
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Az Istentisztelet liturgiája: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
Ráhangoló kérdések:  Szoktam 
imádkozni? Miért? Hogyan? Mennyit? 

 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: KÉ+ („Jöjj, itt az idő…”) 

(ld. jobboldalon  ) 
  Keresztelés: Bors Levente László 
 Zenei szolgálat Bors László - Dömötör Ilona: 

Új szikrácska c. megzenésített verse 
 

  Fő ének: 475  
(„Imádkozzatok és buzgón kérjetek…”) 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 
   Imádság 
 

  Igehirdetés előtt: KÉ + (ld. jobboldalon  ) 

(„Én Uram, én Istenem…”) 
  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes imádság 
  Ráfelelő ének: KÉ+ („Jézus életem, 
erőm…”) 
  Imádság 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: KÉ+ („Tied a dicsőség…”) 
(ld. jobboldalon  ) 

  Áldás  
  HIMNUSZ 
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 Gyülekezeti hirdetések: 
 

Beszámoló a gyülekezeti táborról 
Kérjük, hogy a gyülekezetünkhöz újonnan 

csatlakozók töltsenek ki ADATLAPOT és 
adják le az ügyeletes presbitereinknél! 
KÖSZÖNJÜK! 

A Baba-Mama Kör és a Szerdai Bibliaórák 
nyáron szünetelnek  

Sóskuti Zoltán lp. augusztus 11-ig szabadságon 
lesz 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 
 

 

„Imádkozzatok…!” címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp  

 

 OLVASMÁNY: ZSOLT 80 
Könyörgés megújulásért 1 A karmesternek: A „Liliomok” 

kezdetű ének dallamára. Intelem, Ászáf zsoltára. 2 Figyelj ránk, 
Izráel pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat! Te, 

aki kerúbokon trónolsz, jelenj meg ragyogva 3 Efraimnak, 
Benjáminnak és Manassénak! Mutasd meg hatalmadat, jöjj 

segítségünkre! 4 Istenünk, újíts meg bennünket! Ragyogtasd 
ránk orcádat, hogy megszabaduljunk! 5 Uram, Seregek Istene, 

meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? 6 Kenyér 
helyett könnyel etetted őket, bőségesen adtál inni 

könnyeket. 7 Te okoztad, hogy civakodnak velünk 
szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. 8 Seregek 

Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy 
megszabaduljunk! 9 Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. 

Népeket űztél el, ezt meg elültetted. 10 Helyét elegyengetted, 
gyökeret vert, és ellepte a földet. 11 Árnyéka hegyeket borított 

be, vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. 12 Indáit a 
tengerig növesztette, hajtásait a Folyamig. 13 Miért romboltad le 
kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár?! 14 Lerágja az 

erdei vadkan, és abból legel a mezei vad. 15 Seregek Istene, 
fordulj hozzánk! Tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a 

szőlőt! 16 Oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit 
magadnak neveltél! 17 Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik 

fölperzselték, levagdalták! 18 Legyen kezed azzal a férfival, 
jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél! 19 És mi nem 

pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül 
hívjuk nevedet. 20 Uram, Seregek Istene, újíts meg bennünket! 

Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk! 
 

 ALAPIGE: ZSOLT 80, 18-20 
[ld. kiemelve az Olvasmányban] 

Jöjj, itt az idő, hogy dícsérd! 
Jöjj, itt az idő, hogy átadd szíved! 

Jöjj, úgy, ahogy vagy, az Úr elé! Jöjj! 
 

Egyszer minden nyelv megvallja,  
hogy Ő az Úr, és mindenki térdet hajt.  
A legnagyobb kincs mégis azokra vár, 

 kik Őt választják ma! 
-----        ----- 

 

Én Uram. Én Istenem, vedd el tőlem 
mindenem, ami gátol Feléd! 

Én Uram. Én Istenem, add meg nekem 
mindenem, ami segít Feléd! 

Én Uram. Én Istenem, fogadd el az életem, 
hadd legyen egészen a Tiéd! 

-----        ----- 
 

Tied a dicsőség és imádás, 
Felemeljük kezeinket,  

és dicsérjük Szent Neved. 
 

Ó Hatalmas, keze nagy csodákat tesz, 
Vele senki nem ér fel, Vele senki nem ér fel! 



BEVEZETÉS. 
A templom éve van. A templomot Jézus úgy „definiálja”, 

hogy „az imádság háza”. Gyülekezeti táborunkban arról 
gondolkodtunk együtt, miként válhatunk templommá a 
mindennapokban, miként határozhat meg bennünket az 
imádság.  

 

IMÁDKOZÁSUNK ALAPJA. 
Elhiszed, hogy Isten szívesen közelít hozzád, hogy vár, hogy 

örül a társaságodnak? Az imádkozásunk alapja, hogy 
elhiggyük: ISTEN ÉRDEKLŐDIK IRÁNTUNK! Mert Isten 
létezik; hallja imáinkat és Istennek fontosak az imádságaink. 

JÉZUS IMÁDKOZOTT. Ha nincs más érv, motiváció – ez 
biztos pont. Ezért imádkozunk mi is. Jézus azért imádkozott, 
hogy az Atyával kapcsolatban legyen, hogy lásson mennyei 
módon (visszakapcsolódva oda, ahová tartozott). Amikor 
imádkozom, emlékezhetek arra, hogy én is Istenhez tartozom 
– engem is egyfajta „honvágy" ural el Istenem és a Menny 
után. Éppen ezért az ima misztikus (titokzatos) is, ne szűkítsük 
le valami pragmatikus, effektív gyakorlattá! Abban is 
különleges, hogy belépek vele a Szentek Közösségébe, azok 
közé, akik kezdetektől-napjainkig, Magyarországon és a 
világon mindenütt így imádkoztak: "Mi Atyánk..."  

 

MIT JELENT „IMÁDKOZNI”? 
Mi is akkor az imádság? Az ima látás-korrigálás – a 

Mennyei Látószögbe helyezkedés. „Az imára kulcsolódó kéz a 
világban uralkodó rendetlenség elleni lázadás kezdete." (K. 
Barth) Az ima felállás az igazgatói székből. az IMA 
megérkezés - az első öröm: újra itt lehetek (mint egy balatoni 
megérkezés). Így az ima lelkendezés is, hála, leborulás. 
Sokféleképpen fejezhetjük ki elméletben és még inkább 
személyes tapasztalásaink alapján. (A tábor végén a 
"morzsaszedegetésben" sokféle kifejezése hangzott el ennek! 
[**])  

A közös fókuszunk a héten ez volt: „AZ IMÁDSÁG 
BEVONÓDÁS.” Isten úgy teremtett minket, hogy velünk 
együtt, minket BEVONVA kormányozza a világot. A 
Szentírás első lapjától az utolsóig erről szól. Isten magának 
„nevelt” minket – hogy „ránk ragyogtatva Orcáját”, 
MEGÚJÍTSON MINKET… [a 80. Zsoltárról]**  

 

AZ IMÁDSÁG „RÉTEGEI” 
Ahogy Yancey fogalmaz az imádságról írott kiváló, 

összegző könyvében: „Más ember vagyok, amikor felállok a 
>>tárgyalóasztaltól<<" Valóban, aki elkezdi imájával keresni 
Istent, bevonódik Isten jelenlétébe, az változik, formálódik, új 
felismeréséket kap. Az másképp és mást kér lassanként, 

másképp néz az életére (arra, ami van, arra is, ami nincs…). 
Aki bevonódik az Úr világosságába, bűn-látást, világosságot 
kap; Ura szeretetét és kegyelmét megtapasztalva pedig 
bűnbánatot (feloldva a bűntudatot!), bűnbocsánatot, tisztulást 
nyer. Az Isten jelenléte erőt, hitet, békességet, megnyugvást 
ad, s ahogy mind többet „társalgunk" Vele, vagy csak vagyunk 
Vele csendben, annál inkább megtapasztaljuk azt, hogy vezet 
minket. Aki Isten előtt bevonódva néz közössége illetve a saját 
személyes történetére; aki bele tud csodálkozni imádságosan 
Isten Igéjébe; vagy a Kreatív Isten által alkotott természet 
csodáiba; netán megsejt valamit Istenből, amit szavakkal 
elmondani nem lehet egy meghitt, belső, Istennel való 
találkozásból – az tudja Istent szívből dicsőíteni, imádni! 
Imádni Istent azért, amit tett, azért, aki!  

Amikor pedig mindezt KÖZÖSSÉGBEN, együtt éljük át - 
az magával ragadó! Ez történt velünk a múlt héten – 
beszélgetésekben, áhítatokon, előadásokon, 
imanégyszögekben, énekelve, közbenjárva. Vagyis: együtt 
bevonódva Isten jelenlétébe. Ez sodort minket, megtisztított, 
betöltött! Ebből szeretné(n)k ma valamit átadni ma azoknak, 
akik valamiért nem lehettek velünk! 

Fontos, hogy itt és most, elkezdjünk imádkozni – igazán. 
Ahogy Calcuttai Teréz mondja: „Ha jobban akarsz imádkozni, 
többet kell imádkozni.” Személyes lelki alkatunk illetve az 
adott lelki korszakunk megismerése és elismerése segíthet 
abban, hogy most is és mindig megtaláljuk az ima formáját, 
helyét rugalmasan, életünkben.  

 

AZ IMÁDSÁG „AKADÁLYAI” 
Beszélgettünk arról is, hogy miért olyan nehéz igazán 

imádkozni. Például azért, mert az információs robbanás 
iszonyúan felgyorsította és elzajosította életünket. Nehéz ilyen 
körülmények között imádságosan élni, egyáltalán imádkozni! 
Azért is nehéz ma, mert a külső vigasztalások hangzavara 
kiszorítja a belső vigasztalás keresését. Látványosan kifelé 
élünk (pl. Facebook megosztások mélységekben). Említettük, 
hogy akadály lehet a jólét is, ami „elsatnyítja” Istenre 
szorultságunk érzetét, hiszen sokszor úgy érezzük, hogy 
mindent kezünkben tartunk. Éppen ezért, az Istenre 
szorultságunk-érzete indít imádságra! Gátol minket az is, hogy 
túl sok hatalmat kaptunk, tulajdonítunk magunknak, 
másoknak, világi vezetőknek, időjárásnak, múltunknak, a 
bűnnek, sátánnak – és így túl keveset Istennek, kevéssé 
hisszük, látjuk az ÚR hatalmát, nem számolunk Vele!  

Azt is megláttuk, hogy az imádkozás bizonyos önfegyelmet, 
lemondást, türelmet és kitartást igényel egy olyan 
társadalomban, melyben minden az önmegvalósításról, az 

azonnali igény kielégítésről, saját kényelmünkről szól. Várni 
sem szeretünk, nem is tudunk már! Fegyelem. Elkülönített idő. 
Tudatosság. Rendszeresség. Kitartás. Ezek kellenek az 
imához. (Mennyi mindenben mennek ezek. Az imában miért 
nem?)  

Sokszor ellene dolgozik az imának közönyösségünk Isten 
iránt vagy éppen csalódásaink – amikor nem úgy lett, ahogy 
mi kértük Tőle. Máskor pedig „időfecsérlésnek” érezzük – 
pedig az ima éppen aktivizál minket. Sőt, arról is 
beszélgettünk, hogy sokszor, mikor Istentől várunk megoldást, 
Ő éppen tőlünk várja a mozdulást – gondolkodásra, 
kreativitásra, határaink átlépésére akar sarkallni minket. 
Ilyenkor mi csodáért imádkozunk, Isten pedig vár és arra hív, 
hogy "csináld meg te", "dönts végre te", "mondj nemet most 
te"..., "adjatok neki ti enni"! Isten kéréseinkben is bevon 
minket, mozdulásunkat várva. Mi ezt kérdezzük sokszor 
imáinkban: "Miért nem teszi ezt vagy azt Isten?" Isten pedig 
azt kérdi: "Miért nem teszik meg ezt vagy azt az én 
gyermekeim? Miért nem működnek együtt velem? Miért Nem 
kezeim, lábaim, tanítványaim?" 

 

IMÁDSÁGOS NAP 
A rendszeres ima nem kedv kérdése. Ahogy az edzés sem 

ettől függ a sportoló életében. Beépül. Természetes. 
Szükséges. (Ahogyan a káros szenvedély is be tud épülni, már 
jön, mérlegelés nélkül, sőt, mert már KELL.) Az lenne jó, ha a 
napi imáink lassan „összeolvasnának” egy egész napos 
Istennel való együttlétté. Ebben segíthetnek a „Kis 
Megállások” egy-egy napi tevékenységünk között. Ebben 
segít, ha időt adunk magunknak a rendszeres reggeli imára, 
amelyben kérjük Urunkat, hogy aznap azt tegyük, ott legyünk, 
ahol Isten akarja; azt tegyem meg, ami a dolgom – ehhez 
imádságos megállás, keresés és figyelem szükséges. Ez szépen 
„párban áll” az esti imával, melyben átgondoljuk, mit (nem) 
tettünk, mondtunk, gondoltunk aznap, ugyanakkor letegyünk 
mindent Isten kezébe bűnbánattal, felszabadulva („Uram, 
ennyi telt tőlem, javítsd ki a hibákat, dolgozz éjjel is!”). 
Mindkettő arról szól, hogy minden Isten kezében van!  

 

BEFEJEZÉS 
Talán innen indulhatunk: „Csendesedjetek el, és ismerjétek 

el, hogy ÉN VAGYOK az Isten." – az ima minden alkalommal 
erre hív. C. S. Lewis mondta, hogy minden imát így „Hadd 
szóljon Hozzád az, aki valóban vagyok, s hadd szóljak ahhoz, 
aki valóban vagy."  

        sóskuti zoltán 


