
IMÁDKOZZUNK!

Ezzel az egyszerü felhivással szokta a lelkész a gyülekezetet 
felszólitani imádságra.- Rogate! Könyörögjetek, imádkozzatok! 
Ezzel az egyszerü felszólitással fordul felénk a mostani va- 
sárnap. Még teológus koromban történt, hogy egyszer egy idő
sebb lelkipásztor, a jövőmről beszélgetve ezt a tanácsot ad
ta: "Fiatal barátom, ha majd kifogysz minden témádból egyszer, 
akkor beszélj az imádságról, mert az imádságról beszélni a 
legkönnyebb, arról mindig tudunk valamit mondani, ami az embe
reket érdekli." Sokszor eszembe jutott már "jó" tanácsa és 
szégyeltem magam miatta.
Luther igy ir: "Az imádkozás mindennél nehezebb, ezért is olyan 
ritka. Bizony igen nagy dolog Istennel beszélgetni. Már az 
is nagy dolog,hogy Ő szóbaáll velünk, de ez talán még nagyobb. 
Feltartóztat és visszarettent bennünket ugyanis,ha gyengesé
günkre és méltatlanságunkra gondolunk: kicsoda vagyok én,hogy 
a felséges Istenhez szememet, sőt kezemet felemelem,
Hozzá, Kit angyalok állanak körül, s Kinek egy intésére az 
egész világ megremeg?Elébe léphetek-e én, a szegény ember, 
mondhatom-e, Uram ezt és ezt akarom, kérlek, add meg nekem?... 
Ezért épen nem csodálni való, ha valaki, aki imádkozik, re
megni kezd és megfutamodik. A hit azonban Isten könyörületes- 
ségére és igéjére bizza magát és győz."
Kinek van igaza? Luthernek,vagy a fentemlitett rutinos lelk 
készhek? Mind a kettőnek! Mert valóban, az imádságról be- 
szélni a legkönnyebb, de valóban imádkozni mindennél nehezebb. 
Erre a nehéz mesterségre tanitja meg a tanitványokat Krisztus. 
Rogate vasárnapján Isten minket imádkozni akar tanitani, nem 
beszélgetni, vagy elmélkedni az imádkozásról.
Mint annyi mást, Isten iskolájában az imádságot is naponként 
tanulnunk kell. Ezt az iskolátn nem lehet kijárni, nem kapunk 
végbizonyitványt, nem leszünk okleveles keresztyénekké, mi 
csak mindig tanulók vagyunk. Nála, az igeolvasás, a hit harca, 
a szolgálat, a várakozás, az imádság tekintetében. Bizony ez 
nem szégyen, a legnagyobbak és a legkisebbek egyaránt tanulók.



maradnak életük végéig. Csak meg ne unjuk ezt az iskolát! M 
Mert abba is lehet hagyni és el is lehet felejteni a tantár
gyakat...
Mi az imádság?
1. Nagy kiváltság . Jézus nevében Atyának szólithatom Istent:
" a fiuság lelkét kaptátok, Aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám!"
- olvassuk Róm 8,15-ben.
2. Nagy lehetőség. Nem véges erőmmel, kell számolnom csupán, 
hanem Isten végtelen erejével. Kierkegaard ezt irta:"Az ar
chimedesi pont, ahonnan a világot sarkaiból kimozditani le- 
het, az imádkozó ember belső szobája."
3. Nagy kitárulkozás. Zsolt 62,9-ben ezt olvassuk:"Öntsé
tek ki előtte sziveteket!" Nem kell magamba fojtanom örömö
met, bánatomat. Van, aki megért - ez pedig nagyszerü tudat, 
mert mi a lelkünk melyén teljesen egyedül, érezzük magunkat.
4. Nagy kötelesség. Nemcsak lehet,  szabad, de kell is 
imádkoznunk. Isten akarja, hogy gyermekei beszéljenek vele. 
Milyen fajta imádság lehetséges? Négyet emlitek:
1. Kérő imádság. A legtermészetesebb, a legemberibb. Abból 
adódik, hogy nem teljesen befejezett, egész az elegünk. Még 
tökéletlen. Hiányunk van. Ezért kérünk. A Miatyánk is jelleg
zetesen kérő imádság, azért tudja mindenki könnyen elimádk 
kozni. Kéréseinket az Atya, mint bölcs szülő, aki jobban 
látja, mire van gyermekének igazán szüksége, mint maga a 
gyermek,- belátása szerint teljesiti. Kenyérért és Lélekért 
könyörgünk.
2.Bünvalló imádság. Lehetetlen a szent Isten elé járulni 
enélkül. A bünbocsánat reményében vallom meg büneimet előtte.
3.Hálaadó imádság. Vétkes, kapkodó, feledékenységünk ellen
téte. Mindig szerepeljen imádságunkban hálaadás, hiszen min
dig van miért és mindig több a hálátadni valónk, mint amiért 
panaszkodhatunk.
4.Dicsőitő imádság. Független személyemtől. Istent önmagáért 
dicsőitem. Ma, igen ritka. Gyakorolnunk kellen e!
Mikor imádkozzunk? Reggel, délben, este? Pál azt tanácsol
ja: " Szüntelenül", vagyis rendszeresen! Ne maradjon ki egyet
len nap sem, rendszeres imádságunkból. Luther mondja:" Két 
eredményes fegyverünk van: az ige és az imádság." A kettő 
közül az egyik folyjon Isten és ember között való örökös beszól-
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getés gyanánt. Vagy ugy, hogy Ő beszél velünk, s akkor mi 
csöndben ráfigyelünk, vagy pedig ugy, hogy Ő hallgat minket, 
amikor Vele beszélünk és amikor kérjük, amire szükségünk van 
igy tehát szivünk állandóan Istenre irányuljon,igéjét tartsa 
és szünet nélküli sóv rgással örökös Miatyánkot imádkozzék. 
Rendszer s imaélet nélkül lassanként egyáltalán nem imádko
zunk!
Hol imádkozzunk? Jézus azt mondja a belső szobánkban.
Kinek van ma külön szobája az imádkozásra? Legyen egy helyed,
- ezt kivánja Jézus-, ahol naponta egyedül lehetsz Istennel. 
Lehet ez a konyhában, a szoba egy sarkában, az ágyadban-, , 
mindegy: ahol egyedül lehetsz Isteneddel.
Hogyan imádkozzunk? Röviden, vagy hosszan? Csendben, vagy 
hangosan? egyedül, vagy közösen? Térdenállva, vagy asztalra 
borulva? Mindegy! Természetesen!
Azt figyeltem meg a Szentirásban, hogy az aktivitás a cselek
vés legerősebb emberei mindig egyuttal imádkozok is voltak 
Ábrahám, Mózes, Dávid, Illés, Sámuel, Dániel. - Nem kell 
félni, hogy az aktivitástól elvon bennünket az imádság, sőt 
épen ellenkezőleg, erőt ad az aktivitásra, az imádság nem 
azt jelenti, hogy valami misztikus elvezette ringatom magam, 
pihenek, vagy épen visszavonulok az élet küzdelmétől. Nem.
Az imádságban fontos, egész életünkre kiható döntések
történnek. Az a negyedóra, amelyben mi egyedül vagyunk Isten
nel, minden nap fontosabb, mint a napunk hátralevő része, 
mert az imádságban kapunk napiparancsot egesz napra. Amilyen
az imádságunk, olyan lesz az egész napi munkánk is. Ha zavart,
nyugtalan, kapkodó az imádságom reggel, egész nap ilyen a 
munkám, tanulásom is. Sietünk, friss, lendületes, uj életünk 
titka lehet az imádság
Ez volt Dániel titka / Dán. 6,lo./ és ez lehet a miénk is.
Ne beszéljünk róla, hanem imá-dkozzunk! Imádkozzatok! !

Hafenscher Károly


