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"NEM TUDOK IMÁDKOZNI!"

AZ IMÁDKOZÁSRÓL
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és imádkozni akaróknak szóló tanácsok
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ELŐSZÓ
Rendkívüli könyv ez kétféle értelemben is, amit Evangélikus Egyházunk most közread.
Először is rendkívüli a tartalom, eltér a megszokott imádságos
könyvektől. Vívódóknak, kétkedőknek, keresőknek, bizonytalankodóknak szól, akik valamilyen ok miatt nem tudnak imádkozni.
A szerző szándéka aláhúzza azt a bibliai igazságot, hogy sohasem
vagyunk készen a keresztyén életben, nem mondhatjuk el, hogy tökéletesek vagyunk, mindnyájunkat elér a kétség, a bizalmatlanság. Viszont minden nap újra kezdhetjük a harcot önmagunkkal, naponta
újra és újra odafordulhatunk Isten igéjéhez. Nem kell szégyellni a
vívódást, a keresést, a kérdéseket! Olyan Istenünk van, aki Jézus
Krisztusban közeljött az emberhez, aki magához hív mindnyájunkat,
azokat is, akik megfáradtak és meg vannak terhelve.
Rendkívülivé teszi a könyvet másodszor a szerzője is. Az 1961-ben
írott sorok most kerülnek kiadásra először magyarul egy korábbi német
kiadás után. Ordass püspök élettörténete szorosan kapcsolódott századunk társadalmi és egyházi változásaihoz. Hamis vádakkal ítélték
börtönre, majd rehabilitálták, visszakerült püspöki tisztébe, majd újra
félre kellett állnia.
Ez a könyv arról tanúskodik, hogy szerzője egyházvezetői tisztségében vagy csöndes magányában, félreállított emberként is imádhoeá
életet élt. Tapasztalatai és tanácsai, igemagyarázata és biztatásai
szolgálják az evangélium terjedését, kérdéseink, kétségeink megválaszolását, hogy tudjunk imádkozni.

Dr. Harmati Béla
püspök
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E KÖNYVECSKE

KELETKEZÉSÉRŐL

Gyermek-imádságom
nekem is volt. Külön gazdagságomnak
érzem, hogy a gyermekkori imádságot haló porukban is áldott
szüleimtől kaptam. Aligha hagyhattak volna rám értékesebb őrökséget.
Ők tanítottak meg arra is, hogy minden ünnepen és vasárnapon
a templomban van a helyem.
Később, egyházi iskola egyházi internátusában - érthető - minden reggel és minden este rövid áhítaton vettem részt összes társaimmal.
Ez folytatódott természetesen a teológiai főiskolán, azonban azzal a mindenképpen lényeges változással, hogy igen bölcs Otthonvezető-tanárunk az áhítatok megtartását sorban ránk, a hallgatókra
bizta és nem szűnt meg serkenteni, hogy magunk is írjunk az
áhítatokon alkalmazható imádságokat. Azért tekintem ezt lényeges
változásnak, mert eddig a "Mi Atyánk" -on kívül leginkább mások
által írt imádságokkal éltem.
A lelkészi szolgálat gyakorlatában állva, nem sokáig tartott, amig
az istentiszteleteken természetesen szereplő - és kötelező - úgynevezett kötött-szövegű
imádságok mellett hamarosan magam is írtam az igehirdetés utáni szószéki imádságokat. Csak kisméretű
túlzás van a szavam ban, amikor most azt mondom, hogy ahány
igehirdetésemet írásban pontosan és teljesen ki tudtam dolgozni,
annyi igehirdetés utáni írott imádságom is van. S ez semmiképpen
sem kevés. Ezek vagy teljesen önállóan írott imádságok, vagy az
egyház múlt jának imádság-kincseiből
az igehirdetéshez simuló, reá
válaszoló alkalmi imádságok átdolgozása.
Általában máig is az a nézetem, hogy működése
befejezésekor
minden lelkésznek kellene egy kűlőn imádság-gyűjteményének
len, nie és a gyűjtemény nagyobb részének az ő lelkéből kibuggyant
imádságok ból kellene állnia.
Lelkészi szolgálatom idején imádkozó életem - természetesen nemcsak ezekből a templomi, vagy más egyházi szertartások alkalmára írott, vagy gyűjtőtt imádságokból és azok elmondásából állott.
Reggelenként és esténként családommal, vagy - később - mun7

katársaimmal tartottam áhítatot, vagy pedig magamban. Ezekben
az egyházért és a másokért való imádság foglalta el az uralkodó
helyet. Ezekből az imádságokból - most is azt mondhatnám megint: "természetesen" - írásban nincs meg egy sem, mert soha nem
is foglaltam ezeket írásba. Élőszóval mondott (néha meg éppen csak
a lelkemen szótlanul átengedett) imádságok voltak ezek.
Ugyanígy nem öltöttek írásbeli alakot azok az imádságok sem,
amelyeket betegekkel együtt mondottam el csöndes otthonok, vagy
kórházak betegágya mellett.
Budapest-kelenföldi
lelkészkedésem
idején Luther-Szövetségünk ismételten rendezett a gyülekezet tagjai részére úgynevezett
"szabad-egyetemi"
előadásokat. Egyik esztendőben az előadások
tárgyai között szerepelt az "imádság" kérdése. A fölkért előadónak
- aki ezt a szolgálatot el is vállalta - közben leküzdhetetlen akadálya
támadt. Az előadást végül is nekem kellett megtartanom. Az előadás után többen is kértek, valamiképpen
jelentessem meg azt
nyomtatásban.
A kívánság elől kitértem.
Először is, mert nem tudtam eldönteni vagy megítélni, hogy e
kívánság kifejezésében mennyi az udvariasság és mennyi a valóban
fennálló lelki szükséglet kifejezése.
Azután meg igen fogyatékosnak éreztem előadásomat. Hiszen
nem állt elég idő a rendelkezésemre,
hogy teljes körültekintéssel
dolgozzam ki mondanivalómat.
Egy - az imádságról szóló - tanulmánnyal
szemben rengeteg
igényt lehet támasztani. Az imádság vallás-történeti
múlt jának
ismertetését. Összeegyeztethetőségét
vagy összeegyeztethetetlenségét a természeti törvényekkel. A különböző bölcseleti rendszerekhez való viszonyát. A lélektannal való egybevetését. És még sok
más olyan vonatkozásának megtárgyalását lehet tőle várni, amire
képességeim hiánya miatt vállalkozni nem tudtam.
Gyakorlati akadályt is láttam abban, hogy azokban az időkben
már meglehetősen sok állami rendelkezés akadályát is le kellett
volna küzdeni ahhoz, hogy nyomtatásban az ember megjelentessen
valamit.
'
A türelmetlen sürgető ket ezekre az akadályokra való hivatkozá8

som nem elégítette ki. De jó szívvel el tudják fogadni azt az érvelésemet, hogy egy imádságos könyvet szándékozom Írni és annak
bevezetéseként szeretnék valami ilyesfélét használni, mint ez az
előadás volt.
Az imádságoskönyv írásába bele is kezdtem. Egészen kiadós
anyagom egybe is gyűlt. Azonban az idők borzasztóan megnehezedtek. Akkoriban a második világháború már a végkifejlethez
közeledett és magával hozta ránk igen súlyos következményeit. Az
ország csatatérré változott. Budapest pedig hosszú ostromot szenvedett. Könyvkiadásról szó sem lehetett. De nem voltak alkalmasak
ezek az idők arra sem, hogy a könyv kiegészítő és befejező munkálatait elvégezzem.
Bármilyen tekintélyes volt is a gyűiteményem,
mégis csonka
maradt.
Azután évek folytak el. ..
Később - kényszerű félrevonulásom esztendei ben - gondolatom
vissza-visszatért az imádságoskönyv kérdéséhez. Bár befejezéséhez
bőségesen lett volna időm, bénított az a tudat, hogy a könyv megjelentetésére semmi reménység nincsen. Ehhez járult még több más
ok is, amely miatt nem tudtam magamat elhatározni a megkezdett
munka befejezésére.
Az egyik főok az volt, hogy az addigi anyag áttekintésekor semmiképpen sem voltam azzal megelégedve. Több évi távolság lehetővé tette számomra, hogy tárgyilagosan ítélj em meg azt, amit
addig megírtam.
Egy másik okom az volt, hogy sokszor nyílt alkalmam meglátni:
mi sorsra jutnak legtöbb esetben az imádságos könyvek. Lehetőleg
szép kiállításban és díszes kötéssel ellátva alkalmasaknak ítélik őket
arra, hogy az emberek konfirmandusokat ajándékozzanak meg velűk, de a megajándékozottak alig-alig használják őket. Nem kivántam az ilyen sorsú könyvek számát a magam részéről szaporítani.
A tervezett imádságoskönyv anyaga tehát - amint azt már mondtam is - nem készűlt el teljesen.
Valami azonban mégiscsak történt.
Egyrészt bennem történt valami.
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A magam élete számára az a nagyon fontos dolog történt, hogy
Megváltó Uram elmélyít ette imádságos életemet.
Még jobban kezdtem megbecsülni a keresztyén múlt írásban
főllelhető imádság-kincseit
es magam is elég szorgalmasan Írtam
imádságokat. Most már nem azzal a céllal, hogy könyv legyen
belőlük. Célom egészen gyakorlati volt: ha lehet, elégítsenek ki
ezek az imádságok valóban fennálló napi-szükségletet.
Ettől fogva gyermek születésekor, esküvőkor, vagy halálhírek
esetén nem levelet Írtam azoknak, akiket az öröm, vagy a gyász
közvetlenül érintette, hanem helyzetüknek megfelelő imádságot
vittem, vagy küldtem nekik. Magánházaknál vagy kórházban betegen fekvő testvéreknek is erősitésül imádságokat vittem. Másként
megpróbált embereknek is. Örömmel állapíthattam meg, hogy sorsuk nem az imádságoskönyv sorsa lett. Valóban használták őket.
Sokan.
Láttam közben azt is, hogy valami történik más emberek lelkében is. Tudomásul kellett vennem, milyen sok ember viaskodik az
imádkozás kérdésével. Isten különös és csodás sorsintézését láttam
meg ebben. Minél inkább nehezedtek meg az idők az emberek
fölött, annál inkább elevenedett meg bennük a vágy az imádkozó
élet után.
Sokan sok tisztázatlan kérdéssel, tapogatózás sal fordultak hozzám. Lelkészeink közül is többen. S tőlük tudtam meg, hogy lelkipásztori beszélgetések során ők is minduntalan találkoznak az
imádság kérdésével.
Így érlelődött meg bennem lassan-lassan az a fölfogás, hogy ma
az emberek közül sokaknak nem megírt kész imádságokat tartalmazó imádságoskönyvet kell kézbeadnunk kalauzolás céljából, hanem
magáról az imádkozásról kell velük beszélnünk. Lehetőleg sorban
elő kell venni ezzel kapcsolatos kérdéseiket, fölbátorítani őket és
esetleges nehézségeikből kisegíteni őket.
Ilyen úton egyszerre csak a régi ösvényen találtam magamat:
tanulmányt kell írni az imádságról, az imádkozás ról. De megmaradt bennem az ellenkezés ezzel a gondolattal szemben. Tanulmányt írjak valamely folyóirat számára, amely alig hozzáférhető?
Szép kövérre hizlalt könyvet iriak-e, tudományoskodó ízzel, ame10

lyet néhány szakember esetleg átlapoz és még kevesebb talán el is
olvas? Nem célravezető!
Hiszen én az imádság utáni szomjúsággal találkoztam, nem pedig
tudás vággyal. Én egyszerű gondolkozású emberek részéről hallottam minduntalan ezt a szükséget, nem teológiai tanulmányokban
jártas és előképzettséggel
bíró emberek részéről! Amit mondani
akarok, azt a tudomány nyelvében és módszereiben járatlan, egyszerű embernek is meg kell érteniök l

*
Ilyen megfontolások
tani alakját.

után öltötte magára ez a könyvecske a mos-

*
Ha egy mondatban meg kellene most határoznom e kis írás
jelleget, akkor talán legjobb lenne azt mondanom:
Tanácsadás imádkozóknak és olyan embereknek, akik szeretnének imádkozó életre jutni.
Ezt már a kőnyvecske gyakorlati keletkezésének a módja miatt is
így mondom. Egyes darabjai ugyanis úgy jöttek létre, hogy egyesek
levélben kértek tőlem tanácsot. Valahol megakadtak. Levelükben
elő adták kérdésüket.
Válaszom nem a szokott levél volt, hanem
kőrülbelül ilyenforma választ küldtem, amilyen most itt olvasható.
Más kérdések esetleg betegágy mellett imádságos együttlétben,
utcai beszélgetésekben
vetődtek föl, vagy magam birkózgattam
velük.
Magáról a kőnyv anyagáról, tartalmáról nem kivánok hosszabb
fejtegetésbe bocsátkozni. Kérésem az Olvasóhoz ennyi: nagyon
szeretném, ha az egészet elolvasná. Lassan. Darabonként.
Esetleg
egy nap csak egy darabot. S aztán se tegye félre végérvényesen,
mint amellyel végzett. Alkalmilag lapozzon rá arra, ami éppen
foglalkoztatja. Mert imádkozó életünk során mindig újra meg újra
felvetődnek bizonyos kérdéseink.
Tárgymutató készítését fölöslegesnek ítéltem. Talán nagyzolásnak is tűnnek. Azt hiszem, az egyes szakaszok elé írt jegyzetek és
a tartalomjegyzék
címei alapján mindenki könnyen megtalálhatja
azt a részt, amelyre éppen szüksége van.
II

Az imádsággal kapcsolatos tanácsokat tartalmazó kis könyvet
csöndes imádsággal bocsátom útjára. Arra kérem Istent, ezekre a
betűkre, amelyeknek leírására Ő adott parancsot nekem, árassza rá
Szentlelkét. Hadd válaszolhassanak itt is, ott is valakinek, aki a
tanácsot keresi.
Budapest,

1961.

május

28.

Szentháromság-ünnepén.
Ordass Lajos
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I.
Az imádkozásról általában

Az .imádkozásról
aligha lehet kimerítően szólni. Jóegynéhány
szempontot szeretnék szóvátenni, de nem formálok igényt a teljességre.
Azért beszélek, mert imádkozó életemet boldog életnek vallom.
Szeretném ennek a boldogságomnak a melegét - amennyire lehet
- másoknak is átadni.
Először csak nagy általánosságban szólok. Arról, mit jelentett a
magam imádságos élete számára az evangéliomokból imádkozva
megjelenő Jézus Krisztus Uram példája. Arról is szólok, mit jelentett az Ő számára az imádság, hogyan szólt hozzá mennyei Atyja
és Ő miként válaszolt. Akihez az imádság száll, Atyánk, és ezért
bizalommal szólhatunk hozzá.
Jézus beszédes példáján és az én rábeszélő szavamon kívül még
rengeteg ember szerető tanácsa is hívogat téged az imádkozó életre.
Ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak az alább fölsorolt kis írások:

I.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Az imádkozásról.
Mi az imádság?
Isten beszél hozzánk.
Mi beszélünk Istenhez.
Isten - Atyánk.
Atyámmal bizalom köt össze.
Az imádkozók nagy serege.
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1. AZ IMÁDKOZÁSRÓL
Jézus azokban a napokban kiment
a hegyre imádkozni. És az éjszakát
Istenhez való imádkozásban töltötte.
(LUKÁCS 6 : 12.)

Az imádkozásról szeretnék veled beszélni, mert érdeklődtél.
Talán természetesnek tartanád, ha most arról kezdenék beszélni,
milyen messze kell a múltba visszamennünk, ha az imádság eredetét ki akarjuk kutatni. Mert tény: ameddig a történelem betekintést
enged az emberiség múltjába, ott mindenütt találkozunk az imádkozással. Talán az is érdekelne, ha megpróbálnám elsorolni azokat
a találgatásokat, amelyekkel tudósok válaszoltak erre a kérdésre:
miért is imádkoztak az emberek minden időben?
De nem ezekkel kezdem.
Ehelyett inkább megvallok neked valamit, amit - úgy lehet amúgy is tudsz.
Én mindazok között, akik e földön éltek és máig is élnek, legjobban Jézus Krisztust szeretem. Őt, aki ellen rengeteg ember hadakozott már - (meggyőződésem szerint eredménytelenül) - Őt, akit
igen sokan tisztelettel csodáltak, Őt, akit igen sok ember Isten
Fiaként imád. Ez utóbbiak kőzé tartozom magam is. Egyetlen hű
Megváltómnak, Mindenemnek vallom Őt.
Legdrágább könyvem: a Bibliám írja róla azt az idézetet, amelyet
a lap elejére fölírtam. Közlése félreérthetetlen: Jézus imádkozott.
Ha az evangéliomok írásából elég keveset tudok is meg arról, hogy
mit imádkozott Jézus, azt mégis teljes bizonyossággal megtudom:
sokat, sokszor imádkozott. Talán nem is ió ezt így mondanom, mert
így könnyen az a nézet támadhat, hogy Ő sok minden más mellett
többek közőtt még imádkozott is. Pedig másról van szó. Jézus
számára az imádság nem a vallásos élethez tartozó kegyes szokás
volt, hanem ez volt életének a szíve. Az imádságból élt. Tanításainak a változó divatokkal győzelmes en megbirkózó igazságát, szeretetének a mélységét, élete tiszta szépségét, páratlan hősiességet,
egyszerűen képtelenek lennénk megérteni - imádkozó élete nélkül.
így mon dom csöndesen:
15

Azért imádkozom, mert ezt nála láttam. Az Ő példája indított
engem imádkozó élet-útra.
Ezért e soraim célja semmiképpen sem az, hogy érvelésekkel
hassak rád és rábírjalak téged is az imádkozásra. Ehhez amúgy is
erőtelen volnék.
Inkább arra kérlek: Nézd meg Őt így, amint a mai bibliai idézet
állítja Őt a tekinteted elé. És a továbbiakban is forgasd meg szivedben a bibliai tanítást az imádkozásról - főként Jézus tanítását és
példáját.
Azt hiszem, ha az imádság iránt kifejezett érdeklődésed kiváncsiságnál több volt, akkor Ő neked is megadja, amit nekem megadott:
az imádkozó életet.
Én áldom Őt ezért.
2. MI AZ IMÁDSÁG?
Mindnyájan egyek legyenek, amint
Te énbennem, Atyám és én Tebenned.
Hogy ők is egyek legyenek mibennünk.
(JÁNOS 17 : 21.)

Ha ezt a kérdésünket nyilvánosan vetnők fel, akkor még az olyan
emberek részéről is, akik szoktak imádkozni, sokféle és nagyon
változatos választ kapnánk. Azoktól pedig, akik nem élnek imádsággal, hanem csak hallomásból tudnak róla, vagy éppen ellene
vannak, alighanem olyan válaszok érkeznének, amelyek szándékosan fölbolygathatnának minket, vagy zavart keltenének bennünk.
Ezért nyilván fönnáll annak a szükségessége, hogy megkíséreljük
a magunk számára világosan meghatározni és alapvonásaiban meglátni az imádság lényegét.
Ha első megszólalásomban az imádkozásra vonatkozó legfőbb
érvemet - vagy tanácsomat - ilyenféleképpen foglaltam össze: azért
imádkozzunk, mert Urunk a Jézus Krisztus egész életének a középpontjában az imádságot látjuk, akkor most is azt indítványozom:
az imádságra vonatkozó kérdésünkre is Őnála keressük meg a feleletet.
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Amikor Jézus Krisztus, Isten Fia a mennyből engedelmesen
idejött a földre, a lázongó bűnnek ebbe a világába, a bűn rabjai
közé, hogy Isten szeretetével megváltson minket szolgaságunkból,
akkor magával hozta az Atyával való összetartó kapocsként az
imádságot. Kapcsolatát az Atyával mindig gondosan ápolta. Ezen
az úton látta mindig napnál világosabban az Atya akaratát és
ugyanezen az úton beszélt az Atyával önmagáról, munkájáról, küzdelmeiről. Imádsága kötötte össze elszakíthatatlanul az Atyával
egész földi, megváltói munkája alatt. Jézus számára az imádkozásban nem az volt a fontos, hogy annak nyomán valamit kapjon.
Számára az Atyával való együttlét volt a fontos, amelyben egymással beszélhettek.
Jézus evangéliom-hirdetésének a szíve ez volt: az Ő Atyja a mi
Atyánk is. Mi is ugyanannak az Istennek a gyermekei vagyunk,
akinek Ő a Fia. És az Atya megbízásából földi tartózkodásunk és
küzdelmeink idejére nekünk is megadta az imádságot, hogy mi is
mindig együtt lehessünk Atyánkkal. Ezért áll az imádkozás a keresztyén ember lelki életének a középpontjában.
Mondjam még ennél is egyszerűbben?
Én, az ember, olyan gyermek vagyok, akit rendeltetés em az
otthonomból más országba, más földrészre vezet. Amikor hazulról
elindulok, Atyámtól fölhatalmazást kapok arra, hogy otthonommal
levelezés útján tarthatom fönt kapcsolatomat. Írhatok is, választ is
várhatok.
Ezzel egyben annak a nézetemnek is kifejezést adtam, hogy
imádkozni nem kell, hanem szabad.
3. ISTEN

BESZÉL HOZZÁNK
Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád!
(1. SÁMUEL 3 : 9.)

Az imádságról a kívülálló ember azt hallja, hogy az imádkozó
ember egyoldalú magánbeszélgetést folytat. Ezért furcsán vélekedik róla. De még az imádkozó ember is sokszor nem jut tovább
I7

ennél a fölfogásnál és ennek megfelelően alakul az imádkozása is.
Pedig az imádkozásban ketten szólalnak meg. Isten és az ember.
Ebben a kétoldalú társalgásban mindig Isten a kezdeményező.
Keresi az embert és fölhatalmazza, hogy szóljon hozzá. Ha azután
az imádságunkban mi is megszólalunk, akkor ez már csak válaszadás a minket megszólító Istennek.
Annyi erővel szeretném ma elmondani, amennyivel ez csak lehetséges: az imádkozásban sokkal-sokkal fontosabb az, hogy Isten
beszél hozzánk, mint az, hogy mi beszélünk hozzá. Amit Ő mond,
az vigasztalóbb annál, amit mi tudunk mondani. Ezért nekünk igen
nagy gonddal alkalmat kell nyújtanunk Istennek arra, hogy szólhasson hozzánk. Ez az alkalom - az elmélyült, belső, lelki csöndesség.
Hogyan szól hozzánk Isten?
Erre a kérdésre a legegyszerübb válaszom ez: Isten a Bibliából
adhatja tudomásunkra akaratát. Ezt számtalan ember elmondta
már a múltban és máig is sokan vallomást tehetnek erről. El tudják
mondani, hogy biblia-olvasásuk közben Isten egészen személyesen
szólította meg őket. Éppen ezért, amikor imádkozni készülünk,
sohase hiányozzék a Bibliánk!
. Istennek természetesen sok más útja is van, amelyen megtalálhat
és megszólíthat minket. Nem kötötte bele magát a Biblia betűjébe.
A legcsodálatosabbak azok az alkalmak, amikor számunkra érthetetlen módon közvetlenül ér el minket Isten és mi minden kézzelfogható dolognál bizonyosabban érezzük jelenlétét és halljuk a
szavát.
Arról is beszélhetnek az imádkozó emberek, hogy Isten akarata
közlésére mennyi más eszközt is igénybe tud venni. Rendszerint
bizonyos tartózkodással beszélnek ezekről az eszközökről. Amint
most magam halkra fogom a szavamat. Nem azért, mintha nem
volnék rendíthetetlenül meggyőződve arról, hogy milyen áldottak
ezek az eszközök Isten kezében, hanem a hangom azért halkul el,
mert a minden csalárdságra kész ember ezekkel is visszaélt már.
Ilyen eszközök: az álom, a megérzés, a hirtelen ötletnek látszó,
váratlan megvilágosíttatás és sok más egyéb, amelyek előtt a gyer-
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mek-cipőben járó lélektan-tudomány még mindig tanácstalanul áll
meg.
Megszólíthat minket Isten az életünkben bekővetkező események nyelvén is és ezt valóban gyakran meg is teszi.
És főlhasználhat szolgálatában embereket - lelkipásztort, hitben
élő testvért - akiket erre a célra Ő maga készített fől. Ilyen példával
bőségesen találkozunk biblia-olvasásunk kőzben. Egyet talán szívesen el is ólvasol, az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 9-ik
fejezetéből. Figyelj külőnősen a fejezet 6-ik versére !

4. MI BESZÉLÜNK

ISTENHEZ

Uram! Mit akarsz, hogy cselekedjem?
(APOSTOLOK CSELEKEDETEI 9 : 6.)

Induljunk ki ma ebből a megállapításból : Isten hatalmaz föl
minket arra, hogy az imádság útján tartsuk fönt vele szüntelen
kapcsolatunkat.
Álljunk is meg egyben legalább egy pillanatra ennél a megállapításnál. Bizonyos, hogy Isten minden földi gyermekének megadja
ezt a fölhatalmazást. Ezért tehát az volna a természetes, ha minden
ember imádkoznék. S ha így áll a dolog, akkor ebből kitűnik, hogy
nem az imádkozó ember a furcsa és beteges tünemény a földön,
hanem inkább az az ember, akit Isten megszólít ugyan, azonban ő
nem hallja meg Isten hangját és akinek a szavát Isten várja, de ő
néma marad. Lelki siketnéma.
Mit beszélünk az imádságban Istennel?
Mindent! Mindent elmondunk neki, ami életünkben erő, vagy
gyöngeség, győzelem, vagy bűn veresége, öröm, vagy lesújtó bánat.
Egyáltalában mindent, ami hozzátartozik az életünkhöz.
A későbbiekben majd egész részletességgel elő is veszem sorban
ezeket a kérdéseket. Ma azonban csak arról szeretnék szólni, ami
mindezeket a kérdéseinket egybefogja és ami éppen ezért alapvetően fontos az Istennel való társalgásunkban.
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Egész keresztyén életünknek minden kérdését csak ez az egyetlen
vágy foghatja egybe, hogy világosan álljon előttünk Isten áldott
szent akarata. Láthassuk annak céljait és ezeknek megfelelően bocsáthassuk az Ő rendelkezésére
egész életünket. Mert ebben a
világban az embernek a gondolkozása annyi meglepő - sokszor
fájdalmas - változáson megy át, hogy amennyiben nincsen egy
állandó, változatlanul maradó örök és szent akarat a szemünk előtt,
akkor valami kíméletlen sorsnak a játékszereivé válunk.
Imádságunkban
tehát mindenekelőtt
magára az örök és szent
Istenre vágyunk. Nem annyira az Ő adományai a fontosak számunkra, hanem Őmaga. Ő kell nekünk. Hogy vele élhessünk, hogy
Őt tudjuk magunk fölött, magunk mellett. Hogy Ő töltse be szivünket egészen önmagával.
Imádkozásunk kifejezési formája legtöbbször a szó, amelyet neki, Atyánknak a gyermek bizalmával mondunk el. De közben nem
felejtjük, hogy imádkozni az Istenhez mégis csak egészen más és
sokkal több, mint imádságot "mondani".

5. ISTEN

- ATYÁNK
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy!
(MÁTÉ 6 : 9.)

Az emberiség élete fölött elmúlt történelmi időkben az emberek
Istent a legkülönbözőbb
módon képzelték el. Ennek megfelelően
nagyon sókféleképpen is ábrázolták és számtalan néven nevezték.
Istent Jézus Krisztus Urunk, Isten Fia nyilatkoztatta ki számunkra tökéletesen. Hiszen ő szinről-szinre látta Istent. Úgy nyilatkoztatta ki Őt, mint mennyei Atyánkat. Azóta, hogy az evangéliomokból így ismerjük Istent, imádkozásunk közben nem állunk
valamilyen arckép, vagy szobor előtt elmélkedve, hanem Atyánk
színe előtt tudjuk magunkat és az Istennek adott nevek közül ezzel
a mindennél drágább névvel szólít juk Őt: "Atyánk!" Erre fölhatalmazást kaptunk éppen abban az imádságban, amelyre Jézus Krisztus Urunk tanított meg minket.
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A."Mi Atyánk" kezdetű imádsággal kapcsolato san igen sok mindent szeretnék majd még elmondani a továbbiakban. Most ez a
kérésem: Gondolkozzunk el kissé ezen a megszólításon.
Ha "Atyánk" -nak szólít juk Őt, akkor ugyanezzel magunkat
gyermekeinek valljuk. És ebből a viszonyból sok minden kővetkezik.
Bizalommal járulhatunk hozzá, hiszen csak a javunkat akarhat ja.
S Ő, a Mindenható a maga szent és üdvözítő akaratát meg is tudja
valósítani. Öröm ilyen hatalmas Atya gyermekének lenni. Gyermekségünk fölötti örömünknek át kell hatnia gondolatainkat, érzéseinket és mindennapi tetteinket. Úgy is kell tehát élnünk, mint
akik a mennyei Atya gyermekei vagyunk. Hadd ismerhessen rá a
világ Istenre mirólunk, mivel mi hasonlítunk hozzá.
Ugyancsak lesz még alkalom, amikor visszatérek a "Mi Atyánk"
imádságának erre a "Mi" szócskájára. Most csak annyit zárjunk a
szívünkbe, hogy ezáltal minden imádkozásunk alkalmával emlékeztetést kapunk arról, hogy életünk nem elszigetelt magányos élet,
hanem beleépülünk egy óriási közösségbe, amelytől nem vagyunk
függetlenek sem akkor, amikor ez a beletartozás áldást és jót jelent,
sem akkor, amikor ennek a terhei bizony miránk is nehezednek.
"Ki vagy a mennyekben" - mondjuk tovább Jézus tanítása szerint. Ahányszor kimondjuk, szemünk mindig odairányul, ahonnan
jöttünk és ugyanez a megszólítás figyelmeztet arra is, ahová végül
is el kell érkeznünk.
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6. ATYÁMMAL

BIZALOM

KÖT ÖSSZE

Ki az az ember közületek, aki, ha
a fia kenyeret kér tőle, követ ád néki?
És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e
néki?
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok
a ti fiaitoknak jó ajándékot adni,
mennyivel inkább ád a ti mennyei
Atyátok jókat azoknak, akik kérnek
tőle?
(MÁTÉ 7 : 9-11.)

Ezeknek az egyszerű mondatoknak az olvasása közben világosan
érzem, hogy általuk Jézus az imádkozni akaró emberben a bizalmat
igyekszik fölkeltegetni. Az imádkozáshoz nélkülözhetetlen bizalmat.
Elgyönyörködöm tanításán.
A földi atya szeretetérőllegalkalmasabban
akkor tanít, amikor
annak képeit a mindennapi életből meríti. Nem a kivételes, rítka
alkalmakról beszél, amikor az apa talán gazdag esküvői lakodalmat
készít gyermekének, vagy egyszeri nagy értéket jelentő ajándékot
nyújt neki. Más összefüggésben és más céllal az Atya ilyen szeretetéről is mondott hasonlatot Istenről, de ebben az összefüggésben
ez a kép lényegesen alkalmasabb. Most a kenyérről és a tó-parti
.szegény lakosság mindennapi eledeléről, a halról beszél, amelyre a
gyermeknek mindennap szüksége van és ezért mindennap kéri is
és amelyet az Atya mindennap megad gyermekének. Akárhány
gyermeke van, mindegyik gyermekének megadja. Nem hirtelen
eszébejutó szeszély alapján cselekszik, hanem állandó, folyamatos,
gondviselő szeretettel.
Alkalmas kép. Megérti minden olyan ember, aki szerető apára
tud emlékezni. De még az olyan ember is, akinek korai árvaság
jutott osztályrészül, vagy - ami ennél még nehezebb - akinek
szeretetlen apja volt, megértheti Jézus tanításának a lényegét. Az
ilyen ember azzal a vággyal tekinthet a mennyei Atyára, amely vágy
a földi szülő részéről nem kapott kielégítést.
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Ezt tartsuk szemelőtt, amikor imádkozni készülünk. Ezt a viszonyt: szülő és gyermeke közt. Ezt viszi át Jézus - egyenes kővetkeztetéssel - az Isten és az ember közötti életviszony magasabb
síkjára. Ha a földi atya így szeret: "mennyivel inkább" szeret
mennyei Atyátok! Istentől mindannyian mindent mindennap kérhetünk. Megadja.
Erre a gyermeki bizalomra van szükségünk ahhoz, hogy igazán
imádkozni tudjunk. Mert az "Istenség"-hez, vagy a "Világformáló
Őserő"-höz, vagy a "Mindenség"-hez nem lehet bensőséges bizalommal szólni. Azelőtt legföljebb meghunyászkodni
és rettegni
lehet.
Ne feledjük: Jézus az Atyáról nemcsak tanított, hanem az evangéliomok bizonysága szerint Istent mindig Atyjának tudta és szólitotta. Innen van imádságainak a meleg bensőségessége.

7. AZ IMÁDKOZÓK

NAGY SEREGE
Mi, akiket a bizonyságoknak ily
nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt,
kitartással fussuk meg az előttünk lévő
küzdőtért!
(ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 12 : 1.)

Amikor imádkozni készülünk, nem szükséges magunkat ősrengeteg vadonán áttörnünk, mert olyan út van előttünk, amelyet igen
sokan jártak. Elképzelni is bajos, hányan járták. Azért írtam ide a
zsidókhoz címzett levélnek ezt a mondatát, mert olyan szépen fejezi
ki azt, amire most gondolok. Nem közvetlenül az imádkozás ról írja
ezt, de bizonyos, hogy akiket a "bizonyságok nagy fellegében" lát,
azok mind imádkozó emberek voltak.
Megcáfolhatatlan tény, hogy mindenütt, ahol ember él, élt, mindig is megvolt az imádkozás. Ezt a megállapítást a legtágabb értelemben használhat juk. Mert nemcsak egy bizonyos emberfaj ra
jellemző az imádság, hanem idetartozik minden faj, minden szín és
minden nyelv. Nemcsak bizonyos kor embere imádkozott, hanem
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így volt a történelem hajnalában és Így van ma is. Nem is csak
valamely műveltségi fok szint je alatt, vagy fölött álló ember érzett
indítást az imádkozásra, hanem imádkoztak a legkezdetlegesebb
állapotok között is és a legvirágzóbb műveltség idején is.
Azért azt hiszem, teljes joggal és bátor hangon meg lehet állapítani, hogy az imádság az ember egyik legmélyebb ösztöne volt és
maradt. Igazolja ezt még azoknak a magatartása is, akik általában
nem szoktak imádkozni. Veszélyben, felelösségteljes elhatározás
előtt, aggódások között, gyászban ez az ősi ösztön utat szokott törni
magának nemcsak a közömbösek lelkében, hanem még az imádság
ellenzőinek életében is.
S ha mindez Így van, akkor egyenes ez a következtetés: Nem az
az ember vesz föl magába valami idegen dolgot, vagy: Nem abba
az emberbe oltanak bele mesterségesen valamit, aki imádkozik,
hanem sokkal inkább az a helyzet, hogy az az ember öl meg magában valamit, aki nem imádkozik és ezzel elhanyagolja ezt a fontos
ösztönét, amelynek az egészségbenmaradására neki magának volna
a legnagyobb szüksége.
Sokat vivódunk mostanában korunk aggasztó tünetével : az
egyensúlyát vesztett egyes ember gyakori jelenségével, és fölborult
társadalmi rend rettegtető kérdésével. Okkal. Csak azt ne felejtsük
el, hogy mindez nem ma van előszór így a világban. Sokszor volt
ez már Így. S ha a történelmet megkérdezzük, miképpen jutottak
ki bajukból a fejvesztett korok, akkor meglepetéssel kell tudomásul
vennünk, hogy a beteg korok gyógyító orvosságai között egészen
elsőrendű gyógyhatás a volt - mindig - az imádkozásnak. Amikor
az egyes ember is és a széles társadalom is tudatára ébredt annak,
hogya baj gyökere az ember Istentől való elfordulásában van és a
gyógyulás az Istenhez való visszaforduláson múlik.
Ha most a nagyvilágra gondolsz és azt mondod ezekről a szavaimról: ez csak álmodozás! - akkor megkérlek, ne a világra gondolj most, hanem csak magadra. Kíséreld meg a gyógymódot magadon! Tudom és hiszem: Isten hozzásegíthet téged, hogy magad is
boldogan vallj ad : az imádság jó gyógyulást ad!
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II.
Ellenvetések

Aki még csak készül az imádkozásra, vagy még csak az első
lépéseknél tart, az nemcsak biztatásokkal találkozik, hanem bőségesen hall ellenvetéseket is. Kőnnyen lehet, hogy az ilyen ellenvetés ek
még az elhatározását is megingatják. Az is megtörtént már nem
egyszer, hogy szorgalmasan imádkozó ember is ezek miatt akadt
meg az útján.
Ezekkel az ellenvetésekkel szükséges szembenézni. Ezt a célt.
keresik az itt következő részek:
8. Imádkozás-ellenesek.
9. Az imádság kiáltás a semmibe?
10. Önserkentés?
1 1. Véletlenek találkozása?
12. Félelem?
13. Szükségtelen?
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8.IMÁDKOZÁS-ELLENESEK
Bár Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették
sem
neki hálát nem adtak, hanem okoskodásaikban hiábavalókká lettek.

o..

(RÓMA 1 : 21.)

Eddig sok lelkesítő szót mondtam az imádkozásról.
Szemünket
azonbkn a való helyzet elől nem szabad behunynunk. A való helyzet
pedig az, hogy igen nagy azoknak az embereknek a száma, akik nem
imádkoznak. Ha mi az imádkozók
"nagy fellegé" -ről beszélünk,
mások a nem-imádkozók
nagy seregét szeretik mutogatni. És sok
embert zavarba ejtenek azzal az érvelésükkel, hogy anem-imádkozók ugyanolyan jól - vagy még jobban - boldogulnak életükben,
mint az imádkozók .
. Több érvelésükkel szembe kell majd nézzünk részleteiben is. Ma
mindössze néhány sűrűn szokásos pontjukat veszem elő, amelyekre
egyszerre lehet választ adni.
Megtörténik, hogy istenismeretükre hivatkoznak, sőt éppen Isten védelmezőinek vértezetét öltik magukra. Így mondják: Isten a
rend világát teremtette meg. Tehát nem bonthatj a meg az imádkozó ember kedvéért a világ igen bölcsen megalkotott rendjét és nem
törheti meg a természetbe helyezett törvények érvényességét.
De hiszen az imádkozó ember nem is erre kéri Istent! Ha azonban az embernek van képessége a természeti törvényekkel úgy
bánnia, hogy hatásuk az ő javára forduljon, miért ne lehetne arról
meggyőződve, hogy Isten - ezeknek a törvényeknek az Alkotója sokkal inkább belenyúlhat ebbe az Ő világába, hogy ezzel imádkozó
gyermekének segítsen?
Az imádság-ellenes ember szava sokszor telve van bántó gúnynyal. Sajnálja az imádkozó embert, mert az - szerinte - szegényes
értelmű, tévelygő ember, akit korlátoltsága csal meg.
Ezzel a pöffeszkedéssei nem nehéz szembenézni. Cáfolhatatlan
tény ugyanis, hogy az imádkozók
kőzőtt mindig is voltak éles
I
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következtetésre alkalmas elmék. Közéjük tartozik az emberiség sok
büszkesége.
Haszontalan időtékozlásnak is sürün mondják az imádkozást.
Ezzel szemben az imádkozó emberek között bőségesen lehet olyanokkal találkozni, akik ennek az ellenkezőjéről tesznek bizonyságot.
Amíg nem imádkoztak, addig széthulló volt az életük is és külön
minden napjuk is. Soha önmagukat utolérni nem tudták. Az imádságban kapták meg azt a gyűjtőlencsét,
amely gondjaikat egy középpontba szedte össze és azóta sokkal rendszeresebben, könnyebben tudják végrehajtani föladataikat.
Mint látható, néhány szétszórt, futó gondolatot sorakoztattam
csak egymás mellé, nem azzal a céllal, mintha cáfolhatatlan érvekre
hivatkozva akarnám elintézni az imádság-ellenes érveléseket. Tudnunk kell ugyanis, hogy az imádkozásnak nem az emberi értelem
az egyetlen és legfőbb ítélőfóruma. Az imádkozásról szóló igazságot
sohasem lehet szavazattöbbséggel eldönteni. Az imádkozásnak
egyetlen bizonyítója és igazolója lehet csak - és ez: - az imádság!
Itt sem mondhatok mást, csak ezt:
Kíséreld meg!

9. AZ IMÁDSÁG

KIÁLTÁS

A SEMMIBE?

Ki szerez a hollónak eledelt) amikor
a fiai Istenhez kiáltoznak) kóvályognak) mert nincs mit enniök?
(JÓB 39 : 3.)

Van-e értelme a semmibekiáltásnak?
Ezt a kérdést sokszor hallottam. Bizonyára te is. Magukat nyilvánosan hitetleneknek valló emberek sűrű kérdése ez. Kérkednek is
vele.
Mit feleljünk erre?
Kereken azt válaszolni, hogyasemmibekiáltásnak
semmi értelme nincsen, igen kényelmes eljárás. Csak az a kérdés: helyes felelet-e?
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Mindenekelőtt állapítsuk meg - (értelmes-c, nem értelmes-e) van ilyen kiáltás. Egészen egyszerű példával szeretném megvilágitani, amire most gondolok. Példám elméleti. Valaki a nagy folyó
vize fölött hirtelen halálos veszedelembe kerül. Senkit sem látott
a partokon és meg van győződve arról, hogy senki nem is hallhatja
meg kiáltását. És mégis kiált. A példát elméletinek, föltételesnek
mondottam, főként azért, mert magam sem hallottam a gyakorlati
életben ilyen esetről. De ez nem gátol meg abban, hogy így gondolkozzam: ilyen eset az emberiség múltjában egészen bizonyosan
előfordult már. És kitűnt, hogy a veszélyben levő ember tévedett
abban a föltevésében, hogy kiáltását nem hallhatja meg senki. Meg
is hallotta valaki. Segített is rajta.
A fenti ige Isten dorgáló beszédéből való, amelyet a sok szenvedés alatt elcsüggedő Jóbhoz intézett. Tudtára adja, hogy Ő még a
károgó hollófiak kiáltását is imádságnak hallja, pedig azok nem
tudják, hogy fölöttük van Istenük. Mennyi szépséggel beszél erről
a hegyi beszédben Jézus: "Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem
vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak és a ti mennyei
Atyátok eltartja azokat" (Máté 6 : 26).
Talán nincsen e gondolatmenetben zökkenő, ha az olyan embernek, aki magát teljesen elhagyatottnak érzi, azt a biztatást adom:
"Kiálts!" Ha nincs is hited, még ha értelmetlennek látod is a
dolgot, jogod van kiáltanod. Vagy más szóval így mondom: szabad
imádkoznod.
El tudok képzelni olyan embert, aki most erre azt mondja: emberhez méltóbbnak tartom, ha valaki szótlanul meghal, mintha
halálos veszedelemben jajveszékelve kiáltozik. Lehet hogy igaza
van. De mégis csöndesen meg kell jegyeznem : kapkodás, zúgolódó
panasz, jajveszékelés nélkül, csöndes szótlanságban meghaló embert én inkább láttam az Istenben hívők sorában, mint a hitetlenek
között.

10. ÖNSERKENTÉS?
Mikor azonban magába szállt, ezt
mondta : Az én atyámnak mily sok
bérese bővölködik kenyérben, én pedig
éhen halok meg. Fölkelek és elmegyek
az én Atyámhoz!
(LUKÁCS 15 : 17.)

(Az "önserkentés" szót használom az idegen "autosuggestio" szó
helyett.)
Mondják: az imádság az embernek önmagával való beszélgetése
csupán. S ha az ember hallani vél valamilyen választ az imádságra,
akkor az nem egyéb, csak saját szavának a visszhangja. Gúnyolódva
mondják: az imádkozó ember önmagát csalja meg. Gyáva és nem
mer szembenézni az élettel.
Mindez nemcsak a vallás ellenfeleinek az érvelése. Tudok arról,
hogy még valóban imádkozó életet folytató emberek is juthatnak
olykor - főként a csüggedés idején - ilyen lelkiállapotba.
Pedig az imádság nem autosuggestio, nem önserkentés. Ezt szeretném élettapasztalatom alapján teljes határozottsággal állítani.
De ezzel nem akarom ezt az elméletet kurta-furcsa ridegséggel
elutasítani. Inkább azt indítványozom: foglalkozzunk vele egy kissé.
. Ha az imádság valóban csak önserkentés volna, akkor is szeretném megkérdezni: hát olyan rossz do~bg az önserkentés?
Kétségtelenül haladhat az önserkentés hibás irányba is. Jézus
mond is rá példát, amikor arról a gazdag emberről beszél, aki a
vagyonáról társalgott önmagával. Így: "Ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem! Sok javad van sok esztendőre eltéve! Tedd magadat kényelembe! Egyél! Igyál! Gyönyörködjél!" (Lukács 12 : 19.)
De lehet az önserkentés az ember számára nagyon hasznos is. Ezt
láthatjuk a tékozló fiú esetében.
Az a nézetem, hogy ama embere ezt az önserkentést egészen
végzete sen elhanyagolja. Ezzel pedig nagyon megszegényíti az életét. jó volna belőle több minden ember életében. Önvizsgálat a
csöndes magányban!
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Kedvem volna az imádkozás ellen érvelőknek ilyen szavát száznyolcvan fokban megfordítani. Ők ezt mondják: Az imádság csak
őnserkentés. Én így látom igázabbnak : Az önserkentés mindig egy
kissé imádság is.
A tékozló fiú esetében ezt a fölfogásomat igazolva látom. Az
önserkentés juttatta el végül is oda, ahová vágyakozott.

ll. VÉLETLENEK

TALÁLKOZÁSA?
(Péter) nem tudta, hogy valóság
az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát.
(APOSTOLOK CSELEKEDETEI 12 : 9.)

Ha egy hit nélkül élő ember valamely hívő ember beszámolóját
hallgatja csodálatos imádságmeghallgattatásáról,
azonnal kész a
válasz: "Véletlen!" És rendszerint azonnal kész a hívő ember ellenvetése is: "V életlenek nincsenek!" Tanúja voltam már ilyen parázs
vitának. Ez nem használt sem a hívőnek, sem a hitetlennek, és
legkevésbé használt a keresztyénség ügyének.
Azt ajánlom, hogy most gondolkozzunk el ezen egy kissé. Az
ilyen nézeteltérést alighanem a "véletlen" szónak az íze okozza. De
eloszlik könnyen a félreértés, ha lenyúlunk a szó belső értelmére.
"Véletlen" az, amiről az ember nem "vélné", nem gondolná, hogy
úgy következik be, amint csakugyan bekövetkezik.
Így ezt a szót a hitben élő ember is nyugodtan használhatja, sőt
úgy gondolom élete legtöbb esetében így is kell használnia. Már
csak keresztyén alázatból is. Hiszen mi életünk eseményeit, fordulóit nem látjuk előre. Mégcsak nem is "véljük" a Iegtöbbjéről,
hogy bekövetkeznek. Aki nem ezt vallja és nem ismeri el ezt, az
fölfuvalkodva szinte azt állítja, hogy ő a mindentudó. Ezt keresztyén ember pedig aligha vállalhatja. Hiszen éppen mi, keresztyén
emberek, csodálkozunk rá mindennap Isten csodáira, mert érthetetlenek, nem egyszer emberi tudásunkkal, véleményünkkel. Azért
azt ajánlom, hogy fogadjuk el e tekintetben a hit ellenfeleinek
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állítását és válaszoljunk rá ilyen formán: Igazad van! Valóban
számomra is merő véletlen volt az, ami velem történt és amit az
imént elmondtam.
Ennek a szavunknak azonban legyen folytatása és azonnal ragadjuk meg az alkalmat Istenünkről való bizonyságtételre. Így: Számomra tudtomon kivülálló
véletlen volt. De nem volt az Istennek.
Mert nála csakugyan nincsenek véletlenek. Isten engem nemcsak
ebben az egy esetben ejtett ámulatba azzal, amit velem és értem
tett. Az imádságom nem varázspálca az én kezemben, hanem Isten
számára eszköz, hogy irántam való szeretetét világossá tegye vak
szemem és sokszor érzéketlen lelkem számára. Nem az a legfontosabb az imádságomban, hogy én azt elmondom, hanem az, hogy
Isten meghallgatja azt.
Éppen azért szeretek imádkozni, mert akkor nagyon jóságos
Atyámmal beszélgetek, akinél semmi sem lehetetlen - vagy inkább
határozott formában mondom: "Akinél minden lehetséges."

12. FÉLELEM?
Látva a nagy szelet - (Péter) megrémüle és amikor merülni kezdett,
kiálta, mondván: "Uram! Tarts meg
engem!"
(MÁTÉ 14 : 30.)

ÁHítják: az imádság félelemből születik. Régidőkben a szörnyű
állati félelem vitte könyörgésre az embert, ma pedig a kifinomult
félelem termi meg az imádkozást .
. Lehet.
Sőt: Valószínű.
Ha az imádkozásnak talán nem is az egyedüli szülő-oka a félelem,
de ki merné mégis azt állítani, hogy a félelemnek nincsen semmi
köze az imádkozáshoz ? Hiszen alighanem az "istenfélelem" szó is
ebbe az irányba mutat.
A kérdés azonban inkább ez: helyes-e és igaz-e, ha az imádkozó
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emberen csak ezt az egy vonást vesszük észre, hogy fél? Legalább
olyan feltűnő - ha ugyan nem még erősebb - ismertető-jele, hogy
amig félelmében imádkozik, ott tudja valahol maga mellett, maga
fölött, földön vagy mennyben, de hangja által elérhető messzeségben Istent, aki bajából szabadulást nyújthat neki. A hite Istent
látja. És Istent erősnek látja. Bajánál erősebbnek. És még sok
minden mást is lát Istenben. Elsősorban igaz szeretetét, amellyel
szívesen megsegíti, ha kiált hozzá. És ez nagyon jó tudás! Igen jó
meggyőződés!
Ennél több szóval kell válaszolnunk a nem-imádkozóknak arra
a vádaskodására, amelyet nem kevés gúnnyal szoktak előadni: az
imádkozó ember gyönge ember és ezért gyáva is.
Szeretném ennek a képnek is megmutatni a másik oldalát. Azt,
amit - különös - oly ritkán vesznek észre az emberek, pedig nemegyszer mutatkozott meg a történelemben, és - hála Istennek máig is sűrűn látható. A hívő ember, aki féli Istent - vagy mondjuk
egészen egyszerűen így: - aki fél Istentől, fél attól, hogy összeütközésbe kerülhet Isten akaratával, holott azt szeretné, ha a saját
akarata mindig engedelmesen oda tudna simuini Isten akaratához
- mondom - a hívő ember egészen sajátságosan, csodálatosan viselkedik olyankor, ha szembe találja magát olyan erőkkel, amelyek el
akarják őt szakítani Istentől. Ha szembe kell néznie a bűnnel, annak
kísértéseivel, veszedelmekkel, halállal- vagy ami néha nehezebbemberekkel kell szembenéznie, akik Isten elleni hűtlenségre akarják rábírni. Fél ezektől az erőktől. De ezeknél jobban fél Istentől
s azért ez a félő, ez a remegő szegényember egyszerre szembe mer
szegülni az istenellenes erőkkel. Velük helyezkedik szembe, mert
Istennel nem mer szembeszegülni. Ilyen módon születtek meg
emberi történelmünk hősei közül a legkiemelkedőbbek. Ez is igazság!
Valljuk meg: az ember általában fél. Az is, aki imádkozik és az
is, aki nem imádkozik. A kérdés ez: mit tartunk a magunk számára
kívánatosabbnak? Azt-c, hogy számtalan kéz korbácsától rettegve
hányódjunk megszámlálhatatlan félelemben, vagy uzt-e, hogya
hatalom egyetlen Urától féljünk, aki meg is tud védelmezni minden
más rettegéstől és aki - mint tudjuk - azt ígérte, hogyha az Ő
félelmében megmaradunk, végül is az üdvösség örömében részesít.
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13. SZÜKSÉGTELEN?
Jól tudja a ti Atyátok mire van
szükségetek, mielőtt kérnétek.
(MÁTÉ 6 : 8.)

Jézus Urunk most idézett szavára támaszkodva lehet ilyenféle
gondolatmenetet kialakítani:
Ha Isten tudja, rnire van szükségem, akkor nyilvánvalóan fölösleges azt neki elmondanom. Ha Isten jóságos szeretetével kész
nekem a legtökéletesebb ajándékokat megadni, akkor kár azokat
kérnem. Ha Isten magától tesz jót velem, akkor minek biztatgassam
erre?! Ha Isten mindentudó, akkor nincsen szüksége az én fölvilágosításaimra és bizonyára nem is feledékeny, tehát nem is kell Őt
a dolgokra figyelmeztetnem.
Mondom: lehetséges az ilyen gondolatmenet. Ezen túl - még
szokásos is. Voltak imádkozók, akik emiatt elhallgattak és voltak
olyanok is, akiket ilyen érvelésekkel elhallgattattak.
Különösek ezek a mondatok! Olyan az értelmük, mintha Isten
iránti tiszteletadás szólna belőlük, mintha a sok gondú Istent akarnák zaklatásunkkal szemben megvédelmezni és mégis valami dermesztő hidegség árad belőlük.
Abban igazuk van, hogy Jézus itt valami ellen szól. Megnézhetjük az összefüggést és akkor azonnal világosan látjuk, mi ellen is
szól. A szószátyárkodás ellen. Az igazi imádkozás ellen sohasem
szólt. Azt mindig csak nagyon meleg szóval ajánlotta.
A föntebb fölsorolt kifogások két nagyon fontos dolgot hagynak
figyelmen kívül. Egyrészt azt, hogy az igazi imádkozás nagyon
meghitt, meleg beszélgetés, nem pedig szószátyárkodás. Másrészt
pedig azt, hogy éppen az imádkozás az az alkalom, amikor Isten
nekünk adhatja adományaít.
Erről sohase feledkezzünk meg!
Szüleink az otthonunkban jól tudták, mikor van szükségünk
élelemre vagy öltözetre yagy másra. Nem nekünk kellett őket figyelmeztetnünk. Mégis: kértük ezeket a dolgokat. És éppen ez a
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kérő szó járult hozzá otthonunk meleg lelkének a kialakulásához és
megtartásához.
Azt mondja ma Jézus: hogy Isten, a mi mennyei Atyánk jól
tudja, mire van szükségünk.
Jól tudja, hogy az élelmen és az öltözeten túl még rengeteg sok minden másra is szükségünk
van. Nyugtalankodó lelkünknek békességre, bűnnel vívódó életünknek erőre
van szüksége, Isten ezt tudja. Jobban mint mi magunk. De nem itt
kell keresnünk a főkérdést. A kérdés ez: Vajjon hogyan és mikor
adja nekünk Isten ezeket az ajándékait, ha mi nyugtalanságunkban
százfelé kapkodunk, csak éppen az Ő színe elé nem jutunk? Mikor
helyezze bele a lelkünkbe az erő és a békesség bizonyosságát, ha
nem jutunk vele beszélő viszonyba hetekig, évekig vagy talán egy
életen át sem?
Nem! Az imádkozást nem teszi fölöslegessé az a boldogító tény,
hogy Isten jól ismeri szükségleteinket! Nagyon is kell az imádkozás, hogy Isten szeretetét így elfogadhassuk.
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Ill.

Óvások

Szükségtelen mondanom, hogy Jézus az imádkozással szemben
nem tesz ellenvetéseket. De van hozzánk óvó szava, amelyet szűkségesnek látott széles körben, a hegyi-beszédét hallgató sokaságnak
elmondani.
Lehetne itt részletesebben
beszélni a Bibliában olvasható és
- főként - az apostolok részéről elmondott több óvásról is, vagy
olyan figyelmeztetésekről, amelyekkel tapasztalt imádkozók fordultak hozzánk. De ezeket az egyes részekben egy-egy beleszőtt gondolat alakjában úgyis elmondom. Azért itt csak Jézus Urunk két
közismert óvására irányítsuk figyelmünket:

14. Sok, vagy kevés beszéd
15. Az emberek lássanak
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14. SOK, VAGY KEVÉS BESZÉD
Amikor imádkoztok, ne legyetek sok
beszédűek, mint a pogányok, akik azt
gondolják, sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek ezekhez hasonlók!
(MÁTÉ 6 : 7-8A.)

Jézusnak tehát nemcsak olyan szava volt az imádságról, amelyben biztatgat, hanem olyan is, amellyel óvta az övéit az imádság
helytelen értelmezésétöl.
Voltak mindig - kétségtelenül komoly - emberek, akik rámeredtek ennek a bibliai idézetnek a betűire és megriadtak tőle. Annyira,
hogy mindmáig is találkozunk még olyan nézettel, amely szerint
legjobb, ha az ember kizárólag a "Mi Atyánk" kezdetü imádságot
imádkozza. Mert ami ennél több, az már bőbeszédűség.
Ez nyilván félreértése Jézus szavának. Figyelem Jézus imádkozó
életét. János evangéliomának I7-ik fejezete egy hosszabb imádságának még a szövegét is közli. Aztán meg arról is tudunk, hogy
Jézus "egész éjszakákat" imádkozott végig. Egészen bizonyosak
lehetünk, hogy ilyenkor nem a "Mi Atyánk"-ot ismételgette számtalanszor. Ezek a tények eleve kizárják, hogy Jézus a szófukarságot
ajánlja.
Az imádságban helye van minden szónak, amely az atya és gyermeke közötti meleg, meghitt viszonyt juttatja kifejezésre. A bizalmas viszonyt pedig legtöbbször éppen azok a szavak fejezik ki
legjobban, amelyeket a rideg-lelkű kívülálló fölöslegeseknek rninősítene. Amely szavak elnémulása esetén merevség jellemezné azt a
viszonyt.
Node mindez nem cáfolja azt a tényt, hogy Jézus mondott ilyen
szót. Mint vélekedjünk erről?
Megváltónk tanítását csak így tudom értelmezni:
Istenhez nem szabad gondolkozás nélkül, üresen fecsegnünk és
puszta szavakat fölsorakoztatnunk. S mindezt úgy, hogya mondottakhoz a szívünknek nincsen semmi kőze sem. Az imádságban
helye van minden szónak - sok szónak is -, amellyel azonosítani
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tudjuk a lelkünket. Viszont kíméletlenül ki kell vennünk belőle még
akár a legkisebb szócskát is, amelyhez a lelkünknek semmi kőze
sincsen.
Jézus tanítása ellen kevesebbszer vétünk - ha egyáltalában vétünk - akkor, amikor csöndes magányosságban imádkozunk.
Ez a veszély inkább a közös, a mások jelenlétében hangosan is
elmondott imádságunkban fenyeget bennünket. Azt hiszem az
ilyen eltévelyedéssel szemben elsősorban az egyház papjának kell
elővigyázatosnak lennie, valamint az ima-összejöveteleken részt
vevő és ott hangosan imádkozó híveknek. Itt könnyen megtörténik,
hogy egy "szép" imádság érdekében sok olyat mondanak, aminek
a hamis csengését már a jelenlévő emberek is ösztönösen észreveszik. Hogyne bántaná az imádságunkra figyelő mindentudó Istent,
aki előtt nem titok a lelkünk legbensejének még a legtitkosabb
gondolata sem.

15. AZ EMBEREK

LÁSSANAK

Amikor imádkozol, ne légy olyan,
mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szögleteinjönnállva
szeretnek imádkozni, hogy lássák őket
az emberek.
(MÁTÉ 6 : 5.)

Aligha én vagyok az egyetlen, akinek e szavak olvastán az az első
érzésem, hogy ilyen óvástfna valóban nem sok ember felé kell
elmondani. Mert ma ugyan ez a veszély nem sok embert környékez
meg. Ha a keresetyénségre fordult mostani nehéz időkben a ma
embere valamit igazán jól tanult meg, akkor az az, hogy hitbeli
meggyőződéséről a legjobb mélyen hallgatnia és annak minden
külső megnyilvánulását a legokosabb elkerülni. Ma nem általános
szokás a nyilvános imádkozás.
Azonban nem lehet magunkat ilyen könnyen túltennünk ezeken
a szavakon. Rájuk is vonatkozik Jézus Urunknak ez a kijelentése:
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"Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak".
Nekünk most nem a közömbös, vagy az ijedt tömegekkel van
dolgunk, hanem az olyan emberekkel, akik máig is imádkoznak,
vagy szeretnének imádkozni. Ezért jó lesz meghallgatnunk
J ézusnak ezt az óvó szavát. Mert ha ez a veszély ma nem is olyan
általános, mint Jézus korában volt, mégis - fönnáll. S kár lenne
áldozatává válnunk.
Elmondom most, milyen gondolatok fordulnak meg bennem.
A vasárnapi istentiszteletet - ugyebár - imádkozási alkalomnak
tekintjük. Ha valaki csak azért hajtja meg a fejét és kulcsolj a össze
a kezét, vagy mondja el hangosan a többiekkel együtt a "Mi
Atyánk"-ot, hogy ezzel - mintegy bátorsága jeléül - példát adjon
a többi jelenlévőnek, de ennél több köze az istentiszteleti imádsághoz nincsen, az áldozatul esett ennek a bajnak Ura óvása ellenére
IS.

Az imaösszejövetelek éppen imádkozás céljára szolgáló együttlétek. Tőlük az egyes ember saját hitének megerősítését várja és
mindannyian az egyház közösségi életének megújulását reméljük.
Ha azonban ide is befészkeli magát a fitogtatott imádság, üres
szólamok gépies ismétlése, akkor az valóban nem más, mint az
utcasarkon való hangos trombitálás, amelyből sem egyéni életújulás, sem pünkösdi ébredés nem származik. Ha Istennek egyáltalában van reá válasza, akkor az a válasz - zűrzavar.
És gondolok az otthonokra. Sok szülő van, aki szeretne a gyermekének a reá váró nehéz életútra valami tartós útravalót adni. Úgy
gondolja, hogy az imádság lehet ilyen. Ha azonban a szülő maga
nem meggyőződéssel
imádkozik, csak a gyermekének szánja az
imádságot, akkor pontosan Jézus mai szavának a tükrében ismerhet
magára.
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IV.

Mikor és hol imádkozzunk?

Az imádkozóknak, főként azonban az imádkozni akaróknak igen
sűrű kérdése ez, hogy mikor és hol imádkozzanak? Legtöbb esetben nem is könnyen oldhatók meg ezek a kérdések.
E téren szeretne tanáccsal szolgálni a következő néhány pont:
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Reggel.
Este.
A családi áhítat.
Ima-sóhajok.
Csöndes kamrában.
Templomban.
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16. REGGEL
Kora reggel, még szürkületkor,jölkelvén, kiméne és elméne egy puszta
helyre és ott imádkozék.
(MÁRK 1 : 35.)

Márk evangélista ezt Jézusról írja. Jézus reggeli imádkozásáról.
Jézusnak ez a példája, de az imádkozásban járatos emberek is, mind
sürgető hanggal beszélnek arról, hogy életünk új napja elé menjünk
imádság által megerősített lélekkel. Sok áldott tapasztalatra hivatkozva magam is szeretném ezt igen melegen ajánlani.
Nincsenek elrejtve előlem az ezzel kapcsolatos nehézségek. Magam ma - hála érte Istennek - mentes vagyok ezektől a nehézségektől, de életem néhány elmúlt szakaszából jól ismerem őket. Nincs
szükség a részletezésükre. Talán mindegyikét be lehet foglalni ebbe
az egyetlen szóba: "Hajszoltság". Együttérzéssel gondolok mindazokra, akik ebben a hajszoltságban alig-alig tudják kiküzdeni maguknak a reggeli áhitat megtartásához szükséges időt. Mégis: nagyon kérem őket, igyekezzenek azt mindenáron kiküzdeni.
Miért?
Amikor reggel új napra ébredünk, ugyanakkor velünk együtt sok
minden is életre kél bennünk. Emlékek. Tegnapról, vagy régi
időkből. Ütemes, lelkes, lázas munkák emlékei, hogy lelkesítve
sürgessenek. Vagy kudarcok, sikertelenségek emlékei, amelyek pihent testünkre is csüggesztő erővel rontanak rá. Azután meg előttünk áll főladataink tőmege. Csaknem óriás ellenfélnek érezzük és
kételkedve kérdezzük meg önmagunktól:
Vajjon meg tudunk-e
birkózni vele? A kezdődő nap rejtett fordulatai, váratlan eseményei
is még ismeretlenek előttünk. A magunk erejével fölszerelten aligha
indulhatunk el virágos reményekkel.
De az Istennel való reggeli találkozás első nagy áldása lehet
számunkra az a tapasztalat, hogy mennyei Atyánk nem egyszerre
rakja ránk egész életünk nagy terhét. A mi érdekünkben kis darabokra bontja azt. Jézus ezt így fejezi ki: "Ne aggodalmaskodjatok
a holnap felőL .. elég minden napnak a maga baja" (Máté 6 : 34.)
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Isten az éjszakával elzárja a mai nap küzdelmeit és határt szabott
ezzel a tegnap felé. Ma ezzel az egy darabkával kell hűséggel
törődnünk. Ennek meglátása máris könnyít rajtunk.
Az imádkozás alatt meggyőződhetünk arról is, hogy föladataink
elvégzéséhez nem magunkban kell indulnunk. Jézus szivesen társul
hozzánk. Hívásunkat várja. Ezt a hívó szót kell az imádságunkban
elmondanunk.
A reggeli áhítat - úgy gondolom - a legtöbb imádkozó számára
a már említett ok miatt - rövid. Az egyház itt igyekszik segítséget
nyújtani. Bőségesen gondoskodik útmutatókról. Ezek tapasztalt
emberek tanácsait tartalmazzák és ezért csak ajánlani lehet őket.
Egyet azonban szeretnék megjegyezni: bármelyik útmutató
használata mellett döntöttél is, ne szaladj azon végig fölületesen,
talán csak abból a célból, hogy megnyugtasson a gondolat: "elolvastam!" Ebből semmi hasznod nincsen.
Ha többet nem, egyetlen percet tölts el egészen csöndesen. Nézz
magadba. Elmélkedjél. Így a reggeli áhítat áldását valóban sajátoddá teheted.

17. ESTE
Amint elbocsátotta a sokaságot,jölment a hegyre magánosan imádkozni.
Mikor pedig beesteledett, egyedül volt
ott.
(MÁTÉ 14 : 23.)

Jézust esti imádsága közben látjuk.
Az ember alighanem mindenidőben az esti imádság szükségességét - és talán áldását - érezte át a legjobban. Erre a következtetésre
az a tapasztalat vezet, hogy még az olyan szülők - anyák - is, akik
nem folytatnak kifejezetten keresztyén vagy vallásos életet; szinte
minden korban megtanították gyermekeiket az elalvás előtti imádkozásra. S ez máig is így van.
Valóban sok áldása is van. Egynéhányat szeretnék most ezek
közül szóvátenni.

Ha leszáll a földre a sötétség, akkor az emberen eröt vesz a
kiszolgáltatottság érzése. Ez védelem keresésére össztönzi az embert. Nemcsak hajdan és nemcsak az őserdőben volt ez így, hanem
a sok minden nagy eredménnyel dicsekvő világunkban mindmáig
is így van ez. A hit tapasztalata szerint a leghatalmasabb védelmező
- Isten!
Ha munkánk végetért, izmainkban is, a lelkünkben is lassan
fölenged az egész napi feszültség. Fájdalmas látni, ha ezt a megkönnyebbülést emberek italozás ban, vagy nappalitói eltérő irányú
hajszában keresik. A kívánatos föloldódást - tapasztalat szerint legjobban az imádság csöndje adja meg.
Persze bőségesen hozunk magunkkal még az otthonunkba is
olyan bonyolult kérdéseket, amelyekben nem akarunk, vagy nem
merünk a nappal szerteágazó gondjai között dönteni s amelyekről
sokszor mondjuk ezt: "Előbb alszom rá egyet!" Ennél jobb azt
mondani: előbb imádkozom a kérdésre. S a legjobb ezt aztán meg
is tenni.
A napi élettapasztalat is bizonyítja, a lélektan is tanítja, hogy az
éjszakai nyugalomra egészen döntő hatása van annak, hogy mivel
foglalkozik az ember elalvás előtt. Világos is, hogy másként megy
neki az éjszakának az az ember, akik közvetlenül lefekvés előtt
viszálykodott valakivel és másként az, aki jó baráttal váltott szót.
A leghűségesebb barát - Isten!
Azt hiszem, az esti imádság áldását lehet kiolvasni abból a zsoltár-versből is, amelyet sokan szeretnek idézni, vagy énekelni is:
"Hiába néktek korán fölkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal
szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában ád eleget" - az
Úrr (Zsoltár 127 : 2.)
Imádsággal nyugovóra térő gyermekéhez Isten titkos hágcsón
száll le és leteszi ágyába, kezébe, szívébe áldásait: nyugalmas pihenést, gyógyulást, tanácsot és csöndes álmot.
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18. A CSALÁDI

ÁHÍTAT

Én és az én házam az Úrnak szolgálunk.
(JÓZSUÉ 24 : 15.)

Csak egy pillanatra hallgassuk meg az egyház múlt jának azt a
hangját, amely a családi áhítatról beszél hozzánk. Olyan meleg
ennek a hangnak a csengése! Vágyakat kelt bennünk, amikor elmondja, miképpen gyülekezett egybe hajdan a család korán reggel,
munkábainduláskor, hogy erőt kérjen napi főladatainak elvégzéséhez, délben, hogy megköszönje Isten tápláló gondviselését és este,
hogy Ura védelmező szárnyai alá húzódjék.
A mikor és hol imádkozzunk kérdésére ebben is találhatunk
egyfajta választ. Ha olyan is ez a válasz, hogy nyomán szívünkből
sóhaj szakad ki, mert hiszen mi gyökeresen megváltozott körülmények között élünk - alkalmilag mégis lehet ez a válasz számunkra
nagyon hasznos is. Alkalmilag - így mondom. Mert tapasztalatból
nagyon jól tudom, hogy a régieket e tekintetben követni -lehetetlen. Ha tehát ezt mégis erőltetve sürgetném, az vagy vakságra, vagy
meg-nem-értésre mutatna vagy arra, ami ezeknél még rosszabb:
képmutatásra. Hiszen magam még papi otthonban sem tudom
megvalósítani. De naponként egyszer, vagy éppen csak alkalmilag
egyszer-egyszer talán mégis csak megvalósíthatjuk.
Ha igen, akkor
ne szalasszuk el ezt az alkalmat!
Ezt a sürgető hangú ajánlást szeretném meg is indokolni. Ezért
szóváteszek egynéhány áldást, amely együtt jár a családi áhítattal :
Áldása a családi áhítatnak, hogy az otthonunkat - legyen az
szegény, vagy módos, nagy, vagy kicsi - Isten szent templomává
változtatja.
Ez a templomka ráemlékeztet, hogy amint az imádságunk sem a
gyülekezet templomára tartozik csupán, úgy keresztyén életfolytatásunknak sem szabad kizárólag a templomban kifejezési formát
keresnie magának. Hitünknek szeretet által kell munkálkodnia elsősorban családunk körében.
A családi áhítat igen nagy mértékben hozzájárul a család tagjai-

nak bizalmas együttéléséhez, egybetartásához, neveléséhez. A szülőknek nem szükséges minduntalan hatalmukra, tekintélyükre hivatkozniok. Nincs hatalmasabb nevelőerő annál a ténynél, amikor
a szülő gyermeke szeme láttára őszintén meghajlik a legfőbb Úr,
Isten tekintélye. előtt, Isten szent akaratát magára nézve kötelezőnek tartja és ahhoz buzgón igazodik is.
Az élet a család tagjait sokszor szétszakítja. Fiatalok szárnyrakelnek, valakit hivatása - vagy betegsége? - ideiglenesen kiszakít az
otthonából. Mennyi erősséget jelent a távollevőnek az a biztos
tudat, hogy otthon, az övéi most imádkoznak boldogulásáért, gyógyulásáért.
És még ennél is nagyobb távolságokat hidal át az imádság. Elköltözött kedveseinkkel is egybekapcsolja a családot az otthoni áhitat
imádsága. Ha pedig Istennek úgy tetszik, hogy a család fáján új
hajtást rügyeztet, azt is szabad együttesen imádsággal várni.

19. IMA-SÓHAJOK
Szüntelen imádkozzatok!
(I.TESSZALONIKA
5 : 17·)

Az ótestamentumi kegyességhez hozzátartoztak a meghatározott
órában végzett áhítatok. Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv
bizonysága szerint e szokást a tanítványok is gyakorolták. (Például:
3 : I. 10 : 9.) Az egyház is átvette az imádkozás óráit a templomi
szolgálatban, főként azonban a kolostorok napirendjébe. Ma alighanem elenyészően kicsi lehet azoknak az embereknek a száma,
akik meghatározott óraütések idején imádkoznak, sőt kicsi lehet
azoknak a száma is, akiknek erre egyáltalában lehetőségük volna.
Ez persze nem jelenti azt, hogy az imádkozásnak - különös en
hétköznapokon - szünetelnie kell a reggeli imádkozástól az esti
imádkozásig. Megváltó Urunk tanítása a szorgalmas imádkozásról,
az apostol fönt idézett intése is és a Biblia számtalan más helyén
olvasható hasonló tanácsa nem vesztette el érvényességét.
Imádkozni nem lehet "elégszer" . Az ember teste ellustul, agya
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eltompul, ha nem foglalkoztatja az ember. A hitünknek is kell a
foglalkoztatás. Az imádság - a gyakorolt hit.
Sok ember kérdezte már tőlem is: miképpen oldja meg a mindennapi munka ütemében az imádkozás kérdését?
Jézusnak az evangéliomok leírása szerint gyakran volt munkával
túlzsúfolt napja. Mit tett Ő ilyenkor? Egészen sűrűn találkoztunk
olyan jelenetekkel, amelyekben Jézust úgy látjuk, hogy egészen
rővid ima-sóhajjal kereste az Atyát. Alighanem ezekben láthatjuk
meg az útmutatást arra, hogy munkánk közben hogyan élhessünk
mégis imádsággal. Munkánkat nem egyhuzamban szoktuk végezni,
pihenők nélkül. Étkezni is szoktunk a munka bizonyos szüneteiben.
Az étkezés előtti és utáni imádságaink lényegükben rövid imasóhajok. Az egyház régi kegyességében ismertek ilyeneket az étkezésektől függetlenül is, például amikor valamely munkához hozzákezdtek, vagy befejezték azt, amikor harangszót hallottak, vagy a
templomi istentisztelet menetében, amikor beléptek, vagy kiléptek
a templom küszöbén, vagy amikor az úrvacsorai oltárhoz közeledtek és amikor eltávoztak onnan. És sok más alkalommal.
Aligha szükséges mentegetőző hangot használnom, ha most hozzáfűzöm: mindezzel semmiképpen sem akarom lebeszélni a napközbeni imádkozásról az olyan embert, akinek van erre ideje és
belső indítást érez. Tegye! Tegye!

20. CSÖNDES

KAMRÁBAN
Amikor imádkozol, menj be a belső
szobádba és ajtódat bezárva, imádkozzál Atyádhoz,
aki titkon van. És
Atyád, aki titkon néz, megfizet néked
nyilván.
(MÁTÉ 6 : 6.)

Szívesen és sokszor értjük Jézus e szavát szó szerint. jó is, ha
valaki áhítatának végzésére: bibliaolvasásra és imádkozásra elvonulhat lakásának valamely csöndes zugába. Legyen hálás ezért.
Azonban állandóan növekszik azoknak a száma, akiknek nem álla50

nak rendelkezésükre azok a föltételek, amelyek már maguktol is
áhítatot kínálnak. Emiatt már igen sek keresztyén embertöl IS
hallottam keserves panaszt.
Először arra szeretnék emlékeztetni, hogy azok az emberek, akik
a hegyoldalban Jézusnak ezt a szavát hallgatták, nem éltek olyan
lakás-viszonyok között, hogy szó szerint értelmezhették volna J ézus szavát. Nem volt belső szobájuk. Inkább valószínű, hogy otthoni együttlétüket híven tükrözi Jézusnak éppen az imádkozásról
adott tanításának egyik képe (Lukács II :7.) Eszerint az az ember,
akit egy barátja éjszaka háborgat, így szól: "Ne bánts engem!
Immár az ajtó be van zárva és gyermekeim velem vannak az ágyban",
A belső szobát hiányoló panasz ezért nyilvánvalóan félreértésen
alapszik.
Azután pedig az igazságnak megfelelően meg kell állapitanunk :
még ha valakinek egész sor szobája áll is rendelkezésére, azokba ma
föltartóztathatatlanul
behatolt a hajszás gond és ott van a világ
lármás hangja messze tájakról is.
Az elcsöndesedésnek nem ez a fő akadálya!
Megfigyeltem azt, ami ennél sokkal nagyobb baj: az emberek
nem akarnak - sőt talán nem is mernek - magukra maradni. S ha
mégis így maradnak, akkor egyszerűen nem tudnak rnit kezdeni a
magánnyal, a csönddel. Menekülnek előle.
A magány csöndje nélkül pedig az ember sem magát nem talali.
meg, sem Istent. Ezért szorgalmasan meg kell keresni a csön tet.
Mert meg lehet azt találni. Még a legnagyobb hajszoltságban is m "f:
lehet találni. A viharos forgószél mindent főlkavar, össze-vissza
zavar. De még benne is van egy pont, ahol csönd van. Legalul.
A mélyen.
Jézus ma az imádkozásról azt akarja nekünk rnondani : Ma unkba kell szállnunk. Éppen a mély be. Oda, ahol nem kavarog már
össze-vissza a munkánk hajszája, az anyagi gondunk, az ernberek
tülekedése, rettegtető félelműnk. Oda, ahol csak ketten mr radunk :
Isten és én.
Ez az imádkozás egészen nélkülözhetetlen föltétele.
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21. TEMPLOMBAN
Meg van írva.'
imádságnak háza".

"Az

én házam

(LUKÁCS 19 :

46.)

A templomról - fényes, nagy templomokról és az egyszerű kis
falusi templomkáról - ezekről a drága kincseinkről igen sok szóval
lehetne és'kellene is beszélni. Most itt azonban csak az imádsággal
összefüggően szólunk a templomról. Jézus - az Ószövetségre hivatkozva - az "imádság házának" nevezi s ezzel egyben választ is ad
erre a kérdésünkre: Hol imádkozzunk? Válasza ez: a templomban
is!
A magányos ember számára is nagyon alkalmas hely az imádkozásra a csöndes templom. Bár többet használnák így is!
Milyen bántó arra gondolni, hogy vannak az egyháznak olyan
tagjai, akik azt hiszik, hogy a templom kizárólag csak a prédikáció
helye és ezért - főként nagyvárosokban - az istentiszteletre elkésve
mennek és idő előtt jönnek ki a templomból. Csak a prédikációt
hallgatják meg, az imádságos időből pedig kivonják magukat.
Azokkal nem kívánok most érvelni, akik az ilyet csak főlszinességből teszik.
Hallottam azonban különben imádságos magánéletet folytató
emberektől is ilyenféle hangot: Furcsa és nehéz'í nekem a templomi
imádkozásba bekapcsolódnom. A szavak egy rajtam kívül álló embernek az ajkán csendülnek. Amit mond, az inkább ünnepélyesen
hangzik, mint bensőségesen. Aztán meg rendszerint olyan időtlenek ezek az imádságok! Nem a jelen viszonyai közül nőnek. Mondatai csaknem mindig többes számban fogalmazottak, holott nem
tudom, indokolt-e a másik ismeretlen ember gondolataival társitanom a magam gondolatait?
Összefoglalva: Távolinak érzem magamtól a templomi imádságot.
Aligha tudom elég meleg szavakkal ajánlani: kapcsolódjunk bele
teljes szívvel az istentiszteleti imádkozásba! Istentiszteleteink
menete egységes egészet alkot. Imádságai nemcsak előkészítik szivün-
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ket az ige odaadó hallgatására és nem csupán válaszolnak a hallott
igére, hanem olyan területekre is elvezetnek, amelyeket könnyen el
szoktunk hanyagolni. Egynéhányat ezek közül meg is említek:
Isten-imádat, hála, magasztalás, Isten országának ügye, belső és
külső misszió ügye, betegek, rabok, az egyház munkásai. A templomi imádság nemcsak azokkal fűz egybe, akik velünk együtt vannak
a templomban, hanem messze múlt és messze jövendő nemzedékekkel is. Akik előttünk itt imádkoztak és akik - hitünk szerint itt fognak imádkozni utánunk. Valamit tehát átélünk a szentek nagy
közösségének a valóságából.
Istennel mindenütt együtt lehetünk. De bizonyos, hogy valahányszor Isten indítást és áldást ad valamely templom megépítéséhez, ezt mindannyiszor azért teszi, hogy alkalmas helye legyen
velünk beszélgetnie. Az imádságban.
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V.
Csüggesztő kérdések

Az eddig mondottakkal még mindig nem nyitottuk meg egészen
az utat, hogy akadálytalanul hozzákezdjünk az imádkozáshoz.
A bátortalanság még habozóvá tudja tenni az embert.
Most ezeket a területeket szeretném szemügyre venni:
Külön képesség kell-e az imádkozás hoz ?
Kételkedve szabad-e imádkozni?
24. Isten szent - én bűnös vagyok
25. Van-e gondviselés?
26. Van-e imádság-meghallgattatás?
22.

23.
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22. KÜLÖN KÉPESSÉG KELL-E
AZ IMÁDKOZÁSHOZ?
Még az eszterág is tudja a maga
rendelt idejét az égben és a gerlice, a
fecske és a daru is megtartják, hogy
mikor kell elmenniök, de az én népem
nem tudja az Úr ítéletét.
(JEREMIÁS

8 : 7-)

Amint sok dolog van, például a számtan-tudomány, a nyelv s
általában a művészetek, amelyekhez külön adottság kell, úgy-szükséges az imádkozáshoz a külön képesség. Ez sokak nézete. Ezzel
egyben mindjárt mentik is magukat.
Ez az érvelés nem állhat meg.
Ezt részben meg is mutattam már, amikor az imádkozás egyetemességéről szóltam, vagy arról, hogy az értelem nem az egyetlen
forrása és nem a legfőbb fóruma az imádságnak, valamint arról,
hogy az imádkozás az ember ősi ösztöne.
Ha kizárólag értelmi képességeinken múlnék az imádkozás, akkor a legokosabb embernek kellene a legjobban és legszebben
imádkozni tudnia. Az igazság pedig sokszor szerzett tapasztalat
alapján az, hogya "kisdedek és együgyűek" is tudnak jól imádkozni. Sokszor igen jól. Abban, ami az imádkozásból az értelemre
tartozik, vannak fogyatkozásaink. Nem tudjuk például szép szavakba foglalni mondanivalónkat, mert fogyatékos a stílusunk. Az
imádkozásban azonban nem ez a fontos.
Az imádság hajszál-gyökerei közül sok nyúlik le az értelem talajába. Még több az akaratéba. A főgyökér azonban a szeretet talajába
hatol. Isten és az ember iránt való szeretet talajába. Így köt össze
minket mennyei Atyánkkal és minden ernbertársunkkal.
Ha mégis valljuk, hogy az imádkozáshoz meghatározott külön
képesség is szükséges - rendben van! Csak ebben az esetben a
következő lélekzetvétellel azonnal mondjuk ki azt is, hogy Isten ezt
a képességet minden embernek megadta. Amint megadja a táplálkozáshoz, a látáshoz, a halláshoz szükséges képességet is. Senkinek
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sem olyan kicsi a képessége, hogy a szivét oda ne tudná adni a
szeretetben.
A kivételek re gondolsz most.
Igaz: Vannak vakok és vannak süketek. Bár sokat ismerünk is
közülük
és szívből sajnáljuk őket, mégis meg kell állapítanunk:
számarányuk kicsi. Éppen így valóban lehetnek kivételek az imádkozás tekintetében is. De ha ilyen esetekben van kérdésünk, amely
foglalkeztat minket, akkor az ez a kérdés: Mi végre engedi Isten
ezeket a kivételeket?
Mégegyszer rögzítsük: a vakok és a süketek arányszáma a látók
és hallók számához viszonyítva igen alacsony. Az emberiség legnagyobb baját nem ez az arány okozza. A lényegesen nagyobb bajnak
az az oka, hogy igen nagy azoknak az embereknek a száma, akik
szándékosan csukják be a szemüket és dugják be a fülüket, hogy
valamiképpen ne kelljen Teremtőiüknek engedelmeskedniök.
így van ez a nem-imádkozókkal
is.

23. KÉTELKEDVE

SZABAD-E

IMÁDKOZNI?

Ha valamit tehetsz, légy segítségünkre és könyörülj rajtunk!
(MÁRK 9 : 22.)

Ha valaki a kételkedés állapotába jutott, szabad-e annak imádkoznia?
Ezzel a kérdéssel is fordultak hozzám.
Anélkül, hogy fontolgatnám, mely irányból is jutott valaki a
kételkedés állapotába, válaszom a kérdésre ez: Sietve igyekezzél
imádkozni! Ha nem tudsz úgy imádkozni, amint szeretnél, imádkozzál úgy, amint tudsz!
Kétféle kételkedővel találkoztam eddig.
Az egyik a hitetlenségből jött. A múltban rendíthetetlenül meg
volt győződve fölvilágosultságáról és arról, hogy minden csak mese,
amit a hívők vallanak. Most ebben a bizonyosságában rendült meg
és fölmerültek benne sorban a kérdések: "Hátha mégis ... ? !"
Az ilyen ember megtekintheti a fényképét az eskóros fiú apjáról
szóló evangéliomi történetben. Bizonyos vagyok abban, hogy ez az
ember a hitetlenség oldaláról jött. Egyrészt így jellemzi őt az evangéliom: "Egy a sokaság közül". Másrészt
maga beszél így önmagáról: "Hiszek, Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek!"
De főként az erősít meg ebben a föltevésemben, hogy Jézus szeretettel hallgatta meg ezt a nagyon furcsa könyörgést, melyet mai
igeként fölirtam. Szigorúan nézve ez a könyörgés majdnem sértő
istenkáromlás. De Jézus nyilván világosan látta, honnanjő ez az
ember és szavát a hit ébredésének ismerte föl. Kisegitette a kételkedéséből.
A kételkedők másik fajtája az, aki hitben él, de szíve őrizetlen
pillanatában rárontott és megbéklyózta a kételkedés. A kettő kőzűl
ez a nehezebb lelki állapot. Az ilyen ember képviselője a közismert
kételkedő: Tamás.
Őt tanítványtársainak a föltámadásról szóló bizonyságtétele zavarta meg. Kételkedett és ezzel a kétségévei egy egész hétig viaskodott. Nem tudom, mit csinált e héten át, de kizártnak tartom, hogy
ő
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viaskodását imádság nélkül élte volna végig. Ezért talált vissza
először a tanítványkörbe és ezért borult Jézus elé ezzel a vallomással: "Én Uram és én Istenem!" (János 20 : 28.)
A kételkedő ember bizonytalan látást adó szürkületben van. Nem
tudja: a szűrkűlet éjszakára fordul-e, vagy nappaira ?
Az imádság útjára kell ilyenkor lépni. Ez az út lehet nagyon
hosszú. Ha az elején a kételkedés áll, a végén mindig a hit áll. Az
utat végig kell járni. Mert éppen az imádság az út a kételkedésből
a hitbe.

24. ISTEN

SZENT - ÉN BŰNÖS VAGYOK
A vámszedő távol állva, még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem
mellét verve mondá: "Isten! Légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!"
(LUKÁCS 18 : 13.)

Van ember, akit az Istenhez való közvetlen imádkozástól visszatart a csüggedése. Ennek rendszerint kettős oka van. Egyrészt
nagynak, megközelíthetetlennek, szentnek tartja és tudja az Istent,
másrészt érzi önmagán bűneinek nagy terhét és ezért fél a bűnt
megítélő Istennel együtt lenni.
Jézus a farizeusról és a publikánusról szóló tanítását nemcsak
azért mondotta el, hogy az Isten előtti pöffeszkedő magatartástól
óvjon, hanem azért is, mert tudta, hogy az embert Isten előtt
elfoghatja ilyen csüggedt, riadt lelkiállapot.
S mivel ezt magam is tudom, azért adom' tovább Uramnak ezt
a biztató tanítását.
Félreértené Jézust az az ember, aki tanításából azt a következtetést akarná levonni, hogy nem szükséges túlzottan nagynak látnia
a saját bűnét, hasonlóan a farizeushoz, aki - úgy látszik - nem is
akart tudni a bűneiről. A bűnét ugyanis az ember sohasem láthatja
elég nagynak.
Tévedés volna az is, ha az ember a megoldást ott keresné, hogy
az ember igyekezzék Istent kisebbé tenni. A farizeus ugyanis ilyes60

mit tett. Ne akarjon az ember imádságában Istennel, mint egyenrangú fél tárgyalni. Érezzed csak továbbra is Isten világbíró hatalmát, igazságát, szentségét fölfoghatatlanul nagynak! Nem ez a baj.
Inkább az, hogy bár nagynak látod Istent, mégsem látod meg
világosan, hogy igazán mennyire nagy. Róla alkotott képed - legalább is egy ponton - kiigazításra szorul. Abban, hogy Isten bűnbocsátó kegyelmében is érthetetlenül nagy. Sokkal nagyobb a te bűnödnél.
Nézd meg, mit tett a vámszedö. Bizonyos, hogy ő nem tudhatta,
talán nem is hihette, milyen határtalan Isten szeretete bűnös gyermeke iránt - de félve bár -, mégis elmondta egyetlen lehetséges
könyörgését: " Isten ! Légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!"
Amikor a templomból "aláméne az házába" - akkor éreznie
kellett azt, amiről Jézus beszél: bűne alól feloldozást nyert. Talán
megérzett valamit Isten megigazító kegyelméből is.
Biztatásom azért ez: Higgy a bűnbocsánat korlátlan nagyságában, Isten végtelen szeretetében!
ő

25. VAN-E GONDVISELÉS?
Néktek még a fejetek hajszálai is
mind számon vannak.
(MÁTÉ 10 : 30.)

Legutóbb arról beszéltünk, hogy imádságunkat el akarja némítani a bűnei miatt megriadt szív. Félénk szívünkhöz társul töprengő
eszünk is. Mert ugyan kicsoda az közülünk, akire rá ne támadt
volna még imádkozása előtt, vagy aközben okoskodó esze ilyenféle
kérdésekkel: Hogyan igényelhetném én azt, hogy Isten törődjék
személyes életem kérdéseivel ? Nagyrégen még csak el lehetett ezt
képzelni, az akkori egyszerű világkép keretei között. De mai kiszélesült új világképünk ezt lehetetlenné teszi. Hiszen Istennek, teremtményei: csillagok, emberek milliárdjaival kell törődnie! Törvényt kell szabnia évmillióknak, utat egyengetnie a történelemben
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nemzeteknek. Miként is tudna az én kis életemmel törődni éjszaka
és nappal, sőt minden szempillantásban és minden lépésemen !
Ilyen töprengő kérdés van bennünk. Ennek legmélyebb oka
abban rejlik, hogy mi emberek a fogalmainkat csak képekhez tudjuk kötni. Nincs más lehetőségünk. Isten-képzetűnket is csak földi
képek alakjában tudjuk kifejezni. Számtalan képpel ugyan, de csak
képpel. Látjuk Őt uralkodónak, törvényszabónak, népek pásztorának, és ha bensőségesen, a szív hangján beszélünk róla, akkor
Atyának nevezzük és fölruházzuk a hű anya jellemvonásaival is. Dc
bármilyen szépek is ezek a képek, szükségszerűen alkalmasak az
elcsüggesztésre is.
Evangéliom-hirdetése közben Jézus is használta ezeket a képeket. Gazdag változatosságban. Emberekhez beszélt, emberi módon
kellett szólnia. De nem szabad elfelednünk, milyen nagy súlyt
helyezett Jézus arra, hogy megértesse velünk: ezek csak képek
Istenről! Milyen meggyőző erővel mondja újra meg újra a fordulatot: "Mennyivel inkább ... a ti Atyátok!" Hangsúlyozta, hogy Isten
szeretetének nincsen határa, sem tudásának, sem hatalmának. Nincsen helyhez kőtve, Jézus nem győzi hangsúlyozni: ISTEN ISTEN! Nem ember! Az ember csöppet hasonlít hozzá (és ebben
van az ember méltósága), de Isten mégis egészen más!
És Jézusnak ebben a tanításában soha a legkisebb túlzás sincsen.
Akkor sem, amikor így szól: "Istennél minden lehetséges" és akkor
sem túloz, amikor azt mondja: nemcsak az életemet látja, gondozza,
irányítja Isten pillanatonként, hanem fejem hajszálainak számát is
jól tudja. Szavait szó szerint szabad és kell értenünk.
Sok ember hitét megbénít ja az, hogy a mindiobban kibontakozó
világ csodáival találkozik. Kárunk, ha ilyen bénító hatásnak kiszolgáltatjuk magunkat. Jobb és helyesebb, ha minden csodás fölfedezésnél rácsodálkozunk Istenre ezzel a vallomással: "Atyám! el nem
tudtam képzelni, hogy ennyire nagy vagy!" Minél nagyobb a világ,
annál nagyobb ennek Alkotója - Isten! Amikor mindaz, amit megtapasztalok, ámulatra indít, miért akarom csak azt megtagadni a
csodás Istentől, hogy az én életemet is a kezében tarthatja?
Töprengő eszed ne némitsa el ajkadon az imádságodat! Ennek
a nagy Istennek csak az imádat jár!
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26. VAN-E

IMÁDSÁG-MEGHALLGATTATÁS?
HíVJjsegítségül engem a nyomorúság
idején, én megszabadítlak téged és te
dicsőítesz engem.
(ZSOLTÁR 50 : 15.)

Ez a kérdés is minden időben heves viták pergőtüzében
állt.
Érvek és ellenérvek rendszerint igen szenvedélyesek szoktak lenni.
Gyakran a legrajongóbb keresztyének rontják le az imádságmeghallgattatás hitelét. Papok is. ÁHítják és ígérik, hogy minden
imádság úgy találja meg a meghallgattatást,
amint azt az imádkozó
kivánia. Ez pedig igy nem állhat meg. Ebben az értelemben igen
sok imádság nem talál meghallgattatásra.
Hiszen gyakran éppen az
ellenkezője történik annak, amit kérünk. Lehet: egy beteg gyógyulásáért könyőrgünk és
éppen imádságunk közben hal meg. Ha
valaki ilyen biztatásra ezen az alapon próbál imádkozni és reménye
nem teljesűl, megszünteti imádságát. Az imádkozás-ellenes ek, akik
különben is szenvedélyesen
érvelnek, ilyenkor valósággal üdvrivalgásban törnek ki.
Szeretném, ha ebben a kérdésben is mindenekelőtt Jézus szavára
figyelnénk. Ismert igéit idézem: "Akármit kértek majd. az én nevemben', megcselekszem azt". (János I4 : I3.) "Ha énbennem maradtok és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak
akartok és meglesz az néktek". (János 15 : 7.) "Mostanáig semmit
sem kértetek az Atyától ,az én nevemben'. Kérjetek és megkapjátok". (János 16 : 24.) Ha ezeket az igéket jól átgondoliuk, megértjük, hogy nincsen bennük felelőtlen ígérgetés. Inkább föltételek
csendülnek bennük. De az imádságmeghallgattatás
ígérete igen
határozott ezekben a szavakban.
A következő mérlegelést ajánlom:
Az imádság-meghallgattatás
mellett tanúskodó emberek - ideértem még azokat is, akik néha bizony elfogultak - arról beszélnek,
amit átéltek. Hiszen imádkozó emberek. Becsületes voltukat aligha
van valakinek is joga kétségbevonnia. Az imádság-meghallgattatás
ellen érvelők arról beszélnek, amiről nincs tapasztalatuk.
ő

Vajon túl messzemenő-e az a nézet, hogy ez a kérdés csak az
imádkozók nézetén és meggyőződésén dőlhet el?
Ne feledjük el azt sem, hogy mi, akik imádkozunk, emberek
vagyunk. Értelmünknek megvannak a korlátai. Isten pedig, akihez
imádkozunk - mindentudó. Mi sohasem érthetjük meg Isten tökéletes bölcsességét, mert hiszen akkor már nem is volnánk emberek.
Isten szívesen teljesíti kéréseinket szó szerint is, azonban sokszor
másként kell döntenie, mint ahogyan mi javasoljuk. Mert ha nem
így tenne, akkor már nem volna Isten.
Ezért nem jelentheti az imádság-meghallgattatás
azt, hogy amit
kérünk, az mindig úgy is teljesedik be. Azt azonban minden bizonnyal jelenti, hogy imádságunk nem marad válasz nélkül. Isten
válaszol. Ha a körülöttünk lévő viszonyok nem változnak is meg,
a szívünkben mindenesetre áldott változás megy végbe Isten előrelátó, bölcs, szerető akarata szerint. És ez jó!

VI.

Bátortalan kezdet

Egész sereg kérdést próbáltam Isten igéjének a fényébe állítani.
Nem azt vallom róluk, hogy ezeket mind tisztázni kell, mielőtt
valaki hozzákezdene
az imádkozáshoz.
Lehet, hogy egyikkelmásikkal csak akkor találkozunk majd, amikor már javában imádkozunk. Bizonyos rend kedvéért vettem őket előre.
E szakaszban beszéljünk arról, hogy miképpen kezd hozzá az
ember a rendszeres imádkozáshoz ?
Valószínű, hogy a szent Istenhez való kőzeledésben az első lépések ismertetőjele: a bátortalanság. Ez természetes. Az ember segítség után néz. Mintát, támogatást, biztatást keres.
Ezért szólok a kővetkező címeken:

27.
28.
29.
30.
31.

Minta.
Hogyan kezdjem?
Szabad és írott imádságok.
Az egyház imádság-kincse.
Jézus nevében.

27. MINTA
Uram! Taníts minket imádkozni,
miképpen János is tanította az ő tanítványait.
(LUKÁCS II : r.)

Igyekszem most lehetőleg rögzíteni, meddig juthattak el keresztyénségünk útján Jézus szorosabb értelemben vett tanítványai abban az időpontban, amikor egyikük - több társa nevében is elmondotta ezt a kérést.
Az ótestámentomi vallásosságban nevelkedett fiatal emberek voltak, akik népük legtöbb tagjától főként csak abban különböztek,
hogy az új próféta tanítása őket erőteljesebben ragadta meg. Ezért
hozzászegődtek és hűségesen szolgálták őt.
De ezek a tanítványok még nem tudták, hogy Jézus a megígért
Messiás. Még egy sokkal későbbi időpontban sem értették meg azt
a beszédét, amelyben szevedéséről és szükségszerű áldozati haláláról beszélt nekik. Föltámadásról nem hallottak még. És teljesen
ismeretlen volt számukra a Szentlélek.
Ebben a lelkiállapotban voltak, amikor Jézus - kérésükre - megtanította őket a "Mi Atyánk" kezdetű imádságra.
Ezzel a néhány szóval talán már el is árultam, hogy most azokra
az emberekre gondolok, akik - talán így kell mondanom - az
apostoli hitvallásnak még csak az első hítágazatáig jutottak el:
"Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
teremtőjében". De Jézus Isten voltának megvallásáig még nem
érkeztek el és nem tudnak mit kezdeni a Bibliának a Szentlélekről
szóló tanításával. Éppen ezért úgy érzik, hogy keresztyén testvéreik
sok imádságát nem tudják még elmondani.
Abban az imádságban, amelyre Jézus tanítványait megtanitotta,
az az egészen csodálatos dolog, hogy ezzel az imádsággal tiszta
lélekkel élhet az az ember is, aki keresztyénségének még csak a
kezdeti lépéseit tette meg. Aki az első hitágazatot vallani tudja, azt
nem akasztja meg ennek az imádságnak egyetlen szava sem.
Csodálatos Jézus!

Ő nagyon jól tudta, hogy az idők végezetéig mindig lesznek
egyszerű-hitű, gyenge-hitű emberek. Őket is szem előtt tartotta,
amikor imádságot tanított.
Biztatásom így szól ma: Imádkozzad elmélyülve Jézus imádságát! Hiszen ehhez nem kell lelkeden erőszakot elkövetned. Kezdők
részére nagyon alkalmas imádság. Később, ha Isten segítségével
megnyílik előtted az evangéliom minden gazdagsága és boldogan
vallod a magadénak az egész apostoli hítvallást, majd meglátod,
hogy akkor is ez lesz a legmélyebb imádságod, amely nélkül hiányosnak éreznéd minden imádkozásodat.

28. HOGYAN

KEZDJEM?
Áldjad én lelkem az Urat és el ne
feledkezzél semmi jótéteményéről!
(ZSOLTÁR 103 : 2.)

Az imádkozáson a legtöbb ember azt érti, hogy valamilyen kéréssel fordul Istenhez. Hiszen ő a szegény, Isten pedig gazdag. Istennél meg van mindaz nagy bőségben, aminek a hiánya miatt Ő, a
szegényember,
szenved. Ha pedig már nem érzi valaminek a
szorongató szükségét, akkor hamarosan el is hal az ajkán az imádság.
Szólok majd neked még arról, hogy mennyire boldogítóan igaz
az, hogy Isten gazdagító szeretetének az áldásai valóban kifogyhatatlanok. És majd arról is külön szeretnék még neked szólni, hogy
az embernek fölhatalmazása van arra, hogy minden kérésével bizalommal forduljon Istenhez. Őmaga jogosít föl erre az Isten igéjében olvasható számtalan ígérete és biztatása által.
Most mégis azt a tanácsot adom, hogy amikor szükséged Istenhez hajt és hozzá imádkozni akarsz, akkor ne a nagy gonddal, ne
kéréseid fölsorolásával kezdd el, hanem imádságod első hangja a
hálaadás legyen. Először áldjad Istent!
Ezt a tanácsomat most szeretném meg is indokol ni.
Először: Bizonyára neked is van olyan tapasztalatod, mint ne68

kem: nagyon nehéz dolog a kérés. Valami mindig is tiltakozik az
emberben ellene.
Másodszor: Egészen bizonyosan van mit megköszönnöd Istennek. Ha a múltba visszatekintesz és megpróbálod számbavenni
áldásait, akkor azok végeláthatatlan sorban támadnak föl emlékezö
lelkedben. Kiemelkedö, fényes emlékek is, de még az úgynevezett
szürke napok is Isten soha nem változó hűségéről tesznek bizonyságot. Sok jótéteményéröl. Ezek az emlékek sokkal könnyebb é teszik
az ember számára a kérést ahhoz az Atyához, aki számtalanszor
bizonyította meg már segítőkészségét.
Harmadszor: Gondod, amely könyörgésre kényszerít és amely
olyan mélyen ül szívedben, hogy szinte képtelen vagy más gondolattal még csak foglalkozni is, a gondod, amely idegesít, nyugtalanít, csüggeszt - most veszít valamit félelmetességéből. Kisebbé
válik, miközben hálát adsz Istennek a múltban nyújtott segítségéért. Máris könnyebben érzed magadat.
A hálaadásról azért meg ne feledkezzél. Ezzel kezdjed imádságodat.

29. SZABAD ÉS ÍROTT

IMÁDSÁGOK

Kilenc órakor fennszóval kiálta Jézus, mondván: "Én Istenem! Én Istenem! Miért hagytál el engemet?!
(MÁRK 15 : 34.)

Az ember bírálgató kedve még a legmeghittebb életterületeket
sem hagyja érintetlenül. Hányszor kifogásolja az egyik keresztyén
ember (aki magát hitben erősnek tudja) a másik keresztyén embert
(akit hitben gyöngébbnek tart), csak azért, mert az illető írott
imádságokat használ, nem pedig a saját szavaival imádkozik. Még
arról is tudok, hogy egy gyülekezet ilyesmiért ítélte meg egyébként
derék lelkipásztorát.
Megállapodhatunk ebben: Ha valaki azért használja az írott
imádságot, mert saját mondanivalója Isten számára nincsen - akkor

a kifogásolásban lehet valami igazság. Mert bizony az imádság
nyelvét is - mint minden nyelvet - tanulni kell.
De ennél fontosabb dologra is föl akarom hívni ma a figyelmedet.
Tény: Jézus maga is élt régi idők imádságával. Az Ő imádságoskönyve főként a Zsoltárok-Kőnyve
volt. Igen jól ismerte. Nemcsak
tanácsokat idézett belőle, nemcsak érveket kért tőle, amikor ellenfeleivel vitába keveredett (lásd például Máté 22 : 44-ben a 1ro-ik
zsoltárra való hivatkozását), hanem kifejezetten szó szerint imádkozta is, még pedig élete legválságosabb pillanatában. A fönt írt
bibliai idézet ilyen zsoltáridézet. (Zsoltár 22 : 2.)
A más által írt imádság nem szükségszerűen tőlünk idegen imádság.
Egy szép éneket, verset, sokszor azért szeretünk meg olyannyira,
hogy még szó szerint is megtanuljuk, mert olvasása közben úgy
érezzük, mintha szerzője "pontosan a mi lelkünkből írta volna".
Teljesen azonosítani tudjuk magunkat azzal. A sajátunknak érezzük.
Ugyanígy érezhetjük azonosságunkat valamely írott imádsággal
kapcsolato san is. Ezért kár ellene élesen nyilatkozni.
Amikor az ember a lelki-ébredés ajándékát kapja meg Isten
Szentlelkétől, akkor rendszerint nagyon könnyen, bő sugárban,
elevenen folyik szívünkből a szó árja az ajkunkra. Azonban ez nem
mindig marad így. Általános tapasztalat szerint az életküzdelemben
még a leglelkesebb keresztyénekre is elkövetkezik az apály, sőt az
aszály ideje, amikor imafáradtság keriti hatalmába. Különösen
ilyen lelkiállapotban meghálálhatatlan
gazdagságunk a múlt tartaléka, a megőrzött írott imádság.

30. AZ EGYHÁZ

IMÁDSÁG-KINCSE
És jöve egy másik angyal is és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt
tartva és adaték annak sok tömjén,
hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az oltárra, amely a királyi
szék előtt volt. És fölméne a tömjén
füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe.
(JELENÉSEK KÖNYVE 8 : 3-4.)

A mennyről kinyilatkoztatott
ez a kép roppant vonzó és beszédes
számunkra külőnösen most, amikor éppen az imádkozás kérdésével
foglalkozunk. Elmondott imádságaink a mennyben együtt vannak.
Maradéktalanul.
Nem úgy, mint a földön, ahol oly sok elkallódik
közülük. Annál inkább kell megbecsülnünk
ezeket a drága kincseinket, amelyek évezredes múltból mégis ránk maradtak.
Messze múltból is kiérződik egyik-másik régi imádságnak a melegsége. A Jelenések könyvéből idézett képnél maradok és úgy
mondom: a múlt egy-egy imádsága olyan izzó lehet Isten oltárán,
hogyha odavisszük melléje a magunk kihűlt szivét, azt is áttüzesítheti.
Nem egy tapasztalat igazolja, hogya régidők megpróbált embereinek imádságai átsegíthetnek minket a saját szenvedéseink alatt
ránk szakadt ima-fáradtságunkon.
Aztán meg az ilyen imádságok meggazdagíthatják
a mi - bizony
sokszor szegény - imádságos életűnket. Ráébresztenek olyan dolgok meglátására, érzékelésére, amelyek magunknak nem jutottak az
eszünkbe, érzék~tlenül haladtunk el mellettük. Így táplálják, fejlesztik, erősítik, nővekedéshez segítik lelki életűnket.
Önvizsgálarunkat is elmélyítik.
Ha mindaz, amit most e1mondtam, esetleg megragadja érdeklődésedet, akkor talán fölvetődik benned a kérdést Hol lehet ezeket
az imádságokat megtalálni ?
Válaszom nem kimerítő, azonban egy kis útmutatást mindenesetre adhat.
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Találsz belőlük bőségesen a Bibliában. Ótestámentomban
és
Újtestámentomban egyaránt.
Valószínűleg akad valamilyen régi imádságos-könyv még az otthonodban is, kegyes életű ősök hagyatékaként. Érdemes átrágnod
magadat annak még a nehézkes, régies nyelvezetén is. Megéri.
Aztán fölhívom figyelmedet újabb kiadású énekeskönyvedre.
Lehet, hogy eddig csak az istentiszteletre vitted azt magaddal, hogy
a kitűzött énekeket te is együtt énekelhessed a gyülekezettel. Ajánlom: foglalkozzál vele figyelmesebben. Egyrészt maguk az énekek
is úgyszólván mind egyben imádságok is, de - ha ez eddig esetleg
elkerülte figyelmedet - megállapithatod, milyen gazdag imádságos
része is van. Alighanem minden élethelyzetedre illő imádságokat
találsz benne.

31. JÉZUS NEVÉBEN
Mostanáig semmit sem kértetek az
Atyától az én neuernben.
Kérjetek és megkapjátok.
ÚÁNOS 16 : 24.)

Bizonyára többször föltűnt már neked, hogy a templomban és az
együttes imádkozás idején milyen sok imádság fejeződik be ilyenféleképpen; vagy ehhez hasonlóan: "Hallgass meg minket, kérünk,
Jézus Krisztus nevében".
Miért?
A magyarázatot Jézus Krisztus Urunk fönt idézett ígéretében
kapjuk meg. Ezt az ígéretet bátorításui adta. Nemcsak egyszer.
Többszöri ismétlésévei igen erős hangsúlyt is helyezett reá.
Mondtam már eddig is, de itt most újra mondom: A Jézus
nevében való imádkozásnak megrendíthetetlen
meghallgattatásígérete van.
Mit értsünk hát ezen: Jézus nevében kell imádkoznunk?
Általánosabb természetű választ adok, amikor ezt mondom: Jézus nevében imádkozni elsősorban azt jelenti, hogy ahhoz az Isten-
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hez és Atyához szólok, aki Jézus Krisztus Istene és Atyja is. Nem
megnevezhetetlen, ismeretlen, idegen hatalomhoz sóhajtozom, hanem egyetlen, szerető gondviselő mennyei Atyához beszélek.
Ennél nyilván közelebbi választ ad és egyben melegséget is juttat
kifejezésre, ha ezek után azt is mondom, hogy amikor imádkozom,
ott tudom magam mellett Megváltó Uramat és Istenhez szóló
szavaim valamiképpen így születnek meg: "Szent Atyám! Sok
engedetlenségem tudatában én nem mertem volna szükségemben
hozzád fordulni, mert elismerem: én inkább büntetést érdemlek,
mint imádság-meghallgattatást.
De nézd, Atyám! Ő, az én Krisztusom bátorított föl, hogy vele együtt idejöhetek színed elé és rettegés
nélkül szólhatok hozzád. Bizalommal építettem Egyszülöttednek
erre az ígéretére. Azért most ne rám néző és engem vizsgáló szemmel ítélj meg, hanem Őérette hallgasd meg könyörgésemet!"
Ugyanezt az igazságot még ennél is bensőségesebben fejezhetjük
ki, ha ráemlékezünk arra, hogy Isten színe előtt nemcsak úgy
jelenhetünk meg, hogyamíg imádkozunk, ott tudjuk valahol magunk mellett szószóló Jézusunkat. Alighanem ismerős bibliai igét
idézek most: "Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus".
(Galata 2 : 20.) Pál apostol mondta ezt magáról. Az is lehetséges
tehát, hogy Krisztus nemcsak szorosan mellettem van, hanem ott
él bent a szívemben és azért ez a Jézussal teli szív nem hiú ábrándokat táplál már magában, imádkozás közben sem ilyen vágyakflt visz
Isten elé, hanem az én szívemből is Jézus Krisztus imádsága száll
Istenhez.
Ez a Jézus nevében mondott imádság.

73

VII.
Nehézségek és bátorítások
Mint általában az életben sokszor váratlan nehézségek támadnak
utunkon, ugyanígy van ez az imádságos életben is. Tehát nemcsak
akkor vannak kérdéseink, amikor hozzá akarunk kezdeni. Lehetnek
egészen nehéz, zavart támasztó kérdéseink akkor is, amikor már
számtalan boldogító tapasztalatunk van az imádság áldásáról.
Részben ezekről a nehézségekről szeretnék most szólni hozzád,
hogy készületlenül ne találjanak.
Főként azonban szeretnék rámutatni arra a két áldott erőforrásra, akiknek segítségével mindezeket az akadályokat legyőzheted:

32.
33.
34.
35.

Ima-fáradtság.
Kitartás az imádkozásban.
Jézus a Közbenjáró.
A Szentlélek segítsége.
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32. IMA-FÁRADTSÁG
Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt
a torkom. Szemeim elbágyadtak, várván Istenemet.
(ZSOLTÁR 69 : 4.)

Talán furcsa dolognak látszik ma arról beszélnem, hogy valaki
túlerőlteti magát az imádkozásban és a lelkén ezért erőt vesz az
ima-fáradtság. De mégis szólnom kell róla, mert - íme - a 69-ik
zsoltár írój ával ez történt és tudok arról, hogy ez nem egyedül ővele
történt meg. Éppen a szorgalmas imádkozók között találkoztam
ennek a zsoltárírónak a sorstársaival ma is. Emberekkel, akik imádkozásuk idején gyakran kaptak igazi lelki örömet, mert megtapasztalták Isten közelségét, segítségét, szeretetét, féltő jóságát, világos
válaszait és sok lelki békességet nyertek. De azóta megtorpantak.
Fáradtságukban még az a veszedelmes kérdés is fölmerült bennük,
vajon eddigi imádságos életükkel nem csalták-e meg önmagukat?
Most érzem igazán, mennyire óvatosan kell ehhez a kérdéshez
nyúlnom, hogy valamiképpen akaratlanul se tegyek kárt. Szavamat
- kérlek - nagyon csöndes hangon elmondott tanácsként olvassad.
Vizsgáld meg ilyenkor Istenhez fűződő szeretetedet.
Tudom: Istent nem lehet eléggé szeretni. De más alkalmasabb
szó híján mégis azt kell kérdeznem töled: szereteted nem tolódott-e
el egyoldalúan, kizárólag Isten felé? Mert ha ilyesmiről van szó,
akkor Isten talán éppen arra akar nevelni az ima-fáradtság által,
hogy Ö igéjében kétágú szeretetparancsot adott. Őt kell szeretned
és - felebarátodat.
Vizsgáld meg az emberek iránti szeretetedet.
Nem hűlt-e ki az? Nem szűnt-e meg? Mert - ugye - akit igazán
szeretünk, azért olyan könnyű imádkoznunk!?
Vizsgáld meg, milyen akadályokat látsz az utadban ? Valami nagy
bánat van ott? Valami nagy öröm? Valami nagy, lelkesítő föladat?
Ezek töltik be talán annyira minden gondolatodat, hogy miattuk
vagy képtelen Istenre gondolni? Ezek csak képzelt akadályok! Ha
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megfelelően kőzelited meg őket, akkor ezek inkább Istenhez vonzanak, hiszen tőle kaptad őket.
Meg kell vizsgálnod a napi kötelességeidhez való viszonyodat is.
Nem hanyagoltad-e el ezeket annak érdekében, hogy imádságos
életet folytathass? Hátha Isten ujja éppen ezekre az elhanyagolt talán egészen apró - kötelességekre mutat? Figyelj reá!
Egészen általánosságban azt mondom, hogy valahányszor Isten
megáldott a múltban, akkor mindig azt akarta, hogy áldásait ne
szoritsad önzően a szívedre, hanem siető léptekkel indulj el az
emberek felé, a szegény világba és ott Isten megbízásából osztogassad őket tékozló kézzel, jól tudva, hogyha visszatérsz a gazdag
Istenhez, Ő ezek helyébe újakat ád neked, kifogyhatatlan bőségben.
Hátha most azért nem tudja neked adni, mert nem üres a kezed?!

33. KITARTÁS

AZ IMÁDKOZÁSBAN
Monda nekik példázatot is arról,
hogy mindig imádkozni kell és meg nem
restülni.
(LUKÁCS 18 : 1.)

Ajánlom a példázat elolvasását. Benne Jézus egy szegény özvegyasszonyról szól, aki a szívtelen bíróval viaskodik. Van Jézusnak az
imádkozás ról egy másik tanítása is, amely több vonásában emlékeztet erre a példázatra. Talán ezt is elolvasod Lukács II : 5-8-ban.
Ebben egy segítségre fölkért barát a legalkalmatlanabbnak
érzett
időben zaklatja szomszédját. E két tanítás egy pillanatra meghökkenti az embert.
Abban azonban eleve bizonyosak lehetünk, hogy Jézus nem
akarja azt mondani, hogy Isten az igazságtalan bíróhoz hasonlít,
sem azt, hogy Isten zaklattatásnak tekinti könyörgésünket.
Egyre akar előkészíteni: hogy imádkozásunk közben találkozhatunk azzal az Istennel, aki nem azonnal teljesíti kívánságainkat, sőt
esetleg éppen kétségbeejtően mélyen hallgat.
Ha elgondolkozom azon: mi lehet az oka Isten ilyen hallgatásá-

nak, amikor pedig az ember imádkozik hozzá, akkor több minden
jut az eszembe, amit most igyekszem el is mondani.
Lehet, hogy Isten ilyenkor tanít meg minket annak a fölismerésére, hogy a vele való imádságos kapcsolat alapja és lényege nem
az "adok, hogy adj" elve.
Az imádkozásban jártas, gyakorolt emberek alighanem mindannyian igazolhatják a következő megállapítást: a szorgalmas imádkozó ember is rajtakaphatja magát azon, hogy szavai peregnek
ugyan - legtöbbször, amikor a "Mi Atyánk"-ot imádkozza - de ő
maga nincs jelen. Az ajka mozog, de a lelke valahol távol kalandozik. Ha ez történik velünk, akkor Isten - úgy lehet - ki akar
zökkenteni minket imádkozásunk megszokott kerékvágásából.
Hallgat, mert meg akar győződni, vajon szivügyünk-e az, amit neki
mondunk.
Jézus a példázat végén azt ígéri, hogy Isten "hamar" segítségére
siet az övéinek. Összeegyeztethető-e
ez az ígéret a megvárakoztatással ? Istennek megvan az ideje az alkalmas megsegítésre. "Hamar" jön, de sohasem "idő-előtt". Sok imádkozó ember hálálta
meg már Istennek - utólag - hogy nem siette el a segítségnyújtást.
Ha Isten hallgat, az is lehet, hogy más válasz ra készít el, mint
amilyet tőle kértünk, vagy várunk. Jézustól nem vette el a poharat,
de erőt adott neki annak nyugodt kiürítésére. Pált sem szabadította
meg a tövisétől, de kegyelmet adott, hogy eltűrhesse.
Amit ma mondani akarok, az ez: ha Isten hallgat, arra ne az
legyen a válaszunk, hogy mi is elhallgatunk. Mert Istennek nem
mindegy, hogy imádkozunk-e, vagy sem. Ilyenkor van szükségünk
Jézus biztatására: "Mindig imádkozni kell és meg nem restülni".
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34. JÉZUS KRISZTUS

- A KÖZBENJÁRÓ
Krisztus, aki meghalt, sőt jöl is tá- .
madott, aki Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk.
(RÓMA 8 : 34.)

Az imádkozó embernek tehát támadhatnak nehézségei is. Annyira, hogy vagy nem hallja már Isten hangját, vagy abba a veszélybe
jut, hogy szívében is elhallgat az imádság hangja.
J azért fölfigyelnünk Bibliánk olyan tanításaira, amelyekből
biztatás, erő sugárzik felénk. Ilyennek érzem a fönt írt idézetet az
Isten jobbján értünk esedező Krisztusról. Melléje állítok most még
egy nagyon drága idézetet a Zsidókhoz írott levél 4. részének
15- 16-ik verséből : "Nem olyan főpapunk van, aki nem tudna
megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk ezért bizalommal
a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül".
Amit ezek az apostoli vallomások tudomásunkra adnak, az jó
egyetértésben van az evangéliommal. Egyik nagyon kedves és a
keresztyének széles köreiben jól ismert példázatban (Lukács
13 : 6-9) Jézus ezt tanítja magáról, amit az apostoli biztatásokból
kiérzünk. Abban a példázatban a gyümölcsös-kert gazdája kivágásra ítél egy terméketlen fügefát. A vincellér azonban egyévi kegyelmi időt kér. Igen! Ez valóban Jézus igazi képe! Egész földi életének
a tartaimát szemléletesen fejezi ki. A haragvó Isten és a vétkező
bűnös ember között az engesztelés művét jött elvégezni. S azóta,
hogy ezt a meghálálhatatlan művét a földön elvégezte, megdicsőülten a mennyben is folytatja közbeniáró
szeretetének az imádságát.
Imádkozásunk közben végtelenül megerősíthet minket az a tudat, hogyamíg mi ön magunkkal, bűneinkkel viaskodunk, sokszor
sok kudarc között viaskodunk, addig mennyei Atyánk és Megváltónk között ilyenféle társalgás folyik rólunk.
Az imádkozó élet mélypont jára került testvéreknek szánom ma
ezt a szavamat. Az értünk szüntelenül imádkozó Jézust el ne veszító
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sük szemünk elől! Mert ez a képe éppen akkor ajándékozhat meg
kitartó erővel, amikor azt hisszük, rajtunk van a megmásíthatatlan
ítélet büntetése. Nem ért még véget a kegyelem, amíg értünk
könyörög Krisztusunk!
De ugyanez a kép óvjon meg minket a föl színes kőnnyelműskődéstől is. Isten hosszú tűrésével valamiképpen vissza ne éljünk!

35. A SZENTLÉLEK

SEGÍTSÉGE

Amit kérnünk kell, amint kellene,
nem tudjuk. De maga a Lélek esedezik
miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
(RÓMA 8 : 26.)

Jézus Krisztus Urunkról az előbbi részben azt olvastuk, hogy
"Isten jobbján" esedezik értünk. Van tehát segítőnk a mennyben.
Az imádkozó ember életének egyik legmélyebb pontja az, amikor
kényszeríté st érez arra, hogy az apostol mellé álljon és vele együtt
ilyenféleképpen valljon: annyira összekuszálódott bennem minden, hogy már azt sem tudom, mit is kellene Istentől kérnem, úgy,
hogy imádságom egyezzék az Ő akaratával.
A lelke kérdéseivel igazán mélyen sohasem foglalkozott az az
ember, aki még nem tapasztalta meg életében ezt a nehéz helyzetet.
Válságos idő ez. Nehéz belső küzdelmek jellemzik. Nem formálódik az ajkunkon szó, vagy ha igen, nem jól formálódik.
Ilyen helyzetben lévő embernek mondom ma biztatásui - örömmel- keresztyén hitünknek azt a titkát, hogy ilyenkor, tanácstalanságunk mélypontján szólal meg a Szentlélek esedező imádsága.
Isten ezért adta Őt a szívünkbe.
Az imádságunkban segítő Szentlélekről tehát ma azt tudjuk meg,
hogy Ő bennünk, a szívünkből szólal meg. Ezt Megváltó Urunk
ismételt en is így ígérte, amint a Szentlélekért való imádságról szóló
pontban részletesebben is szó lesz erről.
Szent titoknak neveztem a keresztyén életnek ezt a tapasztalatát.
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Az is. Azért nagyon bajos pontos részletességgel leírni. Sokszor
mondtam már, de itt újra hangsúlyoznom kell, hogy mi emberek
lelkünk Istenhez való viszonyát mindig csak az emberi élet fogyatékos képei vel tudjuk kifejezni. Ilyen ez a kép is. Amint előttünk van
a kép, azt látjuk, hogy két imádkozó könyörgése párhuzamosan
száll Istenhez. A Szentléleké és a miénk. A mi könyörgésünk hibás,
sőt talán éppen kárunkra van. A Szentlélek könyörgése Isten jóságos akaratával egyezik.
Másként nem tudjuk kifejezni a következő igazságot:
Ha mi nem tudjuk is, mi van igazán javunkra és ezért nem tudjuk
azt sem, mit is kérjünk, akkor viszont mennyei Atyánk - hála érte
neki - nagyon jól tudja, mire van szükségünk és hozzánk való
szeretetében föltétlenül javunkat akarja. Azért dadogó, fogyatékos,
hibás imádságunkat úgy hallja, amint azt akkor mondanók, ha a
Szentlélek fénye mellett mennyei világosságben látnók életünk
egész összefüggését és azt, hogy miként egyezhetik imádságunk
Isten üdvözitő akaratával.
Még egy kis kép: Kisgyermek - talán betegágyon - szeretne
valamit mondani ápoló anyjának. De nem tudja magát kifejezni.
Fölragyog az arca, amikor észreveszi, hogy az anyja ... érti a szavát!
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AZ IMÁDSÁG
TARTALMA

Az imádságunk tartalmáról szólva, szükségszerűen valamilyen
beosztáshoz kell 'nyúlni, hogy a mondanivaló anyaga szét ne hulljék. Sokféle szempont szerint lehetne ezt a beosztást csoportosítani.
Nézetem szerint a beosztásnak ezen túlmenő jelentősége nincs.
A lényeges az, hogy áttekinthető legyen.
A következő beosztást készítettem:

VIlI. A hálaadó-imádság.
IX. A kérő-imádság - a) Magunkért.
X. A kérő-imádság - b) Másokért.

XI. A bűnnel kűzdő imádság.
XII. Az imádat.

Ez természetesen semmiképpen sem jelenti azt, hogy az imádkozó ember válogat e tárgyak kőzőtt és úgy dönti el: "Most ... hálaadó ... most másokért való ... most pedig bűnbánó imádságot mondok".
A legjobb, ha minden imádságunkban minden hang megtalálja
a helyét, hiszen mindig van megköszönni és kérnivalónk, mindig
viaskodunk a bűnnel és mindig van okunk imádattal járulni menynyei Atyánk elé.

VIlI.
A hálaadó-imádság

Ha valaki áttekinti a tartalomjegyzéket, talán valami arány tal anságot vél látni, amikor a hála-imádsággal foglalkozó részletek számát egybeveti a kérő-imádsággal foglalkozó részek számával. Mert
hiszen mindössze négy címen beszélek a hála-imádságról, a kérőimádságok két csoportjában együtt pedig tizennyolc címen.
Hogy ebből fönnakadás ne származzék, két megjegyzésemet
írom ide:
Az első: a kérő-imádság mindegyikét tárgyalhattam volna a hálaimádságok címe alatt is, amikor azok nyomában meghallgattatás
jár. Azonban mindegyiket megismételni fölösleges szószaporitás
lett volna.
A másik: Ha ránézek a Jézustól tanult imádságra, akkor abból
eljárásom igazolását vélem kiolvashatni.
A hálaadó-imádsággal kapcsolatosan azért a következő címeken
szólok:

36.
37.
38.
39.

A hálás lelkület
Van mit megköszönnünk
Köszönet az örömért
Hála a gondokért
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36. A HÁLÁS LELKÜLET
Nem
tizen tisztulának-e
meg?
A kilence pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni Istennek, csak ez az idegen?
(LUKÁCS 17 : 17-18.)

Ma a hálás lelkületet szeretném benned keltegetni. Nem Isten
érdekében, hogy "szegénynek" ne kelljen miattad szomorkodnia.
A magad érdekében teszem, mert ez boldogságod föltétele. Alapja.
Elképzelek most egy embert - (és bizonyára te is tudod, hogy ez
az elképzelés nem okoz nekem fáradságot, mert a mindennapi
életben túlzottan is sok ilyen embert lehet látni) - aki soha semmivel és senkivel nincsen megelégedve és ezért soha nincs is indítása
arra, hogy valakinek is megköszönjön valamit. Ez az ember boldogtalan. Mert boldog csak a hálás lelkületű ember lehet. Talán hiteles
is az az arány, amelyet a tíz bélpoklos meggyógyításának a történetében látunk. Kilenc az egyhez. Kilenc hálátlan és egy hálás. Kilenc
boldogtalan és egy boldog.
Az imádkozásról beszélűnk. Most a hála-imádságról, amelyre
saját boldogságod érdekében biztatni akarlak. Végzetesen hiányos
ugyanis az az imádságos élet, amelyefelejt köszönni.
A keresztyén imádság igaz voltának próbaköve mindenekelött az,
hogy tud-e Istenhez köszönettel menni? Tud-e köszönni akkor, ha
kérése teljesült? Tud-e akkor, ha talán más választ kap, mint amilyet remélt? Tud-e köszönni már akkor is, amikor az imádságmeghallgattatás még nem következett be láthatóan?
Fölvillantok most elötted egy egészen jellegzetes képet Jézus
életéböl. János evangéliuma II. fejezetéböl el is olvashatod az
egészet. Lázár feltámasztásáról van ebben szó. Lázár a sírjában
fekszik. Holtan. Negyedik napja. Ebben a helyzetben imádkozik
Jézus így: "Atyám! Hálát adok neked, hogy meghallgattál engem.
Tudtam is én, hogy Te mindenkor meghallgatsz engem". (41-42.
vers). Ez után az imádsága után mondja csak: "Lázár! Jöjj elö!"
(43. vers).

Az egész imádkozó élet igaz alapja mindig a hálaadás. Ha Isten
iránti hálás szivvel imádkozunk, akkor egészen más lesz a kérésünk
is és a bünbánati imádságunk is. Igazán imádsága csak a hálás
szivnek van.
Minél jobban mélyül el imádkozó életünk, olyan mértékben
szaporodik meg a köszönnivalónk is és annál jobban lép előtérbe
a hála-imádság.
A hála-imádság áldásait a következőkben tapasztalhatod meg:
Szívedbe valami leírhatatlan nagy csöndesség költözik. Szűkös
földi viszonyok között is elégedett vagy és megszilárdul lelkedben
az Isten iránti föltétlen bizalom.
A keresztyén emberek helyét Isten a boldog emberek között
jelölte ki.

37. VAN MIT MEGKÖSZÖNNÜNK
Mindenben hálát adjatok, mert ez
az Isten akarata a Jézus Krisztus által tihozzátok.
(1. TESSZALONIKA 5 : 1 8.)

Az apostolnak ezt a hála-imádságra buzdító fölhívását joggal
értjük úgy, hogy mindenért mondjunk köszönetet Istennek. Nem
akarok nyelvészkedő feitegetésekbe bocsátkozni, de röviden elmondom, hogy figyelmem megragadt ezen a szón: "mindenben".
Így írja. Nem így: "mindenért". Így szavából még azt a biztatást
is kiérzem, hogy minden helyzetünkben - búban, örömben, bajban, boldogulásban - legyen hálaimádságunk.
Amikor közösségben többen imádkozunk, olyan gyakran fejezzük ki magunkat így: "Hálát adunk, Atyánk, minden irgalmasságodért és szeretetedért". És ez jól van így. Amikor többen, vagy
éppen sokan vagyunk együtt, akkor hálánknak nem is igen tudunk
másként kifejezést 'adni.
Most azonban úgy gondolok rád, mint aki magadban mégy Isten
elé hála-imádságoddal.
Ezért azt tanácsolom, hogy ilyenkor igye88

kezzél tagokra bontani ezt az általánosságban fogalmazott köszönetedet. Lehetőleg annyi tagra, amennyi csak eszedbe jut. Ne sajnáld
rá az időt, bármennyi idő szükséges is ehhez. Mert ilyen módon
lesz a tiéd az a fölemelő élmény, hogy kimondhatatlanul gazdag
Atyád van a mennyben, te pedig Istennek nagyon gazdagon megáldott gyermeke vagy.
Arra nem tudok vállalkozni, hogy most itt fölsoroljam, mi minden megköszönnivalód van és lehet Istennek. Ezt neked kell megérezned és tudnod. Én csak arra érzek megbízatást, hogy e mai
mondanivalómon túl majd még külön két pontban beszéljek arról,
hogy örömeink ért való köszönetünkkel miképpen siessünk Istenhez és arról, hogy mi okunk van még a megpróbáltatások között is
a hála-imádságára.
És még egyet: Ne csak minden helyzetben adj hálát, hanem
- kérlek - minden napon is szólaljon meg szívedből a köszönet
hangja. Mert nincs ember, aki annyira szegény volna, hogy ne
lenne naponként megköszönnivalója.

38. KÖSZÖNET

AZ ÖRÖMÉRT
Hadd menjek be Isten oltárához,
vígasságos örömömnek Istenéhez ! És
hadd disérjelek téged citeráual; Isten,
én Istenem!
(ZSOLTÁR 43 : 4·)

Kevés jelenete van a családi életnek, amely szebb annál, mint
amikor a gyermek sugárzó arccal érkezik haza és valamely örömét
boldog szívvel önti ki szülei elé. Megértjük ilyenkor: a megosztott
öröm - sokszoros öröm. Erről tesz vallomást a szülők arca is, akik
ilyenkor sok törődő gondvise1ésük jutalmát érzik.
Amit Isten megbízásából ma el akarok mondani, az nem valami
soha nem hallott dolog. Egyszerű szóval csupán arra hívogatlak,
gondolkozzunk el ezen a kérdésen: Mi Istennek meg szoktuk-e
szerezni ezt az örömöt?
Van mit megköszönnünk.

Van olyan örömünk, amely minden más ember öröme is szokott
lenni. Ünnepeket ülünk a családban. Másoknál jobban is tudunk
örülni olyankor, amikor élet születik a földre. Öröm számunkra az
is, amikor a fiatalok egymásra találnak. (Eskűvőjük
örömnapjáról
az embereket szívesen értesítjük is, sokszor a meghívók tömegével).
A mi munkánk végén sem mindig a kudarc áll. Gyakran bodogító
eredményét látjuk a fáradozásunknak. A természetet alkalomadtán
mi is nagyon szépnek tartjuk. És hogyan is tudnám ezeket az
örömöket mind kimerítően felsorolni?!
Mindezeken fölül van egészen külön keresztyén örömünk is.
Ilyenek: Ha magunk vagy valaki, akivel összenőtt a szívünk, Istenhez találunk s nála sok hányattatásunk után megleljük békességünket. Öröm a bűnbocsánat bizonyossága. Isten országának valahol
látható előmenetele. És még sok más ehhez hasonló keresztyén
örömünk is van.
Nem az történik-e meg velünk, hogy ilyenkor éppen Istenről
feledkezünk meg?
Keresztyén hitünkkel az örömeinkről nem tehetünk más vallomást, csak azt, hogy valamennyit Isten adja nekünk. Tehát az a
természetes, hogy amikor örömeinket birtokba vesszük, legelőször
Istenhez, minden jók adományozójához siessünk.
Mindez, amit ma mondtam - talán érzed is - szeretetből fakadt
kis intés akart csupán lenni: Örvendezés közben mindenekelőtt
Istenre gondolj! Vele beszélj imádságodban.

39. HÁLA A GONDJAINKÉRT
Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az Ő
orcájának szabadításáért.
(ZSOLTÁR 42 : 6.)

Az örömért könnyű hálát adni. Ha gyakran megfeledkezünk is
erről hálátlanul. De a keresztért? A bajok tengeréért ?
Szinte hallani vélem a keresztyénséggel szembenállók ideges en

türelmetlen .hangját. Azt mondják, hogy ezzel a keresztyénség a
józan értelem kificamítását követeli az embertől.
Nem tudom, volt-e már neked is ilyenféle érzésed? Vagy talán
most is van? Ha igen, akkor szeretnék most tőled egy egészen
egyszerű dolgot kérni. Jöjj! Lapozzunk bele együttesen az evangéliom képeskönyvébe.
Nézd! Ismerős képek!
Ez például az az ember, aki a Betesda-tavánál feküdt 38 éves
bénaságával. Itt a naini özvegyasszonyt látod, amint egyetlen fia
koporsóját kíséri. Emitt Márta és Mária látható. Testvérük: Lázár
halálos ágya mellett állnak. Ez pedig egy jeruzsálemi koldus. Születése óta vak. Alighanem ismerős ez a siket-néma ember is. No,
nézd! Egy ... sőt még egy, ... éppenséggel tíz bélpoklos egyszerre!
A szörnyű bajával! Jairus halott leánykája mellett a kezét tördeli.
Itt alázkodik meg a kananita asszony!
De talán elég is!
Tudod jól: ezek az emberek nem az élet napos oldalán éltek. De
hallgasd meg, miképpen beszélnek életük keresztjéről! Áldják azt.
A bajuk lökdöste, taszigálta őket Jézushoz. Enélkül aligha talált
volna hozzá egyikük is. Azt mondják, hogy amit életük átkának
tartottak, az lett számukra a legnagyobb áldás. Az életük kapott új,
fölemelő tartalmat. Ha akarsz igazán hálás embereket látni, akkor
ezeket az embereket nézegesd.
Ne gondold, hogy ilyen emberekkel és ezzel a hanggal csak az
evangéliomok írásában - (mondják ezt mesekönyvnek is) - találkozol. Eza hang nem némult el Jézus evangéliomhirdetése óta sem.
Nemcsak kétezer év történelméhez utallak téged. Hallgass a ma élő
keresztyének bizonyságtételére. is, akik elmondják neked, hogy keresztjük lett az áldásuk. A drága kereszt! S ha talán van szemedben
hitele az én szavamnak is, szeretném neked ugyanezt elmondani.
Őszinte szóval mondom: Nekem volt már olyan örömöm, amelyet
utóbb megsirattam. És volt sok megpróbáltatásom, amelyről nem
emberekkel szeretek elsősorban beszélni, hanem nagyon mélyen
szeretem megköszönni Istennek.
Az örömmel az ember nem mindig talál Istenhez. De jó kalauz-
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nak bizonyul sokszor a gond. Azért a gondot természetes észjárással
is meg lehet köszönni Istennek.
A gond nélküli, háborítatlan élet csak hiú ábrándja az embernek.
A gond áldása viszont sok keresztyén ember boldog tapasztalata.

92

IX.
A kérő-imádság
a) Magunkért

Kérő-imádságunk
- természetesen - elsősorban ránk tartozik.
Természetesen. Ezért nem kell benne föltétlenül önző magatartást
látni. Arról később beszélek, hogy éppen olyan természetesen nem
szabad magunknál megállnia. De ahhoz, hogy mint Isten gyermekeiaz Ő szent akaratának megfelelően élhessünk, szükséges, hogy
Isten szeretetének áldásai rajtunk érvényesüljenek.
Az alább felsorolt imádság-tárgyakat
a "Mi Atyánk" kéréseinek
menetében igyekszem összeállítani:

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

A kérő-imádság.
Szentlélekért.
Hitért.
Megszentelődésért.
Isten országáért.
Tusakodás Istennel.
Ne az én akaratom legyen meg.
Legyen meg a Te akaratod.
A mindennapi kenyérért.
Gyógyulásért.
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40. A KÉRŐ-IMÁDSÁG
Kérjetek és adatik néktek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik néktek.
.
(MÁTÉ 7 : 7·)

Rengeteg igehelyet irhattam volna ide, mert Bibliánk tele van
ilyen biztatás okkal. A legismertebb idézetet írtam a mondanivalóm
fölé.
Kétségtelen: az imádság lehetséges formái közül ez a legismertebb. És sietek hozzáfűzni : egyben a leggyakoribb is. Akifogások
is leginkább ezzel kapcsolatosak. Mégpedig két oldalról is.
Az imádkozás-ellenes embereket legjobban az imádkozásnak ez
a formája bőszíti föl. Az ember ,;méltóságával" ellentétesnek érzik
az Isten előtti "koldulást", mert megalázónak tartják azt.
De sajnálatos módon még az imádkozók között is akadnak, akik
ellene beszélnek. Ez mindaddig nem is baj, amíg csak arra figyelmeztetnek, hogy ne a kérés legyen imádságunk egyetlen hangja,
vagy hogy imádságunk ne forogjon állandóan önző érdekeink körül. Azonban eza bírálat már messze túllő a célon, ha túllelkesedve
azt a tanácsot adja, hogy imádságunkban annyira uralkodjék a
hálaadás, Isten dicsőítése, hogy a kérés, a könyörgés, az esedezés
akár szóhoz se jusson. Vagy ha igen, akkor is csak parányi, szerény
helyet igényeljen magának.
Jézus Urunk tanításával
mind a két fölfogás ellenkezik.
A kérésnek helye van az Isten és az ember - vagy mondjuk
egyszerűen így: az atya és gyermeke - közötti viszonyban. Természetes helye. Ha a viszonyunk Istenhez nyílt és őszinte, akkor nem
hiányozhatik belőle a kérés.
Ha most valakiben mégis aggodalmaskodás támadna, annak a
figyelmét mégegyszer szeretném fölhívni arra, hogy az imádság
Isten és az ember közötti nyílt beszélgetés. Az atya és a gyermek
beszélgetése. Isten nem a zord, szüntelenül csak parancsokat osztogató, vagy fenyegetőző Úr, hanem neki éppen úgy, mint a családi
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40. A KÉRŐ-IMÁDSÁG
Kérjetek és adatik néktek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik néktek.
.
(MÁTÉ 7 : 7·)

Rengeteg igehelyet írhattam volna ide, mert Bibliánk tele van
ilyen biztatásokkal. A legismertebb idézetet írtam a mondanivalóm
fölé.
Kétségtelen: az imádság lehetséges formái közül ez a legismertebb. És sietek hozzáfüzni: egyben a leggyakoribb is. Akifogások
is leginkább ezzel kapcsolatosak. Mégpedig két oldalról is.
Az imádkozás-ellenes embereket legjobban az imádkozásnak ez
a formája bőszíti föl. Az ember "méltóságával" ellentétesnek érzik
az Isten előtti "koldulást", mert megalázónak tartják azt.
De sajnálatos módon még az imádkozók között is akadnak, akik
ellene beszélnek. Ez mindaddig nem is baj, amíg csak arra figyelmeztetnek, hogy ne a kérés legyen imádságunk egyetlen hangja,
vagy hogy imádságunk ne forogjon állandóan önző érdekeink körül. Azonban eza bírálat már messze túllő a célon, ha túllelkesedve
azt a tanácsot adja, hogy imádságunkban annyira uralkodjék a
hálaadás, Isten dicsőítése, hogy a kérés, a könyörgés, az esedezés
akár szóhoz se jusson. Vagy ha igen, akkor is csak parányi, szerény
helyet igényeljen magának.
Jézus Urunk tanításával mind a két fölfogás ellenkezik.
A kérésnek helye van az Isten és az ember - vagy mondjuk
egyszerűen így: az atya és gyermeke - közötti viszonyban. Természetes helye. Ha a viszonyunk Istenhez nyílt és őszinte, akkor nem
hiányozhatik belőle a kérés.
Ha most valakiben mégis aggodalmaskodás támadna, annak a
figyelmét mégegyszer szeretném fölhívni arra, hogy az imádság
Isten és az ember közötti nyílt beszélgetés. Az atya és a gyermek
beszélgetése. Isten nem a zord, szüntelenül csak parancsokat osztogató, vagy fenyegetőző Úr, hanem neki éppen úgy, mint a családi
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életben az apának, szintén lehet kérése. Gondoljuk meg: imádságunk - társalgásunk - idején Isten lehet a kérő fél is!
Ilyennek látta Őt Jézus.
Ennek bizonyságául olvassuk el Máté 21 : 28-30-at. Az atyában,
aki egyik fiát is, a másikat is kéri, hogy dolgozzék a szőlőjében Jézus Istent példázza.
Az apostolok is ilyen képet hordoztak magukban Istenről.
Példának olvassuk el a II. Korintusi levél 5 fejezetének zo-ik
verséből ezeket a szavakat: "Mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel!"
Azért akadálytalanul tárjuk Isten elé minden kérésünket. Az
imádságunk befejezésekor lehet, hogy a helyzetünk a következő:
Mi égető kéréseinket Isten kezébe tettük le bizalommal. De talán
ugyanannyi bizalommal Isten is szívünkre helyezte a maga kéréseit.

41-. SZENTLÉLEKÉRT
Mennyivel inkább ád a ti mennyei
Atyátok Szentlelket azoknak, akik tőle kérik!
(LUKÁCS II

: 13.)

Arról beszélünk most, hogy mit is kérjünk imádkozásunkban
Istentől. Sok minden magunknak is eszünkbe jut. Ritkán imádkozunk azonban a Szentlélek adományáért, holott - Íme - maga Jézus
kifejezetten biztat minket. Hitünk megszegényedik és károsodik,
ha elmulaszt juk.
Ezt szeretném a tanítványok példáján megmutatni.
Felszólító biztatását Jézus nagy hallgató-seregnek adta meg.
Ezek között természetesen elsősorban tanítványainak. Nyilván nem
ügyeltek és ezért nem is imádkoztak buzgón a Szentlélekért. Amikor aztán Jézus kezdett nekik az elmeneteléről beszélni, akkor a
tanítványok megszomorodtak. Nem tudtak vigasztalódni. Jézusnak
ismételten kellett szólnia a Szentlélekről: "Mikor eljő majd a vigasztaló ... az Igazságnak a Lelke ... az tesz majd rólam bizonysá-

got". (János 15 : 26.) Mennyi hangsúllyal beszélt a Szentlélek bátorító támogatásáról is: "Mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon, vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban
az órában, mit mondjatok, mert nem ti vagytok, akik szóltok,
hanem a ti mennyei Atyátoknak a Lelke az, aki szól tibennetek".
(Lukács ro : 19-20.) Megkérdezem most csöndes-magamtól: Vajon Péter könyörgött-e ezért a Szentlélekért ? A főpap udvarán
bekövetkezett csúfos kudarca nem az ellenkezőjéről tanúskodik-e?
Lehetne a kérdések sorozatát folytatni. Például: Mi volt az oka
annak, hogy Jézus szavai olyan sokszor homályba merültek a tanítványok lelkében, holott Uruk azt ígérte nekik a Szentlélekről:
"Mindenre megtanít majd titeket és eszetekbe juttatja mindazokat,
amiket mondottam néktek". (János 14 : 26.)
De a további kérdezgetés helyett inkább nézzük meg azokat az
ellenképeket, amelyeket abból az időből láthatunk, amikor a tanítványok végre megtanultak Szentlélekért imádkozni. Az Apostolok
Cselekedeteiről írott könyv elején olvassuk, hogya mennybemenetel hegyén Krisztus újra megígérte nekik: "Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok". (Apostolok Csel. 1 : 8.) A tanítványok
pedig visszatértek Jeruzsálembe, ott "foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben" (13. vers). Pünkösd ünnepén a Szentlélek keresztségében részesültek, Megváltozott egyéni életük, az
egyház pedig diadalünnepét· ünnepelte.
Ha minket egyéni keresztyén életünkben bánt az, hogy Jézus
Krisztus tanításából oly sok minden feledésbe merült bennünk,
hogy olyan örömtelenül szomorú a keresztyén életfolytatásunk,
hogy szorult helyzetekben olyan gyakori a gyáva tagadásunk, ha
közösségi életünk egyhelyben topogása elkeserít, akkor vegyük
észre, hogy ezek a gondjaink - mindmegannyi ujj - mind abba az
irányba mutatnak, hogy élnünk kell Urunk fölhatalmazásával és
teljesítsük felszólítását: Kérjük - lehetőleg az apostolokhoz hasonlóan, közösségben - mennyi Atyánktól a Szentlélek ajándékát.
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42. HITÉRT
És mondák az apostolok az Úrnak:
,,Növef.jed a mi hitünket!"
(LUKÁCS 17 : 5.)

Egy alkalommal hallottuk a tanítványoknak azt a kérését:
"Uram! Taníts minket imádkozni!". Most pedig ugyanők hitük
növeléséért könyörögnek. Bizonyosan megérezték : ez a kettő szorosan összetartozik. Az imádság és a hit. A kettő föltételezi egymást. Egyik a másik nélkül nem lehet meg. És kölcsönhatással
vannak egymásra. Az imádkozó ember hite erősödik, a hívő ember
imádsága elmélyül.
Hallottam ezzel kapcsolatban komoly emberek részéről töprengő
kérdést. Ilyenformán: A hitet imádkozva kel kérnem. Viszont
imádkozni csak hittel tudok. Hol van hát akkor a kezdet? És hallottam hitetleneket e kérdéssel kapcsolatban olcsón gúnyolódni.
A kérdést a tojás és a tyúk kérdésének mondották nevetve. A gúnyolódóknak mást nem szándékozom válaszolni, mindössze annyit,
hogy az emberek szellemeskedése ellenére van tojás is, meg van
tyúk is. A hitre és az imádkozásra vágyódó embereknek azonban
annyit szeretnék elmondani, amennyit Isten mondanivalóul rámbízott.
Azt mondod: Bizonytalanságban vagy Isten létezése felől. Hogyan imádkozzál hát hozzá?
Az ember sok minden felöl érez bizonytalanságot, amit azonban
egy-egy tapasztalt ember biztatására mégiscsak megkísérel. Az
imádkozásra a hit világának Királya: Jézus Krisztus biztat. Ha van
valaki a világon, akinek a szavára építeni lehet, Jézus valóban az!
Fölhatalmaz, hogy az Ő nevében imádkozzál. Élj ezzel a fölhatalmazással! Isten vár téged, hogy imádságodra válaszul megajándokozhasson téged a benne való hittel.
Lehetnek - szoktak lenni - életedben pillanatok, amely ekből
hitetlenséged, vagy közörnbösséged, vagy érzéketlenséged, vagy
csüggedésed, vagy reménytelenséged fölenged. Talán valóban csak
egy pillanatra. Élj ezekkel a pillanatokkal! Sok ember-testvéred

volt és van a világon, aki ilyenkor találta meg az Istent, tanult meg
imádkozni és jutott hitre. Talán csak egy parányi - mustármagnyi
(mákszemnyi) - hitre. De ez elégséges volt arra, hogy első, dadogó
imádságát elmondhassa. Próbáld meg te is!
S ha már szóvátettem a "mustármag" -ot, akkor meg is maradok
ennél a képnél. A mustármag rendeltetése, hogy növekedjék. A hité
is ez. A hitélet kezdetén természetes, hogy a hit csak mustármagnyi.
Évek után azonban ez már természetellenes.
A hit növekedését az imádság adja meg.
Figyelmeztetnelek kell azonban arra, hogy a növekedés során
zökkenők állhatnak be. A hit és az imádság növekedésében egyaránt. Megpróbáltatások
és kísértések okozzák. A hitet is, az imádságot is kikezdik. Aligha élt még hívő ember a világon, aki ezt meg
ne tapasztalta volna. De Így erősödik meg a hit.
Ha Isten kegyelmesen megerősíti benne való hitedet, ne szégyeld
azt! A gúnyolódók előtt sem. Ha be nem vallottan is, de a válságos
időkben a hitetlenek sokszor sóvárgó szemmel nézik a hivőt. Megérzik: olyan erő birtokában vannak a hívők, amelyre nekik is szükségük volna.

43. MEGSZENTELŐDÉSÉRT
Seenteltessék

meg a te neved.
(MÁTÉ 6 : 9.)

Mit kérünk Istentől, amikor elmondjuk a "Mi Atyánk" -nak az
első kérését?
Álljon előttünk világosan, hogy nem Isten számára kérünk valamit. Mert az Ő neve változhatatlanul és örökké szent. Ellenben igen
nagy dolgot kérünk a magunk és világunk számára. Azt, hogy Isten
szentsége teljes hatásában érvényesüljön a mi életünkben.
Az az ember, aki életében sohasem találkozik a "szent" Istennel,
nem ismerheti meg önmagát soha igazán. Nem tudja magában
tisztázni sem a vágyait, sem az életét romboló bűnöket nem láthatja
meg világosan, mert vakon, sötétben él. Önmagát teljesen félreis99

meri. Az embernek az önmegismeréshez
szüksége van arca a fényre, amely Isten szentségéböl árad feléje.
Megállapíthatjuk,
hogy Isten szent volta kétféle hatással van az
emberre. Egyidejűleg vonz és riaszt is. Bizalmat ébreszt, de ugyanakkor félelmet is kelt az emberben.
Amikor ezt a kérést imádkozzuk, akkor ennek a kettös hatásnak
bennünk való érvényesüléséért könyörgünk.
Mindenekelőtt tehát Isten szentségének vonzó hatására vágyakozunk.
Ha valaki gondoskodik arról, hogy legyen benne elégséges csönd
ahhoz, hogy megszólalhassanak benne a lélek vágyai, akkor észreveheti magán, hogy ezek a vágyak mind Isten felé nyújtózkodnak.
Mert az ember vágya azt szeretné, ha életének értelme volna. Hogy
ami nemes törekvésként él benne, ne legyen elnyomás alatt és
béklyók között. Szeretné, ha az élete olyanná válnék, amelyről
meglássék, hogy a forrás, amelyből kiszakadt - a szent Isten!
És imádkozzunk ezzel a kéréssel Isten szentségének jótékony
félelmet keltő hatásáért!
Féljünk megbántani teremtő Istenünket, Atyánkat a bűneinkkel.
Ez a félelem egyik leghatásosabb erő a bűnök csábító hatásával
szemben. Istenre tekintő szemmel nem kell szükségszerűen a bűn
áldozatává lennünk. Isten nevére így gyalázat helyett dicsőséget
hozhatunk.
S amikor a Jézustól tanult imádság többi kérésével ezt a kérést
is többes számban imádkozzuk, akkor magunkon kívül e világra is
gondolunk. Elsősorban a magunk körül lévő szűkebb világra ~családunkra, gyülekezetünkre,
hazánkra. Mindannyian
fájdalmasan
tapasztaltunk már a tényt, hogy népünk bizonyos csúf szájú nép.
Mennyi káromlás hangzik el közöttünk naponként, amelyben a
szent Isten neve gyalázatra jut! S ezt a szomorító tényt az sem
enyhíti, hogy más népek között is tapasztalhatjuk ezt. Ez is legyen
a szemünk előtt, amikor Isten nevének megszentelődéséért
imádkozunk.
Ha mind e mondatokat meggondoljuk, akkor talán sejtjük, miért
adta Jézus ezt a kérést elsőnek az ajkunkra.

roo

44. ISTEN

ORSZÁGÁÉRT
7,iii,il/

,1

,1

Te országod.

(MÁTÉ 6 : 10.)

Az evangéliom summáját Jézus abban adta meg, hogy Isten
országáról szólt. Ezzel hívei lelkébe ültette a legnagyszerűbb látomást, amelynek megvalósulásáért érdemes mindent odaadni.
Isten országa - ellentétben minden más országgal - örök. Törvényt benne Isten akarata szab. Ebben az országban Isten minden
hatalmat Jézus Krisztusnak adott áto Ennek az országnak tagja lehet
mindenki, aki Isten akaratát engedelmesen elismeri.
Az Isten országáról szóló tanítás fontosságát az mutatja a legjobban, hogy Jézus milyen fáradhatatlanul hirdette. Élénk képek gazdag változatosságával. Beszédes történetekkel és az ember lelkében
könnyen megragadó magvas mondásokkal.
Ehhez az országhoz való viszonyunkra vonatkozóan Jézus hegyibeszédében két utasítást is ad. Az első: "Így imádkozzatok: ...
Jöjjön el a Te országod". (Máté 6 : 10.) A második: "Keressétek
először Isten országát és annak igazságát". (Máté 6 : 33.)
Tehát: Imádkozzatok érte! És keressétek!
Mi, valahányszor a "Mi Atyánk"-ot imádkozzuk, mindannyiszor
elmondjuk ezt a kérést is. Emlékeztetni szeretnék most arra, amiben már megállapodtunk egymással: az imádságot nem elég "mondani". Több kell hozzá. Hiszen, ha Isten országa eljövetelének csak
az volna a föltétele, hogy hányan és milyen sokszor mondják el ezt
a kérést, akkor egészen másnak kellene lennie kőrülőttűnk
a világnak. A sok bajunk figyelmeztet rá, hogy ajkunk mozgásán kívül,
annál lényegesen fontosabb, hogy szivünket Isten akarata előtt
megnyissuk és ami tőlünk telik, azt mind megtegyük annak érdekében, hogy a világban Isten akarata uralkodjék.
Jézus második utasítása: "Keressétek!" Ebből a felszólításból is
teljes bizonyossággal kiérezhető, hogy Isten országa van. Mert
Jézus sohasem ábrándképek kergetésére indít minket, hanem a
valóság megtalálására.
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Erről feledkeztek el koronként a rajongó keresztyének és azt
hitték, nekik kell Isten országát megalapozniok és megépíteniök.
Hol keressük Isten országát?
Egy ilyenféle kérdésre válaszolva Jézus ezt mondta: "N em szemmel láthatóan jön eL.. Isten országa tibennetek van". (Lukács
17 : 20-2I.)
Téves irányban haladtak tehát sokan akkor, amikor a külső szervezettel tévesztették össze Isten országát, vagy a templomépületekre és a látható intézményekre mutattak.
Ezt a szavát: "Isten országa tibennetek van ... " - Jézus nemcsak
a mell ette álló tanítványainak mondta, hanem elsősorban ellenfeleihez szólt ezzel. Valami hihetetlen derülátás nyilatkozik meg ebben
a szavában. Értsük jól: Isten országa - megtagadva, megkötözve,
elfojtva ugyan, de - bele van helyezve minden ember szívébe.
Megváltónknak ez a ragyogó fényü hite is indítson minket kitartó
imádkozásra. Imádkozzuk elő Isten országát a magunk és a közömbös emberek szívéből is!
'

45. TUSAKODÁS

ISTENNEL

Haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék. És a verejtéke olyan
volt, mint a nagy vércseppek, amelyek
a földre hullanak.
(LUKÁCS 22 : 44.)

Ezek a nyilván fogyatékos szavak, amelyek érzékeltetni akarják
velünk a Megváltó gecsemánei halálküzdelmet, előkészítenek bennünket arra, hogy imádkozás közben ilyen helyzetbe is juthatunk.
Nemcsak csöndes imádkozás létezik, amelyben nyugodt szóval
köszönetet mondunk Istennek, vagy segítségül hívjuk Őt. Ilyen
vér-verejtékes tusává is lehet az imádkozásunk.
Nem is ritkán.
A Bibliánkból is és az életünkből is ismerünk ilyeneket. Így
küzdött Ábrahám, amikor Sodomát és benne Lótékat féltette.
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(1. Mózes 18 : 20-32.) Így Iákob, Ézsauval való találkozása előtt.
(1. Mózes 32 : 24.) A samáriai asszony így viaskodott kis leánykáia
gyógyulásáért. (Márk 7 : 28.) Pál is, amikor elviselhetetlennek
érezte testi szenvedését. (II. Korintus 12 : 8.) A wormsi birodalmi
gyűlés előtt Luther. Hozzám hasonlóan valószinűleg te is ismered
ezt a tusakodást. Valószínűleg lesz is még ilyen harcunk. A könnyű
életű, felületes emberek - úgyi ehet - elkerülhetik.
De amint a
viharban mindig annak a fának legnehezebb a sorsa, amely a legtöbb gyümölcsöt érleli, így van az az ember is, akinek a hite már
gyűmölcsöket hordoz.
Most talán azt mondod: Azt értem, hogy az ember nehéz életkörülmények közé kerülhet. De minek kell ebből tusának kialakulnia
Isten és az ember között az imádságban?
Nem kell. De szokott.
S erre akarlak előkészíteni.
Ilyen nehéz helyzetekben az eseményeket másként látja az Isten
szeme és az ember. Más föloldást keres Isten akarata és mást az
ember akarata. És mert az ember nem látja, vagy csak homályosan
sejti Isten akaratát, azért ez a két akarat szembekerülhet egymással.
Az ember nagyon szeretné megvalósítani a maga akaratát.
Talán csodálkozva nézel most rám. Így merek beszélni Jézusról
és gecsemánei küzdelméről?
Megvallom : félve teszem. De nem
tudom másként magyarázni. Amit mondok, azt Jézus iránti szeretettel mondom. Ő annyira ember lett, hogy embersorsunknak
még
ezt a nehéz küzdelmét is megosztotta velünk. Közben abban bízom,
hogy amennyiben ezzel a szavammal vétkeztem, Ő megbocsát. És
hiszem: nem engedi, hogy szavam a te lelkedben bármi kárt is
tegyen.
A tusa Isten és az' ember között mindig addig tart, amíg az ember
akarata teljesen oda nem simul Isten akaratához, amíg azzal eggyé
nem válik.
Erről azonban már legközelebb szólok.
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46. NE AZ ÉN AKARATOM

LEGYEN

MEG

Abba! Atyám! Minden lehetséges
neked! Vidd el tőlem ezt a poharat!
Mindazáltal ne az én akaratom legyen
meg, hanem a tiéd.
(MÁRK 14 : 36.)

úgy hangzik ez az imádság, mintha Jézus Krisztus itt, az Olajfák-hegyén súlyos vereséget szenvedett volna imádkozás közben.
Valójában pedig fényes győzelmet aratott. Győzelmet a saját akarata fölött. Nagyobb diadal ez, mint amilyet a pusztában való megkisértésekor a sátán akarata fölött szerzett. És nagyobb győzelem
annál is, amellyel a kenyér csoda után a föllelkesült néptömeg
akaratát hárította el és földi királyság helyett a megváltó szenvedést
vállalta.
Ha az imádkozó ember bizalmát fönntartás nélkül, teljesen a
mennyei Atya szerető akaratába tudja helyezni és a maga akaratáról
(amely olyan gyakran megcsalja) le tud mondani - az győz elem ! Ha
nem magamat állítom minden történés középpontjába, mintha én
volnék a parancsokat osztogató úr, Isten pedig csupán különböző
vágyaim kiszolgálója volna, akkor tal álom meg az igazi helyemet.
Most hallom ezt a kérdést: Az imádság célja eszerint tehát csak
az, hogy az imádkozó ember nyugodjék meg csöndesen mindenen,
ami történik, mert az mind Isten akaratából történik? Vajon a
legfőbb keresztyén erény a mindenen való csöndes megnyugvás?
A beletörődés?
Válaszomnak csak egy részét adom meg ma.
Így: Ez is lehet az imádkozás célja. Még pedig áldott célja. Mert
kevés diadal van, amely nagyobb és fontosabb, mint amikor az
ember önmagát győzi le. Ez hihetetlenül meg tudja erősíteni az
embert. Megfigyelhetjük ezt Jézus példáján. Amikor gecsemánei
viaskodása után imádkozásából fölkelt, akkor Ő nem volt összetörött szegényember, aki irgalomért, kíméletért könyörög ellenségei
előtt. Ellenkezőleg: Isten akaratának tudomásulvétele elégséges

104

erőt adott neki arra, hogy szenvedését - még a kereszt kínját is zokszó nélkül magára vegye.
Azonban minden, amit eddig mondottam, nem jelenti a fölvetett
kérdésre a teljes és kimerítő választ. Még csak nem is a legfontosabb választ. Egyelőre azonban forgassuk meg magunkban ezt. És
ha úgy gondoljuk, hogy: már megbirkóztunk vele, akkor majd forduljunk vissza még egyszer a kérdéshez.
Más - kiegészítő - feleletet is találunk rá.

47. LEGYEN

MEG A TE AKARATOD
Legyen meg a Te akaratod, mint a
mennyben, úgy a földön is.
(MÁTÉ 6 : 10.)

Még egyszer vissza kell térnünk a sokszor fölvetett kérdésre: az-e
az imádság célja, hogy az imádkozó ember csöndesen nyugodjék
bele mindabba, ami vele történik?
Azt válaszoltam eddig: ez is lehet a célja. Most azonban gyorsan
ki kell egészítenem. Így: semmi esetre sem ez a legfőbb célja az
imádkozásnak.
Fontolgassuk meg most a "Mi Atyánk" imádságának a fönt írt
kérését, amely igen nagy mértékben hasonlít Jézus gecsemánekerti
könyörgéséhez.
Aki azt vallja, hogy ez a kérés: "Legyen meg a Te akaratod" - az
"imádságok imádsága" - annak igaza van. Engedjük azért ezt teljes
mélységében szólni hozzánk.
Így, amint Jézus tanította, ebből a kérésből sem csendül ki a
mindenről lemondó beletörődés. Inkább szólal meg belőle a lelkes
vágyakozás, hogy szeretnék azok közé tartozni, akik által Isten
akarata miközöttünk is megvalósul. Vállalkozó kedv van benne:
mindent meg szeretnék tenni, ami Isten szent akaratának megvalósulásából rám, a keresztyén emberre háramlik.
Ezzel végképpen összeegyeztethetetlen
az a keresztyénnek lát szó
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gondolkozás: mindent elviselek, ami velem, vagy körülöttem történik, mert ezt Isten így akarja.
Ez tudniillik így nem igaz!
Sok minden történik velem és világban, amit Isten - (számomra
érthetetlen) - hosszú tűréssel elvisel ugyan, de amiről semmiképpen nem állithatom, hogy az Ő akaratából van.
Igaz: Isten akaratát teljesen nem ismerhetem. Hiszen ember
vagyok. Azonban az is igaz, hogy akaratából nagyon sok mindent
igen jól ismerek, éppen az Ő kijelentése következtében. Így tudom:
az Ő akarata, hogy szeressük Őt. Nem vehetem tehát néma beletörődéssel, ha Őt és nevét úton és útfélen káromolják. Azt is akarja
Isten, hogy szeressem embertársaimat. Nem törődhetem bele az
emberpusztító gyűlölködésbe. Meg aztán itt vannak világosan
csengő parancsolatai, amelyeket jól ismerek. Nem taposhatok azokon és nem lehet közömbös számomra, ha mások tiporják azokat
két lábbal is.
Aki Jézus imádságának ezt a kérését komolyan veszi az ajkára,
mert Isten akarata szent előtte, az nem válik mindenbe beletörődő,
akarat nélküli emberré, hanem küzdő, harcos, tevékeny emberré
lesz, aki folytatja azt az áldott életformát, amelyre olyan sok fényes
példát lát á keresztyén múltban.
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48. A MINDENNAPI

KENYÉRÉRT

Mindennapi
nekünk ma.

kenyerünket
(MÁTÉ

add meg
6 :

II.)

Hittanban tanítjuk, hogya "mindennapi kenyér" -nek ne csak a
szoros értelemben vett kenyeret értsük, hanem mindazt is, ami
életbenmaradásunkhoz
mindennap nélkülözhetetlen. A fölsorolást
most nem tartom szükségesnek. Inkább arról szeretnék részletesebben szólni, hogy imádságos életünkben mekkora legyen a súlya
és hol legyen a helye a mindennapi kenyérért való kérésnek.
Ebből az okból hívom föl most a figyelmet arra, hogy Jézus a "Mi
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Atyánk"-ban hová helyezte. Valahol a közepe tájára. Nem azért,
mintha központi jelentősége volna. Jézus a legfontosabbnak az
Istenre, Isten országára és Isten akaratára tartozó kérést tekintette.
Ezek után vette a kenyeret. Tudta, hogy az ember amiatt aggódik
a legtöbbet. Ezt a terhet akarta megkönnyebbíteni.
De azonnal
áttér a lelkünkre tartozó kéréssorozatra.
Az első, amit ebből megjegyezhetünk - ez:
Ne a mindennapi kenyérrel kezdjük, se azzal ne fejezzük be
imádságunkat. Egy legyen ez a kéréseink közül. Ne pedig az egyetlen.
Téves azért annak az embernek a magatartása is, aki azt gondolja: azért kell Istenhez imádkoznia, mert tőle kapja a kenyeret és
téved az az ember is, aki azért szünteti be imádkozását, mert az a
nézete, hogy nem kap eleget Istentől a földi javakból.
Ha Jézus nézetét akarjuk tudni, akkor rá kell lapoznunk pusztai
megkísértésének a történetére. (Máté 4 : 1-11.) Ebben a kísértőt
ezzel a szóval utasította el magától: "Nemcsak kenyérrel él az
ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik".
Isten nem kenyér-Isten. Sok kincse van számunkra: a hit, a szív
tisztasága, belső erő, örökélet reménye és számtalan más. Ezeket
fogja össze szeretete. Ezeket is kérnünk szabad.
De Jézus kifejezetten fölszólít minket, hogy a mindennapi kenyeret is kérjük. A keresztyén kegyesség gyermeki bizalmával áll ellentétben a rajongóknak az a kívánsága, hogy az ember csak valláserkölcsi javakat kérjen imádságában és mellőzze belőle a napi szűkségleteket.
A kenyeret kérni is, meghálálni is érezzük jogunknak és kötelességünknek, kiváltképpen napi étkezéseink alkalmával.
Amikor arra kérjük Istent, hogy Ő gondoskodjék kenyerünkről,
akkor szemünk nemcsak a kenyérszeleteket lássa, hanem gondoljunk olyankor mindenkire és mindenre, akit és amit Isten eszközként fölhasznál, hogy kérésünket teljesítse. Imádságunk közben
emlékezzünk meg a szorgalmas kezű munkásemberekről, akik hűségesen végzik kötelességüket és gondoljunk a földre is, amely a
vetés-aratás nyomán valósítja meg a teremtő Isten szent akaratát.
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49. GYÓGYULÁSÉRT
Uram! Ha
hatsz engem.

akarod,

meggyógyít(MÁTÉ 8 : 2.)

Egészségünk, és betegségből való gyógyulásunk is beletartozik
abba az imádságba, amelyről a mindennapi kenyérről kapcsolatosan szóltam. Ma mégis okom van arra, hogy még külön is szóvátegyem.
Két, egymással élesen szembenálló tapasztalatom szolgáltatja
erre az okot.
Az egyik - a ritkább - tapasztalatom ez: Láttam már imádságos
életű embert, aki betegségében megszűnt imádkozni, mert (vélt?) - keresztyén hite nem tudott a betegség idején helytállni.
Az ellenkező tapasztalatom. és ez igen sűrűn ismétlődött meg ez: Nemigen imádkozó embereknek betegség idején eszükbe jutott
az imádság. Kórházba induláskor gondosan hozzácsomagolták útipoggyászukhoz a különben használatlanul porosodó imádságoskönyvüket és igen szívesen fogadják a számukra írt külőn imádságokat. A két világháború között megjelent egy igen szerény imádságos-kőnyvecske : "Gyógyíts meg engem, Uram!" CÍmen. Ezzel
kapcsolatban valósággal "könyvsiker" -ről lehet beszélni.
Mint mindennel, amit Isten ránk küld, úgy a betegséggel is meg
van Istennek a terve, a célja. Benne keresi az embert. Mert beszélni
akar vele. A betegség lehet nagyon jó alkalom elmélyülten fölfigyelni Istenre. Amint valóban sok ember imádkozó
élete éppen a
betegség idején mélyült el.
Eleinte talán csak abból állt az imádsága, hogy egy csöndes
ima-sóhajjal kért könnyebbedést és hívta Istent: siessen segítségére. Vagy úgy kiáltott, amint a bajban lévő ember általában kiált,
vagy a bezárt ajtón dörömböl.
Lényegesen elmélyültebb már az imádságunk, amikor már nem
a fájdalomtól való menekedést keressük elsősorban, hanem aszerint, amint szükségünk van rá: türelmet, bátorságot, megcsöndesedést kérünk.
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Igazán mélyből akkor száll már az imádságunk, amikor nem az
éppen most rajtunk lévő, meghatározott betegségből való gyógyulásért viaskodunk kizárólag, hanem nyugodtan szemébe merünk
nézni halandóságunk tényének, mert hitünk tudja: Krisztus a halál
hatalmából az életre váltott meg minket. Az imádság gyógyitó
erejét az tapasztalja meg legjobban, aki idáig eljut.
Egészségeseknek mondom: Egészségedért még addig imádkozzál, amíg ki nem kezdte azt a betegség.
Betegségből fölgyógyultaknak mondom: Ha megköszönted gyógyulásodat, azután se szünj meg imádkozni!
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x.
A kérő-imádság
b) Másokért

Természetes folytatása az előbbi résznek, csak a szemünk nem
önmagunk felé irányul most, hanem mások felé.
Már régóta bántott magyar egyházi nyelvünknek az a szegénysége, hogy nem alkotott szót a "másokért való imádság" kifejezésére.
Soha nem éreztem azonban annyira e szó hiányát, mint mostani
munkám folyamán.
Ez a kérő-imádság-lista, amelyet itt földolgoztam, szintén nem
teljes. De gondolom: serkentést adhat ahhoz, hogy imádkozásunk
közben sokat gondoljunk másokra.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

Másokért imádkozni.
Rászorulunk mások imádságára.
Másokért való imádság áldása.
Az egyes imádkozik - másért.
A közösség imádsága - egymásért.
Ellenségért.
Betegért.
Halottainkért.
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50. MÁSOKÉRT

IMÁDKOZNI
Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden
emberért.
(1. TIMÓTEUS 2 : I.)

Közhelyet mondok: az ember élete ezer meg ezer szállal szövődik
össze más emberek- életével. Tehát az ember nem különítheti el
magát a világtól. Ez az igazság áll a hitéletre is. Ezt sem élheti az
ember úgy, mintha
volna az egyetlen ember a világon. Ennek
megvannak a következményei az imádságos életünkre is.
Könnyebb, vagy nehezebb föladatként jelentkezik az az igény,
hogy másokért is imádkozzunk.
Forduljunk itt is elsősorban Urunkhoz, Jézusunkhoz tanácsért.
Ha ebből a szempontból nézzük most az Ő életét, akkor meglepetésselláthatjuk, mennyire igazán kiemelkedő vonás benne a másokért való imádság. A teljesség igénye nélkül vegyünk számba egynéhány tényt.
Itt is elsősorban János evangéliomának a 17. fejezetére utalok.
Ebben az imádságában Jézus az övéiért, és messze jövendő nemzedékekért is imádkozik. Máskor - Isten országa ügyére gondolva így biztatja tanítványait: "Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön
munkásokat az Ő aratásába." (Máté 9: 38.). A hegyi-beszédben ezt
az utasítást adja: "Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket". (Máté 5 : 44.) És erre a keresztfa kínjai között
példáját is megadta: "Atyám! Bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek". (Lukács 23 : 34.) Péter a legveszélyesebb
életpillanatában ezt hallja Mesterétől: "Én imádkoztam érted,
hogy el ne fogyatkozzék a te hited". (Lukács 22 : 32.) És ebben az
összefüggésben is gondoljunk arra, hogya "Mi Atyánk"-ot többes-számban tanította.
Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben számtalan bizonyságát látjuk, miként értették meg és teljesítették Jézusnak ezt az
akaratát keresztyén gyülekezetek és egyesek.
Folytatódott ez az egyházban is szakadatlanul mindmáig. Az
ő
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egyház virágzása idejében is és tespedése éveiben is. Talán nem
tévedek, ha egyenesen így mondom: amikor hanyatlott az ilyen
imádkozás, olyankor tespedt az egyház. És amikor életrekelt a
másokért való imádkozás, olyankor virágzott ki az egyház élete is.
A másokért való imádkozásról még sok egyebet is kell mondanunk. Mára legyen elég ennyi: Jól gondoljuk meg - Jézus akarja!
Ez pedig a legfőbb! De búcsúzásul megjegyzem még, hogy betegségtünet az valakinek a keresztyénségén, ha nem érez kényszerítő
indítást arra, hogy önmagán túl másokért is imádkozzék.

51. RÁSZORULUNK

EGYMÁS

IMÁDSÁGÁRA

Atyámfiai!

Imádkozzatok értünk!
(1. TESSZALONIKA 5 : 15.)

Ha keresztyén emberek búcsúznak el egymástól, olyankor sokszor hangzik el ez a kérés: "Imádkozzál értem!" És ugyanannyiszor
elhangzik a megerősítő ígéret is. Lehet ez egyesek számára kegyes
szokás. De semmiképpen sem minden keresztyén ember számára
az. Igen sokszor komoly szükség jut benne kifejezésre.
Találkozunk vele bőven a Bibliában is.
A Legszentebbnek : Jézus Krisztusnak is szüksége volt tanítványai imádságára. Olvassuk el az evangéliomokból a gecsemánei
jelenetet. Amikor gyötrődése helyéhez közel vitt tanítványai közül
hármat, akkor arra kérte őket: "Maradjatok itt és vigyázzatok
velem". Amikor pedig tusakodása közben visszajött hozzájuk és
alva találta őket, így szólt hozzájuk: "Vigyázzatok és imádkozzatok !"
Pál apostolnak egy ilyen kérését idéztem ennek az írásnak az
elején. Hasonlót bármelyik levélből idézhettem volna. És ehhez
hasonlóan írnak a többi apostolok is.
Az az ember, akiért sokan imádkoznak és tudja ezt, boldognak
vallhatja magát.
Ellentétben azokkal, akik ezt a kérésüket kifejezik, igen sokan
vannak, akik ennek szükségét nem érzik és éppen ezért nem is
ő
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kérik. Ez nem jelenti azt, hogy valóban nincsen szükségűk
mások
imádságára. Nézetem szerint ők fokozottabban rászorulnak imádságunkra és ezért e helyen is kérlek, hogy alkalommal gondolj
egy-egy ilyen emberre.
Nekünk is szükségünk van más ember imádságára. Meriük őket
bátran megkérni erre. Gazdagságunk, ha sokan vannak, akik értünk
imádkoznak. Ima-fáradtságunk, vagy más megpróbáltatásunk idején igen nagy segítséget jelentenek nekünk.
Még két mondanivalót szeretnék az eddigiekhez hozzáfűzni.
Ha - sóhajtva - úgy érzed, hogy nem vesz körül imádkozó tábor
és az emberek elfeledkeznek rólad, te semmi esetre se felejtsd el,
hogy ketten mindenesetre imádkoznak érted: Jézus Krisztus, az
Atya jobbján, a Szentlélek pedig a szivedben, Ők soha el nem
feledkeznek rólad.
A másik: Akárhány ember ölel is körül hűségesen az imádságával, ez téged nem menthet föl azalól, hogy magad imádkozzál. A te
imádságodat a másoké nem helyettesítheti.

52. A MÁSOKÉRT

VALÓ IMÁDSÁG

ÁLDÁSA

... Imádkozzatok
egymásért, .. mert
igen hasznos az igaznak búzgoságos
IWnyörgése.
(JAkAB' 5 : 16.)

Azokat a kérdéseket, amelyekről az imádságmeghallgattatással
kapcsolatosan beszéltünk, a leghevesebb formában a másokért való
imádkozás kapcsán szokták fölvetni. Hogyan lehet az, hogy én itt
imádkozom, Isten pedig teljesíti kérésemet egy valahol messze élő
ember életében, aki még az imádságomról
sem tud?
Nem érzem föladatomnak, hogy erre és hasonló kérdésekre
tisztázó magyarázatot adjak. Mert nem is tudok ilyet adni. Titok ez!
Isten útjai mindannyiunk előtt ismeretlenek.
Azonban ez a titokzatosság nem jelenti azt, hogy itt nem tényekkel állunk szemben. Nemcsak a kegyes irodalomból, hanem a ma
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mozgalmas életében forgó emberek életéből véget nem érőn lehetne
a bizonyító eseteket főlsorakoztatni arra, hogy van a másokért
mondott imádságnak ilyen áldása. Ezeket a tények et nemcsak a
hívő ember láthatja, hanem tisztán állhatnak még a hitetlenek előtt
is. Az eltérés csak abban a hatásban mutatkozik, amelyet ezek a
tények a hívőre és hitetlenre gyakorolnak. A hitetlen - aki Isten
létét is tagadja - aki eszével szintén nem tud magyarázatot adni,
ezeket a tényeket egyszerűen véletleneknek minősíti. A hívő pedig
hatásuk alatt szorosabban simul Istenhez.
Ha a másokért való imádság áldásáról beszélünk, akkor nemcsak
azt az áldást lehet szóvá tenni, amelyet az a másik emberre gyakorol. Hatással van magára az imádkozóra is.
Hányszor keserít el bennünket tehetetlenségünk érzete! Bajban,
vagy távolban van valaki és nem tudunk rajta segíteni. Ilyenkor ne
felejtsük el: imádkozni még tudunk érte! És lehet, hogy ezzel
segítünk rajta a legtőbbet.
Van olyan helyzet is, amikor az imádkozás mellett még segíteni
is tudjuk, mert a kőzelünkben van. Talán éppen érte való imádkozásunk ébreszt rá erre a lehetőségre. Tudok esetet, hogy valaki
lelkiismereti kőtelességévé tette, hogy naponként tőbbekért imádkozzék. De ezzel meg is elégedett. Ezen túlmenően nem tett semmit. Ilyen esetekre mondom: az imádkozásunk nem helyettesíti
azt, amit a másik emberért segítő szeretettel megtehetünk.
Az eddig mondottakból még egy fontos mondanivaló is kővetkezik: a felelősségünkről.
Ha Isten kész meghallgatni a másokért való imádságunkat, akkor
az ilyen imádság elmulasztása roppant nagy felelősséggel terhel
meg minket. Isten várja, a másik embernek szüksége van rá, csak
éppen mi hallgatunk.
Ezért ismétlem az apostol intését:
"Igen hasznos az igaznak buzgóságos kőnyőrgése".
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53. AZ EGYES IMÁDKOZIK

MÁSÉRT

Köszönt titeket Epafrás ... Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván tiérettetek imádságaiban, hogy
megállhassatok
tökéletesen és teljes
meggyőződéssel Isten minden akaratában.
(KOLOSSÉ

4 : 12.)

Ma arról szeretnék beszélni, amikor az egyes ember imádkozik
másért. Egyért, vagy sokakért. A másokért való imádságnak ezt a
formáját értjük meg általában a legkönnyebben. Úgy gondolom, ez
mindmáig is sűrűn elöfordul. Erre az imádkozásra a boldog szeretet
is indítást ad. Legtöbbször persze az aggódó, féltő szeretet. Gondolok itt arra az imádságra, amelyet szerelmesek, vagy házastársak
mondanak egymásért, szülők gyermekeikért mondott könyörgésére, vagy a betegágyon lévőért mondott imádságra. Ezek legtöbbször igen mély, őszintén érzett imádságok. A magamért mondott
imádság talán sohasem lehet olyan forró, mint amikor beteg gyermekemért könyörgök.
Az imádságnak ez a formája igen helyes. Csak ki kell szélesíteni.
Már mondtam, hogy az az igazán gazdag ember, aki sokakért tud
imádkozni.
Csupán egy futó gondolattal hívom föl a figyelmet arra, hogya
saját magunkért való imádkozás on kívül az ilyen imádkozás is
könnyen rátéved az önzés területére, vagy legalábbis annak a határmezsgyéjére.
'
Ezért szeretnék egy kissé messzebb is mutatni.
A másokért való imádkozáson Jézus semmiképpen sem a közeli
hozzánktartozóinkért való kérést érti csupán. Gondoljunk csak a
"Mi Atyánk" -ra. Abban minden elé helyezi az Isten országáért,
akarata megvalósításáért való hűséges imádkozó könyörgést.
Ha valaki azzal a kérdéssel fordulna hozzám, milyenek legyenek
az imádságos kérései önmagán és szerettein túl, akkor távolról sem
tudnék mindent fölsorolni. Egynéhány tanácsot azonban igen szívesen adok.

Arra kérlek: Imádkozzál az egész világon élő keresztyének ért,
hogy bár kűlönböző egyházszervezetekben élnek, úgy élhessék hitéletüket, hogy ezzel az evangéliom előmenete1ét szolgálhassák.
Imádkozzál az egész világon lévő evangélikus hittestvéreidért,
hogy ebben a szolgálatban elöl tudjanak járni jó példaadással.
Imádkozhatsz a misszió munkájáért
általában. Esetleg általad közelebbről is ismert egyes missziói területekért. Azok munkásaiért.
S ha talán személy szerint is ismered valamelyik misszionáriust,
őérette is imádkozzál. A világban nyomorban lévőkért. A világ
felelős irányitóiért, hogy felelősségtudattal éljenek. Hazádért. Az
egyházadért. Papjaiért. Azért a papért is, aki gyülekezetedben szolgál, (még akkor is, ha esetleg kifogásaid vannak ellene). Faludról,
városodról, szomszédodról, szorosabb munkatársaidról se feledkezzél el. Sem arról az emberről, aki megkért, hogy imádkozzál érte
és akinek ezt meg is ígérted.
Általában: amilyen gazdagon szerteágazó maga az élet, annyira
nagy az a terület is, amelyen imádságod mozoghat.
Eközben szemed kitágul sok minden meglátására. Megérzed,
hogy nem vagy fölösleges a világban. Megérzed gazdagságodat a
lelkiekben és keresztyén kötelességeid alighanem egészen közel
lépnek a szívedhez.

54. A KÖZÖSSÉG IMÁDSÁGA EGYMÁSÉRT
Pétert őrizteték a fogságban. A
gyülekezet pedig szüntelen könyörgött Istenhez őérette.
(APOSTOLOK CSELEKEDETEI 12 : 5.)

A legutóbbi gondolatmenet folytatásaként ma beszéljünk arról,
amikor sokan imádkoznak együtt másokért. Egyesekért. vagy sokakért.
Több ilyen példa is föl van jegyezve a Bibliában az egyház
kezdeti időszakából.
Az ember szivét melegítik meg. Ilyen az a
közösségi imádkozás is, amely az egyház első üldöztetése napjaiban
folyt Péterért, akit erőszakosan börtönbe vetettek. Erről szól a fönt
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idézett ige. Mindezek a példák egyben a közösségi imádkozás hatásosságát is mutatják.
Az egyház életében, változó korokban ez gyakran megismétlődött. Áldás az ilyen imádság magának a gyülekezetnek, amely
imádkozik, legfőképpen pedig áldás annak, akiért imádkoznak.
Talán tudod, hogy boldog tapasztalat alapján beszélek erről. Ezt az
áldást Istennek eléggé megköszönni nem tudom.
Az idők a mi nemzedékünk életében megnehezedtek az egyház
fölött. Ezzel együtt hűségesebb lett és elmélyült az ilyen imádság is.
Példákat szeretnék fölhozni.
Bizonyára emlékszel a finn háborúra. Az egész keresztyén világban megszűntek a felekezeti határok, az országhatárok, sőt a földrészek közötti távolságok is, amikor a hitéért küzdő finn keresztyénségért indult meg az imádkozás. Gondolom: Te is az imádkozók
között voltál. Az egymásért való imádkozásnak talán olyan példájával állunk szemben ennél az esetnél, amelyhez foghatót még az
egész keresztyén egyháztörténelem sem ismert eddig.
Vagy szóvá teszem egy másik személyes emlékemet.
A második világháború sok eseménye között a norvég keresztyének - és természetesen a papok is - nehéz megpróbáltatások alá
kerültek. Hírt vettem arról, hogy a svéd egyház papjai elhatározták,
hogy minden napon déli 12 órakor imádkoznak a norvég papok
hűséges megállásáért. Így magyar egyházunk részéről is bekapcsolódtunk néhányan ebbe az imádkozásba. (Nem hiszem, hogy a
norvég papok részéről - akik tiszteletreméltó állhatatosságot tanúsítottak - csak egy is férfias bátorsága kisebbítésének érezné, ha én
ezt az imádság meghallgattatásának értelmezem.)
Mindig erősen hiányoltam magyar evangélikus istentiszteleteink
menetében azt az általános, állandó, másokért való imádságot,
amely a keresztyén múlthoz tartozik, amely sok evangélikus egyházban meg is van és amely lehetőleg mindenkit magába ölel:
egyesektől közösségekig, élőktől holtakig, egészségesektől betegekig. Ilyen imádságra nagy szükség van. Magam istentiszteleteinken
próbáltam is az ilyen imádságot megszélaltatni. Jó visszhanggal.
Ezt az alkalmat fölhasználom arra, hogy megkérjelek : kapcsolód-·
jál bele minden ilyen virrasztó imádságba.
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55. ELLENSÉGÉRT
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok
azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek
és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.
(MÁTÉ 5 : 44·)

Az ellenségeskedésből soha semmiféle jó nem származik. Nyomában kár és átok jár.
Jézus az ellenségért való imádkozást kívánja tőlünk, ha igazán
követői akarunk lenni.
Sokan éppen erre a követelésre hivatkozva hirdetik, hogy Jézus
a való élettől elrugaszkodott álmodozó, mert hiszen - lám - a
"lehetetlent" követeli.
Biztos: Ez a követelés nehéz. Őszintén eleget tenni ennek a
kívánságnak annyira nehéz, hogy természetfölötti erőre van hozzá
szükség. De a keresztyén élet csodáihoz tartozik, hogy Isten segítségével még ez sem lehetetlen.
Ha valaki a Megváltó fölszólításának eleget tesz, az legelőször is
megállapíthatja önmagán azt a hatást, hogy szokásos indulatossága
már az imádkozás ténye által megcsöndesedik. Valamiféle híd épül
az ellenfél felé. Úgy lehet, kétes erejű, ingadozó híd, amelyre bajos
még rálépni. De mégis csak történik valami az engesztelődés érdekében. És ez már nagy dolog!
A továbbiakra vonatkozóan szeretnék egy-két tanácsot elmondani.
Mindannyian tapasztalatból tudjuk, hogy az ellenségeskedés az
emberek között nemigen támad azonnal, az első találkozáskor,
idegenek között. Inkább az figyelhető meg, hogya legádázabb
gyűlölködő viszonyba azok jutnak, akik - talán hosszú időn át legközelebb álltak egymáshoz. (Házastársak barátok, üzlettársak,
stb.)
Ebből a tapasztalatból indulok ki, amikor első tanácsomat így
fogalmazom: A régi időkből próbáld meg számba venni ellenfelednek a jó tulajdonságait, amelyek miatt szeretted és becsülted őt
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hajdani időben. Lehet, hogy mindezeket most más megvilágítás ban
látod, de az nem valószínű, hogy azok a jó tulajdonságok mind
maradéktalanul eltűntek volna.
Tegyük föl: nem leled nyomuk at. Akkor próbálj mentő körülményeket keresni ellenfeled számára. Gondold meg a helyzetet,
amelybe sodródott és amellyel nem tudott megbirkózni.
Ha ezen az úton sem boldogulsz, akkor nagyon komoly an tanácsolom: vizsgáld meg mélyen a magad fogyatkozásait, kérdezd
meg, hogy hasonló viszonyok között te magad ugyan miképpen
álltál volna helyt?
.,
Mindehhez persze keresztyén embernek kell lenni. A természetes szeretetnél (érdek?) több kell hozzá.
Megkérdezem: Nem akarnál-e most valakiért első ízben imádkozni, akivel ellenséges viszonyban vagytok?
Krisztusod szívesen segít.

56. BETEGÉRT
Könyörögtek

neki érte.
4 : 38.)

(LUKÁCS

Nem tartom szükségesnek hosszabban megindokolni, miért veszem elő külön ezt a kérdést. Legyen elég ez a rövid indokolás:
szeretteinek betegségével minden ember találkozik.
Szóvá kell azonban tennem ezzel kapcsolatosan két szélsőséges
álláspontot.
Az első szélsőséges álláspont imádságellenes. Röviden így fogalmazható meg: A betegnek orvos kell, nem imádság! Nagyon általános nézet ez.
Nem sokszor, de itt-ott mégis csak találkozik az ember a másik
szélsőséggel. Ez azt mondja: Betegség alkalmávalorvoshoz futni a hitetlenség jele. A betegnek nem orvos, hanem imádság kell!
Nézetem az, hogy nekünk e szélsőségeseknél nincs mit keresnünk.
Ezeket a sorokat természetesen a betegért való imádkozás érde121

kében Írom. De nem szélsőséges álláspontról. Hitünk nem tilt el
attól, hogy orvoshoz forduljunk. Ha össze tudjuk egyeztetni a
hitünkkel, hogy alkalmas közlekedési eszközt igénybe vegyünk,
hogy villannyal világítsunk, hogy a tudományok által előállitott
számtalan más munkaeszközt használjunk, akkor miért volna az
orvostudomány eszközeinek és eredményeinek igénybevétele öszszeegyeztethetetlen a hitünkkel ? Ezek inkább indítsanak Isten
iránti hálára. Jöjjön a betegünkhöz az orvos és alkalmazzon gyógyszert!
(Zárójelek között mégis annyit, hogy a mostanában divatossá vált
nyakló nélküli orvosságevés valóban kérdőjelet tehet az Istenre
hagyatkozásunk mellé.)
Szeretném azonban, ha jól meggondolnók, hogy az orvos segítségül-hívásával, minden hűséges - egészen az önfeláldozásig menőtesti ápolás megadásával a beteg iránti keresztyén kötelességünknek
még semmiképpen sem tettünk eleget. A ió ápoláshoz társulj on a
hűséges imádkozás.
Nagy áldása a betegnek, ha tudja, hogy imádkoznak érte. Még
nagyobb áldás, ha vele imádkoznak.
Imádságunk ne legyen Istennel szemben követelőző. Legyen
csöndes-alázatos: "Uram! Ha akarod!"
Az orvosok közül is sokan tudják, milyen fontos az a beteg
gyógyulása szempontjából, hogy lelkileg rendben legyen. Valamely
lelki erőtlenségétől, gyötrő bűntudatától, vagy más lelki vivódásától szabaduljon, amely különben akadályozza és megnehezíti a
betegség gyógyulását. Ebben segítheti a beteget a saját imádsága és
az érte imádkozók könyörgése.
Az evangéliomok minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy
Jézus maga imádsággal gyógyított. Az apostoli korban is - de
későbbi korokban is - éltek a beteg gyógyítása közben imádsággal.
És nem ismeretlen ez (legföljebb ritkább) mai modern korunkban
sem.
Azért a templomban, a közösségi imádkozásunkból sohase hiányozzanak a betegeink! S magán-imádkozásodban
is jussanak
eszedbe és legyenek a szívedben.
Legjobb már akkor imádkozni értük, amikor még egészségesek.
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57. HALOTTAINKÉRT
Az Úr engedje meg neki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál ama napon.

(II.

TlMÓTEUS I : 18.)

Ha valaki mindennapi imádságában rendszeresen imádkozott
valakiért - (szülő a gyermekéért, gyermek a szüleiért stb.) - akkor
olyan természetes, hogy hozzátartozója akkor is ottmarad naponkénti imádkozásában, ha Isten elszólítja azt a földön élők sorából.
Hiszen a szeretet őrők és azért azt a halál keze nem tép heti szét.
Éppen az a jó ebben az imádságban, hogy általa Istenben - az itt
élők és az örökkévalóságba távozottak Istenében - maradunk összekötve halottainkkal. Így tehát még a halottaim is Istennel fűznek
egybe. Az ilyen imádságomban éppen Isten iránti föltétlen bizalmam és halottaim iránti szeretetem jut kifejezésre.
Ez egyben a legbiztosabb út arra is, hogy szeretteim emlékét
hűséggel megőrzöm.
Sok minden babonás kísértéstől is megszabadulok, ha Istenhez
való imádságomban maradok összeköttetésben halottaimmal.
Naponként is megköszönhetem Istennek mindazt az áldást, amelyet általuk árasztott az életemre, amíg itt éltek velem.
Közös életidőnkből bizonyára van zavaró, bántó emlékem is,
amely nyugtalanít. Azt e1csőndesíteni, föloldani senki más nem
tudja, mint a békességet ajándékozó Isten.
Amíg ezeket mondom, valószinűleg akadálytalanul osztani tudod
gondolatmenetemet.
Nyugtalanító kétség csak akkor támad az emberben, amikor
komolyan megragadja a kérdés: vajjon biztos lehetek-e abban, hogy
elhunyt kedvesem Istenhez jutott-e? Üdvösség részese-e? E tekintetben ugyan kinek lehet teljes bizonyossága?
Találkoztam emberrel, aki megvallotta : van benne bizonyos félelem, vajjon szabad-e neki a halottjáért úgy is imádkoznia, hogy
számára az üdvösség ajándékát kérje Istentől? Nyugtalanságát fokozza, hogy kérdésére választ keresett több hívő testvérénél és
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azoknak a véleménye olyan sokféle volt és erősen ellentmondtak
egymásnak.
A Bibliából olyan tanítást nem tudok, amely az ilyen kétséget
egyenesen föloldhatia, vagy esetleg elmélyítheti. Annyit azonban
ió szívvel mondhatok: Istennek minden gondunkat teljes őszinteséggel elmondhatjuk. Ha ez a gondunk, akkor ezt is el szabad
mondanunk. Szabad hozzá könyörögnünk az ősi imádság szavával:
"Nyugodjék békességgel és az örök világosság fényeskedjék néki!"
Halottunkra gondolva szabad Istent bizalommal kérnünk, hogy
fogadja be őt irgalommal és legyen kegyes bírája.
Az ilyen imádságunk alapja az egész evangéliom. Nem egyes
bibliai helyek, hanem az Isten könyörülő szeretetéről szóló szent
evangéliom. Nem az én imádságaim számáért, nem is azok rendszerességéért - vagy másképpen: nem az én "érdemeim" alapján (hiszen az imádsága im sem azok) - fordulok Istenhez, hanem az Ő
irgalmasságában bízva.

4

12

XI.
A bűnne! küzdő imádsága

Keresztyén élettapasztalat szerint az imádság legforróbb csatái
akkor folynak le, amikor a bűnnel kell leszámolnunk, vagy ellene
fölkészülnünk.
A történelem beszédes példái e téren részben bizonyára ismerősök, de a legszemélyesebbek azok a küzdelmek, amelyeket nekünk
magunknak kell megharcolnunk. Fölmentésünk e küzdelem vállalása alól nincsen. Emberek vagyunk és a bűn nem szűnik meg
ellenünk támadni.
A következő címeken szólok:

58.
59.
60.
61.
62.
63.

A bűnnel Istenhez menekülni.
Vallomást tenni.
Bocsánatot kérni.
A kísértés ellen védelmet kérni.
A gonosztól szabadulást kérni.
Az Istennel perlekedő ember imádkozhat?
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58. A BŰNNEL

ISTENHEZ

MENEKÜLNI

Könyörülj rajtam én Istenem a Te
kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én
bűneimet.
(ZSOLTÁR 51 : 3.)

Elég az első néhány lépésünket megtennünk a keresztyén életúton ahhoz, hogy észrevegyük, milyen gátló akadálya bűn. És ettől
a fájdalmas főlismeréstől még akkor sem szabadulunk meg, ha
állhatatos küzdelem után már célunkhoz kőzeledünk. Ott is utunkban áll még a bűn.
Mit tegyünk vele?
A legrosszabb, amit az ember a bűnével tehet, az, ha szinte
tudomásul sem veszi, ha lekicsinyli, ha kőnnyelmű kacagás ba, vagy
mámorító italba akarja fojtani. Mert ezzel a bűnét csak magába
zárja és lelkének a sebe gennyedésnek indul.
Azt is teheti az ember, hogy magában elismeri a bűnt. Ha azonban ennél tőbbet nem tesz, akkor ez a seb ingerli és állandóan
izgatja életét.
Az ember elmehet bűnével valamely társához. Meggyónhatja.
S ez is jó. Ezen az úton egyik-másik bűnével szemben megkőnynyebbedést, vagy éppen szabadulást találhat. Ez azonban sohasem
teljes gyógyulás. Az emberek csak abból a bűnükből adhatnak
nekünk főloldozást - ha egyáltalában adnak - amellyel ellenük
vétettünk. De hol van ettől még életünk tengernyi más vétke!
A bűnünk elől - vagy jobban így mondhatom: - a bűnünkkel
Istenhez kell menekülnünk. Mert egyrészt minden bűnünkről igaz
ez a zsoltár-vallomás: "Egyedül Te ellened vétkeztem!" (Zsoltár
51 : 6), másrészt pedig az Isten az az egyetlen, aki minden bűnünket meg is bocsáthatja.
Ismerjük fől ebben a legfontosabb dolgot: a bűnünk nem zárhatja el előlünk az Istenhez menekülésünk útját.
Bántó, hogy még Isten elé sem léphetünk úgy, hogy ott ne legyen
velünk a bűn. De ez magában még nem baj. Csak a szabadulás
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vágyával vigyük Istenhez. Ne ragaszkodjunk dédelgetett bűnünkhöz. Vagy másként kifejezve: ne érte imádkozzunk, hanem ellene.
Nincsen olyan nagy bűn, amely az imádkozásban megakadályozhatna - ha bánjuk azt. Ha él bennünk a vágy, hogy annak a bűnnek
a helyét szívünkben Istennek a Szentlelke foglalja el és töltse be.
Bűnünk és imádságunk kapcsolatáról még sok mindent el kell
majd mondanunk. Ma egyelőre csak arra akartam helyezni a hangsúlyt, hogy elmondjam: bűnünkkel küzdve Isten előtt van a helyünk. Nem kell kétségbeesett rettegéssel Isten elől menekülnünk,
vagy bujkálnunk, hanem harcunkban éppen Őhozzá mehetünk
bizalommal.
Mennyei Atyánk, aki Jézus Krisztus által megüzente nekünk azt
az akaratát, hogy ellenünk vétkező embertársunknak mi ne csak
hétszer, hanem hetvenhétszer - (vagy ha másként olvassuk az
eredeti szövegben:) - hetvenszer hétszer is bocsássunk meg, Ő
maga mennyivel inkább teszi ezt meg mivelünk! Kész nekünk
végtelenszer megbocsátani.

59. VALLOMÁST

TENNI

Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt,
Vétkemet bevallám néked, bűnömet el
nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és Te
elvetted rólam bűneim terhét.
(ZSOLTÁR 32 : 3·5·)

A szent Isten színe előtt mindig mint bűnösök jelenünk meg .
•
Ezért imádságunknak egyik leggyakoribb formája a bűnvalló imádság. Olyan ez, mint amikor az elgennyesedett sebet kibontják.
Fájdalmas művelet, de szükséges. A seb végre kiürül és megindulhat a gyógyulás.
Néhány tanácsot szeretnék most továbbadni, amelyet Isten engedett megtapasztalnom, vagy valamely testvéremtől magam is úgy
kaptam.
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Szinte fölöslegesnek tetszik talán, de mégis mondom: bűnvalló
imádságunkban - mint minden más imádságunkban
is - őszintéknek kell lennünk Istenhez. Hiszen a Mindentudó előtt állunk. De
őszintéknek kell lennünk Istenhez. Hiszen a Mindentudó
előtt
állunk. De öszintének kell lennünk önmagunkhoz
is. Ezt azért
hangsúlyozom ezen a helyen annyira, mert a bűnvalló imádkozásban történik meg legtöbbször, hogy az ember - meggyőződéssel-e,
vagy anélkül-e - abba a végletbe esik, hogy megtagad e önmagától
minden ió tulajdonságot és igy vall: "Mindenestől kárhozatra méltó vagyok". És sokszor ebben a vallomás ban nem cseng benne több,
csupán az a gondolat, hogy keresztyén alázatunkból folyóan ezt
alighanem így illik mondanunk.
' t
Maga ez a vallomás nem baj. Hiszen igaz. Csak valamiképpen
arról ne feledkezzünk meg, hogy bár valóban "szegény bűnösök"
vagyunk, ugyanakkor azonban, mint ilyenek egyben Isten gyermekei is vagyunk. S bár a bűn szüntelenül támadási felületet keres és
talál is rajtunk, mégis van a bűntől Megváltónk és mi a bűnbocsánaton túl Istentől erőt is kapunk a bűn elleni küzdelemre.
Ezért jobb, ha a bűnvalló imádságunk inkább részletes és nagyon
alapos, mintha csak általános. Nem elég tehát csak azt rnondanunk
- amí persze igaz - "mindenestől
bűnösnek vallom magamat",
hanem amít a bűnömből néven tudok nevezni, nevezzem meg Isten
előtt és ne takargassak titkos homályban egyetlen dédelgetett, kedvelt bűnt sem. Csak így tudhatom aztán meggyőződéssel,
hogy
bűnöm alól főloldozást kaptam.
Amikor most erről szólok, akkor különösen azokra a testvéreimre
gondolok, akik bűnükkel elkeseredett nehéz küzdelmet folytatnak
és akik az elmerülés veszélyében érzik magukat.
Az ilyen alapos, részletes bűnbánó imádság nem egy megbonthatatlan, félelmetes egység, hanem részekre tagolódik. És közbenközben megtörténik, hogy még a vivódó lélek is valahol ujjongó
hangban tör ki és hálaadással magasztalja Istent valamely apró
ponton, vagy döntő küzdelemben aratott győzelemért. Ez a közbeszőtt hálaimádság fölszabadulást adhat a szörnyű és kétségbe ejtéssel fenyegető nyomás alól.
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Még egy napon fontos mozzanatot szeretnék röviden szóvátenni :
bűnbánó es bűnvalló imádságunk hiányos anélkűl az elhatározásunk nélkül, hogy igyekszünk mindazt jóvátenni, amire lehetőségűnk van.

60. BOCSÁNATOT

KÉRNI

Bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek.
(MÁTÉ 6 : 12.)

Még mindig van mit megforgatnunk magunkban a vétkeinkkel
kapcsolatosan. Még pedig nem is könnyű dolgot. A bűnei miatt
nyugtalankodó szív régi, örök kérdését: miképpen kaphatnam meg
bűneim bocsánatát?
Jézus a "Mi Atyánk"-ban bűneink bocsánatáért is imádkoztat
minket. Érdemes magán ezen a tényen elgondolkoznunk. Mert ez
világosan azt jelenti, hogy bűneimre megvan a bocsánat. Készen áll
ez Istennél. Jézus ezt jól tudja, hiszen Ö maga szerezte meg azt
nekünk akkor, amikor értünk váltsághalált halt. Tudja tehát, mit
igér nekünk, amikor a bocsánatért való könyörgést ülteti az ajkunkra.
Isten megadja a bocsánatot. Már akkor nekünk adja, amikor
keresztségünkben gyermekeivé fogad és örömmel adja meg nekünk
mindannyiszor, valahányszor bűneink terhétől szabaduló vággyal
megjelenűnk az úrvacsora asztalánál.
A mi kérdésünk legyen ma ez: hogyan lehetséges az, ha bűneinkre megvan a bocsánat, hogy mi mégis sokszor szabadságérzet nélkül, megkötözötten élünk, mert magunkban érezzük bűneink terhét?
Két főakadálya van annak, hogy az ember a bocsánat ajándékát
elfogadja és a bűnből újjászűletve boldogan éljen.
Az első az igaz bűnbánat hiánya.
Megtörténik - vizsgáljuk meg jól magunkat, nincsen-e velünk is
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így - hogy az ember a bűnbocsánat szentségében, az úrvacsorához
járul, mert érzi bűneinek terhét és szeretne tőle szabadulni, de
valamely dédelgetett - édesnek érzett - bűnét kész az úrvacsorai
oltártól való távozás után újra elkövetni. Ezt már akkor is tudja,
amikor még ott térdel, várva a bűnbocsánatot. Ez nem bűnbánat!
Az ember ezzel maga támaszt akadályt Isten szeretete elé. Isten
egyszerűen nem tudja belefektetni az ember lelkébe a bűnbocsánat
ajándékát, mert az a hely, ahová le akarja tenni, nem üres. El van
foglalva a bűn utáni vágyakozással. Isten csak az igazán bűnbánó
szívbe tudja adni a bűnbocsánatot.
A bűnbocsánat elnyerésének a másik akadálya lehet az, hogy azt
a helyet, ahová Isten elhelyezné, elfoglalja az embertársak iránti
harag, vagy gyűlölet. Istent akadályozza az, ha nincs megbocsátó
készségünk. És ez nagyon gyakori jelenség. Ezért van olyan sokszor
szó erről Jézus evangéliomában és az apostolok leveleiben. Ez
nagyon nehéz leckének bizonyult minden időben az ember számára. A keresztyén ember számára is. "Miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek." Jézus erről talán a legmegkapóbb an az
adós szolgáról mondott példában beszél. (Máté 18 : 23-35.) Nagyon ajánlom, hogy olvasd el ezt most mindjárt a Bibliádból.
Mi, akiknek igazán rendelkezésünkre áll a bűnbocsánat, ne járjunk fojtogatott szivvel, nyugtalanul, csak azért, mert nincs igazi
bűnbánatunk, sem megbocsátókészségűnk
l

61. A KÍSÉRTÉS

ELLEN

VÉDELMET

KÉRNI

Ne vígy minket kisértésbe.
(MÁTÉ 6. : 13.)

Bibliánkból tanultuk, miképpen jutott kisérrésbe mindjárt az
első emberpár. Azóta is ez a sorsa az embemek.
A kisértő Isten Szentjét : Jézus Krisztust is megtámadta. Az első
nagy összecsapásnak a pusztai megkísértetésben vagyunk a tanúi.
E történet végén azt írja Lukács 4 : 13-ban: "És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle - egy időre". Nem sokáig
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nyugodott bele a vereségébe. Nyomon kísérte ezután Jézust minden egyes lépésén, egészen gyötrelmes haláláig.
A kísértő ellen Jézus pajzsúl az imádságot tartotta, támadó-fegyvere pedig Isten igéje volt.
Lássuk meg világosan Jézus Urunk velünk törődő szeretetét a
"Mi Atyánk" imádság ajándékában is. Tegnap beszéltünk arról,
hogy megtanított minket bűnbocsánatért
imádkozni. De tudta, ha
mi elkövetett bűneinkre megkapjuk a bocsánatot, akkor ezzel még
nincsen rendben minden. Azért mondatja velünk a következő mondatban a megkisértetés ellen oltalmat kereső imádságot. Így a jövő
bűnökben való elbukástól akar minket megoltalmazni.
Mert a kísértések ránkjönnek. Emberek vagyunk. Biztosan ránktámad a kísértő. Sokszor. Mindvégig.
A kísértésekkel szemben az egyedüli védelmünk az imádság.
Használjuk hát szorgalmasan! Itt ugyanis nem elég a részünkről a
jóföltétel. Mert rólunk is igaz Jézusnak a Gecsemánéban
adott
intése: "Jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen". (Máté 26 : 41.)
Nekünk is azt mondja, amit ugyanott - gyötrelme helyén - mondott
a hozzá legközelebb álló tanítványainak: "Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek". (Máté 26 : 41.)
Mit kérünk mi voltaképpen, amikor a "Mi Atyánk" -ban ezt a
kérést imádkozzuk?
Kellő lelki éberséget. Mert ha annyira biztos, hogy a kísértések
ránktörnek, akkor éppen a szüntelen lelki éberségre van szükségünk. Ez mindenkor is szükséges volt, de én azt hiszem, hogy mai
világunkban, amikor a világ eseményei, a magunk rengeteg gondja
olyan sokszor fölismerhetetlenné
teszik számunkra a gondviselő
Istent és amikor még a leghűségesebb keresztyének közül is oly
sokakat látunk megtántorodni,
még fokozottabban
kell vigyáznunk.
Valamiképpen félre ne értsük a "Mi Atyánk"-nak ezt a kérését.
Nem Isten visz bele minket készakarva a nehéz kísértésekbe. De
mivel azok egészen bizonyosan ránktámadnak, azért kérjük Istentől, hogy úgy irányítsa a lépteinket és életünk eseményeit, hogy ne
kerüljünk erőnket meghaladó élethelyzetekbe
és a kísértés el ne
tántoríthasson minket Őmellőle.
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62. A GONOSZTÓL

VALÓ SZABADULÁST

KÉRNI

Szabadíts meg minket a gonosztól.
(MÁTÉ 6 : 13.)
I

Bizonyos korokban büszke hangoskodással tagadták a gonosz
létezését. A mesék világába utalták. Ezzel a hanggal ma is bőségesentalálkozunk. Arra esküsznek, amit szemük lát és a kezük megtapint. Nem létezik számukra Isten - minden jók kútfeje - és elutasítjákmaguktól a gonosznak még a gondolatát is. Ez a fölfuvalkodott
ember gondolkozása. Meg van győződve arról, hogy az eszével
mindennek a magyarázatát meg tudja adni. Azt hiszi, hogy önmagánakkizárólag ő maga az ura. Az igazság ezzel szemben az, hogy
a kézzelfogható dolgokon túl semmit sem tud megmagyarázni,
önmagát pedig kiszolgáltatja szeszélyes sorsváltozások olcsó játékszeréül.
A hitben élő ember a gonosz egyik ravasz fogásának tartja azt,
hogy áldozataival elhiteti, hogy nem is létezik.
'
A gonosz pusztító művét meg nem látni ebben a világban, ahhoz
valóban teljes vakság szükséges. Nincs nap, amelyen rá ne kellene
döbbennünk a gonosz műveire. Föltehető, hogy minden ember és
minden nemzet a boldogulását keresné, ha ez csak rajta állana.
Mégis: a világesemények, a föld szörnyű nyomora, a nyugtalanító
feszültségek az ellenkezőjét bizonyítják. Vagy miképpen tudná
tagadni a gonosz létezését az a szülő, aki minden szeretetét tékozolvaárasztja rá gyermekére és mégis kénytelen látni, miképpen rohan
gyermeke a vesztébe, mert megüli a gonosznak a hatalma?! De ne
mással foglalkozzunk! Ha közülünk bárki nagyon mély önvizsgálatot tart, tud-e magáról más vallomást tenni, mint amit Pál apostol
mondott: "Nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt
cselekszem, amelyet nem akarok". (Róma 7 : 19.)
Így lát az a szem, amelyet Jézus nyított meg.
Jézus jól ismerte a gonosz hatalmát. Evangéliomában nagy elővigyázatosságra int. Föl is vértez minket a gonosz támadásaival szemben. S ami a legnagyobb: Jézus - értünk - szembeszállt a gonosszal.
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Megverte és legyőzte. Mert Ő volt az erősebb: így szabadított meg
minket rabtartónk börtőnéből.
Mit tehetünk hát a gonosszal szemben, amikor ellenünk támad?
Semmi esetre se menjünk ellene szál-magunkban. Mert a gonosz
erősebb nálunk. Sokkal erősebb. Ez számtalanszor beigazolódott.
Ha támadás veszélye fenyeget, sürgős üzenetet kell küldenünk
ahhoz, aki meg tud segíteni. Ez az űzenet-küldés a "Mi Atyánk"
utolsó kérése:
"Szabadíts meg minket a gonosztól."

63. TUD-E IMÁDKOZNI
AZ ISTENNEL
PERLEKEDŐ
EMBER?
"Igaz vagy, Uram, ha perlek is veled, hadd beszélhessek veled peres kérdésekről. "
(JEREMIÁS

12,1.)

Messze távolból kaptam hírt egy olyart testvérről, aki egészen a
kétségbeesés szélére jutott.' Csak panasszal és szemrehányással illette Istent. Ha mégis Istennel 'beszél, csak rnint "dühös ember"
szólhat. Itt az a kérdés: mit tegyen? Tud-e imádkozni? - Ha igenhogyan imádkozzék?
Amikor az kérésével foglalkoztam, nyilvánvalóvá lett előttem,
hogy .ez nem pusztán a mai idők jelensége és nem is csupán ennek
az embernek a kérdése. Találkoztam hasonló emberekkel a magam
környezetében és találkoztam hasonlókkal a távoli múltban ís.
A fent idézett ige világosan mutatja, hogy maga a próféta, aki átélte
Isten különös elhívását, ugyanilyen lelkiállapotba került. És végül:
ha jól meggondolom, magam is átéltem ezt a kisértést - ha enyhébb
formában is.
Első óvó szavam legyen egy helyreigazitás.
Az Istenhez való viszonyunk mindig beteges, ha a sokoldalról
korlátozott ernber azt gondolja önönmagáról, hogy
Istennel
egyenjogú partner. Egészen beteg dolog, ha az ember a maga
ő

ő
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korlátozott képességeivel egy szintre helyezi magát a mindentudó
és mindenható Istennel. Ez ősszekuszálja a teremtő és a teremtmény közötti viszonyt. Felfordult világba helyezi az ember önmagát, amelynek középpontjában ő maga áll, jóllehet az egész világnak
egyetlen közepe van: az Isten!
Én azonban nem pusztán helyreigazíró szót kívánok mondani,
hanem egy sor tanácsot is adnék.
Az első ez: vidd tovább az Istennel való beszélgetést a magad
módján akkor is, ha a te fölfortyant szavaidat nem lehet imádságnak
tekinteni. Ehhez a tanácshoz onnan merítem a bátorságot, mivel
Istent - hála legyen érte! - olyan hűséges Istennek ismerem, aki
nem fordul el az ő haragosan perlekedő gyermekétől. Teljes türelemmel meghallgatja az ember szemrehányásait és az Ő atyai szeretere átöleli és hordozza is az ő lázadó gyermekét.
Természetesen nagyon jó dolog, ha eközben - egy rövidke időre - csendben vagy s így a te saját hangodon kívül más hangokra
is hallgathatsz. Legyen ez a józan gondolkozás alkalma. Nem lesz
káros a dolgokon egy kissé elgondolkozni: mi lenne a világból és
az én egyéni életemből, ha az én értelmem akarná kormányozni a
világot? Nem szükséges valami túlontúl nagy képzelőerő ahhoz,
hogy lépésről lépésre hálaadással dicsérjük Istent azért, hogy a
világkormányzás jogát kizárólagosan a maga számára tartotta fenn.
Isten akaratát legfőképpen a Bibliából ismerjük meg. Éppen
ezért elcsendesedésed mielőbb történjék meg a Bibliával. Belőle
ismered meg a helyes viszonyt Isten és ember között, és legvilágosabban az ő mindenhatóságát.
A Bibliában való elmélyülés vezet el arra az útra, amelyen megcsendesedik az emberi szív. Amellett, hogy ez leh~ővé válik, nem
nyújt olyan módszert, mely gyorsan, egycsapásra célhoz vezet, de
Jeremiás és mások, sokszáz életből látható, miként ajándékoz Isten
békességet a kételkedő és fölfortyant szíveknek.
A Bibliában azonban elsősorban a Jézus Krisztussal való találkozást kell keressük. Az evangéliumok tele vannak példákkal és bizonyítékokkal arról, hogy Jézus Krisztus a nagy átalakító. Figyeljünk
csak azokra a megáldott emberekre, akik Őbenne találták meg
életük kőzéppontját.
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Az sem kár, ha beletekintünk az egyház történetébe. Az emberiség legjobbjai között megszámlálhatatlanok azok, akik mielőtt megtanultak teljes odaadással az Ő akaratának engedelmeskedni, Istennel való perlekedésben éltek. Ezt látjuk Luther életében és számtalan egyházi ébredés vezető személyiségénél.
És beszélhetsz erről a jelenvaló gyülekezet hüséges tagjaival.
Sokan vannak közöttük olyanok, akik félreérthetetlenül elmondják,
hogy ők rebellis, perlekedő emberek voltak, mielőtt megtalálták
békességüket Krisztusban.
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·XII.

Az imádat

64. Az imádat.
65. A korona.
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64. AZ IMÁDAT
Eljő az óra - és az most van - amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az AtyátJ mert az
Atya is ilyeneket keres az Ő imádóiul.
Isten Lélek és akik Őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
(JÁNOS

4 : 23-24·)

Ismerős az az evangéliomi történet, amelyet három evangélista
is följegyzett (Máté 17 : 1--9. Márk 9 : 2-13. Lukács 9 : 28-36.) és
amely szerint három tanítványával: Péterrel, Jakabbal és Jánossal
együtt Jézus fölment egy magos hegyre és ott megajándékozta őket
egy páratlan élménnyel. Elváltozott előttük. Fényben látták őt.
A múlt két kifejező nagy alakjának: Mózesnek és Illyésnek a társaságában. Égi szózatot is hallottak és olyan elragadtatás állapotába
jutottak, hogy végérvényesen es állandóra szerettek volna ott maradni. Péter ezt így fejezte ki: "Uram! Jó nekünk itt lennünk!"
A jelenet azzal fejeződik be, hogy csodálkozó - boldog - szeműk
végül is nem lát semmit és senki mást, egyedül - Jézust.
Azok a tanítványok elragadtatásuk állapotában az istenimádatot
élték áto
Az istenimádat néhány jellemző vonását rögzíthetjük ennek a
történetnek az alapján:
1. Az elsőt így foglalnám össze:
Az evangéliomok és általában más bibliai jelenetek alapján bizonyos, hogy az ember saját belső indításából is leborulhat Isten elé
imádatban, de elfelejthetetlenül mély az az élmény marad, amikor
Isten maga fogja kézen az embert, és úgy mutatja meg magát az
embernek, hogy nem tehet mást, csak imádatban leroskadni eléje.
2. Ilyenkor az ember olyan különös
módon telik meg Istennel,
hogy Isten lesz a számára minden mindenekben. Ami különben az
életben uralkodó helyet foglalt el, mintha teljesen megszűnnék.
Végre egyszer igazán el tud feledkezni önző önmagáról. Elhallgat
örökösen zúgolódó elégedetlensége. Nem szorongatia sem a világ,
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sem a napi gondja. Nem emészti rágódó bánata. A lelkén eluralkodik az öröm.
3. Ez az istenimádat a legtöbbször teljesen szótlan. Ez persze
nem szükségszerü szabály, de a gyakorlatban általában így van. Az
ember ösztönösen érzi, ha most megszólalva megtöri az imádat
csöndjét, akkor csak ügyefogyott darabosság tódulhat az ajkára.
(Lásd Péter megszólalását.)
4. Ha szó hangzik ilyenkor, legjobb, ha az kizárólag Isten hangja.
A mennyei szózat.
5. Amit az imádat idején átélünk, az mindig egy kissé az örökkévalóság boldogságának az előízét adja nekünk.
6. Nem tarthat ez már itt a földön örökké. Ahányszor Isten
megajándékoz az imádatnak ezekkel a fölemelő élményei vel, sohasem akar minket végleg kiszakítani a földi küzdelmek világából. Itt
e földön még nem az imádat az állandó életformánk. De általa Isten
képesekké tesz bennünket arra, hogy - amikor le kell szállnunk az
imádat hegyormáról - az élet sodrásában se feledkezzünk meg
sohasem arról, amit láttunk és hallottunk. A mennyei látomással és
Isten igéjének világos csengésévei a lelkünkben már itt a földön is
úgy élhetünk, mint akik megtanultuk : Istent lélekben és igazságban imádni. Tudva, hogy az Atya ilyeneket keres imádóiul.

65. A KORONA
Mert tiéd az ország és a hatalom és
a dicsőség mindörökké. Ámen.
(MÁTÉ 6 : 14.)

Uram!
E könyvecske eddigi szavait az emberek felé irányítottam. A Te
megbízásodból. Útmutatást Tőled kértem és kaptam.
Bizalmam most ez: ha valamit ügyefogyottan, nem pedig a Te
akaratodnak megfelelően adtam tovább, akkor azt elnézed nekem.
Olvasóimat pedig Szentlelkeddel a helyes meglátásra vezeted.
Most - a föladat végeztén - eléd borulok és hűségedért magasztallak!

Uram!
Imádva áldalak! Te értem adtad Megváltómat és általa kiszabaditottál rabságomból. Megnyitottad előttem szent országod kapuját
és hazafelé vezető utamat megvilágosítottad Szentlelked fényével.
Sorsomat e földön magyar hazámban jelölted ki. Itt szabtad meg
föladatairnat is. Itt szolgáló egyházad és sok hűséges gyermeked
által világosan megmutattad nekem örök hazámat is. A Te országodat. Benne együtt lehetek azokkal, akik Téged örök Uruknak vallanak. Egykor pedíg együtt lehetek míndazokkal, akiket Te üdvösségben részesítettél és a világ megalapítása óta országodba gyűjtőttél.
Uram!
Imádom, hálás szívvel áldom mindenekfölött való hatalmadat.
Országodban Tiéd a hatalom. Ez a Te országod itt a földön
- miközöttünk is - a gonosz szüntelen támadása alatt áll. Az én
bűnöm, ha a támadókhoz csatlakoztam. Az én felelősségem, ha a
kőzömbösök
között kerestem meg a helyemet. De míndig boldog
voltam akkor, amikor hatalmad kezében tudtam magamat.
Ilyenkor szembe mertem és tudtam nézni a kísértésekkel, mert
fenyegetésüktől nem riadtam meg. El tudtam viselni az életemre
szakadt megpróbáltatásokat is. Hitem pedig most bizonyossággal
vallja: utolsó ellenségem - a halál- kezéből is Te ragadsz ki engem
hatalmas kezeddel - hűséges Atyám!
Uram!
Életem itt a földön sok nehézség közt telt. Mínt minden ember
élete. De nemcsak sötét és riasztó emlékek torlódnak lelkemben.
A Te gyermeked vagyok és ezért már itt a fóldön is láttam nagy.és
magasztos műveidet. Mert azokra ráhullott a Te örök dicsőségednek a fénye. Talán csak a visszfényét láttam itt az ideigvalóságban.
De hitem azt mondja: egykor színről-színre láthatlak dicsőséged
teljes ragyogásában. Erről biztosit Fiad evangéliomi ígérete és
Szentlelked bizonyságtévő szava a lelkemben.
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Uram!
Országod polgára vagyok - ez az életem legfőbb méltósága.
Életem a Te hatalmad kezében nyugszik - ez kivesz a szívemből
minden félelmet.
Dicsőséged fénye ragyog felém - ezért látom még ezt a főldet is,
ezt a sok könnyel, vérrel megöntözött földet is, ezt a Te általad
teremtett földet - mégis - nagyon szépnek.

*
És most megköszönöm neked azt a reménységemet, hogy azok
közül, akik ezeket a sorokat olvasták, sokakkal Tenálad találkozunk
az örökkévalóságban.
Ámen. Uram!
Légy áldott örökkön örökké!

Budapest, 1961. május 28. Szentháromság
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ünnepén.
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