
 
 

Húsvét utáni 5. (Imádkozzatok!) vasárnap 1Tim 2,1-3  
 
Kedves Testvérek! Bár még mindig nem mehetünk közösségbe, hogy az igét hallgassuk, a feltámadott és élő Úr 
Jézus zörget nálunk, mert be akar hozzánk térni, és az életünk része akar lenni. Adja az élő Úr, hogy most, az 
imádság vasárnapján meghalljuk ezt a zörgetést! Szeretettel küldöm az alábbi igei gondolatokat: Garai Szilvia 
(negyedéves teológushallgató). 
 
Pál apostol írja: 
Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat 
minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk 
teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt. 1 Tim 2,1-3 
 

„Az imádkozás a legfontosabb munka Isten országában.” – írta Ole Hallesby norvég teológiai 
professzor – „Isten azt akarja, hogy azonnal kezdjünk ehhez a munkához, amint átadtuk magunkat neki 
(…). Folytatnunk kell [hívő atyáink] munkáját, és tovább kell építenünk azt, legelőször és legtöbbet 
imádkozással”. Úgy látszik, ezekben a gondolataiban a professzor teljesen Pál apostolt követi, aki fiatal 
tanítványának, Timóteusnak elsőként azt hagyja meg, hogy buzdítsa imádkozásra a gyülekezetét, mert a 
hívő ember szolgálata a világban itt kezdődik.  
 Talán úgy tűnik, hogy Pál ugyanarra szólít fel, csak különböző szavakkal, azonban nem erről van 
szó. Ezek az Istenhez fordulás különböző formáit írják le. Könyörögjetek! – azaz: fogalmazzatok meg 
kéréseket, legyen előttetek a családotok, a szomszédotok, a közösségetek, a saját életetek, és amire 
szükségetek van, bátran kérjétek! Imádkozzatok! – kerüljetek kapcsolatban Istennel, mondjátok el Neki, mi 
történik az életetekben! Isten azt szeretné, ha lenne szavatok Hozzá. Nem kell szépen megformált, 
templomba jól illő imákat mondani. Ha tudsz a szomszédoddal beszélgetni, Istennel is tudsz, hiszen Ő 
mennyei Atyaként fordul hozzád, és akármilyen egyszerűen szólítod meg Őt, örül neki. Aztán azt is írja az 
apostol: esedezzetek! – az eredetiben ezt a szót arra használták, amikor egy alattvaló megszólította a 
királyt, és kért tőle valamit. Azért hozzá fordult, mert az uralkodónak hatalma volt arra, hogy megtegye, 
amit kértek tőle. Ugyanígy fordulj Istenhez! Hiszen Ő, amellett, hogy a te mennyei Atyád, a mindenség 
Ura is, akinek hatalmában áll megtenni mindazt, amit kérsz, és bizalmad lehet abban, hogy meg is fogja 
tenni, ha egyezik az akaratával. Végül pedig: adjatok hálát! – mert annyi minden jóval halmoz el minket a 
mi Urunk, hogy erről nem szabad megfeledkeznünk. Ha valamit kaptunk Tőle, természetesnek kell lennie, 
hogy meg is köszönjük azt Neki. 
 Pál azt mondja, mindezt minden emberért tegyük, azonban kiemeli a világi vezetőket. Hogy miért? 
Mert ha ők Isten akarata szerint végzik a munkájukat, és bölcsen irányítanak bennünket, akkor nem kell az 
életünkért és a biztonságunkért aggódnunk, és mi szabadok lehetünk arra, hogy hirdessük: életünk és 
üdvösségünk egyedül Jézus Krisztusban van. A vezetőkért való imádság a jelenlegi helyzetünkben talán a 
szokásosnál is fontosabb. Az országunknak szüksége van arra, hogy legyenek imádkozó emberek, akik 
bölcs döntésekért könyörögnek a felsőbbség számára, és akik állhatatosan könyörögnek ébredésért, lelki 
megújulásért az egyházban. Ezért: imára fel! 
 Azt pedig ne engedjük, hogy eltántorítson az a gondolat, miszerint a mi Atyánk úgyis tud mindent, 
azt is, hogy mire van szükségünk, és emiatt felesleges az imánk. A szülő is tudja, mi kell a gyermekének, 
de megtanítja őt szépen kérni. És aztán mennyire örül, amikor kér a gyermek! Ugyanígy van ezzel a 
mennyei Atya is. Alig várja, hogy imádkozzunk, mert ez azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyunk Vele, és 
bízunk Benne. Szólítsuk meg ezért bátran: 
 
Drága Istenünk! Hálát adunk, hogy Jézus által mennyei Atyánknak szólíthatunk, és gyermekeidként 
kérhetünk Tőled bármit, amire szükségünk van. Arra kérünk, hogy hallgass meg minket mindig, és azt 
add meg, amit akkor kérnénk, ha úgy tudnánk ismerni, ahogy Te! Add, hogy soha ne fáradjunk el az 
imában! Imádkozunk a falunk, az országunk, a világ vezetőiért. Adj nekik bölcsességet, hogy 
betölthessék a hivatásukat, és terjedhessen a te drága evangéliumod a világban. Szent Fiadért, Jézusért 
kérünk, hogy hallgass meg minket. Ámen. 
 
Hirdetés: Kedves Testvérek! Nemsokára újabb püspöki körlevél fog születni az esetleges 
változásokról, vagy arról, hogy egyelőre marad a járvány miatti gyülekezési tilalom. Addig is aki 
teheti, nézze a televíziós istentiszteleteket, illetve hallgassa a rádiós i.t-ket. Minden vasárnap 10 órától 
a Facebook-on istentiszteletet közvetítünk az acsai templomból.   
 
 

 


