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Hamis bíróról és özvegy asszonyról
Lk 18, 1 Mondott nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és nem
szabad meglankadni.
2 Ezt mondta: Volt egy bíró egy városban, aki az Istent nem félte, és az embereket
sem sokra becsülte.
3 Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és arra
kérte: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.
4 A bíró egy ideig nem akarta, de azután így szólt magában: Én ugyan nem félem
az Istent, és az embereket sem becsülöm,
5 de mivelhogy terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki,
hogy ne jöjjön szüntelen, ne zaklasson már engem.
6 Majd így szólt az Úr: Halljátok, mit mond ez a hamis bíró?
7 Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottjainak, akik éjjelnappal hozzá
kiáltanak segítségért, vajon megváratja-e őket?
8 Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamar. Mindazáltal amikor
eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?
Szeretet testvérek! Két héttel ezelőtt Jubilate vasárnapján megemlítettük, hogy
három fölszólító Úrnapi következik. Örüljetek, énekeljetek és imádkozzatok!
Hangoztattuk, hogy örömmel kezd a sorozat, hiszen öröm nélkül nincsen sem igazi
keresztyén éneklés és imádság sem.
Ma az imádságra kapunk tehát felszólítást.
Kezdjük a gyermekek imaélményeivel!
Kis telefonom van nekem…
Míg az archív filmen a kiskőrösi gyermekek énekelnek nem okos mobillal, hanem
pappír telefonnal a kezükben,
bevezetőül hadd említsek két gyermekszáj mondást az imádsággal kapcsolatban.
Az elsőt feleségem, Manyika jegyezte föl hittantanári emlékei közé:
Beszélünk bevált receptekről, bevált krémekről és boltokról, bevált gyógyszerekről,
melyeket előszeretettel ajánlunk barátainknak ismerőseinknek. Bevált, mert
használata eredményt hozott a számunkra. Bevált, mert tényleg elmúlt a
fejfájásunk, simább lett a bőrünk, és felsorolni is lehetetlenség azt a sok jót, amivel
akkor találkoztunk, amikor kipróbáltunk valamit és bevált.
Nos, gondoltunk-e már arra, hogy az imádság is ilyen, ha mindennapi életünkben
alkalmazunk, beválik?
Ezt a dolgot egy kedves hittanosomtól tudtam meg. Félév közeledtével az
imádságról tanultunk. A sok szép imádság közül a Jézustól tanult Miatyánk
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szövegét ragasztottuk be füzetünkbe azzal a feladattal, hogy esténkét olvassák el
otthon és majd az év végére már mindenki el tudja mondani fejből is.
Az ám! Csakhogy az én hittanosaim nem vártak év végéig! Többen már a
következő órára megtanulták.
Egyszer Ákos kérte, hogy hadd imádkozhasson a megtanult Miatyánk szavaival az
óra befejezésekor. Áhítattal lehajtottuk a fejünket és Ákos szívből imádkozta az
Úrtól tanult szavakat. Az ima végeztével mély barna szemeit rám emelte és
megszólalt. Manyi néni! Én azóta, hogy megtanultam, mindig ezt az imádságot
mondom el, és meg kell, hogy jegyezzem: Mindig bevált!
Engedjétek magatokhoz a kisgyermekek gondolatait!
Testvérem! Neked bevált az imaéleted?
AZ FBÓ-s vendégeink bemutatkozásuk alkalmával gyakran tesznek hálával
bizonyságot arról, hogy rendszeresen imádkozó családban növekedhettek föl.
Így volt ez velem is. A népes parókián, ahol hét gyermek és a két szülő és egy
nagyszülő esténként énekelt, igét olvasott, beszélgetett az üzenetről, majd egy
imaközösség zárta az áhítatot.
A kisebb korúak iránti figyelmességből mindig a legfiatalabb gyermek kezdhette az
imasort. Még iskolába sem jártunk és már lehetett imádkoznunk saját, egyszerű
szavakkal.
Már mindnyájan iskolások voltunk a Tamáska halála után vigasztalásul
nyolcadikként született Pál Barnabás kivételével, aki úgy öt éves lehetett azon a
bizonyos áhítaton amikor hiába várt a kisöcsi kedves itt - ott selypes szavaira.
Palika most nem imádkozott. Lassan egyre többen emeltük föl fejünket az
imádkozás áhítatos testtartásából. A kérdő tekintetek a legkisebbre irányultak. A
kisfiú megérezve ezt a néma számonkérést elnézést kérően a következőket
jelentette be: „Én csak iskoláskoromban szoktam imádkozni”.
A frappáns és megható megszólalás természetesen rányomta bélyegét a további
imákra.
Most azt szeretném, ha a mi igemagyarázatunkra és igehallgatásunkra és ima
életünkre is érvényes lenne ez a gyermeki válasz kérdés formájában:
Felnőttem-e már a valódi imádságos életre?
Kedves igehallgató testvérem kész vagy az imádság iskolájára?
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Beiratkoztál már az imádkozók körébe?
Ez nem költői kérdés, hanem evangéliumi biztatás.
Gáncs Aladár az Evangélikus Diakonissza Egyesület a FÉBÉ első lelkésze volt.
Nagy lelkesedéssel és igyekezettel szervezte az 1920-as évek országos és regionális
evangélizációit.
Fiatalon, 44 éves korában szíve fölmondta a szolgálatot. Utolsó szavai
megdöbbentően hatottak: Több imádságot!
Megdöbbentő az is, hogy az egyházi esztendő perikópa rendjét összeállító közösség
a Mennybemenetel ünnepe előtti
utolsó vasárnapra tette az imádságra való fölszólítást.
Közeleg Jézus Krisztus mennybemenetele, amivel elindul az Krisztus- imádás, a
Krisztushoz fohászkodás korszaka.
Ján 16:24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és
megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
Tudatosítanunk kell, hogy Krisztus visszajöveteléig egy állandó tevékenysége kell,
hogy legyen a keresztyénségnek:
Szüntelenül imádkozzatok!
Azért is kell ezt tennünk, mert az Ős Ellenség, a Személyes Gonosz nem szűnik
meg az Úr Isten előtt vádolni bennünket. Állandóan vádol, szüntelenül rágalmaz,
mocskolódik, ítéletet és büntetést követel olyan nagy vehemenciával, hogy
lehallatszik a mai társadalmak politikai stadionjaiba.
Tudatosítanunk kell, hogy Krisztus visszajöveteléig egy állandó tevékenysége kell,
hogy legyen a keresztyénségnek:
Szüntelenül imádkozzatok!
Majd az igehirdetés után énekeljük:
Mert mint a hajnal könnyű szárnya Nem pihen, partról partra kel, Zeng új dicséret
és új hála, Néped imája nem hal el.
Forog a Föld, jön este a hajnalra, de az ima nem hallgat el!
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Ezt fejezte ki Luther Márton is, amikor az mondta: Glaube ist einfach Gebet. A hit
egyszerűen imádság.
Élete végére gondolva pedig híressé vált mondása:
„Ma sok a dolgom, egy órával többet imádkozom”
Beszél a teológia homo religiosusról. Az ember alapbeállítása vallásosság, még
akkor is, ha istentagadó.
Ezen belül folytathatjuk, hogy az ember homo orans, imádkozó lény.
Még tovább menve, az ima nemcsak a belső szoba eseménye, hanem az ecclesia
orans, vagyis az imádkozó egyházról is tudnunk kell.
Mivel velünk született ösztönös csíra az imádkozásra való hajlam, ha nincs beoltva
az evangélium igazságával, bizony vadhajtásokat növeszt. Az Úr éppen ezért több
helyen is figyelmeztet:
éppen mai igén folytatása a farizeus és a vámszedő imádsága a templomban.
vagy
Máté 6:7 És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik
azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
Amig forog a föld, az igaz imádság nem hallgathat el, de
valami torz ráérzés a buddhista imamalmok forgatása.
Nekünk nem imamalmot kell forgatnunk, hanem a Föld forog velünk és lesz reggel
és este és az imánk ne hallgasson el, addig, míg Jézus Krisztus Megváltónk véget
vet az időnek, a Földforgásnak az éjszaka és nappal forgatagának és elhozza az
örök reggelt.
Azonban döbbentsen meg mai igénk végén az Úr kérdése:
Mindazáltal amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?
Amíg forog a Föld, amig tart a kegyelmi idő addig az egyház életformája az
imádság.
Ez az életforma pedig egy szükségszerű esemény. Igen erős szó van itt a görögben.
Kell, szükséges, ahogyan az Ember fiának meg kell halnia. Ez egy kozmikus erejű
„kell”.
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Az özvegyasszony helyzete a példázat szerint ez a kell. Neki szüksége volt a bíróra.
A bírónak viszont nem volt szüksége az asszonyra, sőt a pokolba kívánta az állandó
zaklatással.
Az Úr Jézusnak két ilyen megdöbbentő példázata van. Az egyik a hamis sáfár, és a
másik a mai, a hamis bíró.
Egy pillanatra időzzünk a bíró szónál.
Ősi temetési igehirdetés magyarul a Halotti beszéd, melynek folytatása egy
hatsoros imádság. Itt olvashatunk a bírságnap-ról, vagyis az ítélet napjáról.
A bír, van hatalma az alapszó. Ha arra gondolunk, hogy van a földi bíróknak
hatalmuk, mennyivel inkább az Igaz Bírónak, Istennek.
Úgy érzem, hogy a mai ember bizonyos dolgokban annyira eltompult
gondolkodású. hogy ezeknek a példázata megemészthetetlen a számára.
Pál apostol is gyakran említ hasonló fordulatos képeket. Ilyenkor kulcsszó nála:
mennyivel inkább.
Ha a hamis bíró tud jót tenni csupán önzésből, akkor mennyivel inkább hallgatja
meg az Isten szeretett gyermekei kiáltását?
A szüntelen imádkozásra nem Istennek van szüksége.
Mint ahogy a szüntelen szívdobbanásra, az állandó levegővételre szüksége van a
testnek, úgy van ez az imával.
Példának hozom fel a Tíz csapás történetét. Nem rég utaltunk rá, hogy ez nem Isten
erőlködése a fáraóval szemben, hanem a nép fölkészítése a pusztai vándorlásra és
az ott kapott 10 parancsolatra.
A tíz csapásra nem a fáraónak volt szükség, hogy lássa be végre, hogy veszített,
mert ha így lenne, még ma is Egyiptomban lennének a héberek.
A szüntelen imára nekem van szükségem
A Bírónak a példázatban szüksége volt az ostromlásra, hogy kelletlenül, de
önzésből megtegye.
A szüntelen imádságban nem Isten ostromoljuk, hanem saját elbizakodottságunkat,
reménytelenségünket, hitetlenségünket, önteltségünket.
Olyan, mint az autósnak ködben a terelővonal. Az imaélet irányt szab életvitelünk
ködös útjain.
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Orvos vendégeink említették a múltkori FBÓ-n azt a közismert tényt, hogy ha az
agy nem kap elég vért, oxigént, a beteg kómába esik és halálközelivé válik a
helyzete. Ma a világon a keresztyének tömegei vannak imakómában. Keresztyén
tömegek kerültek a lelki halál partjaira!
Lehet, hogy az Isten egy világméretű járvánnyal sokkol, dobbantja a renyhén
működő szíveket a föléledésre? Egy világméretű ébredésre?
Szüntelen imádkozz! Itt a járvány idején ne csak a járvány megszűnéséért, hanem
az Isten tervének, akaratának teljesüléséért.
Ha megértetted Jézus Krisztusnak ezt a kiélezett példázatát, akkor világos
számodra, hogy mit jelent a járvány megszüntetésén túl Isten akaratáért imádkozni!
Az üzleti életben az alkalmazott kap egy mobiltelefont, melynek költségeit a cég
állja. Van egy szigorú elvárás. Soha nem kapcsolhatja ki, mindig hívható kell
legyen az illető.
Pár héttel ezelőtt lemaradtam az imaközösségről. Előtte orvosi vizsgálatok miatt
kikapcsoltam a telefonomat ezért nem jutott el hozzám Olivér hívása, mely
emlékeztetett volna.
Szüntelen legyen bekapcsolva az ima-telefon. A kapcsolat állandó legyen. A
mennyei készülék soha nem szünetel. Az Úr Jézus szüntelen ügyel, veszi a hívást.
Csak nálam kell a figyelmeztetés:
Szüntelen imádkozz! Ámen
Imádkozzunk!
Teremtőnk Istenünk. Nem tudja az ember letagadni a Veled való kapcsolatot
teremtettsége révén sem. Mint a növény tudja, hogy a gyökeret a földbe, a virágokat
a nap felé kell tárnia, így van ott minden emberi lélekben az imacsíra, az ima
bimbó, mely az ima élet kivirágzására vár.
Úr Jézus Krisztus. Te tanítottál nekünk egy imádságot, melyben az Atyát kell
megszólítanunk. Mennybemeneteledtől hozzád is imádkozik néped. Kérünk, hogy
ne torzuljon szentek imádásával és emberi közbenjárók zaklatásával imaéletünk.
Szólítsunk, hiszen a Te szavaidat emberi fül hallotta és emberi ész fölfögta és
emberi kéz leírta.
Szentlélek segíts minket imádkozni! Ahogyan a tanítványok az Urat kérték: taníts
minket imádkozni, mi most azt kérjük: segíts minket szüntelenül imádkozni.
Állandó beszélő viszonyba lenni Teremtővel, Megváltóval és Megszentelővel!
Ámen.

