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„Tisztán őrizd meg önmagadat!” 
1Tim 5,22

Kedves Testvérek!
Tisztaság – mennyire vágyunk rá, és 
mennyire fontos nekünk. Sokan még 
egy apró pöttyöt is rossz néven vesz-
nek az ablaküvegen, és észrevesznek 
minden kisebb szennyeződést. De ha 
jobban belegondolunk, nem is olyan 
könnyű fogalom ez, hogy mit tekintek 
tisztának. Azt tekintem tisztának, ahol 
szabad szemmel nem vehető észre sem-
milyen szennyeződés, vagy azt ami lé-
nyegében csíramentes, steril? Ha lelki 
értelemben vizsgáljuk a tisztaság kér-

dését, nyilván az utóbbi lenne a kívána-
tos állapot, hiszen, ahogyan az apostol 
egy másik helyen írja, egy apró darab 
kovász is megkeleszti az egész tésztát. 
A teljesen csíramentes állapot azonban 
inkább csak egy elméleti állapot, melyet 
a valóságban nem lehet megvalósítani, 
de törekedni kell az elérésére. 
Az apostol ezt a levelét kedves tanít-
ványának, Timóteusnak küldi. A fiatal 
szolgatárs elé a feladatot is kitűzi: őrizd 
meg magad tisztán. Ahogy az előbb 
már írtam róla, nem is olyan könnyű 
ezt körülírni, meghatározni, hogy mi is 
a tiszta. Még nehezebb talán, ha ez egy 
életprogramként fogalmazódik meg. 
Amikor elkezdtem gondolkodni a mai 

igén, az kezdett el nekem nagyon sokat 
mondani, ami nincs is benne az Igében. 
Nem határozza meg az apostol, hogy 
mit tegyen vagy ne tegyen tanítványa, 
hanem egy általános utasítást adott he-
lyette. Pál ismerte a törvényt, nagyon is 
jól, és mégis nagyon jól értette: hiába 
is ír elő ezer és ezer szabályt, ha azokat 
a tanítvány még be is tartja, de a szíve 
nem tiszta, mit sem ér. Ez azonban nem 
kevesebb, mint egy egész életre szóló 
program, melyet az élet minden napján 
meg kellett élni, és e szerint cselekedni. 

Sokkal több ez, mintha előírta volna az 
apostol valaminek a tilalmát vagy a be-
tartását.
A következő dolog, melyen megakadt 
a szemem, az az igemód. Lényegében 
a tanítványnak magának írta elő hogy 
megőrizze magát tisztának, és ezt nem 
kötötte semmilyen külső feltételhez. 
Kifogást találni mindig lehet, hogy az 
ember miért nem tiszta, miért szegett 
meg ilyen vagy olyan törvényt, vagy 
miért tette saját magát tisztátalanná. A 
felelősség azonban legvégső soron az 
emberé, és nem háríthatja senkire és 
semmire. Eszembe jutott Káin és Ábel 
története is: Káin mintegy visszakér-
dez Istentől: őrizője vagyok-e én az én 
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testvéremnek? Igen, nagyon is azt kell 
mondani, minden értelemben, de leg-
első soron saját magamnak kell, hogy 
őrizője legyek. Ha a testvéremnek őri-
zőjévé akarok válni, akkor legelőször 
is nekem magamnak kell biztonságban 
lenni. Ma ez talán különösen is nehéz, 
hiszen az ember csak kapkodja a fejét, 
annyi féle információ, hatás éri. Ma már 
minden viszonylagossá vált, ami per-
sze részben nem is olyan rossz, ma már 
nem igazán formálhat senki jogot arra, 
hogy megmondja, miben higgyen az 
ember, de ezzel együtt is ennek megvan 
az a hátránya, hogy sokkal könnyebb 
eltévedni is. Azért persze van egy nagy 
reménység: Jézus a Miatyánkban azt a 
kérést is megfogalmazza, hogy ne vigy 
minket a kísértésbe. Istennek megvan 
a lehetősége és a hatalma arra, hogy a 
kísértéseket korlátozza annyira, hogy 
azok már elhordozhatóak legyenek, és 
ne legyenek veszélyesek a számunkra. 
A sátán persze tudja, kit mivel kísérthet 
meg, és kinek mi veszélyezteti a legjob-
ban a tisztaságát. Hiszen amire az egyik 
ember csak legyint, az a másik számára 
óriási kísértés, és viszont. 
Sajnos sokszor fordul elő, hogy valaki-
nek az életén csak valamilyen kis folt 
van, talán nem is foglalkozik vele. De 
sajnos sokszor ez a kis folt egyre na-
gyobb lesz, míg az egész életét maga 
alá nem temeti. Korábban sokszor hall-
gattam olyan történeteket, ahol megsza-
badult alkoholisták beszéltek saját ma-
gukról. Senki nem azzal kezdte, hogy 
rögtön, az első alkalommal hogy berú-
gott. A beszámolók központi motívuma 
volt, hogy fokozatosan csúsztak bele a 

tisztátalanságba. Volt akinél hosszabb, 
másoknál kevesebb idő szükségelte-
tett ahhoz, hogy a sátán véghez vigye a 
rombolást, de mindenkinél azonos volt a 
történet ezen része.
Pál egy fiatal szolgatársának írja ezeket 
az intelmeket. Nyilván az ilyen jellegű 
jó tanács egy fiatal esetében mindig ak-
tuálisabb, hiszen könnyebben elcsábul 
valamilyen kísértés felé, részben heve-
sebb természete miatt, részben pedig 
azért, mert még nem áll rendelkezésére 
az a tapasztalatmennyiség, ami esetleg 
intené őt, hogy ezt vagy azt ne tegye. 
De ettől függetlenül minden korosztály 
számára nagyon aktuális intelemről van 
szó. 
Megvan azonban a reménység is: ha 
mindezek ellenére sem sikerül, és gyen-
ge az ember, még mindig ott van Krisz-
tus. Mindig van új kezdet, és Ő maga hív 
a megtérésre botlásaim, foltjaim után is. 
Persze követelményként azért megvan: 
őrizd meg magad tisztán. 
Nagy program ez ma is, nagy parancs és 
nagy terv. De nem lehetetlen. Isten ké-
pes megadni az erőt ma is, de kérni kell. 
Hiszen mindenkinek ott lapul a bűn az 
ajtaja előtt, és nem biztos, hogy mindig 
képesek vagyunk rá nemet mondani. Ne 
gondoljuk, hogy saját erőnkből valaha is 
képesek leszünk erre, mert ha ezt felté-
telezzük, máris a legjobb úton haladunk 
a tisztátalanság felé. Nem csak magun-
kért, de környezetünkért és a reánk bí-
zottakért is nagyon fontos ez a tisztaság. 
Mert csak ennek a tisztaságnak a birto-
kában lehetünk hiteles bizonyságtevők.

Ámen!
(Elhangzott 2011. november 20-án.) 
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MEGHÍVÓ
Minden érdeklődőt szeretettel várunk

2011. december 3-án 16.00 órára
a

prágai Szt. Kelemen templomba
(Klimentská utca, Prága 1)

a
Jászberény város (Magyarország)

Székely Mihály Kórus

A D V E N T I
HANGVERSENYÉRE

Szólót énekel:
Turi Melinda

Orgonán játszik:
Farkasné Szőke Tünde

Vezényel: Cs. Nagyné Turi Márta

A belépés díjtalan. 
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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.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontját és témáját lapunk következő 
számaiban 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, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre de-
cember 14-én 17.30 órai kezdettel ke-
rül sor. Cím: Radlická 8. („Krokodilos 
ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– December 11-én 
Lovosicében magyar is-
tentiszteletre kerül sor - 
első ízben. Az alkalom 13,00 órakor 
kezdődik, a Školní 6 cím alatt. 
– A már hagyományosnak számító 
Miklósnapi ünnepségre és szeretet-
vendégségre az idén korábban, a de-
cember 4-i istentiszteleti alkalmat 
követően kerül sor. A Mikulás bácsi 
(„dicséretek és elmarasztalások”) köny-
ve mikulasbacsi@reformata.cz címen 
érhető  el a szülők számára. Mivel az idei 
ünnepség „zártkörű” (ettől függetlenül 
mindenkit szeretettel várunk), kevesebb 
gyerek is várható – a Mikulás szívesen 
fogad minden gyerekverset, éneket.  
Az  ünnepségről a szülőket (gyüleke-
zetünk tagjait) e-mailben is tájékoz-
tatni fogjuk. 

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-

zások témái (a hitoktató a „műsorválto-
zás” jogát fenntartja):
November 11:
(6.) Feleség Izsáknak (1Mózes 24)
December 18:
(7.) Jákób története I. (1Mózes 27-33)


