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IMÁDKOZZATOK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK 

 

Igeolvasás: Mt 26,36-46: Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet 

Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: "Üljetek le itt, amíg 

elmegyek, és amott imádkozom." Maga mellé vette Pétert és Zebedeus 

két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt 

hozzájuk: "Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és 

virrasszatok velem!" Egy kissé továbbment, arcra borult, és így 

imádkozott: "Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; 

mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te." 

Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt 

Péterhez: "Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem? 

Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan 

kész, de a test erőtlen." Másodszor is elment, és így imádkozott: "Atyám, 

ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg 

a te akaratod." Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert 

elnehezült a szemük. Otthagyta őket, újra elment, harmadszor is 

imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a 

tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk: "Aludjatok tovább és pihenjetek! 

Íme, eljött az óra, és az Emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, 

menjünk! Íme, közel van az, aki engem elárul." 

 

Alapige: Lk 22,31-34: "Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy 

megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne 

fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait." Ő 

erre így válaszolt: "Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, 

vagy a halálba is!" Jézus azonban ezt felelte: "Mondom neked Péter: 

nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy 

ismersz engem." 

 

 

Kedves Testvérek! 

 

Egy igehirdető egyszer elmondta, 

 Hogy Amerikába készült 

 repülőgéppel. 

Mivel az volt a gyakorlata az illetőnek, 

 Hogy naponta hajnalban hosszú időn 

  Keresztül imádkozott, 

Isten kijelentette számára, 

 Hogy az Ördögnek az a terve, 

  Hogy lezuhanjon a repülőgép. 

Másnap, Amikor a repülőtérre ment, 

  Hiába ment időben, a járatot törölték, 

És csak a következő járattal tudott aztán Amerikába jutni. 

Imádságára Isten megakadályozta ezt a gonosz tervet, 

 Úgy alakultak a dolgok, 

Hogy a járatot törölték 

És nem zuhant le a repülőgép. 

 

Ez a rövid kis történet arról beszél, 

   milyen fontos az, hogy Istennel szoros kapcsolatban legyünk. 

Azzal az Istennel, 

 Aki ismeri a jövőt. 

Aki tudja azt,  

 hogy mi vár rám, 

És fel akar készíteni engem, 

 óvó szavával figyelmeztetni akar, 

És ha időt szánok rá, figyelek szavára, 

 akkor megtapasztalom védelmét, szeretetét. 



Erről szól a mai ige is, 

 ahol újra Péter a főszereplő  

az elmúlt vasárnaphoz hasonlóan. 

 

Mai istentiszteletünkön arról szeretnék beszélni, 

 hogy mi vezetett Péter bukásához. 

Mai Igénk arra tanít, 

 hogy a gyülekezeti alkalmak mellett  

   nagyon fontos az is, 

 hogy odahaza nap mint nap 

               elcsendesedjünk mennyei Atyánk előtt imádságban. 

 

Erre ad nekünk példát Igénkben Jézus. 

Ő az elfogatása éjszakáján is imádkozott. 

Jézus életéről azt is mondhatnánk, 

 Hogy szüntelenül imádkozó élet volt. 

Ő nem tett semmi olyat, 

 amit előbb a mennyei Atyával ne beszélt volna meg. 

Mindenben engedelmesen követte Atyját. 

Számos alkalommal olvasunk arról, 

 hogy elvonult imádkozni. 

Jézus tudta, 

 hogy milyen fontos az imádság. 

És erre tanította tanítványait is. 

És erre tanít ma minket is. 

Azt akarja, hogy lássuk meg, értsük meg, 

 milyen fontos és hatalmas lehetőség számunkra az, 

  hogy a mi mennyei Atyánkat megszólíthatjuk, 

hogy Neki kitárhatjuk a szívünket. 

Elmondhatjuk, mi bánt. 

És ettől sokkal nagyobb dolgok is történnek az imában, 

 hiszen ez alkalmat jelent a  lelki megerősödésre, 

az erővel, békességgel való feltöltődésre. 

 

 

 

Jézus az utolsó vacsora után nagyon jól tudta, mi vár rá. 

Tanítványaival a Gecsemáné kertjébe ment, 

 s itt félrevonult imádkozni. 

De most magával hívta három tanítványát, 

 köztük Pétert is, 

és kérte őket, hogy virrasszanak Vele, 

imádkozzanak együtt Vele. 

 

Jézus ismerve a rá váró eseményeket, 

 gyötrődött. 

Felsóhajtott. 

Arra kérte az Atyát, hogy ha lehetséges, múljék el tőle  

 ez a keserű pohár, ez a méregpohár, 

  ami az életére tör. 

 

De miközben Jézus gyötrődve imádkozott, 

 a tanítványok elaludtak. 

Jézus felébreszti őket, 

 de újra elalszanak. 

Újra felébreszti, de újra elalszanak. 

 

Volt a teológián egy professzor asszony, 

 Aki minden reggeli áhítaton ott volt, 

  és bíztatott minket is, teológusokat, 

Vegyük komolyan a reggeli áhítatok alkalmát. 

Volt, hogy reggel bekopogtatott a szobánkon, 

 és mondta, ne az ördög kispárnáját válasszuk,  

hanem menjünk az áhítatra. 

 

Ezek a tanítványok az ördög kispárnáját választották. 

Alszanak az imádság helyett. 

Nem töltekeznek fel, 

 és elhalasztják a rájuk váró eseményekre  

való felkészülés alkalmát. 

 

 



Hiába kelti őket fel Jézus többször is, 

 háromszor is elalszanak. 

Hiába adatik a lelki felkészülés alkalma,  

mégis az alvást választják. 

 

Jézus azonban imádkozik. 

Ő tudja, milyen fontos az imádság. 

Ezért mondja egy alkalommal: 

 Szüntelenül imádkozzatok, 

 Mindenkor hálát adjatok. 

S imádságában végül elhangzik: 

 De ne úgy legyen. Ahogyan én akarom, 

  hanem úgy legyen Atyám., ahogyan Te akarod. 

És amikor jönnek Érte a katonák, 

s amikor a Nagytanács elé kell állnia, 

 nincs Benne félelem, hanem békesség van a szívében. 

Nyugalom sugárzik az arcáról. 

Higgadtan és engedelmesen mindent úgy tesz, 

 ahogyan a mennyei Atya akarja. 

Miért? 

Mert teljes egységben van Vele. 

Mert egész élete arról beszél, 

 hogy Ő szüntelenül imádkozott. 

Ezért mondja ma nekünk is: 

 Ti is szüntelenül imádkozzatok. 

 

És mi a helyzet a tanítványokkal? 

Jézus kérése ellenére sem imádkoztak. 

És mikor jönnek a katonák, 

 ez az egész váratlanul, felkészületlenül éri őket. 

Nem imádkoztak.  

Nem készültek fel. 

Péter sem imádkozott. 

 És aztán elkezd hadonászni a kardjával. 

        Elkezd egyénieskedni, mivel ezt nem Jézus mondta neki 

Majd pár óra múlva háromszor is megtagadja Jézust. 

 

Először háromszor is elalszik, 

 hiába kéri őt Jézus, hogy imádkozzon. 

S mi ennek a felkészületlen állapotnak a következménye? 

A háromszori tagadás.  

Az elbukás. 

 

KT! 

Tegyük fel a kérdést. 

Miért fontos az imádság,  

Az igeolvasás melletti elcsendesedés? 

Azért, mert Isten nemcsak az imádságainkat hallja meg, 

 nemcsak a gondolatainkat látja, 

Hanem Ő látja előre a mi napunkat,  

hetünket, hónapunkat. 

Ő tudja azt, 

 hogy milyen terhek nyomják most a szívünk, 

De azt is tudja, 

 hogy milyen kísértések fognak érni minket 

 pl. holnap vagy holnapután. 

Ő tudja azt, 

 hogy akkor, abban a helyzetben   

mire lesz a legnagyobb szükségem. 

És ha én korán reggel elcsendesedem Előtte, 

 elolvasom az arra a napra kijelölt Igét, 

 imádkozom, időt töltök Istennel, 

  akkor Ő felkészít erre. 

Olyan lelki fegyverzetet ad rám, 

 amivel fel tudom venni a harcot a kísértéssel szemben. 

 

Biztosan megtapasztaltuk már, 

 hogy micsoda különbség van aközött a két nap között, 

amikor reggel elcsendesedek,  

 és aközött a nap között, amit imádság nélkül kezdek. 

Én személy szerint azt tudom elmondani, 

 Hogy egészen másként viselem a terheket. 



Sokszor az az érzésem, amikor imádkoztam előtte, 

 mintha egy-egy beszélgetés előre lett volna készítve. 

Sokkal gördülékenyebben sikerül elvégeznem  

az eltervezett feladatokat is. 

Aztán azt is észrevettem, 

 hogy Isten jó gondolatokat, ötleteket ad. 

Felkészít egy-egy helyzetre. 

Megerősít egy-egy döntésemben. 

A nap folyamán sem tud kizökkenteni a békességemből  

egy-egy rossz hír. 

Több bennem a békesség. 

 és nagyobb a munkabírásom is. 

 

De amikor kimarad az elcsendesedés, 

 amikor az ördög kispárnája visszahúz, 

akkor visszanézve már 1-2 nap után látom, 

milyen hibás döntéseket hoztam. 

Hogy ingerlékenyebbé váltam. 

Hogy le vagyok törve, 

 valami miatt elkeseredettnek érzem magam. 

Miért? Mert könnyebben besétálok a kísértő csapdáiba.  

 

KT! 

Az imádság a szellemi világban olyan, mint a páncél. 

A középkori harcosok mindig páncélban harcoltak. 

Mert ez megvédte őket az ellenség kardcsapásaitól. 

 

KT! 

Úgy gondolom,  

 azt most nem kell bizonygatnom, 

hogy a hívő ember élete is harc. 

Jól ismerjük az Igét: 

A Sátán, mint ordító oroszlán szertejár, 

 keresve, kit nyeljen el. 

 

 

Egyik évben a gyerekeinket elvittük a cirkuszba. 

Nagyon élvezték. 

Volt egy szám, amikor az idomárt a tigrisek nyalogatták. 

Ő adott nekik jutalomfalatokat, 

 ők pedig, mint a házimacskák, dörgölőztek hozzá, 

  És nyalogatták. 

Mondtam is utána Katának, 

 mennyire nem természetes dolog ez. 

Hiszen ezek vadállatok. Ha éhesek lennének, igazán éhesek, 

 akkor nemcsak nyalogatnák az arcát az áldozatuknak 

  hanem folytatnák azzal, hogy jól bevacsoráznak. 

 

Ilyen a bűn is. 

Ilyen az ördög is. 

Elhiteti velünk, 

 hogy a bűn nem veszélyes. 

Hogy nem kell félnünk egy kis bűntől.  

Egy kis hazugság, egy kis gyűlölet, egy kis ez, vagy az. 

 Nem nagy ügy. 

De aztán a végén öl. 

 

Valahol olvastam, 

 hogy egy cirkuszban volt egy nagyon népszerű szám. 

Egy óriáskígyó körbetekeredett az idomáron, 

 s ez olyan jól nézett ki, hogy mindenki tapsolt.  

Nagy siker volt. 

De egy év múlva ugyanez a szám máshogy sült el. 

A kígyó ezalkalommal is körbetekeredett az idomáron, 

mindenki tapsolt, 

 majd a végén egy nagy nyekkenés hangzott,  

és egy sikoly, 

 mert a kígyó elkezdte lenyelni  

szokásához híven áldozatát. 

 

 

 



KT! 

A sátán, mint ordító oroszlán szertejár,  

 keresve, kit nyeljen el. 

Jézus ezt előre meg is mondja Péternek: 

A sátán kikért téged, hogy megrostáljon,  

 de én imádkoztam érted, hogy megmaradjon a hited. 

Milyen megdöbbentő, még csak hallani is, 

 Hogy a sátán kikéri Istentől megrostálni a hívőket. 

Szinte kikérjük magunknak, 

 Mi az, hogy kikérheti? 

Miért kérheti ki? 

Miért engedi Isten? 

Hát kikérheti? 

Ezek szerint igen. 

És ez a mi szomorú tapasztalatunk is, 

 hogy a sátán folyton kikéri a hívőket. 

Folyton kísért minket is. 

Folyton megpróbálja a hitünket. 

Újra és újra olyan gondolatokat ad, 

      amivel el akarja bizonytalanítani az Istenbe vetett hitem 

 

KT! 

Ki az, aki még nem érezte a rostát?  

A rostát rázni szokták, 

 hogy kirázza a búza közül a pelyvát, a rosszat. 

Vajon ki nem érezte még a rostát? 

 A megrázatást. 

Amikor valami megráz, 

 megterhel, megkísért. 

 

KT!  

Ha a mi életünk Jézushoz tartozik, 

 ha mi hiszünk Benne, 

 ha mi az Ő tanítványai vagyunk, 

  ez nem tetszik a sátánnak. 

Mondhatni: nagyon nem tetszik. 

Mert Ő gyűlöli Istent, 

 és minket is gyűlöl, 

az Isten formájára teremtett embereket. 

És annak ellenére, 

 hogy Jézus látta a sátánt  

villámként aláhanyatlani a mennyből, 

 mert kiűzetett onnan, 

és annak ellenére, 

 hogy Jézus legyőzte őt, és a halált húsvétkor, 

mégis a sátánnak van még annyi hatásköre, 

 hogy megrostáljon minket. 

Ezért kísért. 

Ezért támad folyton folyvást. 

Mert nem akarja, 

 hogy üdvözüljünk,  

hanem az a célja, 

 hogy a lehető legtöbb ember lelke  

egy örökkévalóságon keresztül a pokolban szenvedjen  

az ő fennhatósága alatt. 

Ezért rostálja a hívőket is.  

Mert ki akar minket szakítani Isten kezéből. 

 

KT! 

Ezért fontos az imádság. 

Ezért olyan fontos, 

 hogy nap mint nap leboruljunk Isten előtt. 

 

A konfirmációs felkészítéskor  

 el szoktam mondani, 

hogy Isten azért teremtett minket, 

 h. mi az Ő családja legyünk, 

  akiket Ő szerethet, 

  akikben gyönyörködhet. 

Ezért adott Isten nekünk szabad akaratot is, 

 hogy mi önként, 

 minden kényszer nélkül, hálából szeressük  Őt. 



 

Amikor mi otthon, 

 A belső szobánkban imádkozunk, 

  Akkor Istennel időzünk. 

Ami kedves Előtte. 

Ez az, amire Ő vágyik.  

Hogy időzzünk Vele. 

 

És ebben a csendben, 

 Ebben az Imában Ő alakít és formál. 

  Megerősít, lelki fegyvereket ad. 

Olyan Igéket ad,  

amelyek egy-egy kérdésünkre választ jelentenek. 

 

Lutherről leírták, 

 Hogy naponta 3 órát imádkozott. 

 

Nyilván a napi imádság áldozatot is jelent. 

Hamarabb kell kelni, 

 időt kell rá szánni, 

  de megéri. 

Isten kamatostul visszaadja ezt. 

 

Annyira fontos ez, 

 Hogy Jézus háromszor is figyelmeztette tanítványait. 

Ő most nekünk is mondja: 

 Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. 

Egy másik helyen pedig azt mondja: 

Az alkalmat áron is megvegyétek. 

Vagy az úri imádságban azt mondja: 

Ne vígy minket kísértésbe,  

de szabadíts meg minket a gonosztól. 

 

 

 

 

Mert a sátán folyamatosan rostál. 

Folyamatosan csapdákat állít. 

De ahogy Pál apostol mondja: 

Aki mindvégig kitart, az üdvözül. 

 

Tartsunk ki, 

és szüntelenül imádkozzunk,  

hogy kísértésbe ne essünk.  

Így legyen. Ámen. 


