
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(1Thessz 5,17) 

  

 Karácsonyi film májusban?! Micsoda médiafogás? Ki kíváncsi egy ilyen témájú filmre, amikor 

virágoznak a fák, stb.? A többség azt válaszolná a kérdésre, hogy senki. Ellenben a több tucatnyi tévécsatornán 

„szörfözve” gyakran jutunk el arra a felismerésre, hogy nincs mit nézni, ezért megállunk a már említett filmnél, 

bármennyire is életidegen. A címe is hangzatos, Noel (francia eredetű szó, jelentése az Úr születése). Már 

láttam egy alkalommal. Mély tartalommal bíró alkotás, filmdráma. A szereposztás is említésre méltó, az örök 

ifjú Susan Sarandon és tragikus sorsú Robin Williams mellett több ismert színész is szerepel benne. A két 

említett színész egyik beszélgetésének a témája a fülemben és a gondolatomban ragadt. A kiugrott pap kérdezi: 

„Szokott imádkozni?”, a válasz: „Már régóta nem!” „Velem is ez a baj.” – vallja meg a pap. 

          Rólunk azt feltételezik, hogy a keresztények szoktak imádkozni, sőt ezt fokozva gondolják, hogy 

imádkozó életünk van? Meghatódva nézzük az interneten megszerkesztett fotókat, amiken aranyos gyermekek 

imádkoznak különféle helyeken, sőt az egyikre pontosan emlékszem, a kislány az ágy mellett térdelve 

imádkozik a kutyájával együtt. Megható, de mennyire reális?  

          A mi családunk mennyire „imádságos”? Tudjuk-e hogy házastársunk miként és miért imádkozik? 

Egyáltalán imádkozik? Gyermekeink tudnak-e imádkozni, megtanítottuk-e őket? A fotós képet használva 

„megszerkesztettük-e” a gyermekünk imádságos életét? Letérdel az ágy mellé, vagy az ágyban fekve kulcsolja 

össze a kezét? És tinédzserként hogyan éli meg a fiatalkori szerkesztett életét?  

 A mai bibliaórán Ági néni azt mondta, hogy unokái nagyon sok mindent megértenek a felnőttek 

világából. Azt is értik, amiről mi felnőttek virágnyelven beszélünk, mert ők a szívükkel értenek. A tinédzserek 

különös gondolkodása és viselkedése mögött ott van rejtetten szüleik vizsgálata. Nemcsak a határokat 

feszegetik, hanem keresik közben a számukra is megváltozott életükben a biztos pontot. A hiteles életet élő 

szülők megbecsült példái lesznek gyermekeik minden életszakaszában. 

          Szüntelenül imádkozzatok! – hívja fel a figyelmet Pál apostol. Ő Jézus példáját követte, aki mindig 

ápolta kapcsolatát az Atyával. Ott hagyta a tanítványokat, félrevonult és imádkozott. Emlékszünk, hogy az 

utolsó vacsora éjszakáján szinte könyörgött tanítványainak, hogy imádkozzanak? Miért imádkozzanak? – hogy 

kísértésbe ne essenek. (Lk 22,40) 



 Az imádkozó ember őrző, vigyázó állapotban éli napjait. Vigyáz nemcsak a családjára, a biztos 

egzisztenciára, hanem a lelkükre is. Tudja, hogy a gonosz bármikor támadhat, és bármit képes magával ragadni. 

Imádkozzatok! Értitek, hogy mekkora feladata van a keresztény embernek és családnak? Meg kell szerkeszteni 

életünket, hogy Jézus állandó lakótársunk legyen és nem csupán ritka vendég, vagy még rosszabb, távoli 

ismerős. 

 (Képzelt beszélgetés: 

 – Kedves Olvasó! Mikor imádkoztál utoljára olyan átadással, hogy érezted mennyei Atyánk közelségét? 

Mikor érezted azt, hogy szükséged van mások imádságára? Tényleg imádkoztál a másikért, amikor megígérted 

neki?  

 – Kedves Lelkész Úr! Könnyű ezeket leírni, mert ez a hivatása, foglalkozása. Isten embereként tudnia 

kell imádkozni! Milyen pap lenne az, aki nem tud imádkozni? 

 – Kedves Olvasó! Az imádságot meg lehet tanulni, úgy ahogyan megtanultuk azokat gyermekkorunkban, 

majd később a Miatyánkot. Igazi imádsággá akkor fognak válni, ha átérezzük a kimondott szavak, sorok súlyát. 

A lelkésznek is végig kell járnia ezt a folyamatot. 

 A hívő ember imádságos élete olyan, mint a hegymászóé. Van, amikor egy nap több métert halad fölfelé, 

és van olyan nap, amikor egy centit sem halad előre, sőt métereket csúszik vissza. Az előremászás és a 

visszacsúszás tarthatja életben kapcsolatunkat Istennel, de el is választhat tőle. Sajnos, a mi szánkba is adhatná 

a rendező az említett párbeszéd szavait: „Szokott imádkozni?” „ Már régóta nem!”) 

 Imádkozzunk együtt, egymásért! 

Jakab Béla 
 

Reményik Sándor 

 
 

Mikor a bűntől meggyötörten 

A lelkem terheket hordozott, 

Egyszer csak könnyebb lett a terhem, 

Valaki értem imádkozott. 

 

Valaki értem imádkozott. 

Talán apám, anyám régen? 

Talán más is, aki szeret, 

Jó barátom vagy testvérem. 

 

Én nem tudom, de áldom Istent, 

Ki nékem megváltást hozott, 

És azt, aki értem csak 

Egyszer is imádkozott. 

 
 
 

 

 
Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból 

a reformáció 500. évfordulójára 
Válogatta és szerkesztette dr. Reuss András 

 

Lásd, ha Krisztust elfogadod, mint neked örökbe szánt ajándékot, és ebben nem kételkedsz, 

akkor vagy keresztyén. Ez a hit vált meg téged bűntől, haláltól és pokoltól, ennek 

segítségével győzöl le mindent. Oh, nem lehet erről eleget beszélni, kár, hogy az ilyen prédikációkra nem hallgat a 

világ, még ha mindennap is hirdetik neki az evangéliumot. 
Mi az evangélium?, 1522 

(Luther Válogatott Művei 5:271. Ford.: Csepregi Zoltán) 

 



Ügyelj arra, hogy Krisztusból ne csinálj Mózest, sem pedig az Evangéliumból törvényt és tanító könyvet, ahogyan 

Szent Jeromos és mások előszói tették. Mert az Evangélium nem vár tőlünk cselekedeteket, sőt szinte kárhoztatja 

azokat. Egyedül a Krisztusban való hitre serkent, aki értünk legyőzte a bűnt, a halált és a poklot, hogy ne magunk, 

hanem az ő cselekedetei, halála és szenvedései által legyünk jámborak, elevenek és szent életűek, s halálát és 

győzelmét úgy viseljük, mintha a magunk cselekedetei volnának. 
Előszó az Újtestamentumhoz, 1522  

(Luther Válogatott Művei 5:289. Ford.: Szita Szilvia) 

 

 

 
 

     Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

    Iskolai hitoktatás – az órarendek szerint. 

    Szerda 10 óra – bibliaóra. 

    Szerda 10 óra – baba-mama kör Anettel. 

    

 
 

 
 

 

Te oszlatod el szereteted világosságával a bűn éjszakáját. 

Ébressz fel ezen az új napon minket is bűneinkből,  

öltöztess fel igazságodba, oltalmazz hatalmaddal, erősíts a hitben és a jó cselekvésében,  

hogy neked tetsző legyen életünk, minden tervünk és cselekedetünk.  

Vezess minket életünk minden napján, hogy eljussunk örök országodba,  

amelynek nincs estéje, sem éjszakája,  

mert te vagy örök napja és világossága. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – imádságok) 

 

 

 

 
(Zsolt 66,20) 

 

 

 

 

 
 

 

 


