
SÍK SÁNDOR TÖRVÉNYMAGYARÁZATA 
 
1. Gondold meg, hogy a cserkész becsületében mindig bízni kell. Becsületesnek a cserkész azt 
nevezi, aki sem szóban, sem tettben soha egy hajszálnyira sem tér el az egyenességtől. Becsület 
dolgában a cserkész nem ismer alkuvást. Habozás nélkül vállalja a szavának és tettének minden 
következményét. Aki hazudik, akár szóval, akár cselekedettel, az eljátszotta becsületét és méltó 
a kizárásra. Becsületed a legdrágább kincsed. Ha minden elvész is, becsületedet őrizd meg 
szeplőtlenül. 
2. Istennek imádással, szeretettel és engedelmességgel tartozol. Ennek a kötelességnek akkor 
teszel eleget, ha egész életedet Isten örök igazságaihoz szabod és gyakorlati vallásos életet élsz. 
 Hazádnak hűséggel és munkás szeretettel tartozol. A hazát akkor szereted, ha egynek 
érzed magad vele, ha minden erődből igyekszel jellemes magyar emberré nevelni magadat, 
hazád javára minél tökéletesebben kifejleszted minden képességedet és kész vagy érette minden 
áldozatra. Élj, tanulj és dolgozzál becsülettel a hazáért. 
 Embertársaidnak mindazzal tartozol, amit magadnak kívánsz. A cserkész kiemelkedik az 
önzés és kevélység naívságából, igyekszik másokat megérteni, szeretettel megbecsülni, a 
gyengékkel és szegényekkel együtt érezni és hasznosan töltött élettel hasznos tagjává válni az 
emberiség nagy családjának. 
3. Keresd az alkalmat, hol tehetsz jót, kin segíthetsz, hogyan mutathatod meg leleményes 
szeretetedet. 
 Meg kell tanulnod, hogyan lehet életet menteni, balesetekben segélyt nyújtani, 
meggondoltan, gyorsan és ügyesen cselekedni. Fel kell áldoznod szórakozásodat, kényelmedet, 
sőt biztonságodat is (ha a szükség úgy kívánja), hogy segíthess. 
 Ha nehéz a választás, kérdezd magadtól: mi az Isten akarata? - és tudni fogod 
kötelességeidet. 
 Ne múljék el nap, hogy valami jót ne tégy. Elismerést ne várj, jutalmat el ne végy: 
kötelességből segíts. Legyen az számodra a "napi jócselekedet". 
4. Mindnyájan egy Atyának gyermekei, egy család tagjai, egy célért küzdő bajtársak vagyunk. 
Cserkészt a cserkésszel vallási, nemzeti, társadalmi különbségeken keresztül közös törvény, 
közös fogadalom köt össze testvéri szeretetben. 
 Minden cserkészt, ha ismeretlen is, szívesen üdvözölj, örömmel támogass, oszd meg vele 
amid van, hogyha rászorul, mert édes testvérek vagytok. 
5. A cserkész nemes lovagiasságra törekszik, tehát mások gyengeségeivel türelmes, hibáik iránt 
elnéző, igyekszik beleélni magát mások lelkivilágába, örül az örvendezőkkel és vígasztalja a 
szomorúakat. Iparkodik, hogy a vele való érintkezés mindenkinek kellemes és felemelő legyen. A 
cserkész állhatatosan törekszik igazi önismeretre. Éberen számontartja hibáit és elszántan harcol 
ellenük. Nem tekinti magát késznek, jól tudja, hogy hajlamai, tehetségei csak építőkövek, 
melyeket azért kapott Istentől, hogy céltudatos, következetes, odaadó munkával felépítse belőlük 
jellemének épületét. 
6. A természet Istennek temploma, ahol minden élet az Ő alkotó kezét dícséri. Úgy járj a 
szabadban, mint aki méltó e templom látogatására. 
 Állatot ne kínozz és ok nélkül ne ölj. Ha teheted, tarts vissza ettől másokat is. 
 Szeresd a növényeket. Fákat megrongálni, virágokat letépdesni kegyetlenség és lelki 
durvaság jele. 
7. Ha mindenki a maga feje után indul, az emberi közösségben eredményes munka lehetetlen. 
Emberi természetünkben adva van, hogy legyenek vezetők, akik rendelkeznek, és vezetettek, 
akik engedelmeskednek. 
 A cserkész jól tudja ezt, s azért nem szolgai módon, hanem öntudatos meggyőződésből 
cselekszik. 
 Engedelmeskedjél ilyen szabad lélekkel és vidáman nemcsak cserkészvezetőidnek, 
hanem minden feljebbvalódnak, szüleidnek, tanítóidnak, munkaadóidnak akkor is, ha nincs 
ínyedre a parancs. 



8. Istenbe vetett bizalomból és tiszta lelkiismeretedből fakad az állandóan egyszerű és derült 
kedély. Ez ád erőt a nyugtalanság, szeszélyesség és a hangulatok zsarnoksága ellen. 
 Kedélyed épségét kincs módjára őrizd. Heveskedés, szitkozódás, káromkodás, üres, 
neveletlen lélek jele. Óvakodjál a szeszesitaloktól és a dohányzástól: mind kettő méreg. 
9. Becsüld meg a pénzt, de éberen vigyázz, hogy rabjává ne légy. Fukarság és pazarlás egyaránt 
szégyenletes és jellemromboló. Iparkodjál gyakorlati ügyességre és egészséges üzleti szellemre, 
hogy szorgalmaddal anyagi függetlenségre juthass és másokra ne szorulj. Ez a jellembeli 
érintetlenségnek is erős támasza és teszi lehetővé, hogy másokat segíthess. 
10. A testi tisztátalanság minden betegség melegágya és előkészítője a lelki szennynek. 
 A lélek tisztasága acélos erőnek és egészséges életörömnek forrása, megedzi az akaratot, 
megszépíti a világot, felszítja a lelkesedést minden szépért, nagyért, megnemesít, megfinomítja 
a szeretetet. 
 A tiszta vér a nemzet erejének, nagyságának alapja. A tisztátalanság meggyalázza az 
emberben Isten képét, megrokkantja a testet, megfertőzi a képzeletet, eltompítja az elmét, megöli 
a jellemet és elrohasztja a nemzeteket. Szent önérzettel őrizd lelked tisztaságát. Ne imponáljon 
neked semmi ami tisztátalan. Akármint csillog is külseje, belülről szennyet és rothadást takar. 
Megvetéssel kerüld a romlott emberek társaságát, a kétértelmű vagy szennyes beszédet, 
könyvet, előadást, mindazt, ami tisztátalanságra vihet. Keresd ami erőt ad. Ami a mértékletesség, 
komoly munka, nemes szórakozás, férfias önmegtagadás, lélek szerint való barátság. Ezek mind 
hathatós segítők. 
 A lélek tisztasága olyan kincs, amely csak kitartó küzdelem jutalma. Itt válik el, jellem lesz-
e belőled vagy szegényes ösztönök játékszere. A jellem élet-halál harca ez. 



TÖRVÉNY MAGYARÁZAT JÉZUSI IDÉZETEK ALAPJÁN 
A cserkészet alapja a tíz cserkésztörvény. Akik cserkészek lettünk, magunkra nézve ezeket 
elvállaltuk. Aki ezen felül vezető szeretne lenni, és erre fogadalmat tenni, sokkal erősebb 
elkötelezettséget vállal, mert ez a vállalás nem csupán őt érinti majd, hanem a reábízottakat is. 
Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat 
az aratásba. (Mt 9, 37-38) 
Sokszor hallottuk, "a vezetés elsősorban példa". És ez azt jelenti, magán a példán túl, hogy aki 
közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti 
szolgátok. (Mt 20, 26-27) 
A cserkésztiszti fogadalom súlyos dolog; ..... átgondoltad-e, kész vagy-e vállalni a velejáró 
felelősséget?..... 
A cserkésztörvények eddig csupán ránk vonatkoztak, most mi fogunk majd másokat erre az útra, 
ezen az úton vezetni. 
De milyen is ez az út? Nézzük meg most egy kicsit közelebbről, mert bizony keskeny út ez. 
Vajon mi ezen járunk-e? 
..... 
 
Mit mond a testté lett Íge? 
..... 
 
1. Az igazságról. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. 
(Mt 5, 6) 
Az egyeneslekűségről és az igazmondásról. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! ... 
Kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és 
törvényszegéssel (Mt 23, 29-28). Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig 
nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van (Mt 5, 37). 
 
2. A kötelességtudásról, Istennel szemben. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat (Mt 22, 37-38). 
A hazánkkal szemben. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen 
város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával (Mt 12, 25). 
Az embertársainkkal szemben. A második (parancsolat) hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, 
mint magadat (Mt 22, 39). 
A kötelességeinknek a teljesítéséről. Nem mindenki megy be a mennyek országába, hanem 
csak az aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát (Mt 7, 21).....Úgy ragyogjon a ti 
világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat (Mt 5, 16).....A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem, hogy a 
lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban (Mt 5, 15).....Aki tehát hallja tőlem 
ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette 
házát.....Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond 
emberhez, aki homokra építette a házát (Mt 7, 24-27). 
És mint leendő vezetők, a reánk bízottak felé? 
Van-e egyéb kötelességünk irántuk? Olvassuk csak: Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, 
arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, 
azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt (Mt 10, 32-33). 
 
3. A segítségnyújtásról. Éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény 
voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, 
börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.....Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta 
számotokra elkészített országot (Mt 25, 36-34).....Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni 
egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány: bizony mondom néktek, semmiképpen sem fogja 



elveszteni jutalmát (Mt 10, 42).....Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek (Mt 5, 
7). 
 
4. A szeretetről és testvériségről. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint 
én szerettelek titeket úgy szeressétek ti is egymást (Jn 13, 34).....De ti ne hivassátok magatokat 
mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok (Mt 23, 8). 
 
5. A magunkhoz és másokhoz való viszonyunkról. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen 
ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért 
nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a 
gerendát sem? (Mt 7, 1-3).....Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti 
is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény (Mt 7, 12).......Szeressétek ellenségeiteket, és 
imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza 
napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak (Mt 5, 44-45).......Boldogok a 
szelídek, mert ők öröklik a földet (Mt 5, 5). 
 
6. A természet szépségéről és értékéről, melyre vigyáznunk kell. Nézzétek a liliomokat, miként 
növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon teljes 
dicsőségében sem öltözött úgy mint ezek közül bármelyik (Lk 12, 27)....... 
Ugye, a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül (Mt 10, 
29) 
 
7. Az önakaratból való engedelmességről, Isten fele. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én 
ismerem őket, ők pedig követnek engem (Jn 10, 27).....Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd 
meg a parancsolatokat (Mt 19, 17). 
A feljebbvalóságról. A tanítvány nem feljebbvaló a mesterénél, sem a szolga az uránál. Elég a 
tanítványnak, hogy olyanná legyen mint a mestere, és a szolgának mint a ház ura (Mt 10, 24-25). 
A feljebbvalónak való engedelmességről, de nekünk, vezetőknek, alázatra intő. Tehát 
mindazt amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert 
beszélnek ugyan róla, de nem teszik (Mt 23, 3). 
 
8. Az örömről, mely derűvel, békével teli. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a 
mennyben (Mt 5, 12-13).....Aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is 
meghosszabbítani életét? (Lk 12, 25).....Ezért mondom néktek: ne aggódjatok életetekért, hogy 
mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok (Lk 12, 22). 
A meggondoltságról. Mert ki közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem 
számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig? Nehogy miután alapot vetett, de nem 
tudta befejezni - gúnyolni kezdje mindenki, aki látja és ezt mondja: ez az ember építkezni kezdett, 
de nem tudta befejezni (Lk 14, 28-30). 
 
9. Az anyagiakkal való bánásról és a takarékosságról. Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az úr 
gondviselővé tett az ő háza népén..? (Lk 12, 42).....valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; 
és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle (Lk 12, 48).....Ha valamely asszonynak 10 drakhmája 
van, és egy drakhmát elveszt, nem gyújt-e gyertyát, és nem sepri-é ki a házát, és nem keresi-é 
gondosan míg megtalálja? (Lk 15, 8).....Eljött az, aki az öt tálentumot kapta, odavitte a másik öt 
tálentumot, mondván: Uram, öt tálentumot adtál át nekem: nézd, másik öt tálentumot nyertem 
azokon (Mt 25, 20). 
 
10. A tisztaságról. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent (Mt 5, 8).....A test 
lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz (Mt 6, 22). 
A lélekről és a testről. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jóllehet a 
lélek kész, de a test erőtlen (Mt 26, 41). 



..... 
 
Nem kis cél áll előttünk, cserkészvezetők előtt, hanem igen magas a mérce. Legyetek ti azért 
tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes (Mt 5, 48). 
..... 
 
AKINEK VAN FÜLE A HALLÁSRA, HALLJA (Mt 13, 9). 
..... 
 


