
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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IMÁDKOZZATOK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK 

Igeolvasás: Mt 26,36-46  

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 arról prédikált, hogy 

Amerikába készült, s mivel az volt a gyakorlata, hogy naponta 

hajnalban hosszú időn keresztül imádkozott, Isten kijelentette 

számára, hogy az ördögnek az a terve, hogy lezuhanjon a 

repülőgépe. Másnap, amikor a repülőtérre ment, azonban hiába 

ment időben, a járatot törölték, és csak a következő járattal 

tudott Amerikába eljutni. Imádságára Isten megakadályozta az 

ördög gonosz tervét, s úgy alakultak a dolgok, hogy mivel a 

járatot törölték, nem zuhant le a repülőgépe. 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 Őrá, ha 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 mondhatjuk, 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. 

     
Virágvasárnap több mint 350-en dicsőítettük Istent Pintér Bélával. Az új utca és házszámtáblánk (Fotók:AÁ) 

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. 



 

Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

Újra felébreszti, de újra elalszanak. 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, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti 

javatokra.” (1Thess. 5,17-18) S imádságában végül elhangzik: „de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem 

ahogyan te [Atyám]!” (Mt 26,39) 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! 

S mi a helyzet a tanítványokkal? Jézus többszöri kérése ellenére sem imádkoztak. És mikor jönnek a 

katonák, az egész váratlanul, felkészületlenül éri őket, mert nem imádkoztak. Nem készültek fel. Péter sem 

imádkozott, és aztán elkezd hadonászni a kardjával, levágja a főpap szolgájának fülét, majd pár óra múlva 

háromszor is megtagadja Jézust. Először háromszor elalszik, hiába kéri őt Jézus, hogy imádkozzon. S mi ennek 

a felkészületlen állapotnak a következménye? A háromszori tagadás. Az elbukás. 

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 szívünket, 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 rám váró kísértéssel szemben. Jézus ma nekünk is mondja: Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne 

essetek! Így legyen. Ámen.                  Dr. Pótor Áron 

 

Alkalmaink (2018. április):                  

11. szerda 14.30 Bibliaóra. A Jézus által alapított egyház. Kérdések a kisasztalon. 

12. csütörtök 10.00 Baba-mama klub 

12. csütörtök 17.00 Énekkar 

13.  péntek 17.00 

Reformátusok Indiában. 

Ismerkedés az indiai 

keresztyénséggel és protestáns 

egyházzal. Vendégelőadó: A Dél-

Indiai Protestáns Egyház 

püspöke. Helyszín: Esperesi 

Hivatal Nagytanácsterme. 

(Kálvin tér 17.) 

15. vasárnap 10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyermek-istentisztelet (9.40-től énektanulás). 

15. vasárnap 13.30 Angol nyelvű istentisztelet egyetemistáknak 

22.  vasárnap 17.00 Dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

 

- Nyári napközis gyermekhetet tartunk június 25-től 29-ig, hétfőtől péntekig délelőttönként 9 órától 12 

óráig Honfoglaló címmel. Ami a gyerekekre vár: bibliai történetek feldolgozása, énektanulás gitárral, játékok, 

tízórai, ajándékok, kézműveskedés. A gyerekhét ingyenes. A tízórai biztosításához adományokat elfogadunk. 

- Egyházmegyénk nyári táborára 2018. július 23-29. között kerül sor Berekfürdőn. További részletek a 

kisasztalon lévő jelentkezési lapon és a honlapon olvashatóak. 
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