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Mt 7,7-11 
7Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. 8Mert 
aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. 9Vagy ki az közületek, aki fiának 
követ ad, amikor az kenyeret kér tőle, 10vagy amikor halat kér, kígyót ad neki? 11Ha tehát ti go-
nosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti meny-
nyei Atyátok azoknak, akik kérnek tőle? 

 
Kedves Barátaim! 
Bev. Szeretném elmondani azt, hogy nagyon örülök annak, ho:gy kántorunk ezeket az énekeket vá-

lasztotta a mai istentiszteletre. Én csak annyit kértem tőle, hogy válasszon szabadon, rábízom. Krisztina 
pedig az imádkozással kapcsolatos énekeket választott. Ez azért különleges, mert nem mondtam meg 
neki, hogy az imádságról fog szólni az igehirdetés. Mindig nagyszerű azt megtapasztalni, hogy kegyelmes 
Atyánk ennyire kézzelfoghatóan segít bennünket, ha rábízzuk magunkat. 

1. Tegnap olvashattuk ezt az igeszakaszt Máté evangéliumából a Bibliaolvasó Kalauz szerint a fügefa 
elszáradásáról. Nézzük meg közelebbről, hogy mi is történt itt! 

Jézus földi szolgálata a vége felé közeledik. Megtörtént a virágvasárnapi bevonulása Jeruzsálembe. 
Megtisztította a templomot a kereskedőktől, a bankároktól, mert bár a kultuszhoz szükségesek ezek a 
tevékenységek, azonban elveszik a helyet az istenkereső emberek elől.  

Miután Jézus kitette a szűrét ezeknek az embereknek, újból el lehetett mondani azt a jeruzsálemi 
templomról: „az én házamat imádság házának nevezik”. A kereskedőházból újból az imádság háza 
lett. Ezután tanítványaival együtt elhagyta a fővárost, és Betániába ment, hogy ott töltse el az éjszakát. 

Másnap korán reggel azonban tanítványaival együtt visszaindult Jeruzsálembe. Ekkor olvassuk azt, 
hogy amikor megéhezett, fügét enni akart, de a fán nem volt termés. Jézus ekkor mondta azt: „Ne terem-
jen rajtad gyümölcs soha többé!”  

A tanítványai pedig döbbenten látták, hogy a fügefa azonnal elszáradt. Az az egyik érdekes dolog 
számomra, hogy a tanítványok már sok csodáját látták Jézusnak. Látták azt, hogy hogyan gyógyít vako-
kat, sántákat, bénákat. Hogyan támaszt fel halottakat. Hogyan csendesíti le a háborgó tengert. Éppen az 
előző nap is, miután a templomból kikergette a kereskedőket és a pénzváltókat, vakok és sánták mentek 
hozzá, Ő pedig meggyógyította őket. 

Ennek ellenére most mégis döbbenten nézik, ahogy a fügefa elszáradt, és egyre azt kérdezik Jézustól, 
„hogyan száradt el ilyen hirtelen ez a fügefa?”  

Emlékezzünk vissza arra, hogy a hegyi beszédben Jézus tanítja őket arra, hogyan kell imádkozni. 
Több hasznos tanácsot is mond nekik arra, hogy mi az amit inkább kerüljenek el, amikor imádkoznak, 
hogy ne legyenek képmutatók, magamutogatók. Ugyanakkor arra is tanítja követőit, hogyan imádkozza-
nak. Ekkor tanítja meg nekik azt az imádságot, a Miatyánkot, amit azóta is a leggyakrabban imádkozunk 
mi is. 

Most mégis értetlenül csodálkoznak a tanítványok: „Hogyan száradt el ilyen hirtelen ez a fügefa?” 
 
2. De tényleg! Hogyan száradt el? – kérdezem én is, kérdezzük 2000 évvel később mi is. És ebben a 

csodálkozó kérdésben benne van az az értetlenség, hogy Jézus kimondott valamit, és az úgy történt, mi 
pedig hiába mondunk ki valamit, az általában nem úgy történik. Nem értjük, hogyan lehetséges az, hogy 
Jézus szavainak ilyen ereje és hatalma volt. A mi szavunknak miért nincs ilyen ereje?  

És egyáltalán micsoda az imádság, amiről Jézus azt mondja, hogy „mindazt, amit imádságban hit-
tel kértek, megkapjátok”? 

Kérdezzük ezt azért is, mert mi is szoktunk imádkozni. És úgy gondoljuk, hogy fontos számunkra is 
az imádság, hogy imádságban megszólítsuk Istent. Ennek ellenére legtöbbször nem tapasztalunk olyat, 
hogy egy hegy felemelkedne, és a tengerbe vetné magát imádságunk eredményeképpen. De még csak 
azt sem látjuk, hogy egy fa kiszáradna csak azért, mert azt mondtuk volna. 

 
3. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Erőtlenek vagyunk. Erőtlenek a szavaink. Mert erőtlen a mi 

hitünk is. Ahogy a Mester mondta egyszer: „Nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát.” (Mt 
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22,29) Igen, igaza van Jézusnak. Nem ismerjük eléggé az Írást, az Igét. És nem ismerjük az Isten hatalmát 
sem. Hogyan is tudnánk akkor jól kérni a segítségét? Hogyan is tudnánk akkor jól élni az Úr mennyei 
erejével. 

Van azonban egy jó hírem. Egy evangélium, amit szintén a Máté evangéliumában olvastam: 7Kérje-
tek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. 8Mert aki kér, 
mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. 9Vagy ki az közületek, aki fiának követ 
ad, amikor az kenyeret kér tőle, 10vagy amikor halat kér, kígyót ad neki? 11Ha tehát ti gonosz 
létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei 
Atyátok azoknak, akik kérnek tőle? 

 
I. Az első nagyon fontos üzenet az imádsággal kapcsolatban éppen az, hogy lehet imádkozni, lehet 

kérni, lehet keresni és lehet zörgetni! Sőt, nemcsak lehet, hanem maga az Úr Jézus bátorít és bíztat 
minket arra, hogy kérjünk, hogy keressünk, és hogy zörgessünk, mert egyáltalán nem hiábavaló dolog 
ez! 

A Jelenések könyvének 3. fejezetében azt olvassuk: Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki 
meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Az imád-
ság nem más, mint ajtónyitás Jézus számára. Ő eljön hozzánk és zörget. Nem rontja ránk az ajtót, nem 
követelőzik, csak zörget és vár. Vár arra, hogy zörgetésére válaszolunk. Vár arra, hogy zörgetésére ki-
nyitjuk szívünk ajtaját és beengedjük Őt, hogy velünk legyen, hogy igazi közösségben legyünk Ő vele. 

Testvérek! Szeretjük megosztani gondolatainkat egymással. Jó dolog beszélgetni örömről, vagy ép-
pen bánatról. Az egymás iránti bizalomnak és közvetlenségnek az egyik legfontosabb jele az, amikor egy 
jóízűt beszélgetünk. 

Az a kérdés merült fel bennem, vajon tudunk-e így beszélgetni mennyei Atyánkkal? Tudunk-e vele 
ilyen közvetlenül beszélgetni, ahogy egymással szoktunk? Szánunk-e arra időt, hogy az Úr Jézussal 
ilyen közvetlen közösségben legyünk együtt, amikor őszintén elmondunk mindent, ami a szívünkben 
van? 

Azt hiszem, legtöbbször nem tudunk. 
Ha pedig nem tudunk így beszélgetni Urunkkal, akkor ennek mi lehet az oka, mi akadályoz minket 

ebben? Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy el tudjuk hárítani az akadályt. 
 
II. Az imádsággal kapcsolatban az a második nagyon fontos üzenete az Igének, hogy az imádságban 

hittel kell kérni: „mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok” – mondja Jézus. Ezek sze-
rint az imádság nagyon szorosan összekapcsolódik a hittel. 

Hit és imádság – együtt van, együtt létezik, és együtt van ereje és értelme. Egyik erősíti a másikat. Az 
imádság által erősödik és szilárdul meg a hitünk. A hit pedig szilárd talajt és alapot ad az imádságnak. 

Ezért fontos az, hogy a templom az az imádság háza legyen. Az a hely, ahol az ember találkozhat 
Istennel, a világmindenség Teremtő Urával, az a hely a hit megerősödésének, és az Istennel való kapcso-
latteremtésnek a helye. Azt a helyet nem szabad pénzváltók asztalainak elfoglalni, és az áldozati állato-
kat is lehet máshol árusítani. Ezek a kevésbé lényeges dolgok, melyek ráadásul nagyon is profán dolgok, 
ne vegyék el az Isten házának szentségét, és ne fosszák meg az embert attól, hogy imádságban találkoz-
zon Istennel. 

 
III. Amikor tehát imádkozunk, akkor megnyílunk Jézus előtt. Befogadjuk Jézust a szívünkbe. 

Szükségünk van arra, nekünk van szükségünk arra, hogy Jézussal közösségben legyünk. Hogy jelen le-
gyen az életünkben, hogy erejével megerősítsen, Lelkével megajándékozzon és megszenteljen minket.  

Sokszor éppen az a baj, hogy túlságosan sokra tartjuk önmagunkat. Azt gondoljuk, azt mondjuk, hogy 
majd én megcsinálom ezt vagy azt. Majd én megoldom a problémát. És ez a „majd én” hozzáállás tesz 
bennünket zárkózottá, vagyis nem leszünk nyitottak Jézus számára. Egyszerűen elszigetelődünk tőle. 

Azt gondoljuk, hogy van hitünk, és hiszünk Istenben. Ugyanakkor a „majd én” akaratunkkal minden-
kit félrelökünk, és még Jézust is távol tartjuk attól, hogy segítsen. Nem látjuk, hogy a hit és az imádság 
szorosan össze kell, hogy kapcsolódjanak.  

Hitünk az imádság nélkül erőtlen marad, vagy erőtlenné válik. Az imádság pedig hit nélkül 
alap nélkülivé és céltalanná lesz. 

Hiába mondjuk, hogy hiszünk Istenben és az Ő Egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban, ha imádságban 
nem kezdünk el vele beszélgetni, ha nem szólítjuk meg Urunkat, és nem kérünk Tőle semmit sem. 
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És az is baj, amikor valaki hit nélkül imádkozik, hiszen a hit mutatja meg az irányt az imádságnak: 
nem mindegy, hogy kiben vagy miben hiszünk. Mert amiben hiszünk, ahhoz fordulunk, és akiben hi-
szünk, ahhoz imádkozunk. Ezért a keresztyén ember, a Krisztus-követő ember Krisztushoz imádkozik. 
Az istenfélő ember az Atya Istent szólítja meg imádságában. 

Joó Sándor lelkipásztor mondta: „Imádkozni sokkal nehezebb, mint dolgozni.” Ennek az igazsá-
gát nagyon jól tudjuk, ismerjük. Aki mégis vitatkozni akar ezzel a gondolattal, arra kérem, hogy egyszer 
próbáljon meg egy munkanapon át, reggel 8 órától kezdve délután fél 5-ig imádkozni. Imádkozzon egé-
szen úgy, ahogy dolgozni szokott. Amikor eljön az ebédszünet, akkor tartson egy fél órás szünetet, majd 
pedig folytassa az imádkozást. 

 
Meg vagyok arról győződve, hogy imádkozni a legerőtlenebb ember is tud, és mégis hallatlan nagy 

erőre van szükség ahhoz, hogy kitartóan tudjunk imádkozni. Ezt az erőt abból nyerhetjük el, ha Jézust 
beengedjük a szívünkbe, ha hittel imádkozunk Urunkhoz. 

 
4. Befejezésül arra korábban feltett kérdésre szeretnék válaszolni, hogy micsoda az imádság? Szok-

tuk az imádságot az Istennel való beszélgetésnek nevezni. Ez is teljesen igaz. Hiszen, amikor hittel imád-
kozunk, akkor az Atya Istent és az Ő Fiát, Jézust szólítjuk meg. 

Ugyanakkor van egy másik nagyon találó meghatározás az imádkozásra: az imádság a lélek léleg-
zetvétele. Úgy gondolom, sokan ismerték ezt a meghatározást is. Mégis olyan jó ezt emlékezetünkbe 
idézni, hogy amikor imádkozunk, akkor lelkünk lélegzetvételhez jut. 

- felsóhajtunk Istenhez, amikor fájdalmunk és gyászunk van, 
- kérünk és könyörgünk, mert gyógyulásra, segítségre van szükségünk, 
- hálát adunk imádságban, mert meglátjuk Isten ajándékait és áldásait az életünkben 
- dicsőítjük Urunkat jóságáért, irgalmáért, bűnbocsátó kegyelméért 
- magasztaljuk Jézust Megváltó haláláért, mellyel nekünk üdvösséget és örökéletet szerzett 
És mindeközben hitünkben megerősödünk, lelkünk ellenállóbb lesz a kísértésekkel szemben. És 

megtapasztaljuk azt, hogy jó Isten kegyelmében és kegyelméből élni. Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 
 
 
 
 
 
 
 
 


