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Kedves Testvéreim!

A hívő ember a nap folyamán többször 
imádkozik. Imádsággal indul a nap, 
imádkozunk evés előtt és evés után, és 
imádsággal zárul is a nap. De például 
amikor éhesen, nagy gyorsasággal meg-
szokásból elmondjuk az asztali imát, 
evés közben nem fordul elő, hogy meg-
kérdőjelezzük saját magunkat, hogy va-
jon imádkoztunk-e? Ha úgy mondjuk el 
az imát, mintha a kötelező házi feladatot 

oldanánk meg, kinek szól akkor az az 
ima? Vagy megígérjük valakinek, hogy 
imádkozunk érte, mert kifejezetten erre 
kért bennünket, de elfelejtjük, vagy nem 
szívből mondjuk az imát. Van olyan is, 
hogy a mondat közepén elfelejtjük, mit 
is akartunk mondani, pedig fontos volt, 
vagy különösen este, fáradtan bele is al-
szunk az imádságba. Esetleg csak arra 
koncentrálunk, hogy mit akarunk Is-
tentől megkapni, és akkor születnek az 
olyan imák, amilyen egy valóban meg-

történt esetben: „Te tudod, hogy ki va-
gyok, azt is tudod, mit akarok. Ámen” 
Miről szól az ima? Mi a célja? Miért 
imádkozik a keresztyén ember?
Az imádságban hatalmas erő van. A 
Kolossébeli gyülekezet tagjai különö-
sen is tudhatták és érezhették ezt. Abban 
az időben, abban a történelmi helyzet-
ben ugyanis jóval kevesebb támasza 
volt az egyháznak a földön. Éppen ezért 
elsősorban Isten égi világában keresett 
biztonságot, elrejtőzést és erőt. Istenen 

kívül más támaszban nem bízhattak és 
ők a hitből fakadó imádságukban rábíz-
ták saját magukat, a gyülekezetüket és 
a fiatal Egyházat a Legbiztosabbra, az 
Urukra. Megérezték azt a kegyelemet, 
hogy Istennek mindent elmondhatunk 
úgy, ahogyan még a hozzánk legköze-
lebb álló embernek sem mondhatjuk el. 
Az imádság ugyanis a hívő ember bizal-
mas beszélgetése a mennyei Atyával. 
Benne Isten és az ember közvetlenül 
találkozik, az ember leborul Isten előtt 

Az imádkozásban legyetek kitartóak, és 
legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. 
Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten 
nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szól-
hassuk a Krisztus titkát, amely miatt most 
fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem.
        Kol 4,2-4
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és kezébe teszi életét. Az imában sza-
badságunk van Teremtőnket és Megvál-
tónkat nevén szólítani, megszólítani, és 
mindent Elé vinni. Ha azonban ez a kö-
zösség, ez a kapcsolat nincs meg, akkor 
az ima hiábavaló. Azért olyan fontos az 
imádság, mert minden belőle, ebből az 
Isten és ember közötti élő közösségből 
fakad. 
Testvérem, Te is elmondhatsz mindent 
Istennek. Mindent kérhetsz Istentől. És 
tudhatod jól, hogy minden elhatározás, 
minden jó terv, minden erő, minden ál-
dás és kegyelem az imádságból fakad 
fel. Ezért mondja azt az Ige, hogy ne 
szűnjetek meg hálát adni.
Azonban nem csak Istennel köti össze az 
imádság az embereket, hanem egymás-
sal is. Pál apostol is azt kéri a Kolossé 
gyülekezet tagjaitól, hogy imádkozza-
nak érte, imádkozzanak a gyülekeze-
ti tagok azokért, akik az evangélium 
ügyét hordozzák. Nem kifejezetten a 
személyekért, hanem azért, hogy „Isten 
nyissa meg előttünk az Ige ajtaját, hogy 
szólhassuk a Krisztus titkát, amely mi-
att most fogoly is vagyok.” (3.v.).  Azért 
kell imádkoznom nekem is és nektek is 
értem, hogy mindig tudjam, hogy mi az, 
amit mondanom kell. Hogy amit elmon-
dok, az az Isten szava, az Isten üzenete 
legyen. Hogy azt tudjam hirdetni, amire 
a hallgatóknak ott és akkor szükségük 
van. És hogy Krisztus titkából mit kell 
egy adott helyzetben elmondani, ezt Is-
ten világíthatja meg.  
Ez a szeretetből, az Isten, az evangélium 
és felebarát iránti szeretetből elmondott 
ima az, ami összekapcsolta az embere-
ket akkor is, és összekapcsolja őket ma 

is. Ez az a titok, amiről másutt Pál azt 
mondja, hogy „hitből hitbe” (Rm 1,17). 
Így találkozik a hívő szív a hívő szívvel, 
imádság az imádsággal, szándék a szán-
dékkal, öröm az örömmel, kegyelem a 
kegyelemmel, hálaadás a hálaadással. 
Hogy ez hogyan működik, hadd mond-
jak el erről egy történetet. 
Az egyik kolostor szerzetesei, akik arról 
voltak híresek, hogy rengeteget imád-
koznak, meglátogattak egyszer egy 
bölcs papot. Az megkérdezte tőlük, hogy 
milyen manuális munkát végeznek? „A 
manuális munkához hozzá sem nyúlunk 
– válaszolták a szerzetesek –, hanem 
ahogy Pál apostol mondja, szüntelenül 
imádkozunk” (1Thessz 5,17). És esztek? 
– kérdezte a pap. Igen, eszünk – hang-
zott a válasz. És amíg esztek, ki imádko-
zik értetek? A pap tovább kérdezett: És 
aludni szoktatok? Igen, aludni is szok-
tunk – mondták a szerzetesek. És amíg 
alusztok, ki imádkozik értetek? A szerze-
tesek nem tudtak felelni ezekre a kérdé-
sekre. Erre a pap azt mondta: Bocsássa-
tok meg nekem, de úgy látom, hogy nem 
azt teszitek, amit mondotok magatokról. 
Megmutatom nektek, hogy hogyan vég-
zem én a munkámat, és közben szünte-
lenül imádkozom. Leülök, hogy Isten-
nek beszélgessek, közben beáztatom a 
nádat, és ahogy a szálat sodrom, azt 
mondom: ’Istenem, könyörülj rajtam, és 
végtelen kegyelmedből és irgalmadból 
őrizz meg engem a bűntől.’ Lehet-e ezt 
imádságnak, imádkozásnak tekinteni? 
Igen, lehet. – mondták a szerzetesek. Ha 
egész nap dolgozom és imádkozom, ti-
zenhárom garast keresek. Ebből kettőt 
az ajtó mögé teszek, a többiből pedig 



ennivalót veszek. Az, aki elveszi a két 
garast az ajtó mögül, imádkozik értem, 
amíg eszem vagy alszom, és így teljesít-
hetem Isten parancsát, hogy szüntelenül 
imádkozzak. 
Testvéreim! Isten számunkra is ugyan-
azt a biztonságot és az imádság közös-
sége általi vezetést kínálja, mint annak-
idején az ősgyülekezetek számára. Az 
imádságban rejlő erőt és lehetőséget, 
hogy Isten gyermekei így beszélgesse-
nek a mennyei Atyával, mi mai emberek 
is felfedezhetjük. Ehhez elég, ha elfo-
gadjuk az Ő szeretetét, amit a Fiában, 
Jézus Krisztusban kínál nekünk. Ezáltal 
a szeretet által Isten beszédpartnereivé 
váltunk. Megtapasztalhatjuk, hogy mi-
lyen az, amikor a Mindenható Isten irá-
nyítja a lépteinket, megtapasztalhatjuk, 
hogy ha valamit hittel kérünk Tőle, ha 
valamit Isten szerint kérünk, akkor cso-
dákat láttat velünk. Hogy élet pezsdül, 
hogy lehetetlen, hogy valaki ne irányí-
taná az események menetét, mert min-
denütt áldás fakad. Ezt jelenti az, hogy 
Istenben Atyánk lett, akivel bizalmasan 
beszélhetünk, rábízhatjuk az örömein-
ket, a félelmeinket, a bánatunkat, Elé 
vihetjük a gátlásainkat, a bizonytalansá-
gainkat, és egészen konkrét dolgokban 
kérhetjük a segítségét. És ha az Istennel 
való beszélgetésünk rendben van, akkor 
az emberekkel való beszélgetésünk is 
rendben lesz. Isten és a felebarát szere-
tete az imádságban is összetartozik. Így 
van ez a mi Urunktól, Jézus Krisztustól 
tanult imádságban, a Mi Atyánkban is. 
Először Istenről és az Ő ügyéről szól 
az ima: szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a 

te akaratod, de aztán szorosan követik 
a minket és felebarátainkat érintő ké-
rések: bocsásd meg a mi vétkeinket, ne 
vígy minket a kísértésbe, szabadíts meg 
a gonosztól. Jézus azonban nemcsak 
hogy imádkozni tanította meg az Övéit, 
hanem közben is jár értünk az Atyánál, 
és pünkösdkor elküldte a Szentlelket, 
Aki itt a földön szól bennünk. Így köt 
bennünket össze Magával és egymással 
az Úr az imádságban, így érhet célba ál-
talunk Isten maga, ha tudakoljuk az Ő 
akaratát, és általa áldás leszünk minden 
körülmények között.
    

Ámen!
(Elhangzott 2009. május 17-én)
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Gyülekezeti
Alkalmak
Istentiszteletek: 
Vasárnaponként 17.00-tól (a nyári idő-
szakban) a gyülekezet Klimentská utcai 
gyülekezeti termében (Klimentská 18, 
Prága 1) vagy az „U Klimenta” temp-
lomban. Istentisztelet alatti gyermek-
megőrzés/vasárnapi iskola az 1. eme-
leti klubhelyiségben. A gyerekeket az 
istentiszteleti alkalom előtt egy nappal 
be kell jelenteni a 723/960913-as tele-
fonszámon.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően, 
kb. 18.00-tól (a nyári időszakban). 
Énekkari próbák: Szerda esténként 
18.00-tól, a Teológia (Černá 9, Prága 1) 
kápolnájában,  vagy egyéb megegyezés 
szerinti helyen.          (korus@refnet.cz)

gyülekezetünk életéből
– A május 22-i debrece-
ni alkalmon a gyüleke-
zetünket a Mille Do(re)
mi, a gyülekezet kórusa 
fogja képviselni. Le-
gyen áldás szolgálatukon 

és adja Isten, hogy a szolgálaton kívül 
ez az alkalom a kórus megerősödését is 
szolgálja. Fontos megemlíteni, hogy a 
Mille Do(re)mi tagjai között katolikus 
hitvallásúak is vannak.
– Gyülekezetünk kórusa ötletgyűjtő 
szalonnasütést szervez a következő he-

tek valamelyikén. A Mille Do(re)mi-nek  
új tervei vannak, szeretne olyan re-
pertoárt összeállítani, amellyel nyitot-
tabbá válhat a prágai magyarság felé és 
növekedhet úgy létszámban mint minő-
ségben – ehhez minden segítséget, tip-
pet, ötletet, támogatást, felelőségteljes 
hozzáállást szívesen fogad! Érdeklődni, 
tippeket adni a korus@refnet.cz címen 
lehet.

BaBaBaBaBaBaHír

Örömmel tudatjuk 
minden gyülekezeti 
taggal, hogy május 
21-én megszületett 
a Majláth házaspár 
(Marián & Denisza) elsőszülött gyer-
meke, Júlia. Isten áldja meg gazdagon 
a kislány és szülei életét!

Programajánló

– A PMKK klubjában és nagyterme elő-
terében  2009. május 20-tól tekinthe-
tő meg Váczi Kristóf és Váczi Dániel 
NÉGYZET c. fotókiallítása.
– Az Iglice Egylet és a Prágai Magyar 
Kulturális Központ szeretettel meghív-
ja Önt és kedves családját 2009. júni-
us 2-án, kedden 17 órai kezdettel a 
Tintaló társulás „Zsiga föstő fest” 
című bábelőadásra. Helyszín: a PMKK 
nagyterme.


