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Kedves Testvérek!

A felolvasott igeszakaszban Pál apostol 
a gyülekezeti élet egyik, sőt talán leg-
fontosabb alapfeltételét említi: elviselni 
egymást szeretetben. Természetesen, 
amikor a levél íródott, még csak for-
málódott az egyház, egyházszervezetről 
még nem is beszélhetünk, főleg nem a 
mai értelemben, azonban mégis talá-
lunk olyan közös vonásokat, melyeket 
sem akkor, sem ma nem nélkülözhet a 

keresztyén gyülekezet. Érdekes, hogy 
már akkor mennyi ellentét feszítette 
a gyülekezeteket, holott még szó sem 
volt, nem is lehetett semmiféle hatalom-
ról, semmilyen birtoklási vágyról. Sőt 
éppen ellenkezőleg, üldözés, a többség 
részéről való kirekesztés és megvetés 
volt az osztályrésze Krisztus követői-
nek. Először a zsidóság részéről, majd 
amikor a rómaiak számára világos lett, 
hogy ez nem egy zsidó szekta, hanem 
egy másik vallás, egy új hit, akkor már 
egyre inkább a rómaiak részéről is meg-
jelent az üldözés. Az, hogy zsidó szekta 
lett volna a keresztyénség, azért jelentett 
volna mentességet az üldözés alól, mert 
a zsidók mentességet kaptak a császár-
kultuszban való részvétel alól, a biroda-

lom békéjének megóvása érdekében a 
rómaiak nem feszegették a kérdést.
Hogy az apostol által megkövetelt fel-
tételek teljesüljenek, nagyon érdekes 
sorrend bontakozik ki előttünk. És ez a 
sorrend ma nem feltétlen népszerű. El-
fogadni a másikat, a másik véleményét, 
megérteni, hogy mit miért tett, sokszor 
sokkal fáradságosabb, mint egy-két ke-
resetlen szóval elintézni. Pedig a mai Ige 
éppen ezen az alapon követel meg tő-
lünk valamit. A másik elviselését. Nem 

népszerű gondolat ez, főleg ma, amikor 
az individuum van abszolút előtérben, 
és a másik emberrel való törődés nem 
általános. Nekünk keresztyéneknek ép-
pen ezért ezt a fajta gondolkodásmódot 
képviselni kell, nem csak gyakorolni, 
hanem mutatni, mondhatni propagálni. 
Fel kell tudni mutatni, hogy mitől több 
és más a Krisztus egyháza, mint a világ, 
vagy mint egy világi szervezet.
Amikor a mai szolgálatra készültem és 
először gondolkodtam el az igén, egy 
másik történet jutott eszembe: A Dániel 
2,31-35-ben olvashatunk egy nagy szo-
borról, mely különböző anyagokból állt, 
de anélkül, hogy azt valami komolyab-
ban összetartotta volna. Nos ezt a hatal-
mas szobrot egy nagy kő könnyen össze 

...teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel.
Ef 4,2



tudta zúzni. Ez az álombeli szobor ki-
rályságokat jelképezett, melyek között 
semmi összetartó erő nem volt. Embe-
rekből álltak, akárcsak az egyház. Ak-
kor – merül fel a jogos kérdés – hogyan 
létezik az, hogy az egyház még ma is áll, 
és nem tűnt el, mint a Dániel könyvében 
említett birodalmak? Mitől több, mitől 
más ez a közösség? Nem emberi dolog-
tól, hanem éppen attól a szeretettől, ami 
egy szuperragasztóként összefogja az 
anyaszentegyházat. Nem csak az elvise-
léshez lehet ebből erőt meríteni, hanem 
sokkal inkább ahhoz is, hogy az egyház 
egy szeretetközösséggé formálódjon. És 
itt válik el végérvényesen egy emberi 
szervezettől. Ha egy kicsit leporoljuk 
történelmi ismereteinket, akkor nem ne-
héz felismerni, hány és hány szervezet, 
erő kiáltotta ki magát eddig örökérvé-
nyűnek, mindenhatónak. És mindegyik 
eltűnt a történelem süllyesztőjében. 
Egyedül az egyházszervezetről lehet 
elmondani, hogy örök, de csak azért, 
amit korábban már mondtam. Bármi-
lyen furcsa is, és talán a mai ige cáfo-
lata is kiolvasható lenne belőle, hogy a 
még a szeretet is kevés önmagában ah-
hoz hogy összetartson egy mozgalmat, 
és az tartós is legyen – erre jó példa a 
hippi mozgalom. A 60-70-es években 
virágzott, fennen hirdette a szeretetet. 
Jegyezzük meg persze, hogy a vietna-
mi háború poklára válaszul nem volt 
nehéz egy ilyen mozgalmat életre hív-
ni, de mégis a fénye, varázsa nemhogy 
kétezer, még húsz évig sem volt képes 
kitartani. Persze még ma is vannak, akik 
a mozgalom követőinek tartják magu-
kat, de el lehet mondani, hogy ez már 

csak egy marok fanatikus. Hol volt hát a 
probléma, min is bukott meg a talán első 
ránézésre szimpatikus kezdeményezés? 
Ott, hogy teljesen emberi volt, és nem 
volt benne semmi, ami e felé emelhet-
te volna. A bűnös ember pedig képtelen 
tökéleteset alkotni, mert arra csak Isten 
képes. A krisztusi tartalmat csak Isten 
képes továbbadni, teljessé tenni. És ha 
nem ez a szeretet alapja, akkor kevés 
marad és homályos. Ha nem ez a szere-
tet alfája, akkor emberi marad és bűnös. 
Még a jó is eltűnik, feloszlik, megsem-
misül. Csak Isten képes tehát azt a sze-
retetet megadni, amellyel az igében elő-
írt kívánalmaknak meg tudunk felelni. 
Ezért azonban imádkozni kell, sokat és 
kitartóan. Könyörögni kell, hogy Isten 
adja meg nekünk akkor is, amikor talán 
szívünk mást diktálna, amikor indulatos 
szóra nyílna ajkunk, vagy nem azzal az 
indulattal szólnánk vagy cselekednénk, 
amit Isten követel tőlünk.
Van még egy közösségi vetülete is az 
Igének, ami talán elsőre nem is világos 
és mondhatni újabb keletű. Nevezete-
sen, hogy a gyülekezeteknek is ilyen 
lelkülettel kell egymás iránt viseltetni. 
A múltkori igehirdetésemben az adako-
zásról szóltam: számon tartani egymást, 
imádkozni egymásért még ha nem is is-
merjük egymást, akkor is könyörögni a 
másik gyülekezetért, közösségért, vagy 
ha szükséges, segíteni terheik hordozá-
sában. Ebben is meg kell nyilvánulnia 
az egymás szeretetben történő elviselé-
sének. Kérjünk ehhez is erőt és bátorí-
tást a mindenség Urától. 

Ámen!
(Elhangzott 2010.augusztus 15-én.) 
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Programajánló

– Szeptember 19-ig még 
megtekinthető a CAFFART 
Képzőművészeti Egyesület 
kiállítása a PMKK-ban, mely-
nek alapítótagjai Magyarországról és 
Erdélyből származnak, s céljuk a kortárs 
képzőművészet népszerűsítése. A kiállí-
táson festmények, grafikák és fotók vár-
ják a látogatókat. 
– A következő napokban több ízben is 
koncertet ad  Prágában a magyarorszá-
gi Koffein Quintett. A fúvósötös (Dér 
Enikő – fuvola, Kozár Melinda – oboa, 
Tóth Zsolt – klarinét, Beleznai Anna – 
fagott, Szendrey Dániel – vadászkürt) 
valamennyi tagja a budapesti Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem hallgató-
ja, Vajda József növendéke. A koncerten 
Maros R., J.S.Bach, Hidas F., Farkas 
F., G.Onslow, A. Barthe, H.Tomasi, 
M.Ravel és Ágay O. művei hangoznak 
fel. A koncertek időpontja és további in-
formáció a www.hunginst.cz honlapon. 

Witz

Férj a feleségnek:
– Drágám! Hol van a 
tea?
– Jaj, ti férfiak soha semmit nem talál-
tok! A tea a gyógyszeres fiókban van, a 
kakaós dobozban, amire az van ráírva, 
hogy só!
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Istentisztelet: 
Vasárnap 17.00 órától (nyári időszámí-
tás alatt). (Prága 1, Klimentská 18, 3. 
emeleti gyülekezetei terem.) 
Az istentisztelet idejére gyermekmeg-
őrzést vállalunk (ugyanebben az épü-
letben). Az igény bejelentése szombat 
estig a  +420-723-960913 telefonszá-
mon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer; a követke-
ző bibliaóra időpontja egyelőre ismeret-
len, kérjük kísérjék figyelemmel a hir-
detéseket. 
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
lelkipásztornál lehet. 
A lelkipásztor elérhetőségei: Éles 
György, cím: Třeboradická 45, Prága 8 
– Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: szerdánként 18.30-
tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebb-
ség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)

Pilzen, Teplice – a következő istentisz-
telet helyszíne és időpontja egyelőre is-
meretlen. 
Brünn – a következő istentiszteletet 
időpontja egyelőre ismeretlen. Kérjük 
kísérjék figyelemmel a hirdetéseket.  

Egyéb információ:  www.reformata.cz


