
2013. 08. 18. Vasárnap. Vancouver. C: Taníts imádkozni! – 1. Miért?  

Lekció: Máté 6: 5 – 13 

Textus: Lukács 11: 1 – 4 „Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: „Uram, taníts 

minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait.” 

Kedves Testvérek! 

Az ember egyik legnagyobb kiváltsága a beszéd. A kommunikáció legmagasabb formája – amellyel kapcsolatban 

lehet: egymással; Istennel. Minden kapcsolat kommunikácóra épül. Meghallgatásra – és beszédre. Olyan ez, 

mint a telefon. Ha nem hallom a másikat a vonal végén – vagy a másik nem hall engem: bizonyos, hogy előbb-

utóbb a kapcsolat megszakad. Nem működik.  

Mától kezdve néhány vasárnapon keresztül a Mi Atyánkkal foglalkozunk, azaz az imádságról fognak szólni az 

igehirdetések. Szoktál-e imádkozni? Meglepve tapasztalom, hogy nagyon kevesekkel lehet együtt imádkozni – 

bár sokan mondják, hogy szoktak imádkozni. Mi az, hogy imádság? Mi nevezhető annak, és mi nem?  

1 Mit olvasunk Jézusról? „Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik 

tanítványa: „Uram, taníts minket imádkozni”. Tehát Jézus imádkozott. Sőt, rendszeresen imádkozott. Miért? 

Ő egyenlő volt Istennel. Mit kellett neki kérnie – amikor neki adatott minden hatalom mennyen és földön? 

Elvégre: akkor imádkozunk, ha szükségünk van valamire. Amikor már csak az imádság segít. Ártani nem 

árthat – mondta egyszer valaki. Pedig így árt. Babonás, istentelen dologgá lesz – élő Isten-kapcsolat helyett.  

Jézus nem így imádkozott – hanem úgy, hogy megkívánták tőle. Tehát – lehetett látni, hallani. Imádkozott ő a 

„belső szobában is”, sőt, arra épült fel egész élete – de itt hangosan imádkozott. Nem képmutató, 

magamutogató módon – mint a farizeusok tették, teszik – hanem úgy, hogy a tanítványok azt mondták: Uram 

szeretnék én is így imádkozni – mert én nem így imádkozom. Ez sokkal több annál, amit én eddig imádságként 

gyakoroltam.  

Azt nem tudjuk, hogy pontosan mit kívántak meg a tanítványok Jézus imádságában – de az megint csak bizonyos, 

hogy az Ő imádsága sokkal bensőségesebb volt: mert az Atya és az egyszülőtt Fiú kapcsolata volt hallható.  

Sokan nem értik, mi az imádság lényege. Gondolják: vallásos teljesítmény (akkor vagyok jó vallásos, minél 

többet imádkozom), keresztyén kötelesség (jó pontokat lehet vele szerezni), levezeklésre való eszköz (mintha ez 

lenne Isten büntetése). Hitetlenek azt mondják: a tehetetlen ember próbálkozása (amikor már nem tudok 

önmagamon segíteni), a vágyakozó ember illúziója (hátha a jó Isten segít). Nem ez az imádság – ahogyan Jézus 

imádsága sem ez!  

Mert az imádság nem más – mint Isten gyermekeinek bensőséges kapcsolata Atyjukkal. „Akik pedig 

befogadták Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hiszenek az ő 

nevében”. (János 1: 12) Ők mennek az ő Atyjukhoz, és mondják azt, ami szívükben van. Akkor is, ha nincs 

mit kérniük. Elég baj az, ha egy szülőhöz csak akkor megy a gyermeke, ha kérni akar tőle valamit. Ahol szeretet-

kapcsolat van, ott beszélgetnek egymással. Sokszor csak úgy – mert jó együtt lenni.  

Amikor a Mártinak udvaroltam, órákig voltunk együtt, sétáltunk és beszélgettünk. Valahogy nem volt gond, hogy 

miről beszélgessünk – mert élveztük egymás társaságát és repült az idő. Mert ahol szeretet van – ott beszélgetés 

van. Szeretetbe ágyazott beszélgetés, amikor formálódik a kapcsolat.  

Az ószövetségben többször olvassuk: kiöntötte szívét az Úrnak. Ami éppen benne van. Ha megbántottak, ha nem 

úgy alakult, ha fáj – vagy ha sikerült, örömöm van, jól mennek a dolgok. Mindent vele, neki – mert ő szeret a 

legjobban!  

Ezt jelenti imádkozni. Jézus mindig így imádkozott. Nem sokat – hanem mindig. Amikor csak lehetősége volt 

rá, szüntelen kapcsolatban volt az Atyával! Ha egész nap nem hagyták, mert sokat dolgozott, akkor a 

tanítványokat aludni küldte, ő pedig felment a hegyre imádkozni. Nem az a fontos, nem azt írja az ige, hogy 

sokat (ez egyáltalán nem fontos!) – hanem az, hogy szüntelen. Legyen meg az odaszentelt (Istennek 

elkülönített), elcsendesedésre szánt idő – de ezen felül mindig, amikor csak lehetséges.  

Nem a munka helyett, és nem a munka rovására. Nem ahelyett, amit nekem kell elvégezni. Amikor Jézus 

egész nap dolgozott, emberekkel törődött, gyógyított – akkor nem kegyeskedte el a munkáját, hogy félrevonult 

volna imádkozni. Magában szüntelen felnézett közben az Atyára – de arra és azokra figyelt, akikhez 

küldetett. Az tud jobban másokra és a munkájára figyelni, aki onnan felülről kap erőt, szeretetet, lendületet, 

leleményességet.  

Egy szerelő atyafi mondta el nekem egyszer, aki gépek karbantartásával foglalkozott, hogy amikor különféle 

műszaki problémák megoldásán törte a fejét – mindig imádkozott. Röviden, egyszerűen – és sokszor 

megtapasztalta, hogy Úr jelen volt a műhelyben is.  



A Gulágon történt, hogy egy keresztyén rab – aki évek óta volt már ott azért, mert Krisztust hirdette – a 

szögesdrót mellett behunyt szemmel hosszasan imádkozott. Meglátta őt egy másik elítélt, és rászólt: Mit 

imádkozik, nem fog tőle hamarabb kikerülni innét! Nem azért imádkozom, hogy hamarabb kikerüljek, mert addig 

vagyok itt, ameddig Isten akarja. Azért imádkozom, hogy itt tudjam tenni mindenkor az Úr akaratát! 

Ez az állandó kapcsolatban létel.  

Valahogy úgy, mint amikor a beteg Lázárhoz hívták Jézust, és ő késett. Lázár meghalt. Lázár sírját körülállta a 

falu népe. Pusmognak – miért nem jött előbb, most már minek, négy napja halott. Jézus egyetlen mondattal 

imádkozik – mégpedig hangosan – „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig 

meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te kükdtél engem”. És bekiállt a 

sírba: Lázár jöjj ki! – és kijön a halott. Ott is az Atya közelében volt. Nem ott rángatja elő, hogy na most segíts – 

hanem egy állandó szeretet-kapcsolat, amelyben ismerik egymás gondolatait, egymásra hangolódtak!  

Vagy mint a Máté 11-ben szolgálata közben, így imádkozott az Atyához hangosan, hogy atanítványok hallhatták 

és később lejegyezhették: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és 

értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen Atyám, mert így láttad jónak.” Folyamatosan oda felfelé figyel, 

és úgy végzi hivatását, küldetését. Imaélete, azaz imádkozó élete van. Áthatja az Atyával való közösség.  

2 Éppen ezért nem azzal kezdte Jézus a Mi Atyánkot, hogy ti ezt és csak ezt imádkozzátok – hanem azzal, hogy ti 

azért így imádkozzatok. Vagyis, ha a saját szavaitokkal imádkoztok, akkor is így, ezeknek a szempotonknak 

megfelelően imádkozzatok. Melyek ezek a szempontok? Ötöt szeretnék említeni röviden.  

2.1. „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy”. Itt az a szó szerepel, amit a kisgyerekek mondtak az apjuknak. Azaz 

apu, apuka. Bizalom és tisztelet van benne. Így kell megtanulni imádkozni. Mint a gyermek szól ahhoz, aki őt a 

legjobban szereti. Csodálatos, hogy Isten ilyen közel enged magához minket bűnösöket – Jézusért.  

2.2. Jézus imádságának másik általános jellemzője, hogy központja mindig az Atya volt és nem Ő. Nem az 

imádkozó körül forog az imádság – hanem a mindenható Isten a középpont. Eleje és vége Istenről szól – 

csak a közepe a „mi” rész: a mi kenyerünket, a mi bűneinket… de azzal kezdődik: a te neved szenteltessék meg, a 

te akaratod legyen meg, a te országod jöjjön el. A végén pedig: legyen tied egyedül a hatalom, az uralom és a 

dicsőség. De ha jobban meggondoljuk, a kenyerünkről meg a bűneinkről szóló kérésünk is a benne vetett 

bizalmunk kifejezése. Tőle kérjük, tőle várjuk, és neki köszönjük meg. Tehát ez is Hozzá visz közelebb. Itt is 

róla van szó! „Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle”. (Máté 6:9) Ő tudja – én meg 

nem tudom. Rá kell bízni! A lényeg – fontosabb Ő maga, mint amit Tőle kérünk!  

2.3. A Mi Atyánkba belefér az egész világ. Legyen meg a te akaratod a földön is úgy, mint a mennyben. 

Benne van az egész univerzum. Ezzel szemben sokszor nagyon szűkkörűek az imádságaink. Magunk körül 

forgunk. Pedig Isten szeretne bennünket összekapcsolni a mennyel. Minél inkább felfelé néz valaki – annál 

inkább kaphat eligazodást földi dolgai közt. Hányszor fordul elő, hogy éppen imádság közben juttat eszünkbe 

személyeket, neveket, feladatokat – amiknek akkor jött el az ideje. Hány olyan telefonhívásom, látogatásom volt 

már, amikor napi proramomat félretéve, mert Isten eszembe juttatta, hívtam fel, látogattam meg valakit – és Isten 

áldása volt rajta. Nem én terveztem el, hanem Ő indított – és engedte megtapasztalni, hogy Ő használ és 

munkálkodik. A menny és a föld összeér.  

2.4. Belefér az egész ember. Követi egymást a két kérés: mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma – 

bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. A kenyér – és a bűn. A testiek – és a lelkiek. Jézus 

nem állítota szembe soha! Egész nap tanítja a sokaságot – este pedig megetet több ezer embert. Visznek hozzá 

egy beteget: megbocsátattak a bűneid. Néznek egymásra – miről beszél Jézus? Ennek gyógyulás kell. Igen, de 

Jézus előszörn a lelkével fogalalkozik – és utána mindjárt mondja: kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. 

Bűnbocsánat és gyógyulás. Az egész ember! Ezt a jézusi látást kapja az, aki helyesen és mélyen imádkozik.  

2.5. Végül, ötödször, benne van a másik ember. Nem Atyám – hanem Atyánk = testvérek. A bűn állít szembe 

egymással – Káin és Ábel. De ha elkezdek érte imádkozni, Isten szeretete kiszorítja a szívemből a haragot, a 

keserűséget, a gyűlöletet. Mert alapjában nem vele van bajom – hanem a Sátánnal, aki összezilál engem is, 

meg őt is. Ezért Istenhez menekülök, aki erősebb. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk! 

Összefoglalás: Jézus szüntelen imádkozott. Alaphang: bizalom, tiszzelet. Középpont Isten – nem mi. Belefér az 

egész világ. Belefér az egész ember; és mindig a másik ember. Összekapcsol minket egymással. Ámen. 

 

 

 



Máté 6: 5 – 13 

„Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az 

utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. 

6 Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád 

pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.” 7 „Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint 

a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. 8 Ne legyetek tehát hozzájuk 

hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle.” 9 „Ti tehát így 

imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, 10 jöjjön el a te országod, 

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; 11 mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, 

12 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; 13 és ne vigy minket 

kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” 

 

Lukács 11: 1 

Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: „Uram, taníts 

minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait.” 2 Ő pedig ezt mondta nekik: „Amikor 

imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. 3 A mi mindennapi 

kenyerünket add meg nekünk naponként. 4 És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden 

ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe.” 

5 Azután így szólt hozzájuk: „Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja 

neki: Barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, 6 mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek; 7 

- és az így válaszolna belülről: Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is 

ágyban vannak; nem kelhetek fel, hogy adjak neked! 8 Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki 

azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van.” 9 „Én is azt mondom 

nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. 10 Mert mindaz, aki kér, 

kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. 11 Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor 

az halat kér tőle, 12 vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? 13 Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok 

gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik 

tőle?” 


