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jesedését. Fontos, hogy csak nemes 
és szent vágyakat tápláljunk 
magunkban.

Az imádság a hit hangja. -
Az imádság vágyaink felajánlása Istennek, az ő 

akaratával megegyezően, Krisztus nevében, bűneink 
bevallásával és irgalmának hálás elismerésével. -

Az imádság hatalmas erő, mert Isten hozzá kötötte 
ígéreteit. -

Az imádság nem Isten tétovázásának a legyőzése, 
hanem készségének a megragadása. -

Az imádság, a legegyszerűbb megfogalmazásban, egy 
l<ívá’n'ság't‘g'rfrltr‘i&lcdííi'í>Sí!

Sadhn Sundar Singh, egykori távol keleti keresztyén, 
aki valamikor nagy hatással volt a nyugati keresztyén vi
lágra, egyszer az egyik londoni gyülekezetben beszélt az 
imádságról. Ebben a beszédében érdekes és újszerű 
illusztrációt alkalmazott. Azt mondta, hogy néha, amikor 
egy-egy folyó partján ül, látja, amint a halak a leiszínre 
jönnek, mintha lélegzeni akarnának, és nem tudnának 
állandóan a folyó mélyében élni anélkül, hogy a felszínre 
ne úsznának. Éppígy szükséges a 
léleknek, hogy lélegezzék. Fel kell 
jönnie az imádság lelki atmoszférájába 
és közösségben kell lennie Istennel, 
különben meghal a mélységben.

Az imádság reggel az a kulcs, ami 
megnyitja nekünk Isten irgalmának és 
áldásainak kincsesházát. Este az a 
kulcs, ami bezár minket Isten 
védelmező és oltalmazó karjaiba.

Bizonyos gondolatok imádsá
gok. Vannak pillanatok, amikor bár
milyen helyzetben van is a testünk, a 
lelkünk térden állva imádkozik. -  
Victor Hugó

Akik mindig imádkoznak, szük
ségesek azoknak, akik sohasem 
imádkoznak. -  V'ictor Hugó

Elértem azt az életszakaszt, 
amikor hálát adok Istennek azért, 
hogy nem hallgatta meg minden 
imádságomat. -  Jean l/igelou'

Minden ember imádkozni akar a 
halála előtti napon. Mivel nem tudja, 
mikor jön el ez az idő, imádkoznia 

kell mindennap, hogy biztonságban legyen. -  Zsidó köz
mondás

Az imádság az emberi lélek kilélegzése, és Isten 
Lelkének belélegzése. -  Edtriti Keitb

Az imádság nem változtatja meg Istent, de megváltoz
tatja azt, aki imádkozik. -  Sőrén Kierkegaard

Egy kisgyermek letérdepelt a megszokott időben, 
hogy hálát adjon Istennek a nap áldásaiért, és kérje 
őrizetét az éjszakára. Aztán jött a következő megszokott 
mondat: „Istenem, alttá’meg-miycu'vá#:.. -"Jakkor imádsá
ga megtorpant, a kis kezek nem kulcsolódtak össze 
tovább, és szomorúan nézett a gyermek édesanyja 
szemébe, ezeket a szavakat mondva, még mindig térde
pelve: „Nem tudok apáért imádkozni többé...’' Amióta a 
kis ajkak képesek voltak kifonnáIni a drága nevet, mindig 
imádkozott apukájáért is. De most már halott volt az 
apuka. Az édesanya várt néhány pillanatig, aztán 
késztette a kis imádkozót, hogy folytassa tovább. A gyer

Arnit keresünk, megtaláljuk; ami 
elől futunk, elfut tőlünk. Ahogy 
Goethe mondta: „Ami után vágyunk 
ifjú koainkban, halmozottan jön hoz
zánk az öreg korban”, gyakran imád
ságaink meghallgatásaként. Ezért kell 
vigyáznunk rá, hogy mit kívánunk, 
mivel megnyerjük vágyaink tel-
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mek ezt mondta: „Anyu, mégsem tudom kihagyni apukát, 
hadd mondjam hát, hogy »Istenem, köszönöm, hogy 
valamikor drága apukám volt!- — és akkor tudok tovább 
imádkozni." Folytatta az imát, mert voltak emlékei a múlt
ból.

„Nem kapjátok meg azért, mert nem kéritek... ' (Jak 
4:2) Egy haldokló kereskedő odahívatta gy ermekeit lialá- 
los ágya mellé és így emlékezett egy történetre: 
„Valamikor, fiatal koromban, üzleti utazáson voltam. 
Csapatomnak meg kellett állnia egy kis időre, én azonban 
beléptem egy templomba a közelben, ahol az isten
tiszteletet tartották abban az órában. A lelkipásztor beszélt 
az ima értékéről, és gyakran ismételte ezeket a szavakat: 
•Az imátlan nap áldástalan nap.- Későbbi életemben min
den gondom és fáradozásom között rájöttem, hogy csak 
az imádságban fedezhetem föl a mélyebb nyugalmat, 
kedvességet, bátorságot és erőt az életre és a halálra 
egyaránt. Örülök a halál fájdalmai közt is, mén szeretettel 
teljes arcára nézhetek. Semmi értékesebbet nem tudnék 
rátok hagyni, mint az imádságra való buzdítást, mert az 
imádságban benne van minden, amire szükségetek van 
az időben és az örökkévalóságban.” Ekkor az idős apa 
egyszerű hittel fölemelte hangját az 
utolsó imádságra: „Uram, Istenem. Te 
szerettél engem először, és én 
gyengeségemben és bűnömben meg
tanultalak téged szeretni... Hadd 
mondjam el utolsó imádságom a drága 
Jézus nevében, hogy sohase távozzék 
el gyermekeim és unokáim szívéből és 
életéből az imádság! Tedd ezt az 
otthont az imádság otthonává a Te 
nevedén! Ámen.”

„Sajnálom, ma elkéstem, de végiglá
togattam a gyülekezeti tagokat” -  
mondta egy lelkipásztor, amikor egy 
idős gyülekezeti taghoz érkezett. „Én is 
ezt tettem" -  válaszolta az idős asz- 
szony. „De ön nem tud járni" -  kiáltott 
fel a meglepett lelkipásztor. „Ó, a 
lelkem nincs ágyhoz kötve! Ezén min

dennap végigjárom a gyülekezeti tagok 
otthonait az imádkozás által, miközben 
itt fekszem" -  mondta az idős keresz
tyén asszony.

„A várakozás sarkai” című kis 
könyv egy királyról szól, aki várost 
épített szegény alattvalóinak. Tőlük 
nem messze voltak a hatalmas 
ámházak, ahol mindent meg lehetett 
találniuk, ha beküldték kéréseiket. 
Csak egy feltételnek kellett eleget ten
niük: várniuk kellett a válaszra, hogy 
amikor a király küldöttei megérkeznek 
a kéréseikre adott válaszokkal, akkor 
készek legyenek fogadásukra. A 
történet szomorúan folytatódik az 
egyik szegény ember esetével, aki 
sohasem vált arra, amit kért, mert túl 

méltatlannak érezte magát. Egy nap elvitték a király 
áruházába, és ott legnagyobb meglepetésére látta a saját 
lakáscímével ellátott csomagokat, amiket neki készítettek 
és el is küldtek. Ott volt a magasztalás öltönye, az öröm 
olaja, a szemgyógyító ír és még sok minden egyéb. 
Ezekkel a csomagokkal eljutottak az ajtajáig, de azt zárva 
találták, mert ő nem volt a közelben. Ettől kezdve azon
ban megtanulta Mikeás leckéjét: „De én az l ’rat várom, a 
szabadító Istenben reménykedem, meg is fog  hallgatni 
Istenem/"(Mik 7:7)

Azt mondják, hogy egy asszony álmában meglialt és a 
mennybe ment. Amint az egyik angyal bemutatta neki 
annak a csodálatos helynek a termeit, elvitte őt egy nagy 
szobába is, ahol halmokban álltak a csomagok az egyik 
sarokban. Több csomagon a saját nevét találta meg, és 
magyarázatot kért erre, miközben megjegyezte, hogy 
ezekért imádkozott földi életében. Az angyal így vála
szolt: „Igen, amikor Isten gyermekei kéréssel fordulnak 
hozzá, akkor elkészíti a választ, de az imádkozok nem 
várnak az elküldésre, ezért visszakerülnek a csomagok 
ebbe a terembe.” Vajon nem ez az oka annak, hogy 
sokan nem kapunk választ imádságainkra?
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aztán megint kirohantak a szabadba. 
Alkonyaikor azonban az édesanya 
kezdte számolni gyermekeit, aztán 
megkérdezte legidősebb fiától: „Itt van 
minden gyermek?" Addig nem nyu
godott, amíg minden gyermek haza 
nem érkezett. Ez minden hívő édesapa 
és hívő édesanya kérdése. Az a 
vágyuk, hogy végül minden gyer
mekük hazaérkezzék a mennyei 
otthonba.

Ha a lelkipásztor azt mondja, hogy „Imádkozzunk!”, és 
a gondolataink minden irányba szertefutnak, akkor az a 
kötelességünk, hogy tereljük őket vissza és kényszeresük 
arra, hogy alázkodjanak meg Isten trónja előtt. Ha a 
lelkipásztort azért küldte Isten, hogy vezesse a 
gyülekezetei az imádkozásban, miként vezetheti a 
tagokat, ha nem követik? Miként nyerhetnek áldást az 
imádságból? Döntsük el egyszer s mindenkorra, hogy 
engedjük a vezetőnek, hogy vezessen minket! Irányítsunk 
minden gondolatot Isten felé, és az imádkozás után 
mondjunk ki az „ámen”-t, aminek az a jelentése, hogy 
„úgy legyen!"

Illusztrációk a bizonyságtételről
Néhány évvel ezelőtt két fiatalember, akik Dávid és 

Jónátán barátságát valósították meg gyermekkoruktól 
kezdve egészen egyetemi tanulmányaik idejéig és aztán 
is, amíg ügyvédek lettek egy bizonyos városban, vonaton 
utaztak a tengerpart felé, hogy eljussanak egy óceán
járóhoz. Az egyikük hosszú, világkörüli útra vállalkozott. 
Csak egy területen nem hasonlítottak egymáshoz. Az 
egyik keresztyén volt, a másik nem volt ugyan szkep
tikus, de halogatta ezt a kérdést. A keresztyén az egész 
utazás alatt ezl mondogatta magában: „Beszélek vele, 
amikor majd elérkezünk a szállodába.” De nem tette 
mégsem. Amikor ott álltak a kikötő bejáratánál, ezt mond
ta magában: „Szólok neki, ha majd búcsúzni készülünk." 
Nem tette. A nagy hajó elindult, és elváltak egymástól 
úgy, hogy egy szót sem mondott barátjának Krisztusról. 
Másfél év múlva, a világkörüli utazás felén, meghalt ez a 
nem mvo este ott ült szép
könyvtárában, fölnézett elhunyt barátja képére, és így 
beszélt vele: „Ó, Jónátán, barátom, kérlek, légy keresz
tyén! Könyörgöm, légy keresztyén!” De a falon függő kép 
nem válaszolt. Ha figyelmeztetni akarjuk a barátunkat, 
akkor legjobb, ha azonnal tesszük.

Egy régi történet szól egy áldozatkész édesanyáról, 
akinek nagy és igen elfoglalt családja volt. E családban 
főként fiúk voltak, és az év legnagyobb részében 
állandóan kint voltak a szabadban, és naponta kimentek 
munkájukba vagy játszani. Csak étkezésre mentek haza,

A keresztyének nem 
házasságtörők. Nem tesznek hamis 
tanúságot. Nem kívánják felebarátaik 
javait. Tisztelik édesapjukai és édes
anyjukat. Szerelik embertársaikat. 
Igazságosan ítélnek. Nem okoznak 
másoknak olyant, amit nem kívánnak 
maguknak. Jót cselekszenek ellen

ségeikkel. Kedvesek. (Arisztidész apológiája)

Aki kezdi jobban szeretni a keresztyén séget, mint az 
igazságot, eljut odáig, hogy jobban szereti a saját 
felekezetét vagy egyházát, mint a keresztyénséget, és 
aztán jobban szereti magát, mint bárki mást. -  Sámuel 
Tay/or

Krisztus nem épített templomot, nem írl könyvet, nem 
hagyott hátra vagyoni, nem emelt emlékműveket. De ha 
mutatsz nekem tíz négyzeikilométernyi területet a vilá
gon. ahol nincs jelen a keresztyénség, de tisztelik az
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emberi életei és a női tisztaságot, akkor feladom a keresz- 
[yén.séget. -  Henry Dntmmond

A keresztyén élet nem szerződés által létrejött 
egyezmény a gazda és szolgája között. Ez két szív 
egysége, a Megváltóé és a megváltotté -  a legbensősége
sebb kapcsolat két személy között.

Egy névleges keresztyén eladott egy bála gyenge 
szénát egy bizonyos katonatisztnek, aki ezért leckéztette 
a keresztyént. A keresztyén ezt válaszolta: „Én is katona 
vagyok." „Miféle katona vagy?" „Én a kereszt katonája 
vagyok." A katonatiszt így folytatta: „Ez elképzelhető, de 
szabadságon lehetsz azóta, amióta ismerlek."

Valaki azt mondta, hogy „ha védeni akarjuk a keresz- 
tyénséget, akkor gyakoroljuk azt.' A vallással szembeni 
ellenvetések elég silányak, és még a hitetlenek sincsenek 
velük megelégedve. Egyszer egy gúnyolódó csapat haladt 
végig egy lakóterületen és közben rágalmazták a keresz- 
tyénséget. Ekkor egy fiatalember, aki nem volt különösen 
vallásos, megelégelte a csúfolódást és védelmébe vette a 
keresztyénséget. A gúnyolódok egyike azon a hajón uta
zott tovább, amelyen az említett fiatelember is helyet 
foglalt, és megkérdezte tőle, hogy lakhatnának-e együtt a 
hajón egy szobában. Ugyanis nagy pénzösszeget vitt 
magával, és attól tartott, hogy utazás közben valaki 
megöli a pénzéért. A hitetlen ugyan csúfolta a vallást, de 
csak a hívővel volt hajlandó egy szobában utazni, mert 
hitetlen társaiban nem bízott. A fiatal keresztyénből 
később lelkész lett.

Ceylon szigetén egy buddhista szerzetes ismerte mind 
a keresztyénséget, mind a buddhizmust. Egyszer 
megkérdezték tőle, hogy szerinte mi a legnagyobb 
különbség a két vallás között. Ezt válaszolta: „Sok minden 
van, ami jó mindkettőben és talán minden vallásban. De 
nekem az látszik a legnagyobb különbségnek, hogy ti, 
keresztyének, tudjátok, mi a jó, és van hozzá erőtök, 
hogy meg is tegyétek. Eközben mi, buddhisták ismerjük a 
jót, de nincs erőnk a cselekvésére.” Ez azért van így, mert 
egyetlen más vallásnak sem Isten az alapítója, aki ember
ré lett, és benne jelent meg köztünk Isten kegyelme és 
igazsága. Amikor Krisztus lakik az életünkben, akkor 
beteljesedünk kegyelemmel és igazsággal.

Pál apostol úgy gondolta, hogy keresztyén lelki 
tapasztalata a leghatalmasabb érvelés, amivel alátá
maszthatja a keresztyén vallás igazságát. Amikor Agrippa 
kriály elé állították, ahelyett hogy bizonyos szónoklattal 
védelmezte volna magát, vagy erős jogi érveket sorakoz
tatott volna föl, egyszerűen elmondta, hogy az Úr Jézus 
Krisztus hogyan jelentette ki magát a damaszkuszi úton, 
és hogy azután Pál miként engedelmeskedett a mennyei 
látásnak, és örömmel ment tovább az útján. A bennünk 
levő evangélium a leghatalmasabb, amiről beszélhetünk 
az embereknek, akiket oda akamnk vezetni Krisztushoz.

Egy szabadtéri gyűlésen egy ateista erősen kikelt a 
keresztyénség ellen egy nagy hallgatóság előtt, és végül 
ezt mondta: „Ha van itt valaki, aki tud egyetlen szót szólni 
Jézus Krisztus mellett, akkor álljon elő és mondja el!"

Senki nem mozdult. A csönd nagyon nehézzé vált. Aztán 
két fiatal leány fölkelt, kezet kézbe téve előrementek 
egészen az előadóig, és ezt mondták: „Mi nem tudunk 
beszélni, de énekelünk Krisztusért." Aztán nagy erővel 
énekelni kezdték: „Nagyon szeret engem Jézus...” 
Amikor az ének befejeződött, már mindenki levette 
fejéről a kalapot, és sokan zokogtak, majd a nagy tömeg 
csöndesen távozott, és többé senki sem gondolt az ateista 
szavaira.

Aratáskor
Gyermek, fáradt gyermek térén,
Itt ülök egy rakás két>én,
És az áldás nagy tengerét 
Áradni látom szerteszét...

S míg bálám tólfel füzeire,
Szót nem le l érzékim nyelne:
Csak néma eszmékben szólok, -  
De te, Isten, értesz ró/ok/

Szemere Pál


