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Könyörgés lelki gazdagságért

Mindenható  Isten!  Te  alászálltál  miközénk,  s  arról  is  gondoskodsz,  amire  nekünk
ebben a földi életben szükségünk van, és ami hasznos. Kérünk Téged, engedd meg,
hogy  mindenben  Rád  hagyatkozzunk.  Add  reánk  áldásodat,  hogy  semmiféle
kényszerítést  vagy erőszakot  ne kövessünk el  senkivel  szemben,  sőt  még ennek a
gondolatától  is  távol  tartsuk  magunkat.  Így  hadd  tanuljuk  meg  ezen  a  világon
elhordozni  a  szegénységet,  mégpedig  úgy,  hogy  közben  belső  békénk  és
megnyugvásunk el  ne vesszen, sőt inkább abban a lelki  gazdagságban növekedjék,
amit Te az evangéliumban kínálsz nekünk...Ámen.

Könyörgés Istenre hagyatkozásért

Mindenható  Isten!  Messze  vagyunk  Tőled  zarándok  utunkon.  Ezért  azt  szeretnéd,
hogy mi mindennek ellenére Igéd tanítását követve, a helyes utat válasszuk, s azon
maradjunk,  hogy aztán végül erről le nem térve, eljussunk Tehozzád. Kérünk arra,
hogy hit által láttasd meg velünk, ami rejtve még, hogy egyedül Rajtad csüngve, s
egyedül  a  Te  előrelátásodra  hagyatkozva,  szilárdan  higgyük,  hogy  gondoskodsz
életünkről  és  üdvösségünkről,  aminek  következtében  mi  valóban  biztonságban
érezzük magunkat.  Mert még ha a legádázabb vihar is tör ránk,  mi akkor is teljes
nyugalomban maradunk,  míg végül  az örök és lelki  nyugalomhoz eljutunk,  amit  a
mennyekben már elkészítettél számunkra a mi Urunk, Krisztus által. Ámen.

Kálvin bűnvalló imája

Úristen! Örökkévaló és Mindenható Atyám!
Megvallom  és  elismerem  szent  színed  előtt,  hogy  én  nyomorult  bűnös  vagyok,
vétekben születtem, rosszra hajlom, képtelen vagyok a magam erejéből a jóra, szent
törvényed nap-nap után sokféleképpen áthágtam és mindezzel a Te igazságos ítéleted
szerint kárhozatot és halált vontam 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 Isten,  irgalomnak Atyja  és  bocsásd
meg  az  én  vétkeimet  a  Te  Szent  Fiad,  s  az  én  Megváltom,  az  Úr  Jézus  Krisztus
szerelméért! Áraszd ki rám és növeld folyvást rajtam Szent Lelked ajándékait, hogy
Annak  ereje  által  mind  jobban  megismerjem bűneimet  és  ellene  mondva  a  világ
csábításának,  tagadjam  meg  az  én  ó-emberem.  Segíts  Szent  Lelkeddel,  hogy
szenvedélyesen  igyekezzem  a  jóra,  s  teremjem  szentségednek  és  igazságnak
gyümölcseit, amiket fogadj el tőlem hálaáldozatom alázatos zsengéjeként. Az Úr Jézus
Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem! Ámen.

Közbenjáró ima

Mindenható Isten, mennyei Édesatyánk, azt ígérted, hogy kéréseinket meghallgatod,
ha azokat a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében terjesztjük Eléd. Azt
halljuk  parancsolatodból,  hogy imádkozzunk  azokért,  akiket  fölébünk  helyeztél,  a
felsőbbségért  és  kormányzókért,  aztán  a  Te  néped  minden  szükségéért,  és  majd
minden  emberért.  Így  kérünk  Téged  minden  fejedelemért  és  uraságért,  a  Te
szolgáidért,  akikre  rábíztad  a  Te  igazságosságod  gyakorlását,  kiváltképpen  pedig
ennek a városnak a vezetőiért,  add nekik a  Te Lelkedet,  és  naponta erősítsd őket.
Kérünk  Téged  azokért  is,  akiket  pásztorokul  rendeltél,  s  akikre  rábíztad  a  lelkek
gondozását  és  a  Te  szent  evangéliumod terjesztését,  irányítsd és  vezesd őket  a  Te
Szentlelked  által.  Aztán  kérünk  Téged  minden  emberért,  mivel  Te  az  egész  világ
Üdvözítője vagy. Kiváltképpen könyörgünk azokért, akiket kereszttel vagy üldözéssel
látogattál  meg,  akik  szegények,  börtönben  vannak,  betegek,  vagy üldözöttek  és  a



testnek  vagy a  léleknek  egyéb  próbáit  és  gyötrelmeit  kell  kiállniuk...Könyörgünk
Hozzád érettük. Ámen.

Kálvin reggeli imája

Istenem, Atyám és Szabadítóm, mivel tetszett Neked, hogy engem ezen az éjszakán,
mely most elmúlt, kegyelmedből megtartsál, s erre az új napra juttassál, ami éppen
most kezdődik, tedd meg, hogy egészen szolgálatodra állhassak.
Segíts  nekem,  hogy  minden  gondolatom,  beszédem,  cselekedetem  tetszésdere
lehessen,  a  Te  akaratodnak  engedelmeskedhessem,  és  minden  lépésem  a  Te
tiszteletedre, testvéreimnek pedig üdvösségére váljék. Amint ebben a földi életben a
Te napvilágodat kiárasztod az egész világra, úgy világosítsd meg az én értelmemet
(intelligenciámat)  a  Te  Lelked  világossága  által,  hogy  a  Te  igazságosságod  útjait
követhessem.
Minden,  amit  ma  megteszek,  Istenem,  arra  a  célra  irányul,  hogy  Téged
szolgálhassalak,  Téged  magasztalhassalak,  minden  jót  egyedül  a  Te  áldásodtól
várhassak, és semmit se tegyek, ami nem kedves Előtted.
Segíts, Uram, hogy mindennemű munkámban, amit testemért, és a jelenvaló világért
végzek,  lélekben  felemelkedhessem  ama  mennyei  és  boldog  élet  felé,  amit  Te
készítettél gyermekeidnek. Ámen

Kálvin esti imája

A Nap és a Hold fényében szabad meglátnunk a nappal és az éjszaka változását. Ezért
add,  ó,  mindenható  Isten,  hogy megtanuljuk  szemeinket  még  magasabbra  emelni.
Engedd,  hogy  megláthassuk  reménységünk  célját,  örök  üdvösségünket,  abban  a
bizonyosságban, hogy ez az üdvösség ugyanannyira rendíthetetlen, mint a Te hűséged,
aminek változhatatlanságát megláttatod velünk a Nap és a Hold, és a Te teremtetett
világod állandóságában.  Ébreszd  fel  bennünk a  vágyat,  hogy szilárdan megálljunk
annak az üdvösségnek a várásában, amire Te hívtál el minket, és amit Te készítettél el
nekünk a mennyben a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
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