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M e llőz ve

a sok S7.ép kö ltő i meghatál'ozást,
mel yek az imádságról századok fo lyamán fo rgalomoo kerültek s amelyek mindenike egyegy nagy igazságot mond, pl'ózni nyelven legtalálóblx'lIl azt mondhatnók, hogy a.z imádságban az embernek az az 'ösi vágya j ut kifejezés re, hogy magának I stennel kapcsolatot teremtsen. S mivel ez a vá!:,')' mint veleszületett
ő s i szent ösztön minden id ő k emberének a lelkében ott élt, minden id ő k emberének vallása
az imádkozásba n nyel't kifejezést. Az imádkozás az ember l egősi bb és legfontosabb vallásos tevékenysége. Lehetetlen nem érezni azt,
hogy nem vngyunk önmagunk urai. Sorsunk,
életünk egy fe lettünk álló láthatathlll hatn- ,
Iomtól fü gg, kit vallásos nyelven I stennek nevezünk. Minél többet gondolkozunk, minél öntudatosabb életet élünk, annál elevenebbé válik bennünk Is tentő l való függésiink érzett'.
Az állatok talán azért nem imádkoznak, mert
nem gondol koznak, nem élnek öntudatos életet és hiií nyzi k belőlük I stentül va ló fiiggésük
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érzele, Minél devenebb l !;tcntöl való függ':...
"ünk érzete, Imnál erősebb tl vlÍgy is szívünkben, hogy hozzá imádkozr.unk, magunknak
"clc kapcsolatot teremtsiink!
Jézus olyan szoros kapocsolalot teremtett
1ll:lg1Ínak I stennel, amilyent teremtenie soha
senkinek se sikc l·űlt. Ű teljes lelki közÖ$ ségbc~1
élt l stenével. Ez a mu~..yarázata s)'.emélye
rcndkívüliségénck, mcllycJ cmbertársnirn. hutoit. Azt It csodálatos szcllClni erőt, mcllycl
történelmünknek új irányt adott, egész világunkat átformálta és életünket ma is irány ítan i tudja, nz imádsúg szent áhítatában Istentói vette. Minél nehezebb feladntok elé áll itotta az élet, annál gyakrabban vonult vissza
<!sendc!< magányába, hogy az imádko7,úS áhítatában Istennel való lelki közösségének tudatút mcgcrösit.;;e és e bből il boldog tudatból új
erőt merílsen. Az imádság ábít.1.tos órúin egé~n átszellemült. új lelki e rőkkel való meg+
telíttet&; áldott órája volt számára minden
imádság.
A tanítványok is rendszeresen imádkoz+
tak még azelőtt is, mielőtt. J ézushoz e!;tltlukoz+
tak volna. Az imaónlkra a zsinllgógákbn rende-sen eljál1ak ~S pontosun elöht imaforruák+
bnn tárták kéréseiket Is ten elé. Ezek az imád+

~ágo"k ~"zOIl?'ln nem olyanok voltak, mint J é+
~~IS ,Imat. Jc~"u son minden egyes illllídsiig ulán

•

.lz atswll('multsé~ek olyan rendkívü li jelei
!liula tkodak, aOlllyenek rnjtuk sohnse jelentkeztek. J ézus minden egyes nl kalomm1l1 amikal· imlídkozott., rendkívüli lelki erők 'birtokába jutott. Mivel II tanítványok is é l"eztő k II
le lkierő szükségét, hogy ,IZ élet felndutaiva l
sikeresen tudjanak megbirkózni, egy alkalom,
mal arra ké rték MestCl"üket, hogy lanítsn meg
őket is imádkozni.
Ekkor ha ngzott el először a ,,:\'[i
Atyánk"."" a világon a legtizebb imádság,
melyet v1.lIl1ha embel· mondott. Ki gondolta
volna akkor, hogy ez az egyszerií szép ima kéHöbb hélsuízmillió ember közös kincse lesz,
hogy az emberek kétezer eszteJldő multán is
bölcső é:; kOJlorsó mellett mindennap elmondjiik, hogy ki rú lyok és koldusok ajkukon ezzel
:lZ imádságga l közelednek tel"emtő 1steniink
fe léT Nl'lII valószín(í, hogy maga. J ézus is
gondolt vl)lna erre" Lehet, hogy csuk egr
m intM akil !"t adni tanítvíUlyninak, hogy aztú lt
majd ök is aszerint mOlHlják ('ol sziviik imáját.
A mi nÍll-illlu llzonh..111 olyun szép és mngaszlOl;
volt, hogya ta nítvá nyok szószcrinl lllC'gtanultHk, utódnikra is (h"ág,l örökségként hngytiik.

,
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Mindenik keresztény egyház litul'giiijiiba iktatta. Ez llZ első imádság, melyre gyermekeinket ma is megtnnítjuk. Az egyes hittételek f(··
lett n kereszMnyek között századokon .ít n:18)'
és heves viták folytak. VnllásháborClkról tud

II tödénclcm. Efelett

fl

S7.ép imádság fejett

azonban u keresztény hívek között nézctcllél'és

sohasem támadl Ezt minden nap szószerin t
eJmoodták még akkor is, amikor egymás cllen különben elkeseredett harcokat vjv1ak. Ha
vannak mn emberek, akik nem akarják I stenre bízni, hogy Ö, aki II szivekben és a vcsékb<:n
is olvas, döntse el, ki közöttiink igaz keresztény és ki nem, legtalálóbb emberi meghatál'Qws az lenne, ha ezt mondanók: igaz keresztény

az, aki

"Mi Atyánk"-ot mindennap hittel elmondja és annnk kÖ\'ctclményc s7-crint él i
fl

életét.
Az imádságban az ember Istennel ,lkal'
Ill3gának kapcsolatot teremteni, med él'zi.
bogy 801':,3, élete Istentől tiigg. 'I'el'mészch.'::,.
hogy ezt minden ember a maga módja L'I; müveltségc szerint teszi. Az egyik hosszti, előírt
könyörg6si formák elismételgelésével, a másik
II magábaszállás csendes áhítatával, II harmadik bizonyos jelek alkalmazásával vugy bizo·
nyos l'<zerlnrtások gyakorlásiiva l igyekszik I l> -

I
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tent megkö7Á~ líteni; sőt ez \'olt II célja azoknak II táncoknak is, melyeket egyik.músik
primitív nép vallásos szokása előír!. Nem a
kiilsó fOl'ma, nem a módszer n fontof> hanem
fi ,lélek, vúgya lsten uhín, I gu? imád~ág volt
mmdemk, ha az I stennel vllló kapcsolut őszin
te Vlígyáb61 fabdt.
Az imádkOl'-<Ís módja termLOS1.clCllén mindíg aszerint változott, hogy Ill. ill ető emberek·
nek milyen fogalmuk volt arról IlYalakiről,
akitől hitük szerint sorsuk fügb"Ölt és akit Istennék neveztek, Volt idő, amikor az emberek
a napot, n holdat, vagy II csillagoka t imúdták,
meri uzt hitték, hogy életük ezektől nz égitcs·
tektől fiigg, Hasonló ém:'8ektöl ve7.elletve má·
sok szent állatokhoz, kivílló emberekhez, vagy
az elhaltuk szelléméhe1. imlídkozhtk, Az úgynevezett fétisimádók egy-~gy k( i lőnősalakú
tárgyat, fat uskót, k ődlll'lloot vngy hal<onló dolgot imíldtak, mert nz1 hitték, hogy ezekben lakik ell'ejtőzve az a szellem, kitől sorsuk fiigg,
'Minden egyes esetben 1l1'.ZlII It sonmk felett
uralkodó Yillakivel igyekeztek jóviszonybn
kerülni, Ilkit \'allásos nyelven Istennek newzünk. A lényeg Ugyfillfl7.. csak ti forIllu változik {os az, amit az emberek Istentöl kérnek, A
h:ldbnvollu ló an'u kérto nz I stent, hogy adjon

.
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neki gyözelmet ellenségei felett. a pU,blikánus
pedig így könyörgött: "Iste~, légy IrS,nlmas
nekem. bünösnek!" A "va\llUios" bandita ?z
&!et elött még ma is oltár elé lép és I~te n seglt~(ogét kéri . A z;;oltáriró 3.Z0nbnll mM évezredekkel ezelőtt így könyörgött: ,,'l'cl'cm!s bennem tiszt.a szívet oh Umm! .. ," Az o-te~ta
mcnlulIl embct,c lsten átkát kérte ellcnségcJrc,
Jézus pedig ellenségeiért is inllidkozoH:
,.Atyám bocsálsd meg nekik; mert nem tudjak mit cselekszenek." Egy ember, vugy egy
egész kűrsl'.8.k szellemi és erkölcsi Dlüvclts~él'e
semmi ,,;e jellemzőbb, mint IlZ, bogy Imként
imádkozik és mit kér imádságáblln Istentől.
úgy látszik. minth.l az imádság sl',cnt öszWlle az \I1Í1bbi időkben az emberekben meggyöngiilt voJnn. Oka lehet ennek részben nz is,
hogy életmódunk a multhoz kép<,st IGnycge~en válto~otl : gyorsabb iitcmü, znklatottabb,
~öt idegörlöbb, mint apáink ~let m ódja volt.
Kiilönösen a nagy városok embere uo rohaJló
élet árjába ll alig talál egy-egy csendes órát,
amikor magába szállhat és teremtö I stenével
találkozni tud. Igazat kell adnunk R a bindl'l\nuth Tllgon.'Uak, a hinduk filozófus költőjé
nek, hogy B nyugati ei\'ilizáció nUh"')' vcs7,edC'Ime az, bogy az emberek nem foglnlkoznak ele-
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get wját lelkiikkcl, ninell elég idejük befelé
nézni és önlllilgukban l stenncl IlIlálkozni.
Vannak, akik úgy okoskodnak, hogy ennek fl. világnak II folyását s benne II mi Hctünk
menetét örökérvényü természeti l örv~nyek
s~n billyoz~ák. Fölösleges tehál minden imádsúg. lslen a természet örökérvény tI törvényeit
soha senki kedvéért mllg nem változtatja. Ne
felejtsiik, hogy az imádság nem :IITII nlló,
hogy II természet l sten adta törvén yeit vele II
magunk érdekében önző módon megváltoztntni próbáljuk, ha nem éppen arra, hogy lsten
akaratát megismerjük és azt. magu nkévá tegyük. Bármi történjék is, !lZ imádság ösztöne
Rohnsem fog kiveszni nz e mberekből. Isten
eredetileg minden szívet imádságra hangol!.
Egyik-másik embel' esetében azonbllD \'ulumi
k ü l ső halás, valami I'endkíviil i eset kell ahhoz,
hogy u h úrt megrt!zdítse. CSllpúsok jön nek,
melyek imára nyitják az addig néma .uj~ka,t.
Ar. embereket életös7.tönü k !I megprobáltata~
",, "k idején I sten elé viszi és kétségbeeseUt:1l
kezdenck el imádkozni ahhoz az Istenhez,
okit :lddig elfelejtettek. vngy megtttgu?tll~.
Szoktunk imádkozni mnglinyosnn IS es n
gyii lekezctben embertiirsain kknl közösen ~.,:
Vannnk ú~'Ync"ezett modern embf-r<>k. akik
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azt tartják, hogy a gyülekezeti imám a ternp.
lombIlII nincsell semmi szükség. A templomból
azzal a megokolással szoktak tiivol maradni,
hogy ők odallBza is tudnak imádkozni, még
jobb,'ln, mint" templomoon, sőt a természcl
ölén érzik magukat I('gközelebb Istenhez. A
tem plomból 'Való elmaradásuk miaU ált:thíban
azok s?,oktak így mentegetőzn i, a kik odl1 haza
~ imádkoznak rendszeresen.
Bizonyos, hogy ti. gyü lekeze tek közös imái·
oon is csak azok tudnak igauÍD lelk.ileg résztvCJIni, akik otthonukban is mindennap imádkoznak. Sajnos, azonban, azok az imádfliigok,
m,elyek mn. ti. templomokball elhangzanak, ri t.
kan ne,'ezuetök ti. hívek közös imáinak. I nkább csak a papok imái ezek, melyeket a h ívek
figyelmesen, vagy kevésbé figyelm esen ,"égig
h~lgablak, nunt egy pl'édikációt, vagy mús
t-wDoklntot. Közben sokSZOr messze elkalan.
doz gondolatuk, mert nem rés?.<!sei IlZ imád.
ságunk. A templomi közös imákban a. híV(lk
közŐ!l áhitata, I sten után vllló sóvál'gása kell,
hogy kifejezésre jusson. Bellne nemcsak a
pa p imádkozik egyedül, veJo kell imádkozzék
az egész gyülekezet és azzal amit mond a
gyülekezet érzelmeit kell, hog; megszól[l1ta~sa.
Ezt termkzetesen csak az (l pap tudja meg·

"
~cnni,. ~.~. h.~vcivel, telj('~ sorsközö,;,;égbt'n él:

r

\smel'l oromuket, bánntukut, vágyuikat, almai.
~al, egész lelkivilágukat. Gyaknm hallunk el.
Ismero ~1.nvaknt: a pall szép imát mondott.
Sokkal Jobb volna, ha az illető ('helydt igy
(~ícsé~he.~Il.~ l~ p:\pot: Istenhez ('melt. Agyiilekezeti kozos \01ak II templomb:.IIl különben m1Ír
csak nw-rt is nélkiilözheletlellek, mert ezt!kbell
jut kifejezésl'e II kez'esztény vnllás legszebb és
legnagyobb igazsága: a testvél'iség.
Hogy a templomi közös imáds.íg valójá·
h:ln llem az, a minek lennie kellc!IIe, oka az,
hogya. hívek legtöbbször lelkileg készüleUcniil,
hétköznapi gondolatokkal lépik át a t(!(llplom
küszöbét és a kellö előkészítést itt se mindíg
ka pják meg. Minden, ami n?, istentiszteleten
:lz imádság előtt tÖl'ténik, orgonajáték, gyülekezeti ének és ahol gyakorlatoon van, 1IZ elő
fo hász és a B ibliaol vaSlís is ill'l'Uvnló, hogy 11
hívekben ünnepi éI'1.ést, imádságos hangula·
to t ébl'esszen úgy, hogy ('gy szívvel mondhassák azt a közös imlíl, amelyben a pap mindnyájak szívének érzelmeit szólallatj1t mc·g.
Ezen a téren lIlég sok ti. tennivaló!
A vasllrnflpi közös imiidsiígokl'll n l(lgjobb
előkészület az, 1111 otthon is mindennIIp rend·
li.zercsen imádkozunk s lelkiinket így Ii!lil/l·
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d&1I1 imádsúgos hUlIgulnlrnlU 1llrljuk. Hu valóklll hi:;szük azt. hogy minden áldás adója
rslcn ki nek szcretete rlljtullk mindcnnap megújul, 'iníntll ,'aló 11Iílúnknnk is mindcunnp ki·
fej{,W:;1 kell adnunk. Aki ezt otthonában nem
g:;nkorolju, II vllsluonnpi istent iszteletek közös
imóds.1g1íbl.l sc tud lelkileg könnyen bclckupcsolódni. Az nJknlomszcrii imádság, amikor a
b..'\jbnu ;J mcgrilHIt embel" ij edtében Istenbez
ki:ílt, nem elég.
Ká r, hogy II családokb..'l ll ma mar nem tarta nuk isteniiszlelelckct. Hégen II család fő papju is volt II családnak s ;\ csnládtugokkal ház:íb:m n:mdszcrcs istcntisztclclckct tartott. ~rég
a mi nagyapá ink idejében szokás volt, hogy il

család

ttl~iai

az asztal köré ültek, zsoltárokat

énekcItck, imúdkoztak s

il

család feje egy-egy

i'zép szakns7.t olvasott fel u. Bibliábói. L elki
erogyiijtés volt nú nd"n il yen a lka lom. E gy
néhány percre legui!íbb m indenna p ta lálkozül k Istennel s a hétközna pok ku zdclmeihez
töle új erőt és bátorítást vettek. A z usztali áldús sok háznál ma is szoklÍsban van. Legtöbb
helyen azonban csak a gyermekek mondj á k. _\
felnöttek r itkán kapcsolódnak bele. .Az angol!;zász cstIládo kná l már gyakor ibb ti szoká,.,
hogy étkezl'" eJött b'y('rmekek és re!nőHek kö-

I ma
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ZŐSCIl mondu nak asztal i áldiisi. Az étkezés így

iinnep iesf'bbé vÍllik. lsten úldiisá nak hiilás
szívvel való elfogya!;ztásn lesz és nem csupán
II tellti éh"ég hétköznapias kielégítéS<'.
Vnnnnk emberek, akik az imádkozá"~al
egészen felhagytak, mert c.snló<ltlJk: lsten nem
telj~ítette kérésiikel. },!inf'k imádkozzunk, _
gondolják, - ha Isten úgy sc hullgntja me.!t
ké.'ésiinketl Ezek nz embe"('k uz imádság célját és Mnyegét rélreérti k. Az imádság nem
nrravaló, hogy kívitn~gninkat soroljuk ((·1
benne lsten előtt és ől azok teljesíté~l"C kérj ük. A m indent t udó lsten aIIélkiii is tudja, sőt
egyediiI CSi.lk ö tudja, hogy mire nm szüla!ég ünk, mi vúli k javunkr·u. Nem is volna jó, hu
Isten m inden kérésün ket leljesítené, meri ludtl tltl nsílg un kblln sok!$zor' olya n dolgot kériink
tőle, a mi nem viihla jHvu nh a.
A z imúdl;lig HlTHvnló, hogy " nllnk áhitahibnn Ilwgun kntlk Istennel, sOI'Sunk, éleliink
lJrúval k,q>csollJtot teremtsünk, Istennel lelki
közösségoo lépjünk, tő l e új eröt vegyiink, hogy
bá rmi legy('1} sorsun k nz életben, tudj unk 1lli"'S::""tIlíllli ('8 II hll jok felett is gyózcdC'h~C!Sk~lI.r.
Vétkezi k nz ember, ki Istentói ön71í vagYUt krelégítését kéd s ha kél1.~ nem teljC!Siil, lsym.!
többé ll ('m imlídja. F;71'mrrme>tl('nl'{>g azt \'al"l1I.
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hogy J.c;t('n [lZ ö ~ZCJlt lö:\:ényé~~ mcllyel fi
lligot korrniinyozZtl, a ml erclckunkbcn ~elfug~
gessze és értünk csodát tegyen. Az pc<!Jg, aki
imlíd kozik ugyan, de n j ó cselekedetekkel <ldós
ruul':Jd, képmutató, álszent. Az, aki csak i má~l
kozik, do "ágyu teljesedése érdekében maga IS
a JIIuga loésl.éröl mindent meg nem tesz, önmagát ámítju. Alnok ember az, aki Is ten től bűnei
bocsána tát kéri, dc mcg nem javul, tová bb "űt
kczik, gyűlölködik és cselekszi II gonoszt. Az
ilyen emoorek imádsága I stennél meghallgatásra sohase taláj. A kenyér is, amelyet lstclltól a " Mi Atyánk"-ban naponta kér ünk, csak
akkor kerül asztalunkra , ha érette becsülcttf>!
meg is dolgozunk. Amikor azonban vágyu inknt Isten előtt imitdságunkban ulázalOStlIl kiönt jük és azok teljesülése érdeMben m i magunk is minden istenadta erőnket megf eszítjUk, az imádság nem lesz h iábavaló. Lehet,
hogy nem mindíg azt kapjIlk, amit vtÍ runk.
Istennek nemcsak egy áldása. v an. Nem tudhat juk, mikor mivel áld. Csak az bi?.onyos,
hogy szeret és mind íg azt adja, a mi számunkra ti legjobb. Mó?.es egy életen át azért imádkozott, hOb'1' az ígéret röldjére léphessen. Ez
nem adatott meg neki. Adott azonban blen
neki l elki erőt, bogy a vezéri pálcát Józsué

•

kezébe tehesse, ki aztán az ö nagy álmát valóra.
váltotta: népét az ígéret földjére bevezette.
Jézus a Getscmanc-kerlben a halál elöérzetétöl meggyötörten így imádkozék: "Atyám, ha
lehetséges, muljék cl tölem e pohár." A pohár
nem mult el. I sten nem úgy Ilkarta. A hit azonba n, hogy I sten az ő gyermekeinek csak jót
akar, olyan nagy lelki erőt adott J ézusnak,
hogy Isten akaratán boldogan megnyugodva
mondhatta: ... "mindazonáltal ne úgy legyen,
amint én akal'om, hanem mint 'r e" és fl keserü
poharat kiitta.
Csak igen tökéletlen formája az imádságlIak a~ amikor valaki urokat a dolgokat so·
rolja reJ imádságában Isten elött, amelyeknek
önző módon szükségét érz!. Sohase szabad elfelejteni, hogy I sten jobban tudja, sőt egyedUl esak Ű tud ja, mi válik javun kra. E zért
megtngadja sok-sok kérésii nket, mint ?hogy
tlZ édesapa is megtngadjll. gyermeke kerését,
h.\ látja, hogy az nem válna javára. JU ~Z
', m
' a'd...
' azonban amelyben szebb, tisztább ~S
'
k'tkl
tökéletesebb élet , utlÍn való vagyun
JU. ,,fejezés re és amelyben ezen ,:~.gyunk tel~i
lésérc lsten segedelmét kérJ.~k, "már so és
emelkedettebb fOl'mája II kOnyorgé~ne,kdsá
m{>ltóbb keresztény emberhez. Az Imu g
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legtökéletesebb formája és keresztény emberhez is a legméltóbb az, amikor Istennel lelki
közösségbe lépünk és tudván azt, hogy ö nekünk mindíg csak jót akar, az ő akaratát mag'Unkévá tesszük és boldogan ezt mondjuk :
"Legyen meg II Te aka ra toel."

Bű n

•-

Vannak egyhá
tanítja, hogy il bO
donsága; az embm

szeténél fogva rOlI
Képtelen még arr!
badulása érdekébej
~em azért bűnös .
kcclett va.lami 1'0:
Adám bűnös teru
át kakénl kárhozab
is, ba maga. saját l
rosszat nem tenne.

á ltal szerzett ker,
még az egynapos (

mondják, hogy nell
az emberi természe
Hogya II egyez/
igazságos és jó Ist.
,-1Z evangélium tani

