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„Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg” 
Péld 5,22   

Kedves Testvérek!

Bűn és bűnhődés – az emberi élet alap-
vető kérdései közé tartozik. Ki a bűnös, 
és hogyan fog bűnhődni? Ennek a kettő-
nek elválaszthatatlannak kellene lennie 
egymástól. Persze, amikor az ember ezt 
a mondatot így meglátja, rögtön Dosz-
tojevszkij értékes műve jut az eszébe. 
Azonban, ha már itt tartunk, van ennek 
a műnek egy érdekessége, ami rávilágít 
mai igénk lényegére is. Az eredeti orosz 
címe Prestupljenije i nakazanije. Nem a 

bűnre általában használt szót használja a 
szerző, mert ez inkább valami olyasmit 
jelent, hogy átlépni valamit, s a bűnhő-
désre használt szó jelenthet választ is. 
A bibliai értelemben használt bűnnel is 
valami hasonló a helyzet, hiszen itt is 
arról van leginkább szó, hogy áthágjuk 
Isten rendelését. A kérdést bonyolítja, 
hogy a Hegyi beszéd óta tudjuk, hogy 
a bűn ott kezdődik, hogy gondolunk rá. 
Jézus ott már a folyamat kezdetét, va-
gyis a vágy megfogalmazódását nevezi 
bűnnek, a többi a téma szempontjából 
úgyszólván közömbös, vagyis, hogy az 
ember megtette-e azt a bizonyos csele-
kedetet, vagy csak szándékában állt. Ez 
Isten törvénye szemében közömbös. Ha 

a szándék megfogalmazódik, az a szán-
dék leggyakrabban előbb vagy utóbb 
cselekedet formájában testet is fog öl-
teni, még akkor is, ha az a megnyilvá-
nulási forma esetleg nem is esik a tör-
vény hatálya alá. Például: ne ölj. Jézus 
szerint ha gyilkos szándékkal gondolok 
valakire, azzal már meg is sértettem a 
törvényt. A legtöbb esetben természete-
sen nem lesz belőle gyilkosság, de egy 
gonosz odaszólás már annál gyakrabban 
lesz a termése az ilyen szándéknak. És 
ennek a következménye bizony sokszor 

éppen olyan halálos a lélekre, mint a 
testnek egy késszúrás. 
A bűn természetéhez hozzátartozik, 
hogy sokszor nem direktben támad az 
emberre. Ha a bibliai bűneset történetét 
vesszük, ott is ilyesmiről van szó. Ott a 
Sátán nem Isten szavát vonta kétségbe, 
hanem annak az érvényességét próbálta 
viszonylagossá tenni az ember szemé-
ben. Számomra a valóban gonosz nem is 
ez a történetben, hanem sokkal inkább, 
hogy a lelkiismeretet, melyet Isten mint-
egy belső törvénykönyvet ajándékozott 
az embernek, hogyan fordította az em-
ber ellen. Arra nem volt képes az ember, 
hogy bocsánatot kérjen Istentől, hanem 
kente a felelősséget. Ádám Évára, Éva 
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a kígyóra. De egyikük sem tette meg, 
hogy bűnbánattal leboruljon Isten előtt, 
még akkor sem, amikor érezték, hogy 
valami súlyosat követtek el. 
A büntetés kérdése már sokkal többrétű. 
Az ember hajlamos a büntetés kérdését 
a saját szája íze szerint kezelni, és meg-
mondani, hogy ki mit érdemel. Azonban 
Isten büntetése sokkal másabb, összetet-
tebb kérdés. A legnagyobb különbség az 
emberi büntetéshez képest, hogy elsőd-
leges célja nem a megtorlás. Még akkor 
sem, ha a büntetést elszenvedő esetleg 
úgy is érzi, hogy az, ami isteni büntetés 
formájában rászakad, az a világ vége. 
Az Isten által kiszabott büntetések cél-
ja elsődlegesen mindig a nevelés. Isten 
nem akarja, hogy az ember meg legyen 
kötözve, legkevésbé a saját vétkei által, 
hanem azt akarja, hogy szabad, teljesen 
szabad legyen az Ő Szent Lelke által. De 
visszatérve a büntetés kérdéséhez: sok-
szor már a bűn elkövetésében is megvan 
egyfajta büntetés, még akkor is, ha azt 
az ember nem ismeri fel. Mert aki a bűn 
útjára lép, azzal önkéntelenül is kiközö-
sítette magát a jobb, a tisztességesebb 
közösségből, illetve eldobta magától 
a lehetőséget, hogy példa legyen má-
sok számára. Ez már a bűn elkövetése 
előtt egyfajta büntetés, mert az a bizo-
nyos lelkiismeret megszólal és vádolja 
az embert. Ekkor az ember megpróbál 
magyarázatot keresni, ősszüleinkhez 
hasonlóan, de ezzel csak még mélyebb-
re löki magát a bűn mélységébe, mely-
ből még nehezebb lesz a kitörés. Így a 
bűn megkötözése hasonló az óriáskígyó 
öleléséhez. Mindig egy keveset szorít 
áldozatán, de ez épp elég ahhoz, hogy 

viszonylag rövid időn belül megfojtsa 
áldozatát. A bűn a legtöbbször nem öl 
ilyen gyorsan. Van ideje. Inkább minden 
egyes szorításnál először elhiteti áldo-
zatával, hogy a jelenlegi helyzete nem 
is olyan rossz és egészen elviselhető. 
Majd amikor ezt az áldozat elhitte, ak-
kor szorít még egyet, persze akkor sem 
túl nagyot, éppen akkorát, hogy az áldo-
zat kibírja. És ez a „játék” folytatódik az 
áldozat haláláig. Lehet hasonlítani ezt a 
kábítószerhez is. Ott is kis adaggal kez-
di az áldozat, esetleg csak valami gyen-
gébbel, majd eljut a halálos dózisig. 
Istenhez azonban lehet és kell fohász-
kodni, hogy vegye el rólunk ezt a terhet, 
azonban nekünk kell megtenni az első 
lépést: venni egy hatalmas nagy levegőt 
és elismerni bűnös voltunkat. Nem kevés 
erő kell hozzá, tudom, hiszen az ember 
mindent elismerne, csak ezt nem. De a 
bűn örvényéből csak akkor lehet feljön-
ni, ha ezt elismerem, és nem próbálom 
meg hárítani ennek a felelősségét. 
Ezt a fajta megkötözöttséget csak Isten 
képes feloldani és senki más, mert csak 
és kizárólag Ő képes elválasztani a bűnt 
a bűnöstől. Ezt azonban el kell hinni, és 
nem lehet ezt a lépést megspórolni, mert 
ez az első és egyben döntő lépés a bűn 
hatalmának megtöréséhez, mely ezt a 
megkötözöttséget okozza. Ha tudok ab-
ban hinni, hogy Isten ezt a megkötözött-
séget is képes megsemmisíteni, akkor 
megtettem az első lépést a szabadság 
felé. 
Kérjük ezt a szabadítást és szabadságot 
Istentől.

Ámen!
(Elhangzott 2012. június 24-én) 
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Nyári programajánló

élesztŐ – Országos Ifjúsági Találkozó
Helyszín, időpont: Kovácspatak, 2012. augusztus 1–5. 
Pár szóban: Újra adott lesz az alkalom, hogy együtt tölts velünk, 
de legfőképp Istennel 5 napot.
Idén is lesznek délelőttönként főelőadások, melyeket Schlingloff 
Sándor fog tartani Magyarországról. Ez éven is lesz imasátor, 
lesznek csobeszek, valamint a délután folyamán 3 szeminárium 
közül választhatsz, hogy melyik a számodra legszimpatikusabb; továbbá lesz lehe-
tőséged a medencében fürdeni, kihasználni a sportolási lehetőségeket, túrázni men-
ni, majd este újra Istenre figyelni az evangelizációk alkalmával, melyeket Salánki 
István (London) és Édes F. Tünde (Budapest) fog tartani.
Bővebb info: http://firesz.sk/eleszto/ 
Regisztráció: www.reg.firesz.sk

Konfi+ konferencia – ebben az esztendőben a 15-18 évesekkel foglalkozóknak!
Helyszín, időpont: Balatonszárszó, 2012. augusztus 21-24. 
Téma: Identitás
Főelőadó: Pécsi Rita
Pár szóban: A három főelőadás, az összesen 18 műhelyal-
kalom és 12 szeminárium igyekszik a fiatalok életének kér-
déseit minél szélesebb spektrumon felölelni, és lehetőséget 
biztosítunk, hogy saját élethelyzetedhez mérten olyan szemináriumot válassz, ahol 
a fejlődésnek legnagyobb szükségét érzed.
Bővebb info, jelentkezés: http://www.reformatus.hu/lap/ifi/konfiplusz/

Grund – Tudomány és hit? Buddha vagy Jézus? Esetleg 
mindkettő? Kik vagyunk?
Helyszín, időpont: Tahi, 2012.augusztus 29. - szeptember 2.
Pár szóban: Az a lényeg, hogy higgyünk valamiben, nem? Mit hiszünk? és főképp: miért? 
Szeretnénk megérteni a körülöttünk élőket, és saját hitünket releváns módon megosz-
tani velük.  Egy nagyon jó tábor egyetemisták részére a MEKDSZ szervezésében!  

Ez az a nap! 
Helyszín: Budapest, Papp László Budapest Sportaréna
Időpont: 2012. október 20. 
Hogy kik lesznek ott? Matt Redman, LZ7, Tim Hughes, Philip 
Yancey és sokan mások. Kérdés, hogy te ott leszel-e... 
Bővebb info, jegyelővétel: www.ezazanap.hu
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk. 
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen. A következő foglalkozá-
sok témája a lap alján olvasható. 
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

– A szombaton, június 
30-án, a budapesti Mű-
vészetek Palotájában megrendezésre 
kerülő „Református énekek” hang-
versenyen a gyülekezet által támogatott 
Mille Domi kórus öt tagja is részt vett. 
Az alkalomról lapunk következő számá-
ban számolunk be.
– A SzRKE felkérte gyülekezeteit, 
hogy gyűjtse össze Csehországban 
élő tagjainak nevét, elérhetőségét. Az 
adatgyűjtés határideje: 2012. augusz-
tus 31. Célja a Csehországi Református 
Egyház bejegyeztetése, melyhez 300 
nagykorú, cseh állampolgársággal 
vagy állandó lakhellyel rendelkező 
egyén aláírása szükséges.

Vasárnapi
Iskola

Július 15. (az 
idei  tanév utolsó  
alkalma): 
Ismerkedés (új gyerekek) + ismétlés
A következő alkalomra Isten sege-
delmével szeptemberben kerül sor, 
melyre már most szeretettel invitáljuk  
a legkisebbeket :)

Július 8-án, a hosszú hétvége miatt,  
az istentisztelet elmarad. 


