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- hirdeti évszázadok óta a Debreceni Református
Teológia épületének homlokzata a régi bölcsességet. 
E kettő szoros összetartozását fejezi ki a másik ismert
mondás is: Úgy imádkozz, mintha holnap meghalnál, és
úgy dolgozz, mintha örökké élnél!

Vagyis az imádság értéke, jelentősége felbecsülhetetlen!
Munka előtt imádságban kérünk erőt Istentől munkánk
végzéséhez, helyes döntéseinkhez, és hogy mindent Isten
dicsőségére cselekedhessünk, munka után pedig Neki
köszönjük meg a kapott áldásokat, eredményeket.

Talán a mesében történt meg, hogy a férfi és a nő össze-
vitatkoztak azon, melyikük élete nehezebb. Mivel
érvekkel nem tudták meggyőzni egymást igazukról, úgy
döntöttek, egy napra szerepet cserélnek. Másnap meg-
állapították, hogy a másiké sem könnyebb, ezért meg-
maradtak a saját szerepüknél. Sokszor éri vád az imádsá-
got, hogy az semmiség, az csak semmittevés, az olyan 
öregasszonyoknak való foglalatosság. Sok orvos is úgy
gondolja, hogy amikor már nem lehet mit tenni, akkor kell
imádkozni, ám addig nincs helye a gyengeségnek. 

Ha csak egy napra is kipróbálnánk az imádság munkáját,
szolgálatát, nem valószínű, hogy azután lebecsülnénk.
Mózes II. könyve 17. részében olvashatjuk, hogy
miközben a nép a völgyben csatát vívott, Mózes a hegyen
karjait égnek emelve imádkozott. Mihelyt kezei
meglankadtak, népe a csatában vesztésre állt. Ezért ketten
támasztották karjait, hogy az imádságban meg ne fáradjon.
Így arattak győzelmet az ellenség fölött. Mert bizony
imádsággal kísérni az élet küzdelmeit, ugyanolyan férfias
munka és kihívás, mint a kardforgatás.

Az imádkozást valamilyen formában mindenki
kipróbálja. Bajban kifakad belőlünk egy „Jaj, Istenem!”.
A gyermekek sötétben, félelmek közt megnyugszanak, ha
tudnak imádkozni. De műtőasztalon, vagy nyitott sír 
mellett az is fohászkodik, aki messziről elkerüli a 
templomot. Akik pedig járnak templomba, sokszor úgy
gondolják, hogy azért tartják a papot, hogy helyettük
imádkozzon.

Az imádkozásra valójában kedvet kell kapni, jó ízét,
eredményességét megtapasztalva. Jézus tanítványai 
minden bizonnyal imádkozó életűek voltak. Ám amikor
látták Mesterük imaéletét, Aki kora hajnalban a mennyei
Atyával való élő kapcsolattal kezdte a napot, és nem 
nyugodhatott le a nap hálaadás nélkül, megkívánták erejét
és békességét, s megkérték, tanítsa meg őket imádkozni.
Erre a tanulásra mindannyian rászorulunk. Boldog ember
az, akit a nagymamája, édesanyja tanít meg imádkozni, és
nem kell vele várni, hogy a lelkész a hittanórán kezdje el
az oktatást. Keserűbb dolog pedig alig van a világon,
amikor az élet tragédiái közt valakiben felmerül, hogy
talán imádkozni kellene, de nem is tudja, mit kell ilyenkor
tenni.

Az imádság lehetősége csodálatos ajándék. Úgy szokták
mondani, hogy akkor jó, ha ugyanolyan természetessé
válik, mint a lélegzés, és olyan a hangulata, mint a 

beszélgetés. Sokan vannak, akik elkezdtek imádkozni, 
de hamar felhagytak vele, mert úgymond nem történt
semmi. Az imádság elsősorban nem csodaszer, jóllehet
imádság hatására történtek már csodák. Az imádság
eszköz arra, hogy képesek legyünk egy nálunknál 
magasabb összefüggésbe helyezni létünket, és a velünk
történteket. Általa tisztulás, békülés, nemes lelki vállalás
történhet. Az imádkozó ember egyfelől képessé lesz
másokkal együtt érezve segíteni, másfelől a segítségre
szorult ember az imádság erejével képes lesz sokkal 
jobban elhordozni a terheket, csapásokat, és felkészülni az
újrakezdésre.

Így lehet az imádság is munkává, eredményesen
munkálkodóvá az életünkben. És így lehet a verítékes,
küzdelmes munka az imádkozó ember számára áldássá.

Legyen őseink kiegyensúlyozott életmódja számunkra
is követendő, feltekintve az értünk imádkozó Krisztusra.
Imáink olvadjanak egybe az Övével az élet megőrzéséért,
a gyermekeink jövendőjéért, az idősek iránti szeretetért,
gyógyulásért, vigaszért. 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY IMÁJA

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!

Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem 
érdemelt örömben,
s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben.

Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam,
s az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam.

Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni,
s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni.

Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,
s alázatosan megadjam magam a léleknek.

Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek,
s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek.

Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak,
s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.

Taníts meg lendülni, ha Rád találtam,
s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.

Ne add meg mindig, amit nagyon kérek.

Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.

Engedd a világot megvetve szeretni,
csak magadat ne hagyd soha elfeledni.

Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, 
de ha másként szólnék,nagyon szépen kérlek,
ne neheztelj reám, 
ne fordítsd el orcád, 
hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád. 

Ámen

O R A N D O  e t  L A B O R A N D O  !

I M Á D K O Z Z A T O K  é s  D O L G O Z Z A T O K  !


