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T: Lk 11,9-10 9Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zör-
gessetek, és megnyittatik nektek. 10Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, an-
nak megnyittatik. 
 
Jak 5,16 16Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meg-
gyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 

 
1. Kedves Testvérek! Jézus tanítványai bár nem voltak tanult emberek, nem voltak rabbik vagy írás-

tudók, mégsem voltak műveletlenek, és nem voltak buták sem. Ugyanis a zsidóknál már egészen kicsi 
gyerekkortól kezdve szokás volt az iskoláztatás. Vagyis a legfontosabb ismeretekre minden kisfiút meg-
tanítottak. És a legfontosabb ismeretek közé természetesen az olvasás is beletartozott, mégpedig azért, 
hogy a Bibliát, a Tórát mindenki el tudja olvasni. A felnőtt férfiaknak pedig joguk és lehetőségük volt 
arra, hogy a zsinagógai istentiszteleteken felolvassák a kijelölt igeszakaszt a Tórából, Mózes öt könyvé-
ből, vagy valamelyik ószövetségi könyvből. Sőt, a felolvasott Igéhez még magyarázatot is mondhattak. 

Három héttel ezelőtt volt a napi ige a Lukács 4. rész, ahol arról olvastunk, hogy Jézus a názáreti zsi-
nagógában így olvasta fel Ézsaiás próféta könyvének egy részletét a 61. fejezetből. 

Visszatérve az igéhez, Jézus tanítványai is biztosan ismertek imádságokat is, melyeket rendszeresen 
el is mondtak, ahogy tanulták. De itt valami szöget ütött a fejükbe: mégpedig az, hogy látták Jézust 
imádkozni. Egészen biztos vagyok benne, az is mélyen elgondolkodtatta a tanítványokat, ahogyan Jé-
zus imádkozott.  

Én természetesen nem voltam ott, de megpróbáltam elképzelni hogyan imádkozott az Úr Jézus, és 
mit láthattak a tanítványok. És ott van vele szemben egy egészen más szokás, ahogyan ma is imádkoznak 
a zsidók. 

Ma azt látjuk, hogy imakönyvvel a kezükben előre-hátra ütemesen hajlonganak, és így mormolják a 
bibliai szövegeket és imádkoznak. Ez a hajlongás tulajdonképpen a meghajlásnak, illetve a leborulásnak 
az egyszerű formája. Ezenkívül a hajlongás segít a koncentrálásban. 

Biztos vagyok abban, hogy Jézus nem így imádkozott. Erre vannak az evangéliumokban utalások is. 
Ő nagyon elmélyülten imádkozott, másképpen koncentrált az imádkozásra. 

Először is gyakran elvonult egy olyan helyre, ahol magányosan lehet, lehetőleg ne is lássák őt, mert 
neki nem az volt a fontos, hogy kívülről lássák, hanem, hogy az Atya Istennel lehessen.  

A következő fontos jellemzője Jézus imádságának, hogy úgy imádkozott, hogy pontosan tudta, hogy 
kihez szól, hogy az Atyához beszél, Őt szólítja meg. És úgy imádkozott mindig, hogy tudta, az Atya meg-
hallgatja őt. János evangéliumában Lázár feltámasztásakor ezeket olvassuk: Jézus pedig felemelte a te-
kintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. 42Én tudtam, hogy mindig meghall-
gatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. 

Jézus tudta, hogy Őt meghallgatja Isten. Ezzel a bizonyossággal és hittel szólította meg mennyei Aty-
ját. Fontos az is, hogy az égre emelte tekintetét, és hálát adott. Ugyanakkor elismeréssel beszél arról a 
vámszedőről, aki szégyenében és alázatában „távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem 
a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!” (Lk 18,13) 

A testtartás azért fontos, mert sok mindent elárult a tanítványoknak: Jézus nyitottságát, őszinteségét 
és bizalmát az Atya iránt. De kifejezheti az alázatot is a meghajlás. És kifejezheti a farizeusok „ide figyel-
jetek emberek, így kell profin imádkozni” gondolkodását és magamutogatását is. 

Jézus imádkozását, amikor látták a tanítványok, az a vágy ébredt bennük, hogy „mi is így szeretnénk 
imádkozni! Bárcsak ilyen őszintén, odaadással és elmélyülten tudnánk mi is imádkozni Istenhez! Uram! 
Taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait!” 

 
2. Tegnap a presbiterekkel két gyülekezetet látogattunk meg: a Mátészalka Kertvárosi és a Csenger-

simai gyülekezetet. Rám nagyon nagy hatással volt ez a két gyülekezet, azok a lelkipásztorok és gyüle-
kezeti munkatársak, akikkel találkoztunk. És az egyik dolog, a sok közül, ami megragadta a figyelmemet, 
hogy az egyik falon volt egy parafatábla, amin sok kis cédula volt kitűzve. A táblán pedig egy felirat: 
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„Imával nyert csaták”. A kis cédulákon csupán néhány szó állt, melyek arra emlékeztettek, hogy milyen 
imádságokat hallgatott meg Isten, és milyen élethelyzetekben segített nekik az imádság ereje. 

A lelkész pedig sok olyan dologról beszélt az elmúlt évek eseményeiből vagy az elmúlt napok és he-
tek eseményeiből, melyekben egészen valóságosan és kézzelfoghatóan megtapasztalták az imádság ere-
jét, és az Isten erejének kiáradását. 

 
3. Jézus nem habozik, amikor arra kérik a tanítványai, hogy tanítsa őket imádkozni, sőt örömmel és 

készségesen el is mond nekik egy mintaimádságot, a Miatyánkot. Hogy miért is volt ennyire készséges? 
Egyrészt azért, mert mindig is szívesen tanította azokat, akik őszintén érdeklődtek. Másrészt pedig az 
imádság nagyon fontos, és nagyon fontos az is, hogy ha lehet, akkor jól imádkozzanak, imádkozzunk. 

Az imádság azért fontos, mert általa beszélgethetünk a Mindenható Istennel. Az imádság olyan, mint 
egy jó és őszinte beszélgetés. 

Képzeljük el, milyen lenne az, ha távol kerülünk a szüleinktől, vagy a gyermekünktől, és nem tudunk 
vele minden nap beszélgetni, csak ritkán. Ismerjük egymást, nem is feledkezünk meg egymásról, csak 
minden olyan távoli lesz, ami vele történik. Nagyon hamar nem is fogjuk tudni, hogy milyenek a hétköz-
napjai és mi történik vele. Ha néha mégis felhívjuk egymást telefonon, akkor már nehéz, és egyre nehe-
zebb a felszínes „hogy vagy” kérdéseken túl másról is beszélgetni. Persze ilyenkor is meg tudunk vele 
beszélni egy-egy találkozás időpontját. De hogy mi van a szívében, mi az, ami örömmel tölti el, mi az, ami 
miatt szomorú, vagy aggódik, arról már nem könnyű beszélgetni. 

Hasonló az imádság is: ha nem beszélgetünk rendszeresen Istennel, akkor nem is tudjuk, hogyan 
kezdjük el, hogy mit is mondjunk most neki. Olyan sok minden van bennünk, de nem tudjuk, szabad-e 
mindezt elmondani, és csak azok a szavak jutnak eszünkbe, hogy 

- Uram, segíts meg 
- gyógyíts meg 
- add meg nekem ezt, mert szükségem van rá 
 
Az Úr Jézus örült a tanítványok kérésének, és tanítani kezdi őket arra, hogyan imádkozzanak. 
A Miatyánkban természetesen nem arra ad példát Jézus, hogy csak így lehet imádkozni, vagy csak 

ezt az imádságot lehet elmondani, hanem amikor imádkozunk, akkor imádságunkban legyen mindaz 
benne, ami ebben az imádságban megvan. 

Szólítsuk meg Istent olyan közvetlenül, ahogyan Jézus tette. Ő úgy beszélt hozzá, ahogy az édesapjá-
hoz beszél a gyermek. Egy gyermek azzal a bizalommal szól az apukájához és kér tőle, hogy az apja biz-
tosan nem fog neki nemet mondani. Persze minden gyermek átéli azt is, amikor az apukája mégis azt 
mondja neki, hogy „nem, ezt nem adhatom meg, nem teljesíthetem ezt a kérésedet”. De ezeket a nemeket 
is el tudja úgy fogadni az édesapjától, hogy tudja, és megérti majd, hogy még ez is az ő érdekében történt 
így. 

Amikor imádkozunk, és megszólítjuk Istent, akkor azt úgy tehetjük, azzal a feltétlen bizalommal, 
hogy Ő meg fog bennünket hallgatni. Akár a leglehetetlenebb időpontban is kezdünk el imádkozni, Is-
tennek az sohasem rossz időpont. Vele nem kell időpontot egyeztetni, hogy éppen a sokféle elfoglaltsága 
között mikor is tud néhány percet szakítani, amikor odafigyel az imádságainkra. 

Erre meséli el Jézus azt a példázatot, történetet, ami a keleti vendéglátás egy különleges esete: ami-
kor valaki éjszaka érkezik meg, és zörget be. A keleti ember számára a vendéglátás szent esemény volt. 
Ezért ha egy teljesen idegen ember is zörgetett be, akkor is a barátjának nevezték. 

Ebben a helyzetben azonban nem volt a gazdának már kenyere, elfogyott. Vacsorára megették már. 
Kitől is kérhetne segítséget? Hát elmegy a barátjához, aki tényleg a barátja, és kér tőle, és biztosan adni 
fog neki, hiszen ezért barát a barát. 

De nem ez történik. Az álmából felébresztett barátja morgolódik: „hagyj már békén engem! Az egész 
család alszik. Menj el, mielőtt felébrednek a gyerekek!” 

Az ajtón zörgető barátja azonban nem adja fel. Neki kenyér kell, ő nem maradhat szégyenben még 
az éjszaka közepén sem. Ezért kitartóan zörget és kérleli barátját, hogy segítsen és adjon neki három 
kenyeret. 

Jézus pontosan arra akar utalni ezzel a példázattal, hogy az imádságban mennyire fontos a kitartás, 
az állhatatosság. Ráadásul azzal erősíti meg azt, hogy nem felesleges dolog imádkozni, hogy azt mondja: 
9Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és 
megnyittatik nektek. 10Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyit-
tatik. 
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Aki ugyanis így tud kérni Istentől, arról elmondható az, hogy pontosan tudja azt, hogy a legjobb he-
lyen: az Atyai háznál zörget, és Istentől kér. Aki így tud imádkozni, az hazatalál Istenhez. Az jól tudja, 
hogy kérését csak az apai háznál fogadják el, csak ott teljesítik, csak ott érdemes kérni és könyörögni.  
Jóllehet Isten sohasem hivatkozik arra, hogy már aludni tért, vagy lejárt a munkaideje, és menjünk vissza 
másnap reggel. Hiszen ezt mondja az Írás: Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izrá-
elt! (Zsolt 121,4) 

Szabó Andor lelkipásztor ezt írja az imádságról: „Az imádság hazatalálás, ígéretes befogadás abba a 
lelki otthonba, amelyet betölt az Atyával való közösség, az a Lélek, Aki azután minket is betölt önmagá-
val.” 

 
4. Valaki egyszer a következőt mondta: ő fel szokta írni kis lapokra, cédulákra, hogy miért, milyen 

dolgokért, ügyekért, vagy éppen kiért imádkozik. És van egy másik parafatáblája, ahova pedig azokat a 
cédulákat tűzi ki, mely imádságok már beteljesedtek, melyeket Isten beteljesített. Ezek a beteljesített 
imádságok adnak újból és újból erőt ahhoz, hogy az imádságot, az imádság harcát soha ne adja fel. 

Igen ez egy nagyon jó dolog. De ha nem is írjuk fel, mindenképpen jegyezzük meg a meghallgatott 
imádságainkat, és emlékezzünk vissza azokra, hiszen erőforrások számunkra a meghallgatott imádsá-
gok. 

Számomra az elmúlt napokban két ilyen megtapasztalás is volt: imádkoztunk a gyülekezetben bete-
gekért, és az Úristen kegyelmes volt, és hamarosan arról hallhattunk, hogy az egyik betegnél gyógyulás 
történt, a másik beteg pedig az Isten kegyelméből kijött az emberileg teljesen reménytelen mélységből, 
a halál torkából. 

Ez nem a mi érdemünk – testvéreim – csupán Jakab apostollal együtt én is azt mondom, hogy 16Vall-
játok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. 
Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 

Van értelme imádkozni! Van értelme buzgón, kitartóan könyörögni! Van értelme imádságban har-
colni a beteg gyógyulásáért. Van értelme az ima ereje által harcolni azért, hogy valaki szabaduljon meg 
az alkoholizmustól, hogy egy családban álljon helyre a békesség. Van értelme azért imádkozni, hogy egy 
megromlott kapcsolat gyógyuljon meg férj és feleség között.  

Van értelme zörgetni Isten ajtaján, és kérni és könyörögni, hogy nyissa meg ajtaját és bocsásson 
be bennünket. Van értelme az imáságainkkal zaklatni a Mindenható Istent, hiszen Ő hatalmaz fel ben-
nünket erre.  

 
5. Ma böjt első vasárnapja van. A böjti időszak egészen Húsvétig tart. Lehet böjtölni azzal, hogy nem 

eszünk húst, vagy sokkal egyszerűbb és olcsóbb ételeket eszünk ezekben a napokban. Lehet azzal is böj-
tölni, hogy tartózkodunk mindenfajta élvezettől. 

De a böjt igazi lényege és értelme nem az, hogy keveset eszünk, mert az önmagában csak egy szigorú 
diéta. Nem is az, hogy nem veszünk részt semmilyen szórakoztató eseményen, mert az önmagában csak 
önsanyargatás. 

A böjt igazi lényege és célja, hogy a Lélek által és lélekben közelebb kerülhessünk Istenhez, a mi 
mennyei Atyánkhoz. Éppen ezért különösen ebben a böjti időszakban különösen fontos az imádság, ami 
a lélek lélegzetvétele, és a mennyei Atyával való őszinte és személyes beszélgetés. Nélkülözhetetlen aján-
dék a hívő ember életében. 

Éljünk tehát az imádság hatalmas lehetőségével! Imádkozzunk és buzgón kérjünk, mert a világot 
alkotó, végtelen hatalmú és gazdagságú Istenhez szólhatunk, és tőle kérhetünk. Mert mindaz, aki kér, 
kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
 
 
 
 


