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Kedves Testvéreim!

Kicsit furcsa a szövegkörnyezet: az 
egész rész a szeretetről szól, azonban ez 
a vers az ítéletnapról ír. Ha a formális 
logika alapján gondolkodunk, akkor ez 
a két dolog, mármint a szeretet és az íté-
let kizárja egymást. Különösen kizárja 
egymást, ha arra gondolunk, hogy mi-
lyen szigorú követelményeket támaszt 

az Ige a keresztyénekkel szemben. Ha 
a Törvény valódi hiteles értelmezését 
vesszük, ami pedig nem más, mint a 
hegyi beszéd, akkor azt találjuk, hogy 
nincs az az ember, aki megfelel a Tör-
vény lényegi értelmezésének. Hiszen ki 
az, aki még nem gondolt gonosz módon 
felebarátjára? És máris ölt a Törvény 
szerint. Ha ez így van, akkor senki nem 
várhatja nyugodtan az ítélet napját. Fő-
leg nem, ha arra is gondolunk, hogy 
az ítélet napja ószövetségi megfelelő-
je az Úr napja (jóm Jahve). János egy 
olyan környezetben írta a levelét, ahol 
nagyon jól tudták, hogy mi ez. Izrael 
ekkor abban a hiszemben élt, hogy ez 
Izrael ellenségeinek elpusztítását, Izrael 
felmagasztalását jelentette volna. Azon-
ban más lett az eredmény, hiszen en-
nek a napnak az eredménye a büntetés, 

a fogság lett. Nem szabad elfelejteni, 
hogy Isten ebben az esetben nem csak 
a szívbe írt törvényt kérhette számon, 
de a kőbe vésett törvényt is. Újszövet-
ségi értelemben is erről van szó: ránk, 
keresztyénekre is nagyobb felelősséget 
jelent az Istennel kötött szövetség, a ke-
resztség, és az, hogy megtértünk. 
A fejezet többi része azonban a szere-
tetről szól. Hogy is függ össze az ítélet 

és a szeretet egymással? Nem másként, 
minthogy Isten az Ő Egyszülött Fiát 
adta, hogy mi ezt az ítéletnapot mégis 
reménykedve várjuk, mert Isten any-
nyira szerette a világot (Jn 3:16). Isten 
igazsága nem egy szemet hunyok felette 
igazság, hanem egy szereteten alapuló, 
mégis kiegyenlítő, tehát a törvényt be-
tölteni kívánó igazság. Így már megvan 
mégis az összefüggés. Azonban fel-
tételt is szab az Ige: egymás felé is ki 
kell mutatni a szeretetet. Ez pedig egy 
sokkal nehezebb követelmény: esetleg 
egy olyan embert kell szeretnem, aki-
vel konfliktusom volt, olyan embert kell 
szeretnem, akit esetleg alig ismerek. Ez 
a nagy kérdés. Isten persze ehhez erőt is 
ad, és ezért szabad, és kell imádkozni. 
Sokszor nehéz, sokszor kemény az útja 
ennek. Sőt szabad alkalmazni az értel-

Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is.
1Jn 5,17



mezést, a párhuzamot: Jakab levele sze-
rint a hit cselekedetek nélkül halott, de 
akkor azt is meg lehet kockáztatni, hogy 
a szeretet cselekedetek nélkül halott. Ha 
pedig így nézem, akkor sokkal összetet-
tebb a kérdés. Teszek-e valamit a test-
véremért, akár csak gondolok-e rá, vagy 
Isten elé viszem-e legalább az ő terheit 
is? Ezeket a kérdéseket saját magamnak 
kell feltenni, és megkeresni rájuk a vá-
laszt. Mert ettől függ legvégső soron, 
hogy hogyan fogom várni az ítélet nap-
ját. Számomra a jóm Jahve az üdvösség 
napja lesz, vagy a rettegés napja? Sze-
mélyes kérdés, melyre nekem kell meg-
keresni a választ. 
Itt állunk ez alatt a szép kopjafa alatt. 
Ez a szép magyar hagyomány első sor-
ban Kelet-Magyarországra jellemző, és 
értékes része örökségünknek. De nekem 
egy másik történetem is van a kopjafával 

kapcsolatban, mely mindig eszembe jut, 
ha szóba kerül, vagy látok egyet, melyet 
most engedjétek meg, hogy megosz-
szak veletek: volt Telkibányán egy lel-
kipásztor. Nagyon szerette volna, ha a 
faluban ismét kopjafákat állítottak vol-
na a mindenütt látható sírkövek helyett. 
Senki nem hallgatott rá. Egyszer azon-
ban bekövetkezett a tragédia: a lelkész 
fia motorkerékpár-baleset áldozata lett. 
A lelkész szeretett fia emlékére kopjafát 
állított. Ezután már elterjedt a temetke-
zés eme formája a faluban. Arra tanít 
engem ez a történet, hogy csak a hitele-
sen megélt hit lehet igaz bizonyságtétel. 
A szó ugyan szükséges és kell, de ehhez, 
akár ha a mai igét, akár ezt a történetet 
nézzük, tettet, tetteket, életet kell mellé 
tenni, mert akkor lesz hiteles.

Ámen!
(Elhangzott 2010. szeptember 12-én) 
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Gyülekezetünk életéből

Rendhagyó szabadtéri istentisztelet 
Řežben 

Gyülekezetünk 2010. szeptember 12-én  
szabadtéri istentiszteletet tartott Řežben, 
Palágyi István György presbiter testvé-
rünk otthonában. (Presbiter testvérünk 
ezzel a meghívásával szeretné újjáélesz-
teni azt a hagyományt, hogy gyülekeze-
tünk évente legalább egyszer szabad ég 
alatt tartja az istentiszteletet, lehetőséget 
adva ezzel arra, hogy az istentisztelet 
utáni gulyás- vagy grillparti alatt több 
időt töltsünk egymással.)   
Gyuri bácsi nem is választhatott volna 
jobb időpontot. Verőfényes napsütötte 

délutánra érkeztünk.
Rövid aklimatizálódás után meg is kez-
dődött az istentisztelet a házigazdák 
kertjének méltán büszke kopjafával éke-
sített részében. A mai nap alkalmával 
Éles György lelkipásztorunk János első 
levele 5.részének 7-21. terjedő igesza-
kaszát magyarázta. Az igehirdetés alatt 
meghallgattunk egy megható történetet 
arról is, hogyan tért vissza  a kopjafás 
temetkezés Telkibányára. A magyar 
himnusz eléneklése után levonultunk az 
udvarba, hogy Frenky szavaival élve a 
lelki felüdülés után következzen a testi. 
Gyuri bácsi és Janka néni nagyon finom  
bográcsgulyást készítettek, amit stíluso-
san kis bográcsokban tálaltak, szomjun-
kat pedig kiváló királyhelmeci borokkal 
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oltottuk, vagy aki nem alkoholizált, an-
nak Janka néni saját termésű ribizliből 
készített eko-bio szörpöt. Az estebéd 
alatt Ballassi Bálint megzenésített ver-
seit hallgattuk. 
Míg gyülekezetünk tagjai ámulva hall-
gatták Gyuri bácsi magyarázatát az urán 
ipari feldolgozásáról, Ferike és Danika 
folytatták az udvar és a kert felderítését. 
A délután folyamán nekünk fiataloknak 
alkalmunk volt Janka nénit is jobban 
megismerni. Arról faggattuk, hogyan is-
merkedett meg Gyuri bácsival, s mikor 
költöztek ebbe a hangulatos kis házba? 
S Janka néninek az első kérdést hallva 
felcsillant a szeme –, elnézést kért, hogy 
ehhez a témához akkor elugrik egy ci-
giért,  – s miután rágyújtott, elkezdett 
mesélni és mesélni. Krisztával nagy 
élvezettel hallgattuk. Később rátért a 
magyar-szlovák-cseh viszonyra is, s vic-
cesen megjegyezte, hogy a közeljövő-
ben kitüntetést vár, amiért felvilágosítja 
a környezetében élő cseheket a határon 
túlon, kisebbségben élő magyarokról, 
történelmükről. 
Még nagyon sokáig elhallgattuk vol-
na Janka néni élménybeszámolóját, de 
sajnos gyülekezetünk többi tagja  nem 
szerette volna lekésni a „majd a követ-
kező vonat” indulását így mi is elkö-
szöntünk.
Végezetül szeretnénk még egyszer meg-
köszönni Gyuri bácsinak és Janka néni-
nek a szíves vendéglátást, s remélem, 
hogy sikerül újjáéleszteni a szabadtéri 
istentiszteletek hagyományát, s legkö-
zelebb a gyülekezet nagyobb létszám-
ban képviselteti magát. 

– L.A. –



Gyülekezetünk 
életéből

– Gyülekezetünk az elmúlt 
héten rendhagyó szabadté-
ri istentiszteletet tartott, melyről rövid 
beszámolót lapunk 3. oldalán olvashat-
nak.
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Gyülekezeti
Alkalmak

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 istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontja október 10., a téma Pál apostol 
megtérése – az Apcsel. 9. része alapján. 
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

Berke Anna:

A fiamnak, akit mellesleg rosszul 
szerettem...

Fiam! Ha megöltem benned valamit, 
azt hittem, érted teszem.
Ha szerettelek: 
Féltem, rosszul teszem.
De ha szeretettel öltem volna meg 
benned a rosszat,
Lehet maradt volna valami, ami az 
Istenhez vonzhat.
Neked akartam adni a LEGet:
A legjobbat, legtöbbet, 
amit az ember tehet.
És mit adtam? Keveset. Szabályokat, 
rendet, erkölcsöt,
Templomosságot, mindent - 
De mégsem eleget.
Nem mondtam el neked a lényeget,
Azt, hogy: az Isten 
még mindig szeret.
Fiam... vétkeztem az ég ellen 
és teellened.


