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Ima a nehézségekben, 
nehézségek az imában

Igehirdetés Mt 26,36–41 alapján

tanítványoknak: Üljetek le 
itt, míg elmegyek és amott 

imádkozom. És maga mellé 
vette Pétert és Zebedeus két 

fiát, s elkezdett szomorkodni 
és gyötrődni. Majd azt mondta 

nekik: Felette igen szomorú az én 
lelkem mindhalálig, maradjatok 

itt, és virrasszatok velem! Egy 
kissé előrement, arcra borult, és 

Gondolkodtam. A gondolkodás egy veszélyes műfaj, 
mert eredményeként arra jöhet rá az ember, hogy va-
lamin változtatnia kell. Ebben a felfordult, vírussal és 
nehézségekkel teli világban még nagyobb szükség van 
az imára, imádkozásra. Ezen gondolkodtam, és rájöt-
tem, hogy nem tudok tökéletesen imádkozni. Tovább 
gondolkodtam, és felismertem, még a tanítványok sem 
tudtak tökéletesen imádkozni, Jézus Krisztus mégis 
szerette őket.

„Akkor elment velük Jézus egy 
helyre, amelyet Gecsemánénak 

hívtak, és azt mondta a 
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„Mi is egy nehéz időszakon megyünk 
most át, szükséges, hogy helyt 
tudjunk állni az imaharcban is.”

e szavakkal könyörgött: Atyám, 
ha lehetséges, múljék el tőlem 

ez a pohár, mindazáltal ne úgy 
legyen, amint én akarom, hanem 

amint te. Majd visszament a 
tanítványokhoz, alva találta őket, 
és azt mondta Péternek: Ennyire 
nem tudtok vigyázni velem még 

egy órát sem? Vigyázzatok, és 
imádkozzatok, hogy kísértésbe 
ne essetek, mert jóllehet a lélek 

kész, de a test erőtlen.”  
(Mt 26,36–41)

Jézus egy nehéz időszakában vette maga mellé a tanít-
ványokat, akkor, amikor nagy tusakodás és szenve-
dés várt rá. A tanítványok mégsem tudtak helytállni 
mellette, túl leterheltek és fáradtak lehettek a nagyhét 
eseményei, az utolsó vacsora során kapott sok hír és 
információ hatásától. Mi is egy nehéz időszakon me-
gyünk most át, szükséges, hogy helyt tudjunk állni az 
imaharcban is. Viszont már az imádkozás során is sok 
nehézséget kell leküzdenünk.

Többféle nehézség van az imádkozásban. Az egyik 
nehézség az, hogy Jézus Urunktól közvetlenül is és 
szentírókon keresztül közvetve is több imatémát kap-
tunk. Úgy vélem, hogy nem vagyok egyedül azzal, 
hogy ezekről az imatémákról időnként vagy mondhat-
ni, gyakran megfeledkezem. Ilyen imatéma például az, 
hogy a nagy nyomorúság idején olyan körülmények le-
gyenek, hogy megmenekülhessünk (Mt 24,20). Vagy az 
ellenségeinkért való imádkozás témája (Mt 5,44). Ami 
azt illeti, ritkán van a fejemben, hogy az ellenségekért 
imádkozzam. de nemcsak az ellenségekért mondott 
imában szenvedek hiányt, hanem annak sem tudok 
eleget tenni, hogy minden szentért (Ef 6,18) imádkoz-
zak, nem kicsi kihívás az sem, hogy az ember a gyüle-
kezetében lévő minden testvérért imádkozzon. Pedig a 
helyi gyülekezeten túl is sok testvér vesz körül, akikért 
lehetne imádkozni, de se idő, se erő nincs hozzá.

Továbbá nemcsak az Újszövetségben megadott ima-
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„Ne felejtsük el, hogy az Úr Jézusnak sem volt 
egyszerű az élete a földi szolgálata idején, 
mégis megoldotta, hogy tudjon imádkozni!”

a testvérekkel. Így elég nehéz a közösségi imát gyako-
rolni. Csak az online vagy telefonos eszközök segítsé-
gével lehet ezt megvalósítani. Úgy vélem, ha spirituáli-
san ezek működnek is, élmény és érzés szempontjából 
teljesen más, mint amikor egy légtérben, testközelben 
éljük át a közös imádkozást.

Azt gondolnánk, hogy az otthon töltött idő lehetősé-
get ad az önfeledt „belső szobás”, egyéni imádkozásra, 
sokak számára a lakásba szorult család hatására nem 
marad az embereknek terük arra, hogy csendességet 
tartsanak magányukban. Egy esély maradna, megvár-
ni, amíg elalszik a család, és virrasztva imádkozni. Vi-
szont a virrasztásnak az ellensége a fáradtság, amiből 
bőven van része azoknak, akiknek dolgozniuk kell, és 
mellette ellátniuk a családot.

Így ebben a helyzetben veszély az, hogy a lelkiisme-
retes hívők önvádlásba esnek, és rossz hívőknek kezdik 
tartani magukat amiatt, hogy kevesebbet imádkoznak. 
Mások pedig a helyzetre való tekintettel legyintenek, 
és úgy gondolják, majd imádkoznak, ha vége lesz, és 
ez sem helyes. Ne felejtsük el, hogy az Úr Jézusnak sem 
volt egyszerű az élete a földi szolgálata idején, mégis 
megoldotta, hogy tudjon imádkozni!

Jézus Urunk imaéletére több utalást találunk az 
evangéliumokban. Bár érdekes, hogy viszonylag kevés 

témák miatt nehéz imádkozni, hanem nehézséget okoz 
a megfelelő légkör, lelkület kialakítása is az imádko-
záshoz.

ha közösségben imádkozunk, könnyen kísértést je-
lenthet, hogy az ima inkább szól az embereknek, mint-
sem Istennek. Könnyen szerepléssé, emberek elismeré-
sének keresésévé válhat a közösségi ima, ami Istennek 
csöppet sem tetszik (Mt 6,8).

Ellentmondásosnak tűnik az, hogy a hívőknek ne-
héz hittel imádkozniuk, mégis Jézus Urunk arra mu-
tatott rá, hogy egy mustármagnyi hit mekkora erővel 
bírhat (Mt 17,20). Tette ezt azért, mert a tanítványok a 
hitetlenségük miatt nem jártak sikerrel. Tehát minden 
imádkozásunkban úgy kellene Istenhez fordulnunk, 
hogy tudjuk, Isten képes és hajlandó teljesíteni kéré-
seinket, ha Jézus nevében, az ő személyéhez illően ké-
rünk valamit.

de nem elegendő magában a hit, Jézus arra taní-
tott, hogy az Istennel való kapcsolathoz, így az imád-
kozáshoz is szükséges a megbocsátás gyakorlása (Mk 
11,25). Könnyen előfordulhat, hogy tele van a szívünk 
vágyakkal, tervekkel, amiket Isten elé szeretnénk tárni, 
de komoly akadályt okoz az, hogy van olyan ember az 
életünkben, akinek nem bocsátottunk meg valamit. Ez 
nemcsak az adott emberrel kapcsolatban akadályozza 
a közösséget, hanem magával a Mindenhatóval is, így 
az kihat az imaéletünkre is.

ráadásul az imádság nehézsége az is, hogy nemcsak 
hit és megbocsátás szükséges az erőteljes imához, ha-
nem Isten szerint való élet, tiszta lelkület is, azaz ha-
ragmentes érzés (1Tim 2,8) és mértékletes, józan élet 
(1Pt 4,7).

Még ha készek vagyunk minden imatémára, és még 
a hitünk, hitéletünk is rendben van, van még további 
nehezítő tényező, ami kihívást jelent, ez pedig a megfe-
lelő körülmény kialakítása az imádkozáshoz.

Többféleképpen lehet csoportosítani az imatípuso-
kat. Az egyik csoportosítási lehetőség a résztvevők szá-
ma szerinti. Így beszélhetünk egyéni imáról és közös-
ségi imáról. Mindkettőre találunk példát és biztatást 
a Szentírásban, de jól ismerjük ezeket a gyülekezeti 
gyakorlatból is. Egyénenként változik, ki melyikben 
érzi jobban magát, bár mindkettő gyakorlására szük-
ségünk van. Az olyan helyzetben, mint amilyet jelen-
leg átél a világ, amit a COVId–19 vírus okoz, sokak 
számára nehéz megvalósítani mindkét imatípust. A ki-
járási korlátozás miatt nem lehet fizikailag találkozni 
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„Látva az imádkozás gyakorlatát körülvevő 
nehézségeket, vigasztaló lehet számunkra 
az, hogy még Jézus tanítványainak 
is kihívás volt az imádkozás.”

idő volt. Vajon miért nincsenek Jézus imái részletesen 
feljegyezve? A választ nem tudom. de az biztos, hogy 
ha ismernénk az imáit, túl magas lenne számunkra a 
mérce. Viszont Jézus Urunk soha nem akart az imától 
elbátortalanítani bennünket, sőt az Újszövetség több 
bátorítást is tartalmaz az ima gyakorlására.

Látva az imádkozás gyakorlatát körülvevő nehézsé-
geket, vigasztaló lehet számunkra az, hogy még Jézus 
tanítványainak is kihívás volt az imádkozás. „Egyszer, 
amikor egy helyen imádkozott, miután befejezte, azt 
mondta neki egyik tanítványa: Uram, taníts minket 
imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványa-
it! Ő pedig így szólt: Amikor imádkoztok, ezt mondjá-
tok...” (Lk 11,1–2) Jézust hallva a tanítványok is rájöt-
tek, nem tudnak úgy imádkozni, mint ahogyan Jézus 
imádkozott. Mivel az Úr válaszolt a kérésre, két dolog-
ra következtethetünk. Egyrészt Jézus kész tanítani az 
imádkozásra, másrészt pedig az imádkozás tanulható. 
Segítségként pedig adta az úri imádságot (Miatyánk) 
imamintának, amit megfigyelve bárki képes felépíteni 
saját imádságát. de még így is kérhetjük mi is: Uram, 
taníts minket imádkozni!

Önmagában nem elegendő egy sablonima elmondá-
sa, vagy a minta alapján egy ima elmondása. Az imád-
kozáshoz hit szükséges. hittel imádkozzunk! Ne fe-
lejtsük el, egy mustármagnyi hittel erőteljessé válik az 
imánk, hegyeket mozdít (Mt 17,20) vagy fákat mozgat 
el a helyéről (Lk 17,6)! „Higgyetek Istenben!” (Mk 11,22) 

feljegyzett ima van tőle. Tudjuk, hogy az ételszaporí-
tási csodáknál hálát adott az ételért, de azt nem, hogy 
milyen szavakkal tette ezeket. Ismerjük a tanítványo-
kért mondott imáját, az úgynevezett főpapi imáját Jn 17. 
részéből. és olvashatjuk a Gecsemánéban tusakodása 
közben elmondott imáit. de a hároméves szolgálata 
alatt elmondott imáihoz képest kevés van feljegyezve, 
ennek ellenére az imádkozási szokásaiba enged belete-
kinteni a Szentírás.

Jézus többször imádkozott egyedül. Időnként este 
a hegyen (Mt 14,23), máskor korán reggel a pusztában 
(Mk 1,35). Jézus tanította ez egyedüli ima fontosságát: 
„Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, 
és titkon, ajtódat bezárva imádkozz a te Atyádhoz.” 
(Mt 6,6) Úgy vélem, hogy Jézusnak a „belső szoba” 
imádságra a természet csendje adott lehetőséget hol a 
hegyen, hol pedig a pusztában. Volt olyan is, amikor 
egész éjjel virrasztott (Lk 6,12), mielőtt a tanítványait 
kiválasztotta. Viszont Jézus nemcsak egyéni csendes-
ségben imádkozott, hanem közösségben is.

A főpapi imádsága az utolsó vacsora elfogyasztása 
után, a Gecsemánéba indulás előtt hangzott el, jó esély-
lyel a tanítványok jelenlétében. A Gecsemánéban lévő 
tusakodását nem egyéni imának szánta, hiszen vitte 
magával a tizenkettő közül a hármat, még ha azok nem 
is tudtak ébren maradni.

Nincs sok részlet feljegyezve Jézus imáiból, de mégis 
érezhető, hogy az ima az ő számára az Atyával töltött 
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„Ahogyan növekszünk a hitben és 
imában, egyre járatosabbak leszünk a 
hit gyakorlásában. Felfedezzük lelki 
ajándékainkat, szolgálati területeinket.”

„Higgyétek, hogy megnyeritek mindazt, amit könyörgé-
setekben kértek, és meglesz nektek.” (Mk 11,24) Maga 
Jézus, azaz Isten bátorít arra bennünket, hogy legyünk 
bátrak az imában, és bízzunk Istenben. Még ha embe-
rek biztatnának is minket, hogy hittel imádkozzunk, 
logikus lenne elfogadni a bátorítást, de itt maga Isten 
hív a hittel teli imára.

ha elkezdünk hittel imádkozni, további „erőforrás” 
is megjelenik az imáinkban. Maga Isten is, a Szentlélek 
is besegít az imában: „Ugyanakkor a Lélek is segítségére 
van a mi erőtlenségünknek. Mert amiért imádkoznunk 
kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kellene, de maga a 
Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodások-
kal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gon-
dolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.” (róm 
8,26–27) Felettébb nagy titok ez, hogyan is zajlik a mi 
imádságunk. Mi megtesszük a részünket, azaz megfe-
lelő lelkülettel, hittel mondjuk imánkat, és a Szentlélek 
bekapcsolódik a folyamatba, igazi közbenjárónk lesz. 
Mi képtelenek vagyunk tökéletesen imádkozni, de a 
Szentlélek tökéletessé teszi fohászával a mi kéréseinket. 
Ez az összekapcsolódás Istennel tovább is tudja vinni 
az imádkozásainkat imaszolgálattá.

Ahogyan növekszünk a hitben és imában, egyre 
járatosabbak leszünk a hit gyakorlásában. Felfedez-
zük lelki ajándékainkat, szolgálati területeinket. Az 
is megtörténhet velünk, hogy az imádkozás lesz a fő 
szolgálati területünk úgy, mint volt az idős és özvegy 
Anna próféta asszonynak, aki imával és böjttel szolgált 
a templomban az újszülött Jézus idejében (Lk 2,37).

Talán egyikünk sem profi imádkozó, de az Úr imára 
buzdít bennünket. Ő kész tanítani minket az imádko-
zásra, Szentlelke erősíti az imánkat, a mi részünk nem 
több és nem kevesebb, mint hogy Istenben bízva tesz-
szük ezt.

„...szüntelen imádkozzatok...” 
(1Thessz 5,17)
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