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Ige: 136. Zsoltár 
1Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!  
2Adjatok hálát az istenek Istenének, mert örökké tart szeretete!  
3Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart szeretete!  
4Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete.  
5Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete.  
6A földet a víz fölé terítette, mert örökké tart szeretete.  
7Megalkotta a nagy égitesteket, mert örökké tart szeretete,  
8a napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete,  
9a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete. 
26Adjatok hálát a menny Istenének, mert örökké tart szeretete! 
 
1Thessz 5,16-18 16Mindenkor örüljetek, 17szüntelenül imádkozzatok, 18mindenért hálát adjatok, 
mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. 

 
Kedves Fiatalok és Felnőttek! 
Az előbb olyan felemelő volt együtt imádkozni a 136. Zsoltár szavaival! Olyan jó volt, hogy nem a 

megszokott módon tudtuk együtt dicsérni Istent! 
 
1. Az a tapasztalatom, hogy az imádsággal kapcsolatban olyan sok téves gondolat van az emberek-

ben.  
a.) Sokszor hallom azt, hogy amikor már semmi nem jön be, amikor minden kudarcot vallott, akkor 

legalább imádkozzon az ember. Ha így gondolkozunk az imádkozással kapcsolatban, akkor az olyan, 
mintha azt mondanánk, hogy az imádság egy utolsó lehetőség, egy utolsó szalmaszál, amibe még bele 
lehet kapaszkodni, mielőtt feladnánk a küzdelmet. 

 
b.) Mások azt mondják, hogy nem árt, de nem is használ az imádság, tehát miért ne próbálnánk meg. 

Aki így gondolkodik az imádságról, annak az imádság olyan, mint a reklámban a fejfájásra a hidegvíz: 
vagy bejön, vagy nem; vagy elmúlik a fejfájás, vagy nem. 

 
c.) Vannak, akik arra használják az imádságot, hogy felsorolják kívánságaikat Istennek. Ezzel úgy 

képzelik, Istennek az a feladata, hogy teljesítse a mi kéréseinket. Ebből aztán legtöbbször mégis az kö-
vetkezik, hogy az ilyen ember nagyot fog csalódni Istenben, pedig az Úr is hasonlóan tesz, mint a jó szülő: 
gyermekei kívánságát általában nem azonnal teljesíti. Nem ad meg mindent egyszerre gyermekeinek.  

Sőt, vannak olyan dolgok, melyekre határozottan azt mondja mennyei Atyánk, hogy nem adom meg, 
mert nem szolgálja a javadat, vagy egyenesen károdra lenne. 

Más kéréseinkre pedig azt feleli Isten, hogy egyelőre még nem adom meg, mert nem érkezett el an-
nak az ideje. 

 
d.) És vannak olyanok is, akik az imádságot csupán egy egyszerű vallásos kötelességnek tekintik. Azt 

gondolják, ahhoz, hogy valaki jó keresztyén legyen, és üdvözüljön, szükséges, hogy az ember több, keve-
sebb rendszerességgel imádkozzon. És milyen jó, hogy vannak rövid és egyszerű imádságok, melyeket 
az ember megtanul, aztán elmondja hol egyiket, hol pedig a másikat. 

 
e.) Az utolsó téves elképzelés szerint akkor kell imádkozni, amikor valami hibát, vétket, vagy bűnt 

követtél el. Ilyenkor, ha elmondasz 10 Miatyánkot, akkor rendben van a dolog, mentesülsz a vétked alól. 
Ezzel a felfogással az a probléma, hogy így az imádság a büntetés eszköze lesz. Büntetésből kell imád-
kozni, hogy az ember elkerülje az Isten még nagyobb büntetését. 

 
2. Arra kérlek benneteket, hogy gondoljatok arra, hogy valakivel nagyon szerettek együtt lenni 

és beszélgetni. Például én nagyon szeretek Tünde nénivel együtt lenni és beszélgetni, vagy szeretek a 
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gyermekeimmel együtt lenni és beszélgetni. Ti is gondoljatok arra, hogy apával, anyával, vagy a testvé-
retekkel, vagy a barátotokkal nagyon szerettek beszélgetni. 

Ti férfiak pedig gondoljatok arra, hogy milyen jó beszélgetni a feleségeitekkel, ti nők pedig gondol-
jatok arra, hogy milyen jó beszélgetni a férjeitekkel! 

 
a.) Most pedig képzeljétek el, hogy mennyire furcsa és rossz lenne, ha velük csak akkor beszélgetné-

tek, ha már semmi más nem sikerülne az életben. Milyen lenne, ha velük csak akkor kezdenétek beszél-
getni, amikor valami rettenetes rossz dolog történne az életben veletek, és már majdnem feladnátok a 
küzdelmet.  

 
 
Ráadásul még azt is fogjuk érezni, nem tudjuk, hogyan szólítsuk meg barátainkat, vagy szüleinket, 

vagy házastársunkat, és mit mondjunk nekik. Azt hiszem, azt éreznétek ilyenkor, hogy kimaradt az éle-
tetekből egy nagyszerű dolog, ami talán már nem is pótolható.  

Így vagyunk Istennel is: ha nem beszélgetünk vele, ha nem imádkozunk hozzá, csak amikor nagy baj 
van, akkor úgy érezzük, hogy kimaradt valami az életünkből. Ráadásul még azt is fogjuk érezni, nem 
tudjuk, hogyan szólítsuk meg Istent, hiszen eddig még sosem szóltunk Hozzá. 

Azért jó Istennel minden nap beszélget, imádkozni, hogy természetes módon tudjuk Őt megszólítani, 
tudjunk Hozzá bizalommal lenni. 

 
b.) Amikor barátainkkal, gyermekeinkkel vagy házastársunkkal beszélgetünk, akkor sem úgy beszél-

getünk velük, hogy vagy bejön, vagy nem. Mert szeretjük őket, és ők szeretnek bennünket. Ezért a min-
dennapi életünkben az az egyik legnagyszerűbb dolog, hogy beszélgethetünk velük, hogy megszólíthat-
juk egymást. 

Éppen így van az Úristennel kapcsolatban is. Isten szeret minket, és mi is szerethetjük Őt. Ezért a mi 
emberi életünk egyik legnagyszerűbb lehetősége, hogy beszélgethetünk az imádság által meny-
nyei Atyánkkal. 

c.) Most képzeljük el, mennyire életidegen és üres lenne az a beszélgetés a barátainkkal, a szüleink-
kel, vagy a házastársunkkal, ha csupán annyi történne, hogy felsoroljuk egymásnak a kívánságainkat. 

Nem hiszem, hogy mennyei Atyánk túlzottan örül az ilyen jellegű imádságoknak, amikor valaki csak 
annyit tesz, hogy elmondja Neki azt, mi mindent szeretne megszerezni, és hogy mennyire nagyon szük-
sége van ezekere, meg azokra a dolgokra. 

 
d.) Ha az imádságot csak egy vallásos kötelezettségnek tekinti valaki, az éppen olyan rossz, mint az, 

amikor valaki csak kötelességből beszélget a barátjával. Vagy csak kötelességből mond valamit a házas-
társának. 

El tudunk képzelni egy szerelmes párt, akik kötelességből beszélgetnek egymással? Ugye nem! Ha 
ez mégis megtörténik, akkor az a kapcsolat nagyon hamar véget fog érni, mert nincs igazi szerelem va-
lakinek a szívében. 

De azt már sokkal inkább el lehet képzelni, hogy a szerelmesek örömmel együtt vannak órákig is, 
még akkor is, ha egy szót sem szólnak egymáshoz. Ugyanilyen jó dolog Isten közelében lenni és csak 
hallgatni Őt, vagy figyelni Rá. 

 
e.) És számomra az is elképzelhetetlen, hogy büntetés lenne az, ha megszólíthatom gyermekeimet, 

vagy barátaimat, vagy a feleségemet. Éppen ilyen elképzelhetetlen az is számomra, hogy az imádság is 
büntetés legyen számomra. 

Ennek az ellenkezője azonban igaz: ha nem imádkozhatnék, ha nem szólíthatnám meg Istent, az 
valóban büntetés lenne. Milyen jó, hogy az imádkozást, az imádságot senki sem tilthatja meg! Az imádság 
ezért olyan maradhat, mint a legjobb baráti beszélgetés: őszinte és közvetlen. 

 
3. Azt hiszem, hogy ezekből, már az is kiderült számunkra, hogy nem Istennek van szüksége az imád-

ságra, hanem sokkal inkább nekünk. 
Ezt mondta valaki: „Az imádság, a dicsőítés, az istentiszteletek mind értünk vannak, és a szeretetért, 

hogy Isten és Ember tökéletes harmóniában legyen, már itt a földön is.” 
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Ugyanakkor az Úristen is örömmel hallgatja meg az imádságainkat. A Bibliában nagyon sokszor lehet 
arról olvasni, hogy Isten megszólítja az embert. Olyan Istenünk van, aki megszólít bennünket, aki beszél-
getést kezdeményez velünk, akinek fontos az, amit mi mondunk neki.  

 
Jeremiás próféta ezt mondja: Ha eljutott hozzám igéd, én élvezettel forgattam a számban, igéd vidám-

ságot szerzett nekem és szívbeli örömöt,… (Jer 15,16) 
Olyan jó, amikor Istennel valóságosan párbeszédben, beszélgetésben vagyunk. Amikor megértjük, 

hogy Ő mit akar nekünk mondani. Amikor imádságunkban válaszolunk és elmondjuk neki örömeinket, 
hálát adunk Istennek, és megköszönjük mindazt, amink van, ami sikerült, amiben eredményt értünk el. 
Amikor meg tudjuk köszönni tehetségünket, sikereinket. De meg tudjuk köszönni Urunknak még a ne-
hézségeket is, hiszen a nehézségek által fejlődik jellemünk, és erősödik hitünk. 

 
16Mindenkor örüljetek, 17szüntelenül imádkozzatok, 18mindenért hálát adjatok, mert ez Isten 

akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Pál apostol írta ezt a nagyon fontos mondatot az imádság-
ról az egyik Kis-ázsiai gyülekeznek Thesszalonikába. 

4. Kedves Barátaim! Jó dolog imádkozni! Nagyon nagy lehetőség, ha imádkozhatunk. És – igen – 
imádkozhatunk! Megszólíthatjuk Istent, és Ő pedig válaszol nekünk. Isten válaszát megérthetjük a Bib-
liából, megérthetjük úgy is, hogy figyeljük a körülményeket, az eseményeket. De van, amikor az Úr szavát 
a lelkiismeretünkön keresztül értjük meg leginkább. 

Urunk többféle módon tud hozzánk szólni és válaszolni. A lényeg, hogy mi figyeljünk rá, és legyünk 
készen meghallani az Ő szavát! Ámen. 

Loment Péter lelkész 
 
Imádkozzunk! 
 
Drága Urunk, mennyei Atyánk! Az Úr Jézus arra tanította barátait, hogy amikor imádkoznak, akkor 

úgy imádkozzanak, hogy ne legyen látványos az imádságuk. Hiszen te a szívüket hallod meg.  
Urunk te pontosan ismered a mi szívünket is. Tudod, hogy mit fogalmazunk meg, mit szeretnénk 

Neked elmondani, milyen örömeink vagy szomorúságunk van. De az is tudod, amikor félünk, vagy aggó-
dunk valami miatt. 

Segíts abban minket, hogy aggodalmainkat félre tudjuk tenni, és  legyen teljes bizalmunk irántad, 
hiszen te pontosan tudod, hogy mire van nekünk szükségünk mielőtt mi kérhetnénk azt. 

Urunk bárcsak „úgy tudnánk imádkozni, ahogyan a kutya néz a húsra”. Bárcsak olyan vágyakozás 
lenne bennünk, amilyen vágyakozás van az oktalan állatban egy darab finom falat után! Bárcsak annyira 
tántoríthatatlanul tudnánk mi is imádkozni, veled beszélgetni, és hittel várni bölcs feleletedre! 

Urunk taníts minket imádkozni! Ámen. 
 
 
 
 


