2016-os évi ökumenikus imahét

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”
1Pt 2,9

1 Péter 2:9-10
Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett
népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségbôl az ô csodálatos világosságára
hívott el titeket, akik egykor nem az ô népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik
számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok .
BIBLIAI GONDOLATOK ÉS IMÁDSÁGOK AZ IMAHÉT NAPJAIRA
Isten tetteinek hirdetésére elhívottan – 1 Pt 2,9
1. nap – NE MARADJON A KÔ A SÍRNÁL
Ez. 37,12-14 - Íme, felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem.
Zsolt. 71,18b-23 - Istenem, hatalmad és igazságod a magas égig ér.
Rm. 8,15-21 - Szenvedünk vele, hogy megdicsôüljünk általa.
Mt. 28,1-10 - Nincsen itt, mert feltámadt amint megmondta.
Kérdések
· Melyek életünknek azok az alkalmai, helyzetei, körülményei, amelyek olyanok mintha sírba
zárnának minket a szomorúsággal, nyomorúsággal, aggódással és kétségbe - eséssel együtt?
· Mi tart vissza bennünket attól, hogy elfogadjuk Krisztus feltámadásának ígéretét és örömét?
· Mennyire vagyunk készek arra, hogy az Isten ígéretét megosszuk azokkal, akikkel találkozunk?
Imádság
Úr Jézusunk, aki kezdettôl fogva szeret bennünket. Abban mutattad meg szereteted mélységét,
hogy kész voltál meghalni érettünk keresztünk. Így osztoztál fájdalmainkban és félelmeinkben.
– Urunk, most letesszük kereszted tövébe azokat az akadályokat, amelyek elválasztanak
bennünket a te szeretetedtôl.
Gördítsd el azt a követ, amely ma is fogva tart bennünket. Ébressz rá minket feltámadásod
hajnalára, mert így találkozhatunk testvéreinkkel, azokkal is, akiktôl ma elkülönülünk. –
Ámen.

2. nap – ELHÍVATOTTAN AZ ÖRÖM HIRDETÉSÉRE
Ézs/Iz. 61,1-4 - Az én Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr.
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.
Zsolt. 133 - Ó, mily szép és mily gyönyörûséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
Fil. 2,1-5 - Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet
legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.
Jn. 15,9-12 - Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök
teljes legyen.
Kérdések
· Mi fojthatja el az örömöt a világban, vagy az egyházban?
· Mit kaphatunk keresztény testvéreinktôl, hogy Jézus öröme legyen bennünk, és így az
evangélium tanúi legyünk?
Imádság
Szeretet Istene! Nézz ránk, hogy mennyire téged szeretnénk szolgálni – lelki gyengeségünk és
elégtelenségünk ellenére.
Töltsd be jelenléteddel szívünk legmélyebb vágyakozását. Töltsd be megtört szívünket gyógyító
szereteteddel, hogy úgy szeressünk, ahogyan Te szerettél bennünket. Add nekünk az
egység ajándékát, hogy örömmel szolgálhassunk Téged, szeretetedet pedig megosszuk másokkal
is. Urunk Istenünk! Fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk. – Ámen.
3. nap – TANÚSKODÁS A KÖZÖSSÉGRÔL
Jer. 31,10-13 - Megjönnek majd, és ujjonganak Sion magaslatán.
Zsolt. 122 - Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek boldogok, akik téged szeretnek.
1Jn. 4,16b-21 - Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, s a testvérét viszont gyûlöli, az hazug.
Jn. 17,20-23 - Teljessé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem.
Kérdések
· Hogyan tekintünk más felekezetek keresztényeire? Készek vagyunk-e arra, hogy bocsánatot
kérjünk korábbi elôítéleteink miatt?
· Mit tudunk tenni azért, hogy a keresztények közötti megosztottságot enyhítsük?
Imádság
Úr Jézusunk! Te azért imádkoztál, hogy mindnyájan egyek legyünk.
Téged kérünk most is arra, hogy munkáld az egységet a keresztények között akaratod szerint,
hogy az neked tetszô lehessen. Urunk, add, hogy Szentlelked által megtapasztaljuk azt a
szenvedést is, melyet a szétszakadozottság okoz. Segíts, hogy szembesüljünk bûneinkkel.
Erôsíts, hogy reménykedjünk kegyelmedben. – Ámen.

4. nap – A HÍVÔK SZENT PAPSÁGÁNAK HIVATÁSA EVANGÉLIUM HIRDETÉS
1Móz/Ter. 17,1-8 - Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek.
Zsolt. 145,8-12 - Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.
Róm. 10,14-15 - Hogyan higgyenek abban, akirôl nem hallottak?
Mt. 13,3-9 - A többi mag viszont jó földbe esett és termést hozott: az egyik százannyit, a
másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.
Kérdések
· Melyek azok a személyes célok, vagy más keresztényekkel szembeni elôítéletek, amelyek
nehézzé teszik az evangélium hirdetését?
· Ki hall tôlünk életet adó üzenetet?
Imádság
Úr Jézusunk! Te arra figyelmeztettél bennünket, hogy mások arról fogják megtudni, hogy a te
tanítványaid vagyunk, ha szeretjük egymást. Add, hogy szereteted által megerôsödve a
szeretetben munkálkodhassunk egyházad látható egységén.
Segíts, hogy az az örömhír, amit hirdetünk minden szavunkban hallható és látható legyen
cselekedeteinkben is. – Ámen.
5. nap – AZ APOSTOLOK KÖZÖSSÉGE
Ézs/Iz. 56,6-8 - Az én házamat az imádság házának fogják majd nevezni, minden nép számára.
Zsolt. 24 - Ki mehet föl az Úr hegyére?
ApCsel. 2,37-42 - Ôk pedig kitartóan részt vettek az apostolic tanításban, a közösségben, a
kenyér megtörésében és az imádkozásban.
Jn. 13,34-35 - Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én is
sze rettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!
Kérdések
· Mit tapasztalunk ott, ahol a keresztény felekezetek tagjai Krisztusban testvérként közösségben
találkoznak, együtt ülnek az asztalhoz és együtt imádkoznak?
· Mit várunk a püspököktôl és más egyházi vezetôktôl az egyház látható egységének útjával
kapcsolatban?
· Hogyan tudjuk ôket ebben támogatni és bátorítani?
Imádság
Jézus Krisztus Urunk Atyja, dicsôséges Istenünk! Egyházadban add minden kereszténynek a
bölcsesség lelkét, hogy magunk elôtt láthassuk azt a reménységet, amire elhívtál mindnyájukat.
Tudjuk elhívatásunk célját: egy testre, egy Lélekre, egy Úrra, egy hitre, egy keresztre, egy
Istenre. Segítsd erre népedet mindenek felett való és mindenekben élô Istenünk. – Ámen.

6. nap – VAGY EGY ÁLMOD?
1Móz/Ter. 37,5-8 - Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet láttam!
Zsolt. 126 - Olyanok voltunk, mint az álmodók.
Rom. 12,9-13 - A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban
egymást megelôzôk.
Jn. 21,25 - Maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket.
Kérdések
· Hogyan tehetjük le saját álmainkat Krisztus lába elé a keresztény egység érdekében?
· Hogyan hívja a keresztény egyházakat Jézus ígérete az egységre és megújulásra?
Imádság
Mennyei Atyánk! Adj nekünk igazi alázatot, hogy hangodat meghalljuk. Adj igazi készséget,
hogy hívásodat elfogadjuk.
Tégy készségessé bennünket, hogy ígéretedet megosszuk egymással az egyház egysége ügyében.
Segíts minket arra, hogy kigyógyuljunk a széthúzás betegségébôl. Tudjuk, hogy ahol
megosztottság van, ott kôszív dobog a hússzív helyén. Add Szentlelkedet, hogy tüze lobbantsa
lángra szívünket. Bátoríts minket, hogy Krisztusban keressük az egységet, s úgy legyünk, mint
ahogyan Jézus is egy benned. Azért, hogy a világ elhigygye: te küldtél bennünket. Jézus nevében
kérünk. – Ámen.
7. nap – EGYÜTT IMÁDKOZVA
Ézs/Iz. 62,6-7 - Falaidra, Jeruzsálem, ôröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel!
Zsolt. 100 - Ujjongjatok az Úr elôtt az egész földön. Szolgáljatok az Urnak örömmel!
1Pt. 4,7b-10 - Legyetek bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok.
Jn. 4,4-14 - Aki abból a vízbôl iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik,
mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.
Kérdések
· Hogyan segíthetjük elô a kölcsönös vendégszeretetet a helyi gyülekezetekben.
· Környékünkön van-e olyan hely, ahol a különbözô keresztény hagyományú felekezetek össze
tudnak gyülekezni imádkozásra? Ha ilyen éppen nincs, tudunk-e találni ilyen helyet?
Imádság
Úr Jézusunk! Te azt kérted apostolaidtól, hogy ébren legyenek, és imádkozzanak veled. Hadd
ajánljunk a világnak védett idôt és helyet, ahol felüdülést és békességet találnak, hogy más
keresztényekkel együtt imádkozva megismerhessünk Téged. – Ámen.

8. nap – EGYSÉGÉRT ÉGÔ SZÍVEK
Ézs/Iz. 52,7-9 - Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át! Békes séget hirdet, örömhírt hoz.
Zsolt. 30 - Te gyászomat örömre fordítottad.
Kol. 1,27-29 - Milyen gazdag e titok dicsôsége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy
Krisztus közöttetek van.
Lk. 24,13-36 - Mózestôl, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami
az írásokban róla szólt.
Kérdések
· Vannak csalódások, amelyek elkülönítenek másoktól. Melyek ezek?
· Vannak ajándékok – kezdeményezések, módszerek, programok –, amelyeket más keresztény
felekezettôl kapunk. Melyek ezek?
Imádság
Urunk Jézusunk! Te gyújtottad lángra szívünket, és küldtél vissza az úton testvéreinkhez,
ajkainkon az evangélium üzenetével.
Segíts meglátnunk, hogy a remény és a parancsolataid iránti engedelmesség egyre jobban
munkálja néped egységét.
Add, hogy megértsük szavadat. Taníts arra, hogy parancsolataidnak engedelmeskedjünk.
Bennünket is vezess keresztény egységre, melyért sok keresztény testvérünkkel együtt
könyörgünk. – Ámen.

