
 

 

 
 

 
(Lk 17,15) 

 

 Rogate, az imádság és imádkozás vasárnapja van. Imádkozz! A bencés szerzetesek kiegészítették – 

Imádkozz-dolgozz-olvass! – „Ora, labora, et lege!”. Évről-évre ezen a vasárnapon szembe kerülünk imádságos 

életünkkel: mikor, hogyan, miért és mennyit imádkozunk. Ezt mindenki maga tudja. Tudunk-e őszinték lenni 

mennyei Atyánkkal? Megvallani gyengeségünket, kimondani féltett vágyainkat, álmaink tárgyát?  

 Igénk a tíz leprás meggyógyításának történetéből való. A történet csattanójának első fázisa. A tízből az 

egyik, amikor észreveszi magán, hogy megszűnt testén a kegyetlen betegség, visszatér, és fennhangon 

dicsőíteni Istent.  

 Emlékeztek? – szoktam hangsúlyozni a 

dicsőítés fontosságát. Mi is a dicsőítés? „Mert tied az 

ország…”. A felismerése annak, hogy minden jó, 

minden tökéletes ajándék Istentől származik. Tudata 

annak, hogy ez számomra biztos, kételyek nélküli.  

 „Jézus, Mester könyörülj rajtunk!”. Tíz leprás, 

akik betegségük megállapítása óta kiközösítve, 

családjuktól megtagadva élik koldulva napjaikat, 

találkoznak Jézussal. A találkozás pillanatában már 

tudják, hogy Jézus az, akinek van hatalma betegségüket 

meggyógyítani, visszaadni emberi életüket a maga teljességében. 

 Bajban nagyon jó a kegyességi életünk. Szépen, kitartóan és alázatosan tudjuk a kapcsolatot ápolni 

Istennel, persze ez nem teljesen önzetlenül történik. Számítunk rá, és érdekes módon tisztában vagyunk azzal, 

hogy Ő az egyedüli lehetőségünk a túlélésre. Ilyen helyzetben hiszünk a csodában, a megmagyarázhatatlanban, 

amit máskor véletlennek vagy szerencsének nevezünk. Attól függően, hogy Jézus hogyan „működik” az 

érdekünkben, még elismerésünket is kifejezzük. Ideig-óráig, egy sóhajtásnyi, szalmalángnyi ideig még követjük 

is őt.  

 Tízből egynek az élete, azonban teljesen megváltozott. Annak samáriainak, aki visszament és leborult 

Jézus lába elé. Jézus szava is csalódott, a választott nép meggyógyult tagjai közül egyiknek sem jutott az 

eszébe? Egy hitetlen felismerte Jézusban az Istent? Igen. Még Ő is meg tudott lepődni, és valószínű, hogy a 

harmadik évezredben élő megtérők is tudnak neki meglepetést okozni. Soha sem az, aki szüntelen és 

fennhangon imádkozik, hanem az, aki az arcát és lényét elrejtve dadogja ki szíve fájdalmát és kérését. 

 Történetünk figyelmeztet a részletekre is. Bár kilenc meggyógyult, de csak a megtért tizedik kapja meg 

az elbocsátó áldást. Talán ezért is ennyire fontos a bencési tanítás napjainkban is, ugyanis olvasás nélkül a 

munka és az imádság csak egy szokványos gyakorlattá silányulhat. Az olvasás az, ami szellemünket képes 

frissen tartani, Isten igéjének tanulmányozása pedig a hitünkben erősíthet meg. Ennyire összetett az imádkozó 

élet, a mi emberi földi küzdelmünk. Tinódi Lantos Sebestyén, a reformáció korának „zenei sajtósa” énekében 

az ige alapján fogalmazza meg az imádsághoz való helyez hozzáállást: „Imádkozzatok és buzgón kérjetek!” – 

„Keressetek buzgón és megtaláltok!” – „Zörgessetek buzgón Isten ajtaján”. (EÉ 88) 

 Erősödjünk meg Isten ismeretében, hogy imádságainkban életünket képesek legyünk teljesen rábízni. 

Jakab Béla 



 

 
 

Aki nem imádkozik Istenhez, s nem hívja segítségül szükségében, az bizony nem tartja őt Istennek, nem adja 

meg neki isteni dicsőségét. 
Így imádkozzál! 1535 (Luther Válogatott Művei 5:37; ford.: Szita Szilvia) 

 

Ó, mily nagy dolog a kegyesek imádsága! Mily hatalmas dolog Isten előtt! Egy nyomorult ember beszél a 

mennybéli Felséggel; nem ijed meg tőle, sőt tudja, hogy Isten barátságosan rámosolyog Jézus Krisztusért. A 

szívnek és a lelkiismeretnek nem kell visszariadnia, méltatlansága miatt kétségeskednie, sem elrettennie, hanem 

bizonyosra veheti, hogy Isten már is meghallgatta, amit Krisztusba vetett hittel kértünk. Nekünk minden 

oltalmunk és védelmünk egyedül az imádságban van. Az emberi dolgokban mindent az imádság által intézünk 

el. Valóban senki sem hiszi, milyen erős és hatékony a mi imádságunk, hacsak meg nem tapasztalta. 

Így imádkozzál! 1535 (Magyar Luther Füzetek 6:23; ford.: Balikó Zoltán) 

 

 

 
 

Gáncs Aladár 

 

„Imádkozni azt jelenti, hogy Istenre tekintek, és hagyom, hogy ő énrám tekintsen” – vallotta Gerhard 
Tersteegen. Az idézett mondat is jelzi, hogy Tersteegen milyen mélyen ragadta meg az imádkozás jelentőségét. 
Az ismert énekszerző a 18. században élt. Gyakran használt és kedvelt éneke: „Itt az Isten köztünk…” (EÉ 280)  

 

Az imádság vasárnapján az ebből a Tersteegen-énekből vett idézetekhez kapcsolom mondanivalómat (az eredeti 
német szöveg alapján). 



 Tersteegen először az imádatra szólít fel. Talán sokan vannak, akik nem tudják, hogy mi az az imádat. Azt tudjuk, 
hogy van hálaadó, bűnvalló és kérő ima. De mindezeknél fontosabb az imádat. Az imádat lényege az, hogy nem Isten 
ajándékaiért adunk hálát, hanem érte, önmagáért, mert ő jó, kegyelmes, és bármit ad, az a javunkra van. 

Imádkozás közben minden hallgasson el bennünk. Ez meglepő. Nem azt mondja, hogy öntsük ki a szívünket, mondjuk el 
a kéréseinket. Mert gondoljuk meg, mi is lakik bennünk, és mit kell elnémítani: önteltség, önsajnálat, panasz, 
vádaskodás, kritika, zúgolódás… 

 Imádkozás közben bensőleg hajoljunk meg Isten előtt. Ha ez nincs, akkor csak szavakban közeledem, de a 
szívem távol van Istentől. Igazi ima, Istennel való igazi beszélgetés nincs benső meghajlás nélkül. A 46. zsoltár 11. verse 
ezt így mondja: „Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!” (Károli-fordítás) Ez az elismerés – a 
meghajlás! Isten nagyságának, szentségének, cselekedeteinek, vezetésének bizalommal való elfogadása. 

 Ha az imádkozásban megtapasztaltuk, átéltük a csendet, akkor nem érezzük csupán külsőségnek azt, amit 
énekünk német szövegének első versszakában olvasunk: lehunyt szemmel áldásos az imádkozás. Persze ezt nem, mint 
külsőséget ajánljuk, hanem azért, mert tudjuk, hogy a szemünkön keresztül jönnek hozzánk a világ hol csábító, hol ijesztő 
kísértései. Mennyire tapasztaljuk ezt a templomban, az istentiszteleten! Prédikáció vagy imádság közben késve bejön 
valaki, és eszembe jut mindaz, amit tudok róla… Vagy nézem a ruháját, a kalapját… 

 Ha engedjük, a környezetünk, a „világ” uralkodik rajtunk. Ima közben különösen nagy szükségünk van arra, amit 
a zsoltáros így fejez ki: „Szemem állandóan az Úrra néz…” (25,15a) Ez segít kizárni mindazt, ami Istentől el akar 
választani minket. 

 Befejezésül még annyit: imádkozni nemcsak Rogate vasárnapján, nemcsak istentiszteleten vagy otthon a 
csendes perceinkben lehet, hanem bármikor, bárhol. Munka közben, közlekedés közben is „beszélgethetünk” Istennel, 
elmondhatjuk neki gondolatainkat. Mert Isten mindenütt jelen van. Ha szólunk hozzá, ő meghallja. És jegyezzük meg azt 
is jól, hogy meg nem hallgatott imádság nincs. 

Forrás: Evangélikus Élet Magazin, 2007.19. szám 

 

 

 

 

 

    HHiittookkttaattááss – gyülekezeti: hétfő 17 óra 

                              – iskolai: órarendek szerint 

    BBiibblliiaaóórraa  –– szerda 10 óra.  

       AAnnyyáákk  NNaappjjaa  ––  aa  mmáájjuuss  1133--ii  iisstteennttiisszztteelleett  kkeerreettéébbeenn.. 
     

 
Adj békét a mi időnkben, 

Úristen téged kérünk. 
Hisz rajtad kívül más nincsen, 

Ki síkra szállna értünk, 
Egyedül te, örök Isten. 

Luther Márton (EÉ 291,1) 

 

 


