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„Imádkozás közben arca elváltozott...”
 Lk 9,29

Kedves Testvérek!

A mai történet, hasonlóan a múlt hetihez, 
egy közismert igeszakasz részét képezi. 
Jézus a legkedvesebb tanítványaival el-
megy imádkozni. Érdekes, hogy ebben 
a körben egyszerre benne volt Péter és 
János apostol is. Két teljesen eltérő jel-
lemű ember, és mégis mindketten egy-
formán közel állnak Jézushoz. 
Az, hogy Jézus elmegy imádkozni, már 
önmagában is nagyon fontos gondo-
latot, üzenetet és figyelmeztetést hor-
doz: egyrészt, ha Jézusnak, mint Isten 
Egyszülött Fiának szüksége volt olyan 

időszakra, amikor elvonult imádkozni, 
akkor mennyire inkább nekünk is szük-
ségünk van olyan időszakokra, amikor 
csak az Istennek való szent közösségre 
koncentrálunk és kizárunk az életünk-
ből minden zavaró tényezőt, mindenna-
pi gondot, és csak az Istenre gondolunk. 
Pedig nagyon meg kellene becsülnünk 
a lehetőséget, hogy Atyánknak szólít-
hatjuk a mindenség Istenét. Pazarlóan, 
felelőtlenül bánunk ezzel a lehetőség-
gel. A mai ember talán ott téved a leg-
nagyobbat, amikor minden tevékenysé-
gétől próbál időt nyerni, időt elvonni. 
Ilyenkkor az Istennel való kapcsolat is 

erre a sorsra jut, vagyis próbáljuk ezt is 
redukálni, hogy másra, például a mun-
kára még több időnk jusson. Ez csúnya 
önbecsapás. Hiszen amit megspórolunk 
az időn, annak sokszorosát veszítjük el 
azon, hogy belső békénk elvesztésével a 
hatékonyságunk, a teljesítőképességünk 
csökken. Sokszor még ezt sem gondol-
juk végig.  
Amikor elkezdtem gondolkozni a mai 
igén, az első gondolatom magáról az 
imádságról, annak a formáló erejéről fo-
galmazódott meg. A mai ige szerint el-
változott Jézus arca, amikor imádkozott. 
Feltettem magamnak a kérdést: elválto-

zik-e a hívő ember arca, amikor imádko-
zik? Kétféle választ tudok erre adni: rö-
vid- és hosszútávra nézve. Rövidtávon, 
hogy magának az imádkozásnak az ide-
je alatt elváltozik-e az ember arca. Igen, 
ha komolyan veszi, akkor rákoncentrál, 
megéli az Istennel való közösséget, és 
ettől tényleg elváltozik. Elváltozhat az 
ember arca, ha megérzi, hogy imádko-
zás közben micsoda hatalom közelébe is 
kerül. Kivel is beszél imádság közben, 
hogy ezek bizony nem a levegőbe el-
mondott szavak, gondolatok, hanem az 
Élő Isten fülébe jutó szavak gondolatok. 
A másik válaszom, hosszútávra nézve: 
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arra is azt kell mondjam, igen, a rend-
szeres és hitben megélt imaélet megvál-
toztatja az ember vonásait, nyugodtabbá 
teszi, és ez is jót tesz az ember kinézet-
ének. Valahogy ahhoz tudnám hasonlí-
tani, mint amikor egy munkás ember le-
tesz egy nehéz terhet, amit sokáig kellett 
cipelnie. Amikor megszabadult terhétől, 
az arca kisimulttá válik, mert már nem 
nyomja vállát a nehéz zsák, könnyebb a 
járása, és ettől jobban érzi magát. Ehhez 
tudnám hasonlítani a kinézetre gyakorolt 
előnyös hatását a rendszeres imaéletnek. 
Lehet, hogy minden probléma nem fog 
tőle megoldódni, sőt biztos, hogy nem, 
de mégis ad egyfajta biztonságot, hogy 
tudja az ember, hogy minden gondját, 
baját odaviheti Isten elé, és letehet elé 
még olyan dolgokat is, melyeket nem 
merne senki mással megosztani. Ettől 
nem csoda, hogy elváltozik az ember 
arca, és nem csak az imádkozás időtar-
tamára, hanem sokkal hosszabb időre. 
Állandóvá válik a lelki béke, melyre 
valamennyien vágyunk, akár bevalljuk, 
akár nem. Ez a lelki béke pedig nem 
egyszerű vágy, de talán a legfőbb cél-
ja is az embernek, még akkor is, ha ezt 
nem valljuk be. 
De nem csak az ember arca változik el 
az imádságtól, hanem a lelke is. A lel-
ke, hiszen maga az imádkozás is lelki 
tevékenység. Változik az ember lelke 
az imádságtól, hiszen Istenhez szól, a 
lélek teremtőjéhez. És itt nem is csak 
az imádkozás közbeni változásokra, de 
sokkal inkább az imádkozás után fellé-
pő változásokra gondolok. Ez egy folya-
mat – amikor imádkozunk, Istennel nem 
csak beszélgetünk, de a lelkünket is táp-

láljuk. Így az ember lelke is változik.  
De nem csak az ember lelke, arckife-
jezése változik. Az élete is, ha van egy 
rendszeres imaélete. Hozzá kell tenni, 
hogy nem a mennyiség, de a minőség 
számít. A hitből jövő ima az, aminek 
igazán ereje van. Lehet imádkozni órá-
kig hit nélkül, semmi hatása nem lesz, 
de néhány hittel elmondott mondat 
sokkal erősebb. Érdekes, hogy Jézus 
ruházata is elváltozott. Ezzel mintegy 
szintén az kerül hangsúlyozásra, hogy 
az imádkozásnak van külső hatása, nem 
csak belső. Talán nem olyan fontos, de 
mégis hozzátartozik. 
És változhat a környezet is. Sokan úgy 
vélik, hogy a hit, és ezzel együtt az ima-
élet magánügy. Ebben van ugyan némi 
igazság, de csak részigazság. Részigaz-
ság, mert valóban belső elindulásra van 
szükség ahhoz, hogy az ember hittel 
imádkozzon. Ezt semmiféle törvénnyel, 
írott vagy íratlan szabállyal nem lehet 
elérni – ahogy a hit, úgy az imádság is 
belülről fakad. 
A mai világban az imádságot egy kicsit 
szeretjük félretenni, leértékelni, talán 
lenézni. Ha valaki azt mondja valamire, 
hogy ezért már csak imádkozni tud, ak-
kor azt hajlamosak vagyunk úgy érteni, 
hogy arról már lemondott. Pedig nem 
kellene. Éppen fordítva. Ha valamely 
nehézség tornyosul előttem, akkor ép-
pen, hogy az erőm megsokszorozásáért 
kell imádkozni. Elhinni, hogy az imád-
ságnak van ereje, és nem is kevés. Már 
ennek a tudatnak erőt kell adnia. Legyen 
ezért Istennek hála!        
         Ámen!

(Elhangzott 2012. november 25-én.) 
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A prágai magyar szülők társulása, az Ig-
lice Egylet 2012 szeptemberében volt tíz-
éves. Egy évtizede dolgozunk azon, hogy 
összetartsuk a Prágában és a környé-
kén élő magyar vagy félig magyar kis- és 
nagygyermekes családokat, és a magyar 
ajkú gyermekeknek megfelelő környe-
zetet teremtsünk a nyelv gyakorlásához 
és nyelvtudásuk csiszolásához. Munkánk 
szerteágazó: szervezünk színházi, zenei és 
bábelőadásokat, hétvégi és nyári táborokat, 
irányítjuk a bölcsődés-, az óvodás- és az 
iskoláskorú gyermekek állandó magyar 
nyelvű oktatását. 

Az Iglice Egylet évente pályázik a Prága Főpolgármesteri Hivatal valamint 
a Cseh Köztársaság Oktatási, Ifjúsági és Testnevelési Minisztériuma által 
meghirdetett, a kisebbségi oktatást támogató ösztöndíjra – alkalomadtán a 
Rákóczi illetve a Szülőföld Alapítványtól kérünk támogatást.

Az említett forrásokból nyert támogatás oroszlánrésze jelentős mennyisé-
gű saját befektetést igényel. A nagyjából 60% körüli önrészt nekünk kell 
előteremtenünk szerény tagdíjakból, tandíjakból, magánadományokból. 
Ahhoz, hogy programjainkat igényesebbé, vonzóbbá tudjuk tenni, meg 
kell szólítanunk azokat akik szívükön viselik a határon túli magyarság 
sorsát, jövőjét.

Ha tudja és akarja támogatni a prágai magyar gyermekek oktatását, 
magyarságtudatának megőrzést, kérjük, utaljon szándékának és lehe-
tőségeinek megfelelő összeget a következő számlaszámra:

IBAN: CZ4401000000510660480257, SWIFT: KOMBCZPP

Támogatását hálásan köszönjük!
       Serédi László
           az Iglice Egylet elnöke

Bővebb információért kattintson ide: www.iglice.org
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Úrvacsora: A következő úrvacsorai al-
kalom időpontja egyelőre ismeretlen.
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen.  
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
lelkésznél lehet.
Házi  IT, házi  úrvacsora, lelkigondozói 
beszélgetés: a gyülekezet lelkészével 
egyeztetendő. 
A lelkész elérhetőségei: Éles György, 
cím: Třeboradická 45, Prága 8 – 
Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: kedden 18.30-tól, 
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség 
irodája (Vocelova 3, Prága 2).
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet 
időpontja egyelőre ismeretlen. Cím: 
Radlická 8. („Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet 
helyszíne és időpontja egyelőre isme-
retlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– Elkészült és megvásárol-
ható a „Református énekek XI.” CD. 
A Művészetek Palotájában, idén június 
-án felvett hangversenyen a Mille Domi 
kórus is szolgált. Rendelések 2012. dec. 
15-ig: milledomi@reformata.cz.
– Megrendelhető a Kálvinista Szemle 
és a Református Újság. Az érdeklődők 
kérjük jelentkezzenek Dienes Kornéliá-
nál vagy a lelkésznél.
– A gyülekezeti adventi estre remény-
ség szerint advent 3. vasárnapján, de-
cember 16-án, 15.00-tól kerülhet sor a 
gyülekezeti teremben. Az ünnepi isten-
tiszteleten fellép a gyülekezet által is 
támogatott Mille Domi kórus. Kérjük 
tájékoztassa az alkalomról ismerőseit.

Vasárnapi
Iskola

December 2.:
(23.) A szökevény 
(Jónás könyve)
December 9.:
(24.) Mária (Lukács 1:26-38; 1:5-25; 
39-80)

A foglalkozások teljes anyaga megtalál-
ható a www.reformata.cz weboldal „Va-
sárnapi iskola” menüpont alatt.


