be erejét a
kalandokban, a harcban, az ellenséggel való összeütközésben. Ez az élet.
Sosem fogod megnyerni az életed, ha nem kockáztatod. Csak a halál
veszélyeztetettségében levő élet lehet győztes. Ez a természet emberének
felfogása. Az erkölcs embere is tudja, hogy csak kipróbált nézetei
lehetnek meggyőzőek és igazak, hogy a jó csak a gonosz által létezhet.
Így az erkölcs embere versenyre akar kelni a gonosszal. Naponkénti
imája ez: Vigyél engem a kísértésbe!… A bibliai értelemben vett
kísértésnek éppen az a sajátossága, hogy megrettentésemre minden erőm
ellen szegül!” (D. Bonhoeffer: A kísértés)

Ima

 Imádkozzunk a Kárpát-medencei magyar reformátusságért és a Kárpátmedencében élő nem-magyar református gyülekezetekben élőkért, az
Ondava-Hernádi és Nagymihályi szlovák egyházmegyékért, a horvát, német,
cseh és angol nyelvű gyülekezetekért!
 Imádkozzunk egyházunk felelőseiért, vezetőiért, hogy le tudjanak ülni
egymással barátilag beszélgetni!
 Kérjük Istent, hogy minél több lelki vezetőnek adja meg a Pál apostol által a
lelkek megítélésének mondott ajándékot, hogy pontosabban meglássuk mi
az a rosszlelkűség, amelytől el kell távolodnunk, és mi az a jólelkűség,
amelyben egyre jobban gyakorolnunk kell magunkat!
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Zsoltár
42,2 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy
kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!
42,3 Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor
mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt?
42,4 Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap
ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened?
42,5 Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen
tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához
hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot.
42,6 Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem?
Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő
szabadításáért!

Ige
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
(1 Jn 3,8b)

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

Ima
 Imádkozzunk a Békési Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és
lelkipásztoraikért!
 Imádkozzunk az ország szélén lévő elnéptelenedő, elöregedő falvakért,
kisvárosokért!
 Imádkozzunk az idősödő, fogyó gyülekezetekért és a köztük szolgáló
fiatal lelkészekért, hogy ne veszítsék el lelkesedésüket!
 Könyörögjünk azokért a családokért, akik kénytelenek kétfelé szakadni
a megélhetés miatt!
 Imádkozzunk azokért az emberekért, akiknek az a tévképzete az
egyházról, hogy annak kötelessége anyagilag is segíteni mindenkit!
 Imádkozzunk azokért a gyülekezetekért, ahol a templomok és
gyülekezeti házak mennek tönkre és nincsenek, akik megjavítsák vagy
javíttassák azokat!
 Kérjük Istent, hogy a kötelezően választható hitoktatással kapcsolatban
a szülők tudjanak jól dönteni és ne arra várjanak, hogy a gyerekek majd
eldöntik, hogy nekik melyik oktatás lesz a jobb!

 Imádkozzunk aZilahi Egyházmegye területén élő reformátusokért!
 Imádkozzunk a lelkészekért és egyházi munkásokért, akik nehezen
találják meg a hangot a gyermekekhez és fiatalokhoz!
 Könyörögjünk azokért a fiatalokért, akik nem érzik jól magukat, vagy
nem találják helyüket a gyülekezetekben!
 Imádkozzunk azokért, akik megelégednek egy felszínes, tartalmilag
kiüresedő egyháztagsággal, hogy felismerjék a keresztény hit és élet
lényegét!
 Kulcsoljuk imára kezünket azokért, akik a szekták vagy a szektás
gondolkodás hálójába kerültek, hogy visszataláljanak az egészséges
tanításhoz!
 Könyörögjünk mindazokért, akik engednek a közömbösség és az
érdektelenség kísértésének, hogy ne mondjanak le önmagukról,
gyermekeikről és arról a közösségről, amelybe Isten helyezte életüket!

BÖJTI IMÁDSÁG 2013. február 19. kedd, 7. nap

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

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

Ima
Ige
Mezítelen jöttem ki anyám méhéből,
mezítelen is megyek el.
Az Úr adta, az Úr vette el.
Áldott legyen az Úr neve!
(Jób 1, 21)

 Imádkozzunk a Felvidékenlévő Abaúj-Tornai Egyházmegye területén élő
reformátusokért!
Imádkozzunk!
 a szórványban élő reformátusokért, azokért az egyénekért és
családokért, akik elé a szórványhelyzet nehéz akadályokat gördít.
 a nagyvárosi lakótelepeken szétszórva élő hitvallási és nyelvi
értelemben is kisebbségben élőkért.
 a munkanélküliekért, az elszegényedő vidékeken élőkért, azokért, akik
számára a szegénység egyben kilátástalanságot is jelent.
 a fiatalokért, a világban a helyüket keresőkért és egyházmegyénk
egyetlen református iskolájának gyerekeiért és pedagógusaiért!

BÖJTI IMÁDSÁG 2013. február 20. szerda, 8. nap

Zsoltár
4,2 Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem!
Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam,
hallgasd meg imámat!
4,4 Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével!
Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
4,7 Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna
orcád világossága, Urunk!
4,9 Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod
meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!

Ige
Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!
(1 Kor 10,12)

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

Ima
 Imádkozzunk a Bács-Kiskunsági Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és
lelkipásztoraikért!
 Őrizzen meg minket Isten attól, hogy miközben minden erőnkkel azon
vagyunk, hogy intézményes szinten működtessük egyházunkat és
annak tevékenységét, aközben elveszítsük nemcsak az evangélium
üzenetét, de már az emberséget is.
 Imádkozzunk a családokért, hogy a házasságok legyenek valódi
szövetségek, hogy el tudják fogadni egymást azok, akik azt fogadták,
hogy együtt élik le életüket.
 Imádkozzunk a válófélben lévő párokért, hogy Isten kegyelme vegye
őket körül a bajban, hogy megtalálják a szeretet útját.


Imádkozzunk aBrassói Egyházmegye területén élő reformátusokért!
 Imádkozzunk a Románia 27 közigazgatási megyéjében szétszórt magyar
és nem magyar reformátusságért, akik a Brassói Református
Egyházmegye 23 anyaegyházközségében, 5 leányegyházközségében és
72 szórványközösségében élnek!
 Könyörögjünk Istenhez, hogy a vallásilag és etnikailag vegyes
családokban testvéreink őrizzék meg a hitet és gyermekeiket-unokáikat
is tanítsák meg magyarul beszélni és imádkozni!
 Kérjük Istent, hogy ai Alsórákoson, de nagyon sok más közösségben is
teremtsen békét és testvéri közösséget magyarok és romák között!
 Fohászkodjunk, hogy nagyvárosi gyülekezeteink és lelkipásztorai
egyetértésben
éljenek
és
valósítsák
meg
közösen
a
szeretetszolgálathoz szükséges intézményeket!
 Istenre figyelve imádkozzunk, hogy a szórványokban elmagányosodott,
szolgálatban
megkeseredett
és
anyagi
gondokkal
küzdő
lelkipásztoraink felé nyíljon meg szívünk és zsebünk! Isten adjon erőt a
nagyobb „lelki távolságok” leküzdésére is!

BÖJTI IMÁDSÁG 2013. február 21. csütörtök, 9. nap

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

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

Gondolat
„Sokan sürögnek Jézus körül, akik szeretik az ő mennyei országát,
kevesen, akik keresztje alá hajtják vállukat.
Sokan vannak, akik vágyakoznak vigasztalására, de kevesen kérnek
részt a megpróbáltatásból.
Lakomájában sokan mellé ülnek, böjtjét kevesen vállalják.

Arra mindenki vágyakozik, hogy vele örvendezzék, kevesen akarnak
valamit szenvedni érte.
Sokan követik Jézust a kenyértörésig, de kevesen isszák ki vele a
szenvedés kelyhét.
Sokan áldják a csodáit, kevesen követik a kereszt gyalázatáig.”
(Kempis Tamás: Krisztus követése)

Ima
 Imádkozzunk a Nagybányai Egyházmegye területén élő reformátusokért!
 Imádkozzunk az egyházmegye lelki és anyagi elesettségének
megszűnéséért, ahol a bányák bezárásával több ezer ember
kényszerült családja és gyülekezete elhagyására!
 Imádkozzunk azokért az itthon maradottakért, akiknek a lelke és
reménysége válságba jutott! Öregen, vagy akár fiatalon egyedül
maradva, sokszor válnak szenvedélyek áldozatává és végül hajléktalan
árvákká.
 Imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akik ezen erejüket sokszor
meghaladó feladat megoldása elől nem menekülnek el, hanem
családjukban és intézményes környezetben is enyhítik a fájdalmat!
 Imádkozzunk azért, hogy a Nagybányai Magyar Iskola elfogadja a
Református Egyházközség által felajánlott iskolaépületet és abban a
gyermekek és ifjak életét krisztusi alapokra állítsa!
 Kitartóan imádkozzunk azért, hogy a Nagybányai Református
Egyházmegyéhez tartozó máramarosi falvak gyülekezeteiben az otthon
maradottak életében fellobbanjon az élet és örökélet reménysége,
hogy gyermekek szülessenek hitre!
 Imádkozzunk állhatatosan a gyermekekért, fiatalokért, akik egyre
messzebb kerülnek Istentől, egyháztól, ami miatt az el- és kiöregedés
fenyegeti a gyülekezeteket!
 Imádkozzunk azért, hogy akik Krisztus szavai szerint „nem tudják, mit
cselekszenek” ne veszélyeztessék, és ne akadályozzák gyülekezeteink,
presbitereink, diakónusaink és lelkipásztoraink Isten Igéjére alapozott
munkáját!
 Hálát adunk azért, hogy ebben a harcban minket, választott gyermekeit
az Isten név szerint számon tart. Bárcsak egyre többen
meggyőződnének erről!

BÖJTI IMÁDSÁG 2013. február 22. péntek, 10. nap

Zsoltár
39,5 Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim
sora, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok!
39,6 Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje
semmiség előtted. Mint egy lehelet, annyit ér minden
ember, aki él. (Szela.)
39,7 Árnyékként jár-kel itt az ember, bizony hiába vesződik.
Gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja hasznát venni.
39,8 Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned
reménykedem!
39,9 Ments meg az ellenem vétőktől, ne engedd, hogy a
bolondok gyalázzanak!
39,10 Néma maradok, nem nyitom ki számat, hiszen te
munkálkodsz.

Ige
Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe
esnek.
(Zsid 2, 18)

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

Ima
 Imádkozzunk az Őrségi Egyházmegye gyülekezeteiben élőkért és
lelkipásztoraikért!
 Imádkozzunk a mélyszegénységben élőkért, akik a munkanélküliség
miatt és a hitelek miatt eladósodtak!
 Nagy szükség lenne a segítségre és a lelkészeknek nehéz hordozni azt a
terhet, hogy nem tudnak segíteni. Könyörögjünk értük, hogy bölcsen
tudjanak dönteni és segíteni!
 Imádkozzunk a reménytelen helyzetű kisgyülekezetekért, azokért az
emberekért, akiknek keserűen kell, végignézniük, ahogy szeretett
templomuk és közösségük összedől!
 Imádkozzunk aNagyenyedi Egyházmegye területén élő reformátusokért!
 Uram, tartsd meg a kiöregedés és beolvadás fenyegette
gyülekezeteinket, segítsd a porladó végeket a helytállásban!
 Uram, támogasd iskoláinkat, főként a tudás és hitismeret
elsajátításának ”Erdélyi Kohó”-ját, a nagyenyediBethlen Gábor
Kollégiumot!
 Őrizd meg tájainkat és azok lakóit az ökológiai katasztrófáktól,
különösen is Verespatakon és környékén!
 Könyörgünk az ellenségeskedés parazsát szító gyülekezeteink,
közösségeink békeségéért, testvéri lelkületéért!
 Adj az egyház és hit dolgai iránti közömbösség helyett buzgóságot az
emberi szívekbe!
 Adj kitartást azon lelkipásztoroknak, akik áldozat árán is vállalják az
örömhír eljuttatását oda is, ahol csak ketten vagy hárman dicsérnek
Téged!

BÖJTI IMÁDSÁG 2013. február 23. szombat, 11. nap

Zsoltár
17,1 Dávid imádsága. Uram, hallgasd meg igaz ügyemet,
figyelj esedezésemre! Ügyelj imádságomra, mert ajkam
nem csalárd.
17,2 Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az
igazságot.
17,3 Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel. Próbára
tettél, nem találsz bennem álnokságot, nem jön ki ilyen
a számon.
17,4 Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve
őrizkedtem az erőszakosok útjától.
17,5 Lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, nem inognak meg
lépteim.
17,6 Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Fordítsd
felém füledet, hallgasd meg beszédemet!
17,7 Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat,
akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől.
17,8 Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid
árnyékába
17,15 Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt
el, ha meglátlak, amikor fölébredek.

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

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

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

Ima

 Imádkozzunk a Tiszántúli Egyházkerülethez tartozó Bihari Egyházmegye
gyülekezeteiben élőkért és lelkipásztoraikért!
 Imádkozzunk a lelkészekért, hogy Istenhez és a református egyházhoz
maradjanak hűségesek! Tartsák meg hitvallásainkat és ragaszkodjanak
a Szentíráshoz!
 Könyörögjünk azért, hogy tudjunk különbséget tenni Isten és az
emberek szolgálata között!
 Kérjük Isten segítségét, hogy merjünk időt szánni egymásra! Adjunk
hálát az idősebb lelkészekért, akik át tudják adni tapasztalataikat a
fiatalabbaknak és imádkozzunk az ifjakért, hogy akarjanak időt tölteni a
többet megélt szolgatársakkal!
 Kérjük Istent, adja meg, hogy teremhessük a türelem lelki gyümölcsét!
 Imádkozzunk az iskolaválasztás útvesztőjében lévő szülőkért és
gyermekekért!
 Imádkozzunk a Vajdaságban lévő Bánáti Egyházmegye területén élő
reformátusokért!







Imádkozzunk az elmúlt évtizedekben különösen sok szenvedésen
átment bánáti reformátusságért, hogy lelkileg megerősödjön a
próbatételben!
Imádkozzunk, hogy a nyelvi és vallási szórványban élők
megőrizhessék őseik hitét, kultúráját!
Imádkozzunk, hogy az, ami összeköt, váljék fontosabbá, mint
minden érdek-és véleménykülönbség!
Imádkozzunk, hogy az egyházban helyreálljon a tiszta, egészséges
rend, és az segítse a keresztyén bizonyságtételt!

