
Húsvét utáni 5. vasárnap, Rogate vasárnapja, 2020. május 17. 

Oltár előtti ige:  

Jn 16,23b-27 

3Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja 

nektek. 24Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy 

örömötök teljes legyen. 25Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az óra, amikor többé 

nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. 26Azon a 

napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, 
27mert maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől 

jöttem. 

Igehirdető: Kocsik Mónika 

Igehirdetési alapige:  

1Tim 2,1-3,  

1Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és 

hálaadásokat minden emberért, 2a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és 

csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. 3Ez jó és kedves a mi üdvözítő 

Istenünk színe előtt, 

 

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!  

    Rogate vasárnapja van, az imádság napja. Imádkozzatok! – szól a felszólítás. Mert ez most 

az Istennel való kapcsolattartás egyetlen eszköze. A mennyei Atya megszólítható.  Az 

evangéliumok beszámolnak arról, hogy Jézus mindennapjaihoz is hozzátartozik az imádság, 

többször elvonult egyedül imádkozni. És újra és újra megteszi ezt. Az evangéliumokban azt 

olvassuk, hogy Jézus újra és újra keresi a csendnek, a magánynak, az imádságnak a helyét, 

hogy egyedül lehessen Mennyei Atyjával.  

Jézus beszél arról is, hogy milyen is az imádság megfelelő közege. Óv attól, hogy felszínesen 

elmondott feladatként tekintsünk rá, ne legyünk szószaporítók vagy sokbeszédűek, mint a 

pogányok. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet hosszan imádkozni, még csak azt sem jelenti, 

hogy egy imádságban nem lehet helye az ismétlésnek. Amitől Jézus óv, az az, hogy ne formális 

szövegek mechanikus kántálása legyen az imádság. Hiszen abból pont a személyesség 

hiányzik. A legfontosabb dolog, hogy igazán belőlünk fakadjon, őszinte, képmutatás nélküli 

legyen, minden hivalkodástól mentes.  

Azt mondja, „ … menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; 

Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.” Senki nem látja közülünk, hogy 

mi történik és mi nem történik az imádságainkban. Egyikünk sem tudja, hogy mi van a másik 

ember szívében, hogy ki-ki milyen mélységgel szokott vagy nem szokott imádkozni. Viszont 



bíztat arra, hogy mindenki találja meg magának a maga csendes helyét, belső szobáját, amikor 

Istenre tud figyelni. .  

Nincs ránk írva, hogy imádkozunk vagy nem imádkozunk. Hogy van-e egy ilyen közösségünk 

az Atyával, vagy nincs. Mert Jézus ezt a belső szobába helyezi. És egyikünk sem lát bele a 

másik belső szobájába. Lehet, hogy valami visszasugárzik belőlünk, tetteinkben, szavainkban, 

de igazából egy elrejtett dologról van szó. Mintha azt mondaná Jézus meg lehet tenni, hogy 

magánjellegűnek tekintsük. Épp azért mert egészen személyes lehet.  

Más az, amikor közösen mondunk egy imádságot, amikor közös kéréseinket fogalmazzuk meg 

akár fennhangon, akár követve magunkban a hangosan imádkozó szavait a gyülekezetben. 

Ami közös mindkettőben, hogy az Atya látja, jelen van. 

    Vajon tudunk-e így imádkozni? Gondolataink ott vannak-e a hangosan elmondott imádság 
során, vagy mi magunk megtudunk -e fogalmazni gondolatokat Isten jelenlétében?  

Talán most ebben az időszakban könnyebben megtalálhatjuk a belső csendet, amelyben 
Istennel felvehetjük a kapcsolatot. Több időnk jut arra, hogy szakítsunk időt az imádságra. 
Jézus nem csak a megfelelő közegről beszél, hanem arról is, hogy kiért imádkozzunk, sőt ő 
maga is példát ad életével erre.  

     Van az egyik hittan könyvben egy olyan feladat, ami arra kérdez rá, hogy kiért szoktál 
imádkozni. A gyerekek válaszaiban megtalálható az, hogy anyáért vagy mamáért, mert beteg, 
sőt testvérért is és magamért. Ha mi felnőttek végiggondoljuk, hogy kiért szoktunk 
imádkozni, hasonló válaszok születnének: családtagokért, aki beteg a közelünkben, közvetlen 
rokoni kapcsolataink között és persze magunkért különféle dolgok miatt, betegség, 
munkahely, anyagi stabilitás miatt. 
     Tulajdonképp Jézus földi élete során is ilyen imádságokkal találkozott: az apa, aki beteg 
fiáért imádkozik, az anya, aki beteg lányáért imádkozik, a sokféle betegségben hozzáfordulók, 
akik gyógyulást kérnek. Sok ember ott van Jézus közelében, akik megélhetést, biztonságot 
keresnek, valami kiutat. Kiutat a kudarcból, bűnök fogságából. Ezek az emberek dicsérő és 
könyörgő szavakkal fordulnak Jézushoz. “Hozsánna a Dávid Fiának”- szól a felkiáltás, mikor 
Jézus szamárháton érkezik Jeruzsálembe. Dicséret, vagy a szó eredeti értelmében könyörgés: 
Könyörülj! Hosiana! Segíts meg! Légy megmentőnk! Így fordulnak ahhoz a Jézushoz, akiről 
tudják, akiről mondják és vannak akik meg is tapasztalták, hogy tud segíteni, képes csodát 
tenni, meg tudja oldani a reménytelen helyzetet, képes kihúzni a mély gödörből, még a halál 
torkából is.  
     Mindez természetes, hiszen jót akarunk annak, akit szeretünk, legyen az barátunk, 
hozzánk tartozó rokonunk és önmagunk is.  
    Jézus pedig meghallgatja ezeket az imádságokat és segít a rászoruló emberen, akár 
szeretteiért, akár önmagáért imádkozik is valaki, de hozzátesz mindehhez egy dolgot: Mt 5,46 
46 “Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok?” Bizony 
természetes, hogy imádságainkban azokra gondolunk, akiket szeretünk és közvetlen 
környezetünkben élnek, de Jézus továbblépésre késztet: aki Jézus követője, minden ember 
ügyét magára kell hogy vegye az imádságban, még az ellenségét is, még azt az embert is 



hordoznia kell imádságban, akiről nincsen jó véleménye vagy épp teljesen közömbös 
számára, vagy egyenesen az ellensége, a rosszakarója: ahogy mondja-  
“43Hallottátok a parancsot: szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! 44Én pedig azt 
mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket (tegyetek jót haragosaitokkal) és imádkozzatok 
üldözőitekért (és rágalmazóitokért). 45Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját 
jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek.”  
    Maga Isten így cselekszik, mert számára minden ember fontos. Még ellenségei is, hiszen 
Jézus a kereszten őértük is imádkozik. Hiszen a mi mennyei Atyánk bennünket is befogadott 
még akkor, amikor ellenségeiként éltünk hitetlenül, őt elutasítva. Ő kész befogadni 
bennünket akkor is, amikor életünk eseményeiért őt tesszük felelőssé, amikor úgy gondoljuk, 
nem cselekszik az életünkben úgy, ahogy mi elvárnánk, mint jó Istentől. Ő elhordozza 
szeretettel minden támadásunk és felhozza napját ránk, ma is ad fedelet a fejünk fölé, 
táplálékot asztalunkra. Ma is megteremti az élet lehetőségét a számunkra.  
     Megadja a lehetőséget arra is, hogy elé vigyük kéréseinket imádságban. A mai nap pedig 
arra is bíztat Pál apostol szavain keresztül, hogy imádkozzunk minden emberért. Most talán 
még nagyobb szükség van erre, hiszen mindannyian a világjárvány terhét hordozzuk, mégha 
lazulnak is a szabályok. A vírus még mindig itt van közöttünk. Most még inkább megtehetjük, 
hogy imádkozunk azokért az emberekért, akikre egyébként nem szoktunk gondolni. Minden 
ember kitartásáért: az egészségügyben, rendfenntartásban, fogyasztókat kiszolgáló 
foglalkozásokban dolgozókért, azért, hogy továbbra is bölcsen vigyázzunk egymásra és 
magunkra, országunk és minden ország vezetőiért, hogy jól, bölcsen tudják kezelni ezt a 
helyzetet, hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni. Azokért is, akik még mindig nem veszik 
komolyan a veszélyt, akik másokat veszélyeztetnek, akik ellenségeskedést teremtenek. 
Minden emberért.  
    Ez egy szolgálat, mellyel Isten bízott meg bennünket. Nem mintha ő ne tudná milyen 
helyzetben vagyunk, nem mintha ő nem ismerné egyenként egyéni sorsunkat, de az 
imádságnak nem csak Isten felé vezető iránya van, hanem arra az emberre is hat, aki 
imádkozik: mert az imádság alakít, érzékennyé tesz a másik élete problémája iránt. Tényleges 
megoldásokra, tettekre késztethet a másik ember irányában. Mert amikor imádkozom, 
gondolataimba belekerül a másik ember, bár nincs jelen, mégis közelivé válik a 
személyiségével, a problémáival.  
     Mégha nem is ismerem azt a csoportot, akikért imádkozom, foglalkozásuk, egy-egy napjuk 
elém kerül általánosságban is, közel kerülnek hozzám. És mire végzek az imádsággal, mégha 
nem is jut eszembe, hogy mit is tehetnék az adott emberért, embercsoportért, bizonyosan 
eljutok nagyobb a megértéshez, több együttérzéshez és megbecsüléshez.  
    Isten formál bennünket imádságaink által, ezért is fogalmaz így az apostol: “ez jó és kedves 
a mi üdvözítő Istenünk színe előtt.”  Jó és kedves előtte, mert érzékennyé együtt érzővé akar 
tenni minden embertársunk iránt. Ahogy Jézus mondja. “Legyetek irgalmasok, ahogy a ti 
Atyátok is irgalmas.” Irgalmas tettekben és érzésekben. Ki akar űzni szívünkből minden 
közömbösséget, személyválogatást és gyűlöletet, ellenségeskedést és irigységet.  
      Ebben az átváltozásban lesz számunkra fontos a másik ember üdvössége, ahogyan Isten 
számára ez az első szempont, hogy mindenki üdvözüljön. Ezért adta életét Jézus Krisztus 
minden emberért, értem is, érted is Testvérem és a másik emberért, akit imádságban Isten 
elé viszünk.  
      



 
 
  Most pedig fogalmazzuk meg imádságainkat magunkban,  

1. gondoljunk most valakire, akiért még egyáltalán nem imádkoztunk és imádkozzunk 
érte. 

..........................Urunk kérünk hallgass meg minket!  
2. gondoljunk most valakire, aki valamilyen okból ellenszenves a számunkra 

...........................Urunk kérünk, hallgass meg minket!  
3. gondoljunk most egy embercsoportra, valamilyen foglalkozás szerint, akiket szívesen 

Isten elé vinnénk most. 
.............Urunk kérünk hallgass meg minket!  



Imádkozzunk együtt (Evangélikus Élet 85.évf. 17-18. sz.):  

 
 
      
      



     


