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Ekkor Péter  (miután  csodálatosan kiszabadult  a  börtönből)  elment  Mária  házához.  Itt  sokan egybegyűlve
imádkoztak. Amikor megzörgette a bejárati ajtót, odament egy Rodé nevű szolgálóleány, hogy megtudja: Ki
az? Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kapt, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy
Péter áll a kapu előtt. De azok ezt mondták: „Elment az eszed!” Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok
erre  így  szóltak:  „Az  ő  angyala  az!”  Péter  azonban  tovább  zörgetett.  Amikor  pedig  kaput  nyitottak,  és
meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki
az Úr a börtönből, és így szólt: „Mondjátok meg Jakabnak és a testvéreknek!” Azután kiment, és más helyre
távozott. (ApCsel 12:11-17)

Lehet, hogy többek között meg akarnak tanítani bennünket hittel imádkozni a mostani rendkívüli idők?
Péter  megszabadulásának  a  börtönből  ezt  a  címet  is  adhatnánk:  „A  megválaszolt  imádság  és  az  el  nem  hitt
imameghallgatás.”Az előzmény az, hogy Péter a hitéért börtönben volt, és az a veszély fenyegette, hogy a mártírhalált
halt  Jakab  sorsára  jut.  A  tanítványok  erre  buzgón  imádkozni  kezdtek  Péter  szabadulásáért.  Isten  meghallgatta
imádságukat: Péter a kapu előtt állt és zörgetett. Figyeljük meg, hogyan fogadták a tanítványok Isten válaszát:

- Először azt gondolták, hogy a hírvivő szolgálóleány csak tréfálkozik. 
- Később  az  épelméjűségét  kérdőjelezték  meg:  „Elment  az  eszed!” Hogyan  is  lehetne  itt  Péter,  hiszen  a

börtönben van, és egy római börtönből nem lehet csak úgy kiszabadulni. Ja, hogy éppen a szabadulásáért
imádkoztunk, az egészen más.

- Aztán  egy  kegyes  magyarázatot  találtak,  amelyet  semmivel  sem  volt  könnyebb  elhinni,  mint  Péter
kiszabadulásának tényét: „Biztosan az ő angyala az!” 

Azért nem merülhettek meg az imameghallgatás örömében, mert meg sem fordult a fejükben, hogy Isten megteheti,
amit kérnek.

Ifjúkorom gyülekezetében egyszer egy hosszú, rettenetes aszály közepén, külön istentiszteletre esőért imádkozni jött
össze a kis gyülekezet. Általános meglepetést és derűt keltett, hogy az egyik egyszerű hívő bácsi esernyővel érkezett.
Számára nem az aszály volt a fő információ, hanem az, hogy esőért imádkozunk. Valaki ott is így szólt: „Eső nincs, de
hangulat már van.” – A történet ugyanaz. Mintha ezt mondanánk: „Az is bolond, aki elhiszi, hogy amit kérünk az
imádságban, meglesz.” Úgy véljük, hogy az imádság egy kegyes szokás: templom, istentisztelet, egyháztagság: ima
nélkül nincs, így van kitalálva, tudjuk le, amikor rákerül a sor, és lépjünk tovább! Jó, ha hozzá nem tesszük egyik
kedvenc babonás mondatunkat a könyörtelen fátumról: „Úgy is minden úgy lesz, ahogyan a nagykönyvben meg van
írva, a sorsát senki el nem kerülheti.” Csak azt tudnám, honnan kerítették maguknak még templomos emberek is ezt a
pogány mondatot Jézus Krisztus szavai helyett:  „Kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik…”

Tőlem ezt kérdezi ez a történet: Te miért imádkozol ma? Egy rossz szokásod legyőzéséért? Béketűrőbb természetért?
A környezetedben egy kapcsolat gyógyulásáért? Gyülekezeted megújulásáért? Amikor áment mondtál, el ne felejts
ajtót nyitni az Isten válasza előtt – mint a szolgálólány a kiszabadult Péter előtt!

Növelje hitünket és bizonyosságunkat az ének bátorítása:

 "Imádkozzatok és buzgón kérjetek!"
Bűnös voltunkért, Uram, óh, ne vess meg!
Tiszta szívet és Szentlelket adj nékünk,
Hallgass meg, Fiad nevében, ha kérünk!

"Keressetek buzgón és megtaláltok!"
Téged keresünk, Uram, hogy bűn s átok
Erőt ne vegyen mi rajtunk,
Légy nekünk Égi útunk, igazságunk, életünk!

"Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!"
Elfáradtunk, Uram e világ zaján:
Óh, nyisd meg az égi béke szép honát.
Add, hogy zenghessünk örök Halleluját.


