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AZ IMÁDSÁG SZÜKSÉGES VOLTA 

Lekció: 1Kir 18 

Textus: Jak 5,16b-18 Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint 

mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat 

hónapig. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem 

is volt eső a földön három évig és hat hónapig. 

 

Kedves Testvérek! Az elmúlt héten olvastam egy ragyogó prédikátorról, aki bárhova ment, nagy tömegeket 

lelkesített fel ragyogó ékesszólásával, kulturált beszédével. A tudás minden vonzó ajándékával rendelkezett. 

Mindenütt vele volt szegény, vak testvére is, akinek egyáltalán nem voltak ajándékai, hanem egyszerűen szent 

életet élt, és térdepelve imádkozott, amíg az erő és intelligencia embere prédikált. Egy napon, amikor a 

gyülekezet megint szokatlan tűzbe jött a prédikációtól, a prédikátornak látomása volt. Látta, hogy megnyílt az 

ég, és Isten trónjának dicsősége áradt le a földre. De azt is észrevette, hogy legnagyobb meglepetésére a 

mennyei dicsőség nem az ő fején nyugodott meg, hanem a lábánál térdeplő alázatos testvérén, és az ő arcáról 

tükröződött tovább a tömegre. Attól kezdve már tudta, hogy az erő nem az ő ékesszólásából származott, hanem 

mellette térdelő testvérének tiszta életéből és buzgó imáiból.  

A felolvasott igében Jakab apostol azt írja, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 

Az imádságról beszél az apostol, és ma én is az imádság fontosságáról szeretnék beszélni. Mert valljuk meg 

őszintén, hogy sokszor zavarba jövünk az imádkozás kapcsán, hogy vajon mi a célja az imának, hogy kell-e  

egyáltalán imádkozni és ha az ima szükséges, akkor miért kell imádkozni? Az Úr Jézus példát adott számunkra 

az imádkozással kapcsolatban is. Az Ő példájából azt láttuk, hogy Ő folyamatos kapcsolatban volt az Atyával. 

Számtalanszor olvasunk arról, hogy Jézus imádkozott. Pál apostol is azt írja, hogy „szüntelenül imádkozzatok, 

mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thessz 5,17-18) Tehát 

azt látjuk, hogy Isten akarata az imádság. De miért akarja Isten, hogy imádkozzunk Hozzá? 

 Az úri imában így tanít Jézus, hogy így imádkozzunk: „Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma!” 

(Mt 6,11) Egy másik helyen viszont azt olvassuk, hogy Jézus ezt mondja: „Ne aggódjatok életetekért, hogy 

mit egyetek! (…) Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és 

mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?” (Mt 6,25-26) Isten tehát ismeri 

a mi szükségeinket, de mégis imádkoznunk kell a mindennapi kenyérért? Vagy például miért kell 

imádkoznunk azért, hogy legyenek megtérések, hogy legyen ébredés, vagy hogy egy családtagunk Istenhez 

térjen? Hiszen Istennek is ez az akarata. Pont ezt szeretné, hogy egyre többen megtérjenek Hozzá, fogadják 

be a szívükbe Jézust. Miért kell akkor ezért imádkozni? 

 Jakab apostol azt mondja, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És aztán felhozza 

példaként Illés prófétát. Mikor, hogyan és miért imádkozott Illés? A próféta idején Aháb király uralkodott 

Izráelben, és egy szomszédos király lányát vette el. A királynővel azonban bejött az országba a bálványimádás 

is. Hozta magával a saját országának Baál-kultuszát a Baál papokkal együtt, és a király engedett neki. A népet 

is arra kényszerítette, hogy bálványokat imádjanak. Jézabel királynő pedig üldözni kezdte és megölette Isten 

papjait. Isten pedig, mivel elfordult Tőle választott népe, büntetésképpen három és fél éven keresztül nem 

adott esőt. Én jártam Izráelben, és el kell, hogy mondjam, hogy egy olyan vízszegény országról beszélünk, 

ahol amúgy sincs sok eső. A csapadék és a víz kincset jelent. És ha több mint három évig nem esik eső, akkor 

az egyenlő a halállal, az éhínséggel, a pusztulással. Isten pedig azért, hogy népét és a királyt újra magához 

térítse, a legfontosabbat, a vizet zárja el egy időre. Úgy gondolom, tanulhatunk ebből. Ha egy nép elfordul az 



 

Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk ismerőseinket, szomszédjainkat, családtagjainkat is! 

élő Istentől, annak következménye van. És Isten sokszor próbákat is megenged csak azért, hogy az emberek 

visszataláljanak az élő Istenhez. 

 Illés az, aki azért imádkozik a szárazság elején Isten parancsára, hogy ne legyen eső, majd három és 

fél év múlva ugyancsak Isten parancsára azért imádkozik, hogy essen az eső. Most felvetődik a kérdés. Vajon 

kinek az ötlete és akarata volt az, hogy esőt küldjön? Kinek a kezdeményezése volt? A válasz az, hogy Istené, 

nem pedig Illésé. Akkor miért volt szükség kitartó emberi imára, hogy essen az eső, ha a dolog eleve Isten 

akarata volt? Azért kellett Illésnek imádkoznia, mert Isten úgy határozott, hogy embereken keresztül fog 

munkálkodni. Isten már a teremtéstől fogva elhatározta ezt, hogy embereken keresztül fog munkálkodni a 

földön, nem pedig tőlünk függetlenül. Mindig is így tette, és így teszi ma is. Bár Isten mindenható, a 

Szentírásból világosan kiderül, hogy arra korlátozta magát, hogy a földi ügyintézés tekintetében az embereken 

keresztül munkálkodik. Sokszor ugyan el vannak készítve Isten ajándékai. Sokszor már kész a szabadítás. 

Isten nyújtaná, már ott van a kezében, de mi mégsem nyújtjuk a kezünk. Várjuk, hogy adja, de nem kérjük, és 

mivel nem kérjük, mivel nem imádkozunk érte, ezért nem kapjuk meg, ahogyan azt Jakab egy másik helyen 

mondja: Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és 

viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. (Jak 4,2) 

 Tanuljunk imádkozni. Fogadjuk el, hogy Isten munkatársainak tekint minket, akiket használni akar 

céljai elérésében. Tanuljuk meg, hogy az imádságban erő van. Imádkozzunk azért, hogy legyen vágy a 

szívünkben szüntelenül imádkozni. Ámen.        Dr. Pótor Áron (a Debrecen-Füredi úti gyülekezet lelkésze) 

    
Biblióra okt 25-én.                     Termésért hálát adó istentisztelet okt. 22-én.          Zilahi Bence keresztelője okt 22-én. 

Alkalmaink (2017. november):             Fotók: A.Á 

05. vasárnap 17.00 
Zenés istentisztelet, amelynek középpontjában Isten dicsőítése áll majd ifjúsági 

énekek éneklésével, az Őrálló Dicsőítő Zenekar zenei vezetésével. 

07. kedd 17.00 
Filmklubunk első alkalmára kerül sor. Reformáció alkalmából a Luther című 

filmet nézzük meg új kivetítőnkkel. Lentebb látható a filmborító. 

08. szerda 16.00 Bibliaóra. A megígért szabadító. Az előkészítő kérdések a bejárati kis asztalon. 

09. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

10. szombat 9-12 Tűzzománc készítő tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével.  

11. vasárnap 10.00 Istentisztelet 

A mai napon tartjuk gondnok-, illetve presbiterválasztó közgyűlésünket az istentisztelet 

után. Gondnok jelölt: Tabajdi György Pál. Presbiterjelöltek: Andorca Emil, Dr. Bakó 

József, ifj. Karasszon Dezső, Nagy Sándor, Szilágyi Lászlóné és Uti László. 

November 6-tól 10-ig a Nagysándor-telepi templomban esténként 18-tól az 

első 4 parancsolatról tartanak előadást teológiai tanárok. Hétfő: Én az Úr vagyok 

a te Istened – Dr. Bölcskei Gusztáv; Kedd: Ne csinálj magadnak semmiféle 

istenszobrot – Dr. Kustár Zoltán; Szerda: Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a 

nevét – Dr. Csorba Péter; Csütörtök: Emlékezzél meg a nyugodalom napjáról – Dr. 

Németh Áron; Péntek: Hat napon át dolgozz! – Dr. Marjovszky Tibor.  

Kék vödör akció: Tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a Magyar 

Református Szeretetszolgálat nehézsorsú családoknak és magányosoknak. A kék 

vödrökbe, amelyek a templomban átvehetők, elsősorban tartós élelmiszereket várnak: 

rizs, étolaj, konzervek, liszt, cukor, száraztészta, üveges vagy por alapú tészta szószok, 

leves-por vagy leveskocka, tartós édesség és keksz. 

Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7) 
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