KÁLVIN JÁNOS (1509-1564) IMÁDSÁGAIBÓL
REGGELI IMA
Urunk, amint ebben a földi életben a Te napvilágodat kiárasztod az egész világra,
úgy világosítsd meg kérlek a mi értelmünket Szentlelked világossága által. Kérjük
ezt azért, hogy a Te igazságod útját követhessük.
Urunk, minden, amit ma megteszünk, hadd legyen a Te szolgálatodra,
magasztalásodra.
Minden jót egyedül a Te áldásodtól várunk, és segíts, hogy semmi olyat ne tegyünk,
ami nem kedves Előtted.
Urunk, támogass kérünk abban, hogy minden munkában, amit magunkért,
testvéreinkért, és e jelenvaló világért végezünk, lélekben felemelkedhessünk ama
mennyei és boldog élet felé, amit Te készítettél gyermekeidnek, a Téged
szeretőknek. Ámen.
(A Bulletin d'Information de l'Eglise Réformée 1/09 alapján - ford. drbl)
ESTI IMA
Urunk, a Nap és a Hold fényében szabad meglátnunk a nappal és az éjszaka
változását. Add, ó mindenható Isten, hogy megtanuljuk szemeinket még magasabbra
emelni.
Urunk, engedd, hogy megláthassuk reménységünk célját, örök üdvösségünket abban
a bizonyosságban, hogy ez az üdvösség oly’ annyira rendíthetetlen mint a Te
hűséged, amely megáll mindenkoron,
s aminek változhatatlanságát megláttatod velünk a Nap és a Hold, és a Te teremtett
világod állandóságában.
Urunk, kérünk ébreszd fel bennünk a vágyat,
hogy szilárdan megálljunk az üdvösség várásában,
amire Te kegyelmesen elhívtál minket és amit Te készítettél nekünk a mennyben a
mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
ISTENTISZTELET ELŐTTI IMA
Mindenható Isten, mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által!
Te kedvesen meghívtál ismét minket magad elé, még ha nagyot hallók vagy süketek
vagyunk is, és változatlan kegyelemmel hívsz újra minket.
Segíts minket abban, hogy önként engedelmeskedjünk Neked,
és a Te Igéd kormányozzon minket minden időben,
nem csak egy napig vagy rövid ideig,
hanem úgy, hogy folyamatosan követhessünk Téged,
míglen egyszer földi vándorutunk véget ér,
és a Te mennyei nyugodalmadba gyűjtesz minket
Krisztus, a Te Szent Fiad, a mi Urunk által. Ámen.
IGEHIRDETÉS ELŐTTI IMA
Mennyei Atyánk,
Aki teljes vagy jósággal és kegyelemmel,
milyen kedves dolog az Előtted, hogy tudtul adod szegény szolgáidnak a Te
akaratodat, és őket tanítgatod Törvényed igazságaira.
Ezért alázattal kérünk, írd be és vésd be szívünkbe, hogy egész életünkön át csak
arra igyekezzünk, hogy Neked szolgáljunk és engedelmeskedjünk.

Kérünk, Atyánk, ne tartsd számon engedetlenségeinket, amelyekkel Törvényeset
megszegtük.
Így éreztessed meg velünk sokrétű, gazdag, túlcsorduló kegyelmedet.
Megvalljuk Előtted, hogy ezért a kegyelemért minden okunk megvan arra, hogy
minduntalan, így most is, Téged magasztaljunk, dicsőítsünk Jézus Krisztus, a Te
Fiad, a mi Urunk által. Ámen.
KÖZBENJÁRÓ IMA MINDEN EMBERÉRT...
Mindenható Isten, mennyei Édesatyánk, azt ígérted, hogy kéréseinket meghallgatod,
ha azokat a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében terjesztjük Eléd.
Azt olvassuk parancsolataidban, hogy imádkozzunk azokért, akiket fölénk helyeztél,
a felsőbbségért és kormányzókért, aztán a Te néped minden szükségéért, majd
pedig minden emberért.
Alázatosan kérünk Téged Mindenható Istenünk minden fejedelemért, uraságért,
előjáróért, vezetőért, akik a Te szolgáid, akikre rábíztad a Te igazságosságod
gyakorlását, kiváltképpen városunk, falvaink vezetőiért, add meg nekik a Te Lelked
vezetését, tanácsolását, és naponta erősítsd őket feladatuk hű és tisztakezű
végzésében.
Kérünk Téged Urunk azokért, akiket pásztorokul rendeltél, akikre rábíztad a lelkek
gondozását és a Te szent evangéliumod terjesztését,
irányítsd és vezesd őket a Te Szentlelked által.
Kérünk Téged minden emberért, mivel Te az egész világ Üdvözítője, Megváltója,
Szabadítója vagy.
Kiváltképpen könyörgünk azokért, akiket kereszttel vagy üldözéssel látogatsz meg,
akik szegények, börtönben vannak, betegek, hitükért megpróbáltak, és a test vagy
lélek gyötrelmeit kell elhordozniuk.
Irgalmazz nékik! Ámen.
IMA ISTENRE HAGYATKOZÁSÉRT
Mindenható Isten! Gyakran messze vagyunk Tőled földi zarándok utunkon. Ezért azt
várod el tőlünk, hogy mi mindennek ellenére Igéd tanítását kövessük, a helyes utat
válasszuk, azon járjunk következetesen, és erről le nem térve, eljussunk Tehozzád.
Mindenható Istenünk! Kérünk arra, hogy hit által láttasd meg velünk azt, ami rejtve
még, hogy egyedül Rajtad csüngve, egyedül a Te előrelátásodra hagyatkozva,
szilárdan higgyük: gondoskodsz életünkről és üdvösségünkről, aminek
következtében mi valóban biztonságban érezhetjük magunkat.
Így ha a legádázabb vihar tör is ránk, mi akkor is teljes nyugalomban maradhatunk,
míg végül az örök és teljes lelki nyugalomhoz eljutunk, amit a mennyekben már
elkészítettél számunkra a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
BŰNVALLÓ IMA
Úristen, örökkévaló és mindenható Atyám!
Megvallom és elismerem szent színed előtt, hogy én nyomorult bűnös vagyok,
vétekben születtem, minden rosszra hajlamos vagyok, képtelen vagyok a magam
erejéből a legcsekélyebb jóra. Szent törvényedet nap-nap után sokféleképpen
áthágom, mindezzel a Te igazságos ítéleted szerint kárhozatot és halált vonok
fejemre.
De Uram, íme szánom és bánom, hogy megsértettelek Téged. Égő töredelemmel
kárhoztatom vétkeimet, és alázatosan menekülök a Te irgalmasságodhoz,
könyörögvén Hozzád, légy segítségemre az én nyomorúságomban!
Szánj meg engem jóságos Istenem, irgalomnak Atyja, és bocsásd meg vétkeimet a
Te Szent Fiad, az én Megváltóm, az Úr Jézus Krisztus szerelméért!

Áraszd ki rám kegyelmesen és növeld folyvást rajtam Szent Lelked ajándékait, hogy
az Ő ereje által mindinkább megismerjem bűneimet, és ellene mondva a világ
csábításának, megtagadhassam ó-emberemet.
Segíts Uram Szent Lelkeddel, hogy szenvedélyesen igyekezzem a jóra, s
teremhessek szentségednek és igazságodnak kedves gyümölcsöket, amiket fogadj
el tőlem hálaáldozatom alázatos zsengéiként.
Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem Istenem! Ámen.
Imákat közli Dr. Békefy Lajos Ph.D.

