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történetében megismertük az Atyát, sőt még 

ellenségeiteket is szeressétek!  

Te vagy az Jézus, aki alámerültél a szenvedésbe. 

Kiteszed magad a meg nem értésnek, a fizikai és 

szellemi otthontalanságnak, az üldöztetésnek, a 

közvetlen életveszélynek, s végül önként belemerültél a 

kínszenvedésbe, amelyet teljes elhagyatottság kísér. 

   És végül te vagy az, akit követnünk kell, mert csak így 

tudjuk rendeltetésének megfelelően használni az 

életünket. Te vagy az Isten Fia. Amen 

Azonban legyen egy kis házi feladat is! A homiliában 

nem került elő Péter mondata…emlékezzetek csak 

vissza: : „De ti, mit mondotok ti, ki vagyok én?” Péter 

felelt, és ezt mondta neki: „Te vagy a Messiás.” Erre 

keményen rájuk szólt, hogy senkinek se beszéljenek 

őróla.”  Legyen a házi feladat az, hogy a szeptemberi 

közi találkozón beszélgettek erről a megállapításról! 

 

 

VÁGÚLYHELYI PÁL 

ELMÉLKEDÉSEK… 

 

Miatyánk, hogyan imádkozzuk 

A három legfontosabb zsidó kegyességgyakorlat (Tób 

12,9) az adakozás (2-4 vers), az imádkozás (5-15 v.), 

és a böjtölés (16-18 v.).  

A kegyesség kifejezés (szó szerint: igazság) gyakorlása 

során ne mások csodálatát nyerjük el, hanem szükség 

van a kegyesség gyakorlása során a vigyázásra. A 

Szentírás is óv az imádság során a kegyes 

magamutogatás kísértésétől.  

A Miatyánk – már külsőleg is, de belsőleg igazán – a 

közepe, a szíve a Hegyi Beszédnek, amelynek 

követelményei végső soron csak olyan mértékben 

válnak érthetővé és teljesíthetővé, amennyire valaki 

elkezd ennek az imádságnak a lelkülete szerint élni.  

Miatyánk 

Azzal a felhívással, hogy atyát mondjanak, Jézus 

bevonja tanítványait az ő istennel való viszonyába 

(Abba). Az életüket ezzel új alapra helyezi, és őket azok 

közösségévé fűzi össze, akiket különlegesen 

megajándékoztak, és akikkel szemben különleges 

követelményeket támasztottak.  

Szenteltessék meg 

A tanítványok első indíttatása az imádságban az kell 

legyen, hogy Isten neve szenteltessék meg. Mégpedig ő 

maga által (megszentelődni = szentnek bizonyulni). Ez 

azonban az által történik meg, hogy Isten teljesen 

véghezviszi azt, amit Jézusban meghirdetett és már 

elkezdett: nevezetesen, hogy eljön Isten országa (vö. 

4,17).  

Legyen meg a te akaratod (harmadik kérés) 

A harmadik kérés csak azt fejti ki, mit jelent tartalmilag 

az ország eljövetele. (Ebből következik a mi életünket 

is meghatározó következmény.) Amilyen bizonyos, 

hogy itt a végső beteljesedésért szól az imádság, amely 

egyedül Isten ügye, olyan bizonyosan kell abból 

valaminek már most érezhetővé válni – Jézus életében 

és az ő tanítványainak életében is, így a mi tanítványi 

életünkben is. 

Mindennapi kenyér 

A hívő ember kenyere Isten akaratának teljesítése és az 

Isten által történő megbocsátás, bűntől felszabadító 

újrakezdés lehetőségének életet adó ereje. 

Ellenünk vétkezőknek 

Ha örök életünk célja Istennel való közösségben való 

élet, akkor a megbocsátásban is Istenhez hasonló 

módon kell irgalmat gyakorolnunk. Így áll helyre a 

szeretetközösség Istennel és az emberekkel, akik 

mindnyájan meghívást kaptak Isten Országába. 

Ne vígy… 

A 13 vers (és ne vígy minket...) első fele az attól való 

megkímélést kéri, amit a nehézségekben éppen Jézus 

tanítványai nem takaríthatnak meg maguknak, azt 

tudniillik, hogy az Istenbe vetett hit, az ő országába való 

reménység és az emberek irányába való szeretet 

feladásának kísértésébe essenek. (Hogy tulajdonképpen 

nem az Isten az, aki ilyen kísértésbe visz, azt Jakab 1,13 

és 1Kor 10,13 mondja ki. 

1Kor 10,13 Emberi erőt meghaladó kísértés még nem 

ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket 

erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja 

készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt 

viselni. 

Jakab 1,13 Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: 

„Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem 

kísérthető és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. 

Szabadíts meg… 

A 13 vers második fele úgy cseng, mint egy 

segélykiáltás az ilyen veszély láttán, szó szerint: „de 

szabadíts meg a gonosztól” (a gonosz jelentheti a 
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Gonoszt, mint személyt és a gonoszt, mint 

személytelent is. vö. 13,19 és 2Tim 4,18) 

 

*** 

 

Imádkozásunk akadályai 

Mondhatnám azt is, hogy Isten-kapcsolatunk, Istent 

felismerésünk akadályai. Fizikai valóságunkat 

természetesnek vesszük. Lelki, szellemi, tudati 

valóságunkkal, már vannak problémáink. Ebből 

adódnak a lelki egészségünkkel kapcsolatos 

problémáink. Így vagyunk Isten-kapcsolatunkkal is. Pál 

tanítványai mondák Efezusban: „Még csak azt sem 

hallottuk, hogy van Szentlélek”. Hiába van bennünk a 

Szentlélek, ha ennek valóságát nem tudjuk megélni, 

miközben a Szentlélek bennünk a legdinamikusabban 

cselekvő Isten. Segítsen ez a lelkigyakorlat abban, hogy 

ne a semmibe imádkozzunk, hanem képesek legyünk 

valóságnak megélni, hogy a bennünk működő Isten 

lelkével valóságos párbeszéd-kapcsolatban vagyunk. 

Az ima életünk hangja. Úgy élünk, ahogy imádkozunk. 

Nem azok a szavak vagy gondolatok számítanak, 

amivel az imádság kiszabott ideje alatt foglalkozunk, 

hanem szívünk állapota - vágyaink és cselekedeteink 

tükrében - az, amit Isten igazi imánknak tekint.  

Imádság közben mondtam régebben a legnagyobb 

hazugságokat. Azért, mert megtanítottak imádkozni. 

Imádságra tanítani úgy, hogy az őszintén dadogó ember 

szájába rágják, mit mondjon Istennek, a hazugságnak az 

a formája, ami az imádkozó egész életére rátelepszik és 

megmérgezi azt.  

Az imádságot nem a szánkkal, hanem őszinte 

cselekedeteinkkel mondjuk ki.  

Szent az az ember, aki szájával káromkodik, de életében 

nincs hamisság. Sok csúnya szájú embernek szép az 

élete. Imádkozzunk így: ,,Uram, fogd be a számat! 

Taníts meg nem imádkozni! Taníts helyesen élni 

helyette!” Ne járjunk úgy, hogy életünk bűzlik, de a 

szánkból virágok nőnek ki, mert így leszünk a hitetlen 

emberek számára hiteltelen emberek. 

Csak kitárt szívvel, van értelme az imádságnak? 

Egyébként állandóan a közhely és a hazugság között 

táncolok. Az imádság bűne minden felesleges szó, amit 

Isten előtt kimondok. 

Andrew Murray szerint nem az az imádság, amit szóval 

vagy gondolatban elmondok. Hanem szívem állapota, 

vágyaim és cselekedeteim. 

Ha föl lehetne venni egy magnóra a gondolatoknak azt 

a zsibongását, ami reggeltől estig eltölt - az lenne az 

igazi ima. ,,Hmm, már nyolc óra van... föl kellene 

kelni... Jaj, Istenem... Kávét igyak vagy kakaót? Bérletet 

kéne venni, már napok óta lejárt ... A csodába, már 

megint leszakadt egy gombom! Na, hol is tartottam a 

Bibliában? Ááá, egykirályok... Illés... na előtte 

kimegyek a vécére...” Ugye, valahogy így kezdődne? 

Nem úgy, hogy mint daloló kakukkmadár, kipattanok az 

ágyból, aztán térdre, és hálazsoltárt zengni! 

És Isten ezt az imádságot hallja. És ha ehhez képest a 

,,hivatalosan” mondott ima másként hangzik, akkor az 

utóbbit elkönyveli a ,,már megint át akar verni a betyár, 

de csak saját magát csapja be” számlára. 

Simone Weil azt mondja, ne imádkozz. Határozd el 

keményen, hogy te bizony nem fogsz imádkozni. Nem 

ám, egy szót sem. Csak élsz csendben Isten előtt. Őrá 

figyelsz és teszed a dolgodat. De nem mukkansz meg. 

Egy ideig bírod, aztán már nagyon nehéz lesz. Nem baj, 

tarts ki, ne imádkozz. Ne imádkozz egészen addig, 

amikor már nem bírod ki, hogy ne imádkozz. Amikor 

ugyanannyira szükséges és követelőző a vágy benned, 

hogy imádkoznod kell, mint hogy lélegezned kell. És 

akkor imádkozz. 

Próbáld meg visszatartani a lélegzetedet. Meddig 

sikerül? Milyen érzés? 

Próbáld meg visszatartani az imádságot. Ha nem tör ki 

belőled a visszafojtott ima hatalmas erővel, zihálva, 

mint ahogy a levegőt beszívod hosszú lélegzet-

visszatartás után, akkor nem ér semmit az imád.  

Adja Isten, hogy ne a halál ajtaja előtt jussak el ide, 

hanem még felnőttkoromban. Az Istennel való állandó 

párbeszédhez. Aminek semmi köze a templomban 

elmondott (felmondott) imádságokhoz.  

A lényeg: sosem bújni el Isten elől, még az imádságba 

sem. 

Az a gondolat, amit Isten lát, mind imádság. Isten 

fényében akarom végiggondolni gondolataimat. És a 

számat keményen összeszorítom, és hallgatok, és nem 

imádkozom egészen addig, amíg ki nem buggyan rajta 

az imádság, ahogy visszatartott lélegzet után a hatalmas 

sóhajjal felszabadító erővel beszívott levegő. 

Hogy ne essem az imádság bűnébe.” 
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Lélegezz bennem, Szentlélek... (Szent Ágoston) 

Lélegezz bennem, Szentlélek, 

hogy arról gondolkodjam, ami szent. 

Irányíts engem, Szentlélek, 

hogy azt cselekedjem, ami szent. 

Vezess engem, Szentlélek, 

hogy azt szeressem, ami szent. 

Erősíts meg engem, Szentlélek, 

hogy megóvjam, ami szent, 

és óvj meg engem, Szentlélek, 

hogy sose veszítsem el, ami szent. 
Törökbálint 2019. június 

 

 

 

BÓTA TIBOR 

A „MESÉLŐ ÉVA NÉNI” 

(EMLÉKEZÉS BARTHA 

ÉVÁRA) 

 

Péch Lilla (Lilkó) 1984-be 

bekövetkező hazatávozását 

követően kerültünk a Barna vezette 

közös táplálkozó közösségbe 

Évával. 

Már fiatal kora óta emberekkel 

foglalkozott. Matematika-fizika 

tanárként évtizedekig oktatta 

tanítványait. Azt vallotta, hogy ha a 

tanárt szeretik a diákok, sokkal több 

ismeretet át lehet adni.  

Nagyon szerethették egykori 

diákjai, mert egész idős korában is 

rendszeresen hívták, ill. vitték el 

osztálytalálkozóra. Ezekre mindig 

meglepetésekkel készült. 

A több évtizedes oktatói tapasztalatai később jelentős 

segítséget nyújtottak számára a közösségi munka, ill. a 

személyes beszélgetések során. Nyugdíjasként a 

gyerekvigyázásra soha nem tudott nemet mondani. Jól 

tudott a gyerekek nyelvén beszélni. 

Nagyon nehéz szavakat találni arról a természetes 

egyszerűségről, ami egész lényét jellemezte. Minden 

megnyilvánulása a mesékben lévő jótündérekre 

emlékeztet. Ő, ha megszólalt, nem elmondott valamit, 

hanem elmesélt. 

Így maradt meg gyermekeink számára is a „mesélő Éva 

néni” emlékképe. A meséket mindig saját maga 

rögtönözte, és gyermekeink, figyelemmel és nagy 

érdeklődéssel hallgatták Őt. 

A Bokor mellett élete másik nagy szolgálati területén 

(Hit és Fény, Bárka) az értelmi fogyatékosok is minden 

alkalommal, mikor megjelent „szét akarták szedni”, így 

fejezve ki határtalan örömüket és ragaszkodásukat 

irányában. Nyári táboraiknak nemcsak résztvevője, 

hanem tevékeny szervezője is volt, amíg ezt kora és 

egészségi állapota megengedte. 

Szelídsége példaértékű volt, és számára magától 

értetődő. Mindig mosolygott, pedig (édesanyja korai 

elvesztése után) gyermekkorától nagyon félszeg, 

aggodalmakkal teli belső világot hordozott. Kitartó, 

becsülettel megküzdött belső harca, és Isten iránti 

gyermeki bizalma tette lehetővé, hogy aggodalmainak a 

legkisebb nyoma sem volt látható. 

Az adás éltette, és alakította olyanná, amilyen lett. 

Mivel örömmel adott, mindig derűs volt az arca. Az 

adás határozta meg egész életét. Rengeteget kaptunk 

tőle szellemileg is. Nagyon jól – a sorok között olvasva 

- ismerte és alkalmazta az Ószövetséget. Különösen 

szerette a Zsoltárokat. Ezekről úgy 

beszélt, hogy szinte 

megelevenedtek szavai. 

Az általa tartott lelkigyakorlatok 

résztvevői, és lelki vezetettjei 

mindig hálás szívvel beszéltek 

Róla, és arról, hogy milyen 

együttérzéssel fordult mindenkihez. 

Mély átéléssel tudott vigasztalni 

másokat. 

Önmagát nem kímélő szeretettel 

ápolta a közösségeiben és 

családjában lévő időseket. 

Mindenkihez volt egy jó szava. 

Közösségünkben évente volt 

őrangyal-húzás. Az őrangyal abban 

az évben fokozottabban figyelt arra, 

akit húzott. Ő nem volt képes 

betartani ezt, mert szíve bősége 

nem engedte. Majdnem minden 

közösségi találkozóra mindenkinek készített egy kis 

meglepetést, a maga által készített képeslapon egy-egy 

nagyszerű idézettel. 

Tudatosan készült az öregségre. Könyveitől és földi 

értékeitől igyekezett meg”szabadulni”, mondván így 

még életében örömet tud azokkal másnak szerezni. 

Nagy veszteségnek éljük meg távozását, de hisszük, 

hogy Égi-otthonából még jobban képes testvéreit 

szolgálni. 

Emlékedet szívünkben őrizzük: 

 

 

 


