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„Ne vidd a parázna nő bérét, se a parázna férfi keresményét Istenednek, 
az Úrnak a házába, semmiféle fogadalom címén, 

mert mindkettő utálatos Istened, az Úr előtt.”
5Móz 23,19  

Kedves Testvérek!

A mai világ egyik alapgondolata, hogy 
a cél szentesíti az eszközt. Ez a hozzá-
állás leegyszerűsíti az életet, nem is kis 
mértékben, de ez a módszer sajnos nem 
mindig alkalmazható. Bonyolítja a hely-
zetet, hogy a mai ige azon igék közé tar-
tozik, melynek nem csak azt a felszíni 
részét kell nézni, amely egyfajta értel-
mezésre ad lehetőséget, hanem sokkal 
inkább meg kell nézni a mélyebb réte-
get is, amelyik viszont sokkal tágabbra 
nyitja az értelmezés lehetőségét. 

Ha a szó szerinti fordítást és értelme-
zést vesszük alapul, akkor csak egyfé-
le bűnből való jövedelmet nem lehetett 
volna az Úr oltárára helyezni. Azonban 
egészen nyugodtan lehet arra gondolni, 
hogy bármilyen bűnből származó jö-
vedelem ilyen visszautasító elbírálásra 
számíthat Isten részéről. Maga a paráz-
naság értelmezése is sokkal tágabb a 
Bibliában. Nem csak a testi paráznaság 
számít, hanem sokkal nagyobb súllyal 
esik latba a lelki paráznaság, vagyis, 
amikor Istent lelki értelemben „csalja 
meg” az ember. Ennek a megcsalásnak 

pedig egyértelmű következménye a bűn, 
hiszen bűnt akkor követ el az ember, 
amikor az emberi gondolat és szándék 
elszakad Istentől. Ez pedig már ennek a 
logikának a mentén paráznaság.  
Sokan úgy gondolják, hogy a nem tiszta 
úton szerzett jövedelem megtisztítható 
úgy, hogy a jövedelem egy részét egy-
házi, esetleg karitatív célra ajánlják fel. 
Azonban tisztázni kell rögtön egy kér-
dést: kinek is van szüksége az adomány-
ra. Istennek? Hiszen Istené minden, még 
akkor is, ha valamink van, ami éppen 
fizikailag nálunk van. Először is ez a 

tárgy vagy dolog is Istené, másrészt Ő 
maga adott nekünk erőt és bölcsességet 
ahhoz, hogy azt megvegyük, megszerez-
zük. Érdemes elgondolkodni néha azon, 
hogy saját erőnkből mire is telt volna?  
A válasz persze egyszerű: semmire. 
Az adományok ilyen szempont szerinti 
osztályozása és ezáltal bizonyos adomá-
nyok visszautasítása is bizonyítja Isten 
igaz voltát. Nem akar még áttételesen 
sem részt vállalni bűnök törvényessé 
tételében még utólag sem. Istennél nem 
lehet a pénzt tisztára mosni egy ado-
mánnyal. Istennek semmi köze a bűn-
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höz, és ezt ezen a demonstratív módon 
is bizonyítani akarja. Az egész Biblián 
végigvonuló gondolat, hogy Istennek 
nem áldozatra, hanem tiszta szívre van 
szüksége. Tévedés ne essék: nem a bű-
nös emberhez nincs köze, hanem a bűn-
höz. Lehet olyan adomány, mely bűnös 
úton került a jelenlegi tulajdonoshoz és 
mégis kedves az Úr előtt. Ahhoz azon-
ban, hogy egy ilyen adomány mégis 
kedvessé legyen Isten számára, ahhoz 
az igaz bűnbánatnak is ott kell lenni a 
szívben, és amennyire csak lehet, jóvá 
kell tenni az elkövetett bűnt. Az ilyen 
adomány nem adomány a szó köznapi 
értelmében, hanem jóvátétel. Isten nem 
a bűnös halálát kívánja, hanem az igaz-
ságot. És a másik fontos gondolat, mely 
az előzőekből fakad: Istent nem lehet 
lefizetni. Isten számára az anyagi eszkö-
zök a legjobb esetben is csak eszközök, 
melyeket bármivel és bármikor tud pó-
tolni. Azonban Isten végtelen kegyelmé-
nek, üdvtervének a része, hogy a bűnös 
embernek is részt biztosít, feladatot ad 
ebben a végtelen tervben. 
Sajnálatos módon ez az ige valahogy a 
feledés jótékony homályába burkolózott 

a történelem folyamán. Talán úgy gon-
dolták, hogy fontosabb egy-egy cél telje-
sítése, mint maga a tisztaság megtartása. 
Ez azonban mindig egy folyamat kezde-
te, mely folyamat lejtőre vezet. Azt pe-
dig tudjuk, hogy a lejtőn nagyon nehéz 
megállni. Isten szent, és az Ő ügyét csak 
tiszta eszközökkel lehet szolgálni.  
Természetesen tovább bonyolítja a hely-
zetet, hogy ha az ember zsebében van 
egy x összeg, akkor abból szinte már 
képtelenség szétválogatni azt, hogy ab-
ból melyik részösszeg került hozzánk 
tisztességes úton és melyik lesz Isten 
törvénye szerint „parázna ember bére”, 
vagyis került oda esetleg nem tisztes-
séges forrásból. Erre egyféle megoldás 
van: ügyeljünk arra, hogy ne csak szí-
vünk, de pénztárcánk is legyen tiszta.  
A mai világban sajnos ez sokszor nem 
is annyira egyszerű kérdés, de kérhetjük 
Istent, hogy adjon erőt és bölcsességet 
ebben a kérdésben is.   

Ámen!

(Elhangzott 2012. május 6-án, 
Lovosicében) 

Új otthon Lovosicében

Vasárnap örömteli esemény következett 
be Lovosicében: az ottani magyarság 
klubhelységet avatott. Ezzel egy újabb 
magyar közösség jutott otthonhoz.  
A helyiség története számomra nagyon 
érdekes volt. Korábban egy nyomda 

raktárhelyiségeként szolgál. Amikor ezt 
megtudtam, elgondolkodtam: ez a he-
lyiség már „előző életében” is a közös-
séget szolgálta. Nem csak azzal, hogy 
embereknek munkát biztosított, hanem 
azzal is, hogy az ott tárolt nyersanyagok 
egy jelentős részéből olyan termékek 
készültek, melyek a közösséget, közös-
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ségeket építette, átvive a gondolatokat 
helyileg is és időben is. 
Most a helyiség új életre kelt: a közös-
séget már olyan módon szolgálja, hogy 

lehetőséget ad arra, hogy a 
Lovosicében élő kis magyar 
közösség tagjai tudjanak hol 
találkozni, és legyen lehetősé-
gük egy kis időt együtt tölteni. 
Régen ünnepeken összegyűltek 
az emberek. Sajnos ma már azt 
kell ünnepnek tekinteni, ha az 
embernek esetleg van egy kis 
ideje a másikra, meg tud állni, 
végig tudja hallgatni a másikat, 
vagy el tudja mondani a gond-
jait, örömeit a másiknak, vagy 
a másik ember gondolatait vé-
gig tudja hallgatni. 

Kívánjuk, hogy ez a helyiség 
be tudja tölteni küldetését,  

és lelki otthonná váljon a Lovosicében 
élő magyar közösség számára!

-éles györgy-

A klub ünnepélyes megnyitója
A szalagot Buczkó István nagykövetségi első be-
osztott, valamint Rákóczi Anna, a CsMMSz elnöke 
tartja, és Iveta Pospíšilová vágja át

Magyarság

Egy hete részben kis családunknál ven-
dégeskedtek barátaink: Csémi Szilárd 
és párja, Ildikó. Mindketten cserkészek 
– Szilárd (cserkésznevén „Kismedve”) 
a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 
ügyvezető elnöke. Ildikó („Vadmacs”) 
pedig cserkésztiszt. Mindketten a 
nagymegyeri 23. sz. Arany János cser-
készcsapat vezetőségi tagjai. 
Velük beszélgettem a cserkészetről, elhi-
vatottságról, hitről,  magyarságról...

– Hogyan lettetek cserkészek? 
– Ildikó: A komáromi egyházközségbe 

járóként értesültem a lehetőségről, 
majd csatlakoztam a révkomáromiakhoz 
még az újjáalakulás időszakában. Elvé-
geztem az őrsvezetőképzőt (őrsvezető 
– min. 15 éves kiscsoportvezető, a mai 
divatos szóval élve „animátor”), aktívan 
dolgoztam a révkomáromi Jókai csa-
patban. Ott elsősorban kamaszlányok 
kiscsoportját vezettem, megismertetve 
velük a cserkészéletmódot, segítve őket 
a helykeresésben, lehetséges útirányo-
kat megmutatva, mindezt sok vidám-
sággal, nevetéssel, közös kirándulással, 
elmélyüléssel megfűszerezve. Később 
onnan jöttem át a nagymegyeri cser-
készcsapatunkba segíteni, mert ott 
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akkor nem volt leányvezető. A mai na-
pig segítem a vezetőség munkáját, ren-
dezvényszervezéstől a háttérmunkáig 
sokféle tevékenységgel. 
– Kismedve: Nálam kicsit más volt a 
helyzet. 1993 késő tavaszán, nyár elején 
a nagyobbik öcsémet – aki akkor rend-
szeresen ministrált a templomban – sze-
rették volna megnyerni a cserkészetnek, 
ill. hogy menjen el segíteni a nyári tá-
borba. Ő nem akart kötélnek állni, majd 
a szüleim azt tanácsolták az azóta az 
égi hazába költözött öregcserkészünk-
nek, Vyberál Nandi bának, hogy pró-
bálkozzon nálam. Én a táborra végül 
is igent mondtam, a táborban ismer-
kedtem meg igazából ezzel az ifjúsági 
mozgalommal, az első napok után már 
megbízott őrsvezető, s a tábor végén 
pedig fogadalmat tett cserkész lettem. 
Az újjáalakulás hőskorában voltak ilyen 
gyors cserkészkarrierek. Egy éven belül 
elkezdtem az alap felnőtt vezetőképzőt 
is, a segédtisztképzést.

– Az én életemből a cserkészet sajnos 

a szó szoros értelmében 
kimaradt. A cserkészettel 
és cserkészekkel először 
Pozsonyban találkoz-
tam, amikor az egyete-
men megismerkedtem 
Veletek. Jó volt látni, 
hogy komolyan veszitek 
dolgotokat. Egy táboro-
tokban magam is jelen 
lehettem. Elhivatottság, 
elkötelezettség, misszió? 
Mi számotokra a cserké-
szet?
– Életmód. A cserkész-

mozgalom egy olyan – elsősorban if-
júságnevelő – mozgalom, amely a heti 
kiscsoportos nevelőalkalmakon és az 
azokat kiegészítő más programok (kirán-
dulások, honismereti túrák, táborozások, 
szakképzések, a legkülönbözőbb verse-
nyek, megmérettetések stb.), valamint a 
példaadás és az önnevelés révén egy 
teljes embert kíván nevelni. Nevelési 
programunk az egyes életkoroknak 
megfelelően van kidolgozva a magyar 
kultúra, történelem, néprajz, a ter-
mészetismeret, testi teljesítmény, az 
egészségügy, a közösségnevelés és más 
témakörök felhasználásával. A cserké-
szetben töltött időt követően tagjainkat 
úgy tudjuk további személyes szakmai 
fejlődésükre engedni, hogy önértéke-
lésben, magabiztosságban, kitartásban, 
döntések meghozásában, nyilvánosság 
elé való kiállásban/szereplésben kisebb-
nagyobb fejlődést értek el. Az ilyen tag-
jaink nyíltak, becsületesek, akiknek 
fontos a hazájuk irándi lojalitás, de 
a nemzetiségük is, fontosak közös-

Szilárd („Kismedve”) és Ildikó („Vadmacs”)



M E G H Í V Ó

A Görgey Artúr Társaság 
tisztelettel meghívja Önt

 

Görgey Artúr emléktáblájának felavatására 

amelyre 2012. május 19-én, szombaton 13 órakor kerül  sor 
a Praha 1, Kožná 8 sz. alatti ház homlokzata előtt, továbbá

az avatást követő ünnepélyes szemináriumra 

a Prágai Magyar Intézet
 Praha 1, Rytířska 25-27 sz. alatti épületébe 

14 és 17 óra között.
*

Részvételi szándékát szíveskedjék jelezni az istvan.palagyi@email.cz címen, 
vagy a (420) 220940190-es telefon-,  ill. a (420) 775193912-es mobilszámon.
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ségük értékei, azok megtartása, s ha 
kell, a közösségükért mernek tenni is. 
A családi életük és lelki életük is rende-
zettebb. Nagyon fontosnak tartjuk a kö-
zösségi életre nevelést. Mindezt minél 
jobban az egyénre szabva – az egyéni 
fejlődést alapul véve tesszük. Hisszük, 
hogy azok a volt tagjaink, akik megíz-
lelték nevelési programunkat, későbbi 
közösségeik – legyen az család vagy 
egy másik egyesület, esetleg közéleti 
szerepkör – kovászai, háttérmozgatói 
lesznek. S bizony sokan vannak tagja-
ink közül, akik ezt a programot teljes 
életükre kiterjesztik, benn maradva – ki 
szorosabban, ki lazábban – a mozgalom 
keretei között, hiszen a cserkészfoga-
dalom igazából egy életre szól.

– Voltak/vannak példaképeitek?

– Ildikó: Most elsősorban csak Maitz 
Klári nénit szeretném kiemelni. So-
kat adott nekem. Mély hitéletével, csa-
ládi nevelésével (6 gyermeket nevelt 
fel),  mások iránti alázatával máig példa 
előttem – sok közösség (egyházközség, 
ifjúsági csoportok, cserkészet) támasza 
és háttérmozgatója volt. Haláláig hősi-
esen küzdött betegségével, s önmagát 
mindig utoljára tette, a mások iránti 
segítés volt az élete.
– Kismedve: Sok példaképem van, anél-
kül nem is mennének a dolgaim, dolga-
ink. Sokat nem tudok nevesíteni: a név 
nélküli „munkások”, vezetők, család-
apák, családanyák, tanárok, egyszerű 
emberek, akik a legnagyobb szükségben 
is hívő, szorgalmas, a másikra, nemze-
tére odafigyelő Igaz Embernek nevelik a 
rájuk bízottakat, függetlenül attól, hogy 
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a környezetük, elöljáróik, társaik mit 
mondanak, akarnak, cselekszenek, uta-
sítanak. Akik a legnagyobb jólétben és 
a legszigorúbb diktatúrában is a mások 
iránti tiszteletet, szeretetet, az önural-
mat, a közösségért való munkálkodást 
nevelik bele az emberekbe. Akik nem a 
tömeget akarják ámítani, nem a saját 
gondolatait elfeledő szürke tömeget 
akarják növelni, hanem az egyének 
tehetségét, készségeit nevelik ki s for-
dítják a jóra, a mások iránti odafi-
gyelésre, az alkotásra, a szeretetre. A 
példaképeim azok az egyszerű emberek 
is, akik soha nem a nagyra törekedtek, 
hanem arra, hogy a maguk helyén ott, 
ahol vannak, amit csinálnak, abból a 
lehető legjobbat hozzák ki tehetségük 
közül – de soha nem az egyéni érde-
kük miatt, hanem a közösség érdeké-
ben. Legnagyobb példaképem Jézus. 
Jézus az ember és Jézus az Isten fia, 
a Szentháromság része. Ugyanilyen 
példaképem Mária, a Szűzanya, aki 
fiát mindenben támogatta, hitt ben-
ne, elfogadva olyannak, amilyen. Én 
ezekkel sokszor küszködöm, kell a fo-
lyamatos megerősítés. Szüleim (eré-
nyeikkel és hibáikkal együtt). Kaszap 
István és Brenner János, két mély hitű 
cserkészvezető, akiknek jelenleg is fo-
lyik boldoggáavatása. Szent György, aki 
többek között a cserkészet és a lovagok 
védőszentje is. Bíró Lucián, Mrenna 
József, Beszédes Lajos, az egykori fel-
vidéki magyar cserkészet vezéralakjai. 
Gróf Esterházy János, mártírpolitikus, 
akinek emlékét és örökségét a Szlová-
kiai Magyar Cserkészszövetség meg-
alakulásától kezdve már akkor ápolta, 

amikor még nem hogy nem volt divat 
róla beszélni, neki szobrokat avatni, de 
egyenesen rossz szemmel nézték, aki 
szóba merte hozni nevét. Ág Tibor, a ne-
ves népdalgyűjtő, pedagógus, karnagy, 
egykori cserkészparancsnokom. Bodnár 
Gábor, Szemerédi Tibor – Puma és 
Lendvai–Lintner Imre, a nyugati szór-
ványban működő magyarság és magyar 
cserkészet legendás alakjai. Hosszan 
sorolhatnám még, számos történelmi 
alakot, de akár ma élő cserkész és nem 
cserkész kortársamat felsorolva, akiket 
példaképnek tekintek egyik-másik tet-
tében, tetteiben, de nem teszem. Ennyi 
is bőven elegendő ahhoz, hogy lássátok, 
milyen értékek mellett választok példa-
képeket.

– Mi a cserkészszövetség elnökének 
legnehezebb feladata? 
– „Egységes sokszínűségünk” fenn-
tartása és működtetése. Nagyon sok 
energiába kerül a különböző nézetek 
ütköztetése és egyeztetése. Hiszen ahá-
nyan vagyunk a cserkészeten belül, 
mind a kitűzött célt akarjuk teljesíteni 
– más és más elképzelésekkel, különbö-
ző utakon. Mindezt megfűszerezik szo-
rosabb-távolibb környezetünk elvárásai 
– családjaink, cserkészszülők, partnere-
ink – iskolák, egyházak, közigazgatás, 
ifjúsági és más civil, ill. cserkész szer-
vezetek, stb. – igényei, együttműkö-
dései. De ugyanúgy az elképzeléseink 
megvalósításához szükséges erőforrás-
ok (pl. humán erőforrások, anyagiak, 
eszközök) elérhetősége. Mindezeket 
folyamatosan mérlegelni, lehetőség 
szerint közös útirányba, közös elkép-
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„TekinTeTeM  
A HeGyekRe eMeLeM: 

HonnAn jön  
seGíTsÉGeM?
seGíTsÉGeM  

Az ÚRTóL jön,  
Aki Az eGeT  
És A föLdeT  

ALkoTTA.” 

zsolt 121,1-2

iMAóra
Gyülekezetünkért

szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!

zeléssé gyúrni nem kis feladat. Mun-
kám nagyon fontos részét képezi a fo-
lyamatos és minél zökkenőmentesebb 
kommunikáció, egyeztetések, elkép-
zeléseink képviselete és továbbítása 
mind a külvilág, mind a belső tagság 
felé. Hatalmas felelősség a vezetőtársa-
imat dolgozni hagyni és engedni, az ő 
elképzeléseiket, ötleteiket felhasznál-

va tovább munkálkodni a közös jövőn. 
Rengeteg energiát vesz el az anyagiak 
megteremtése is, hisz lehetnek bármi-
lyen jó elképzeléseink, programjaink, 
ötleteink, egy idő után a lelkesedés és a 
befektetett számtalan önkéntes munka-
óra már nem elég.

- folytatás lapunk 
következő számában -
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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”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– A gyülekezet vezeté-
se úgy döntött, hogy a 
SzRKE segítségét kérve megpróbálko-
zik a Református Egyház csehországi 
bejegyeztetésével. A döntés értelmében 
levelet intézett az SzRKE-hez, melyben 
kérte annak támogatását (jogász, tárgya-
lások a ČCE-vel a hivatalos székhelyet 
illetően stb.).
– A jövő hét folyamán a presbitérium 
írásban fog érdeklődni a Zsinati Ta-
nács gyülekezetünket érintő kérdése-
iről.

Vasárnapi 
iskola

Az aktuális és követ-
kező foglalkozások 
témái (a hitoktató a 

„műsorváltozás” jogát fenntartja):
Május 13.:
(15.) Az erős Sámson (Bírák 13-16) - 
diafilmvetítés
Május 20.:
(16.) Anna kisbabája (I. Sámuel 1-6)

FIGYELEM!!! 
Keresztelő miatt május 20-án 

az istentisztelet 14.30-kor kezdő-
dik! Kérjük tájékoztassák ismerő-

seiket, barátaikat.


