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vasárnap 
Ige: Mt 6,5-8 
5Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban 
és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek: 
megkapják jutalmukat. 6Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat be-
zárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, meg-
jutalmaz majd téged. 
7Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbe-
szédűségükért hallgattatnak meg. 8Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, 
mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. 
Mt 6,9-13 
9Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te ne-
ved, 10jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; 11min-
dennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 12és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbo-
csátunk az ellenünk vétkezőknek; 13és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; 
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

 
Bev: Az amerikai észak-déli polgárháború idején az északi hadsereg egyik fiatal katonája apját és 

bátyját is elvesztette a gettysburgi csatában. A katona úgy döntött, elmegy Washingtonba, hogy találkoz-
zon Lincoln elnökkel, és felmentést kérjen tőle a katonai szolgálat alól, hogy hazamehessen segíteni 
édesanyjának és húgának a tavaszi vetésben a farmon. 

A katona megkapta az eltávozást a katonaságtól, hogy elmenjen Washingtonba az elnökhöz, és be-
terjessze kérelmét. Odament a Fehér Ház főbejáratához, és az őrnek elmondta, hogy találkozni szeretne 
az elnökkel. 

A szolgálatot teljesítő őr, azt mondta neki: „Nem találkozhat az elnökkel, fiatalember! Nem tudja, 
hogy háború van? Az elnök nagyon elfoglalt! Menjen, fiam vissza a harcvonalba, ott a helye!” 

Így a fiatal katona visszafordult, és nagyon elkeseredve leült egy padra a parkban, nem messze a 
Fehér Háztól. Nem sok idő múlva odalépett hozzá egy kisfiú, és így szólt: „Katona, szomorúnak nézel ki! 
Mi a baj?” 

A katona ránézett a kisfiúra, és kiöntötte neki a szívét. Elmondta, hogy apja és bátyja elesett a hábo-
rúban, és hogy milyen kétségbeejtő a helyzet odahaza. Elmondta, hogy nincs, aki anyjának és húgának 
segíthetne a földmunkákban. A kisfiú végighallgatta, aztán így szólt: „Én segíthetek neked, katona”.  

Megfogta a katona kezét, és visszavezette a Fehér Ház főkapujához. Az őr nyilván nem vette észre, 
mert nem állította meg őket. Egyenesen az épület főbejáratához mentek, és besétáltak. Odabent tábor-
nokok és magas rangú tisztek mellett mentek el, és senki sem szól egy szót sem hozzájuk. A katona nem 
értette, miért nem próbálja senki megállítani őket? 

Végül odaértek az Ovális Irodához – ahol az elnök dolgozott – és a kisfiú még csak nem is kopogott 
az ajtón. Egyenesen besétált, és a katonát is vitte magával. Ott ült az íróasztalnál Abraham Lincoln és a 
külügyminisztere, és az asztalon kiterített csataterveket tanulmányozták. 

Az elnök ránézett a fiúra, aztán a katonára, és így szólt: „Szervusz, Todd. Bemutatsz a barátodnak?” 
És Todd Lincoln, az elnök fia, így szólt: „Apa, ennek a katonának beszélnie kell veled.” 
A katona előadta kérését az elnöknek, é ott azonnal megkapta a felmentést, amit szeretett volna. 
 
1. Kedves Testvérek! A Miatyánk volt talán az első imádság, amit annak idején megtanultam. Ezt az 

imádságot gyerekkorom óta már több ezer alkalommal mondta el. Úgy gondolom, hogy ezzel ti is így 
vagytok. Egyszerűen hozzánk nőtt az Úr Jézusnak ez az imádsága. 

Tudjuk jól, hogy Jézus ezt az imádságot azért mondta el, hogy ezzel példát adjon a tanítványainak és 
az őt hallgató sokaságnak arra, hogyan lehet imádkozni. Szándékosan nem azt mondtam, hogy hogyan 
kell imádkozni, mert az evangéliumokból egyértelműen kiderül az, hogy másként is lehet imádkozni. És 
Jézus maga is többféleképpen is imádkozott. Vagyis nemcsak ezt az egy imádságot mondta, hanem volt, 
amikor egy-egy Zsoltárt idézett, vagy éppen saját szavaival imádkozott. 
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Amikor azt mondja Jézus, hogy „Ti azért így imádkozzatok”, akkor ez az „így” szó azt jelenti, hogy ti 
ilyen lelkülettel imádkozzatok. Ilyen őszintén beszéljetek Istennek azokról a szükségekről, amik vannak, 
amiben Isten segítségét kéritek. 

Nézzük ezért most meg, hogyan imádkozzunk „így”! 
 
2. Az amerikai polgárháború idejéből elmondott történet számomra azért fontos, mert nagyon jól 

rámutat arra, hogy nekünk milyen Istenünk van. 
Nagyon sok embernek olyan tapasztalata van, hogy az apja megszólíthatatlan számára. Vagyis nem 

tudja megszólítani az apját. Miért állítom ezt? Miért is gondolom így? Ennek több oka is lehet. 
a) Sajnos szomorú tapasztalat az, hogy a gyerekek jelentős része nem teljes családban nő fel. A 

szülők elváltak egymástól és a gyerekek legtöbbször az anyánál vannak elhelyezve. Ebből 
persze az is következik, hogy a gyerekek ritkán találkoznak vele, és csak nagyon ritkán tud-
nak szólni az édesapjukhoz. És mivel ritkán találkoznak az édesapjukkal, és talán az édes-
anyjuk sem beszél róla mindig tisztelettel és szépen, ezért ezek a gyerekek nem tudnak 
őszintén beszélgetni az édesapjukkal. Az a néhány óra, vagy egy hétvége, amit együtt tölte-
nek vele, nem elég ahhoz, hogy kialakuljon az őszinteség légköre közöttük. 

b) A második probléma, amit látok, hogy az apukák nagyon gyakran igen elfoglaltak. Van is 
mostanában egy ilyen reklám a TV-ben, hogy az apukának nincs arra sem ideje, hogy meg-
nézze a hóembert, amit a kisfia épített. De erről az elfoglalt édesapáról énekelt Zorán is az 
„Üres bölcsőt ringat a Hold fénye” című dalában. A dal visszatérő refrénje így szól: Apa, mikor 
jössz? Fiam, mennem kell / Az élet csupa kötelesség / De sokat leszünk együtt még. 

 
Nem sorolom tovább a lehetséges okokat, melyek miatt a gyerekek nem tudnak az édesapjukkal be-

szélgetni. Ennek azonban sok negatív következménye van. És az egyik negatív következménye az, hogy 
ezek a gyerekek azt hiszik, hogy Istent, a mennyei Atyát, mennyei Apát ugyanilyen nehéz, vagy lehetetlen 
megszólítani. Mert Istennek sincs ideje arra, hogy velem foglalkozzon. Istennek is vannak fontosabb dol-
gai. Ott van az egész világ feletti uralkodás, biztosan nem ér rá meghallgatni az én imádságomat.  

Meg aztán olyan nehéz őszintének lenni – gondolják sokan, akiket már sok csalódás ért, akiket sok-
szor becsaptak. 

Tudjátok, tegnap éppen erről beszélgettem az egyik lányommal. Elmondta, hogy osztálytársai arról 
beszéltek, hogy milyen jó neki, hogy szereti őt az apja. Mennyire jó, hogy azok a középiskolás diákok ezt 
láthatják rajtam, hogy szeretem a lányomat. És bizony nagyon megérintett engem az, hogy ezek szerint 
közöttük is sokak életéből hiányzik az édesapjukkal való őszinte és szeretetteljes kapcsolat. 

 
Az Úr Jézus így kezdi az imádságot: „Mi Atyánk”. Ebben a megszólításban benne van a gyermek teljes 

őszintesége és bizalma. Jézus az imádságaiban úgy szólítja meg az Atya Istent, ahogyan a kisgyermekek 
szólították meg az édesapjukat. Olyan kedvesen, becézve. Mintha mi azt mondanánk: apuci, apukám, 
apácskám. Ezt az arám szót a magyar bibliafordítás is megőrizte több helyen. Így olvassuk: Abbá, Atyám! 

Hadd idézzem Pál apostol két levelét is ide: 
A Római levél 8,15-ben ezt olvassuk: Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, 

hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” 
A Galata levél 4,6-ban pedig ezt: Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szí-

vünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atyám!” 
Testvéreim! Hatalmas dolog ez, hogy a Mindenható Istent, a világ Teremtő Urát ilyen bizalommal és 

ilyen közvetlenül szólíthatjuk meg!  
 
3. A következő, amit megértettem, és amit el szeretnék mondani, hogy ez a történet Abraham Lin-

colnról és Todd Lincolnról rámutat arra, hogy Istennek milyen Fia van. Jézus olyan, aki kézen fog 
bennünket, és teljesen természetes módon bevezet bennünket a leghatalmasabb úr elé, a Mindenható 
Isten elé. Krisztus az a közbenjáró, aki megnyitja előttünk az utat, ami egyébként el lenne zárva előttünk. 

Sőt, azt mondja Pál, hogy többé már nem vagyunk szolgák, hanem fiak vagyunk mi is, ha hiszünk 
Jézusban. Istent úgy szólíthatjuk meg, mint szeretett gyermekei: közvetlenül és őszintén. 

Jézus ebben a közvetlenségben és őszinteségben nagyon fontos példát ad számunkra. Ez annak ide-
jén sem volt természetes minden családban. De természetes ez a közvetlenség az Isten családjában, 
ahova te is tartozol. Talán te sem tudtad így megszólítani az édesapádat, de Krisztus ezzel az imádsággal 
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új lehetőséget mutat fel nekünk, hogy bárki ilyen közvetlenséggel beszélhet Istennel, ahogyan Ő beszélt 
Vele, amikor imádkozott. 

 
4. Az Úr Jézus imádsága azzal folytatódik: „aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te ne-

ved”. Ez természetesen határozottan azt jelenti, hogy a közvetlenséggel és az őszinteséggel együtt mi-
lyen tisztelet illeti meg Istent. Istennel nem haverkodunk, hiszen Ő alkotott, formált bennünket. Ő az, 
Akinek számadással tartozunk kimondott szavainkért, cselekedeteinkért vagy éppen mulasztásainkért. 
Ezért megilleti Őt, az ég és föld Istenét, a legnagyobb tisztelet, nevének megszentelése, szentnek tartása. 

 
5. A következő mondatokban elmondott kérések egy-egy mondatban összefoglalják a hívő ember 

legfontosabb kéréseit, melyek általánosságban a földi életre és a mennyei örökkévalóságra vonatkoz-
nak. Illetve nemcsak általánosságban vannak benne kérések, hanem egészen konkrétan a földi életünkre 
vonatkozó legfontosabb kéréseket is összefoglalja Jézus. 

Csak egészen röviden szeretnék ezekről szólni most. 
Azt mondja: „10jöjjön el a te országod”. Ebben az Isten országa iránti vágy fejeződik ki. Amikor azt 

kívánjuk, hogy bárcsak a földi igazságtalanságok helyett az Úristen tökéletesen igazságos országa lenne 
itt, valósulna meg. Ez a mennyei ország olyan, sőt, még sokkal jobb annál, amit az ember csak kigondol-
hat. És vágyunk egy ilyen országban élni. 

„Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is” – folytatódik az imádság. Ebben 
a mondatban az fejeződik ki, hogy az imádkozó hívő ember teljesen elfogadja Isten akaratát, mert hiszi 
azt, hogy az Ő akarata nem önző, nem álságos, nem részrehajló. És ahogy ez az isteni akarat tökéletesen 
és maradéktalanul megvalósul a mennyben, úgy valósuljon meg ezen a földön is. 

„11mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” – ez a kérés az ember fizikai szükségleteire 
vonatkozik. Annyit kérünk, amennyi elegendő, amivel élni tudunk. Nem kérünk bőséget, gazdagságot, 
csak mindennapra elegendő szükségeset.  

A következő kérésekben a lelki szükségleteink betöltését kérjük Istentől: a bűneink, a vétkeink bo-
csánatát; a kísértések elkerülését, és a gonoszságoktól, a gonosz erőktől való megszabadulást. Mindeze-
kért pedig úgy könyörgünk, hogy mi már megbocsátottunk. Hiszen így fair. Nagyon nem lenne helyes, 
ha mi várnánk, sőt elvárnánk Istentől a bocsánatát, miközben mi haragtartóak vagyunk valakivel szem-
ben. 

Természetesen Isten bocsánatának nem feltétele, hogy az ember megbocsájtott-e a másiknak. Itt 
arról van szó, hogy akkor lehetünk igazi közösségben Istennel, ha mi is készek vagyunk megbocsátani 
másoknak. 

 
Ezen túlmenően, amikor a lelki szükségleteinkért imádkozunk, akkor ezzel együtt elismerjük azt, 

hogy önmagunkban nem vagyunk elég erősek, és nem tudunk ellenállni a gonosz csábításainak, kísérté-
seinek. Gyengék vagyunk a gonoszsággal szemben, ezért szükségünk van az Úr erejére és védelmére. 

Jézus hasonló módon fejezi be az imádságát, mint ahogy elkezdte. Isten dicséretével, nevének meg-
szentelésével kezdte, és ugyanígy a magasztalással és az istendicsérettel fejezi be az imádságot. Ez szá-
momra azt jelenti, hogy nem jó leragadni az imádságainkban a földi dolgoknál, a saját testi és lelki szük-
ségleteinknél. Mert az imádságnak elsősorban nem rólunk kell szólnia. Nem mi vagyunk a legfontosab-
bak, hanem mégiscsak az imáinknak Istent, az Urat kell dicsérnie és magasztalnia. 

Isten magasztalásával kezdjük az imádságot, és Isten magasztalásával fejezzük is be. Mert Isten az 
alfa és az ómega, a kezdet és a vég. 

 
6. Testvérek! Gyakran beleesik az ember abba a hibába, hogy azt hiszi: minél többet kéri ugyanazt a 

dolgot, és minél hosszabban mondja az imádságát, az annál hatásosabb és eredményesebb lesz. Annak 
idején, már az ókorban is így gondolkodtak sokan az imádság hosszúságáról. Ennek az van a hátterében, 
hogy azt remélték a pogányok, hogy a hosszú imádság jól kifárasztja az istenüket, és amikor végre bele-
fáradt az ember imádságába, akkor teljesíti a kérését. 

Urunk azonban nem ilyen. Őt nem lehet kifárasztani végtelen hosszú imádsággal. Ráadásul pontosan 
tudja azt, hogy mire van szükségünk, mielőtt még megszólalnánk. 

Az imádságra igazából nekünk van szükségünk, hogy az imádság által közösségben lehessünk a Min-
denható és Kegyelmes Istennel. Hogy tudjuk, megszólíthatjuk Őt, elmondhatunk Neki mindent, és Ő 
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meghallgat bennünket. Ahogyan a gyermek is szeret beszélgetni a szüleivel, és a szülő is szeret beszél-
getni gyermekével. Ezért fontos imádkozni. Ezért csodálatos lehetőség imádkozni mennyei Atyánkhoz. 
Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
 
Áldás: 
21Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és sze-

líden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. 22Legyetek az igének 
cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Jak 1,21-22 


