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Petôfi Sándor: Ha férfi vagy, légy férfi...

Áldott Feltámadási Ünnepeket 
kíván a szerkesztôség minden kedves olvasónknak!

• A bibliás böjtrôl  (2. és 6. old.)
• Fontos döntések a Közgyûlésen: Sztárai Emléktúra, tisztújítás etc. (8. és 10-16. old.)

• Jóska bá’ hazament        (3. old.)
• A cserkészélet imakönyve várja az imádkozó lelkeket (4-5. old.)

Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne hitvány gyönge báb,
Mit kény és kedv szerint lök
A sors idébb-odább.
Félénk eb a sors, csak csahol;
A bátraktól szalad,
Kik szembeszállanak vele...
Azért ne hagyd magad!

Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne szád hirdesse ezt,
Minden Demosthenesnél
Szebben beszél a tett.
Építs vagy ronts, mint a vihar,
S hallgass, ha mûved kész,
Mint a vihar, ha megtevé
Munkáját, elenyész.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Legyen elved, hited,
És ezt kimondd, ha mindjárt
Véreddel fizeted.
Százszorta inkább éltedet
Tagadd meg, mint magad;
Hadd vesszen el az élet, ha
A becsület marad.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Függetlenségedet
A nagyvilág kincséért
Árúba ne ereszd.
Vesd meg, kik egy jobb falatért
Eladják magokat.
„Koldúsbot és függetlenség!”
Ez légyen jelszavad.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Erôs, bátor, szilárd,
Akkor, hidd, hogy sem ember
Sem sors könnyen nem árt.
Légy tölgyfa, mit a fergeteg
Ki képes dönteni,
De méltóságos derekát
Meg nem görbítheti.
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„A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28)

„Azért jelent meg az Isten Fia, 
hogy az ördög munkáit lerombolja.” (Jn 3, 8/b)

Manapság mindannyian arról szeretünk beszélgetni, egymásnak olyan híreket átadni,
amelyeknek pozitív üzenetük van.  Úgyis épp elég nyomorúságról hallunk híradást:
balesetek, járványok, természeti csapások, elkeserítô hírek a különbözô erôszakos, há-
borús, terrorista eseményekrôl. „Mondj valami szépet! …egy jó hírt! …valamit, ami po-
zitív!” Sokszor halljuk: „Ne beszéljünk a hibákról, ne a nehézségekrôl. Élj szabadon!....
élj könnyen! ….légy mindig oldott!”  S mondják: Mert különben a problémák fognak
uralkodni rajtad, megbetegítenek, megkötöznek. Hirdetik az ilyen és hasonló téveszméi -
ket még a bibliai tanításra hivatkozva is tévesen, hogy Isten nem akarja, hogy beteg légy
és nem akarhatja, hogy anyagi gondokkal küzdj. Hirdetik: „Isten egy gazdag és egész-
séges életre hívott el.” 
Úgy hangzik ez mintha a világunkban általánosan elfogadott „pozitív gondolkodás-

nak” a bibliai alátámasztása lenne mindez. Mintha Isten azt ígérte volna meg nekünk az
Írásban, hogy ha neki engedelmeskedünk, akkor mindig sikeresek, szerencsések, egész-
ségesek és gazdagok leszünk. Ez így nem igaz! Jézus a programbeszédében, a Hegyi
Beszédben például az aggodalmaskodással szemben azt ígéri, hogy azok, akik elsôsor-
ban Isten országának igazságaival foglalkoznak, aszerint élnek, azt keresik,azoknak
„minden más ráadásként megadatik.” (Mt6,33) S a továbbiakban arról beszél, hogy „ne
aggódjatok”. (34.v.)  Mindaz, ami az életünket teljessé teheti nem a felelôsségvállalás tu-
datos mellôzése, nem az önmagunk féltése, kedélyállapotunk tudatos karbantartása és
minden nehézségtôl való megkímélése. Mintha mi lehetnénk azok, akik a sikereinket
megalapozhatnánk, akik eredményeket mutathatnánk fel az élet különbözô területein,
mert úgymond megdolgoztunk érte. S minden elôrejutás nem Isten ajándéka és áldása
lenne az életünkön. A jézusi példázat bolond gazdagja megdolgozott minden javáért, jól
gazdálkodott, elôrelátó módon tervezte a jövôt, sikeres volt. Jézus értékítélete pedig
más: Isten azt mondja ennek az embernek: „Bolond, még ez éjjel elkérik tôled a lelkedet,
kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?” (Luk12,20) A javak, az egészség, a megélhe-
tés, az egész élet ajándék, Isten áldása! 
Jézus nem azért jött el erre a világra, hogy sikeres legyen. Egész élete, tanítása, erejé-

nek kiáradásai az Isten áldásának közvetítését jelenti a számunkra. Mikor most a
bûnbánati-böjti idôszakban az Ô áldozatára, érettünk való halálának értelmére gondo-
lunk akkor Isten érthetetlen szeretetével találjuk magunkat szemben, „aki Fiában min-
dennel megajándékozott.” Jézusnak a lelkünk ellenségét leleplezô szavai a jó pásztor-
ról szóló példázatábanezek:  „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson; én
azért jöttem, hogy életük legyen, sôt bôségben éljenek.” (Ján 10,10.) Jézus önmaga oda-
ajándékozásával, az ellenség munkájának lerombolásával, a szeretet gyôzelmével ké-
szít nekünk egy új teljes és örök életet. Isten szeretete, „Isten kegyelme minden ember
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számára ingyenes – mondja Bonhoeffer – de Istennek ez nagyon sokba került” Életét
adja értünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni magunkat erre a szeretetre: „Ha így sze-
retet bennünket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.” (1. Jn
4,11)  Krisztus megváltó szeretetének következménye a mi áldozatos, odaadó, magun-
kat nem kímélô szeretetünk kell legyen.  Ez az Isten áldása számunkra, s rajtunk ke-
resztül a környezetünkben élôk részére. 
Így jutunk el fenti igeszakaszunk mondanivalójához: Milyen „pozitív” üzenet ez?!

Lerombolja a gonosz munkáját, Isten országa ellen való mesterkedéseit. Nem kell ag-
gódni a holnap felôl, ha az életünk annak kezében van, aki azt teremtette, megváltott
és arról gondoskodik is. És azt halljuk itt, hogy Isten Fia már mindezt megtette! Mi sok-
szor még bizonytalankodunk, sokszor nem látjuk a következô lépést, emberi betegsé-
gek, fájdalmak, szenvedések is bekövetkezhetnek az életünkben. De biztosak lehetünk
abban, hogy Isten lerontja az ellenség munkáját és éppen ezért gyôzedelmeskedhetünk
azáltal, aki bennünket így szeretet.

Szuhánszky Gábor cst.cspk.

Jóska bá’ hazament

Pataki Jóska bá’ra, az újjáalakult MCSSZ hûséges, odaadó „szolgájára” a másik szol-
gatárs, a 3 éve elhúnyt Dezsôbá’ versével emlékezünk. Nyugodjanak békében a boldog
feltámadásig. (A szerk.)

Pataki Jóska,
az öregcserkészek táborozási szakértõje

Hetvennégy éves cserkészmúltjából a táborozás központi
témavezetését kiemelve, írásai útmutatást adnak, 
táboraink cserkészies helyzetét szemlélni; ma is
jelentõs, a tábort felügyelõ célirányos szerep.
Táborozási rendünket törvényekre, saját élményekre
építette, hogy az ifja küzdjenek meg egyenlõ mértékben, 
a cserkésztáborra éves felkészítést kell jó rendben.
Jóska által megjelenõ útmutatás elfér a fejekben, 
tanácsa, a táborvezetõség példamutató is legyen. 
Feleletet kapunk tõle a tábori elvárásra, rendre.
Gyakorlatából ered, hogy mit vár el a jó tábortól, 
követelmény-szintet folyamatában kicsit emelve.
A táborozás hatással bír – mint mondja – lányokra, fiúkra,
kell, hogy a szülõ is érzékelje a változást pozitív irányban, 
Szolgálatkészségben, szorgalomban, tisztességben, életfelfogásban. 
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Állíts magadnak jelzôoszlopokat (Jer 30,21) 

A cserkészélet imakönyve 
protestáns cserkészek számára 

egy óriási mérföldkô és jelzôoszlop a Magyar Cserkészszövetség életében, azon be-
lül különösen is az ICHTHÜSZ Közösség életében. Jelzôoszlop, amelynek hiányát
az újjáalakulás óta éreztük és amelynek megvalósítása majd 30 évet váratott magá-
ra. Az emberi gyarlóság hátráltatta, az isteni kegyelem pedig véghezvitte e jelzô-
oszlop fölállítását. 
A mérföldkövekkel és jelzôoszlopokkal azonban lehet törôdni, és lehet azokat ig-
norálni. Lehet kikövezett jó úton járni, lehet oszlopok mentén új utakat építeni, és
lehet úttalan utakon a vakvilágban bóklászni. Lehet mindezt tenni a szó fizikai ér-
telmében és szimbolikusan az életvitelt illetôen. A cserkész józanul vállalkozik a jó
út keresésére és követésére és bátran vállalkozik új utak építésére is. mindkettôt
azonban jelzôoszlopok mentén teszi. Ô maga, különösen ha ICHTHÜSZ cserkész
jelzôoszlopokat nem állít. Azok már állnak. Ezek az Evangélium, a Törvény és a
próféták. Számunkra a cserkészet speciális formalitásokkal ugyan, de nem más,
mint ezeknek a jelzôoszlopoknak a felfedezése és követése hittel, reménnyel és
szeretettel. 
Az imakönyvünk ennek értelmében szekunder jelzôoszlop és mérföldkô. Egy

olyan eszköz, amely segít felismerni a célba vezetô jelzéseket és segít ezeket meg-
különböztetni a félrevezetô jelzésektôl, amitôl hemzseg életutunk. 
Tehát használati eszközrôl van szó, méghozzá mindennapos életünkben. A félé-

ves tapasztalat, amelyet összegyûjtöttünk arról gyôz meg bennünket, hogy cserké-
szeink sokféleképpen viszonyulnak ehhez az áldott eszközhöz. Kezdem az örömte-
li pozitív tapasztalásokkal, amelyek egyben kritikát is megfogalmaznak mások irá-
nyába. 
- A felvidéki és erdélyi cserkészek megvették/megrendelték a kiadott 1000 pél-
dánynak több mint a felét. Örömmel tölti el a szerkesztôk, kiadók és terjesztôk
szívét ez a szent igény és bizalom, ami azt jelenti, hogy ôk értik, hogy mire is ké-
szült és mire is való ez a könyv: Velemjáró, aminek ott a helye minden protes-
táns cserkész zsebében, még akkor is, ha ez a zseb nem cserkészruhán van. Isten
áldja meg az imakönyvek felvidéki és erdélyi használóit!
- Természetesen nagy öröm számunkra, hogy több csapatból rendeltek kisebb-na-
gyobb mennyiséget, és talán a számát sem titkolom annak a csapatnak, amely
két lépésben 100 imakönyvet rendelt, bizonyára azzal a céllal, hogy minden csa-
pat tagjuk zsebében és minden érdeklôdô zsebében ott legyen (121). Bízunk ab-
ban, hogy a nagynevû és nagy létszámú protestáns csapatok hamarosan hasonló
igénnyel állnak elô. És természetesen azt is reméljük, hogy azok a parancsno-
kok, akiknek csapatában kisebbségben vannak protestánsok, gondoskodnak ar-
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ról, hogy egyikük zsebébôl se hiányozzon az imakönyv. Továbbra is megrendel-
hetô az ICHTHÜSZ Közösség elérhetôségein. 
- Szomorúan, de az orvoslás reménységével osztom meg azt a tapasztalatot, amely
esetekben a parancsnokok átvették az imakönyveket, de még hónapokkal késôbb
sem tudtak errôl a cserkészeik. Azóta biztos megoldódott ez a probléma is. 
Ebben a rovatban általában személyekrôl, egyéniségekrôl, elköltözött példaképe-

inkrôl írtunk régebbe és bizonyára ezt a hagyományt a jövôben is folytatjuk. Ez al-
kalommal azonban úgy éreztem, hogy szükséges az örömünket, a hálánkat és a ta-
pasztalatunkat megosztani az imakönyvet illetôen. Azt az imakönyvet, amelyben
imádságok, bibliai idézetek, szép hívô gondolatok, hitvalló énekek, versek szolgál-
ják hitünket, jellemünket, cserkészéletünket. 
De hogyan is szolgálják? Úgy, hogy egy személyre mutatnak, a mi Urunk Jézus

Krisztusra. Szóval ez a rovat az imakönyv kapcsán is egy Személyre mutat, Aki
azonban nemcsak meghalt, hanem fel is támadott, és Aki nemcsak példakép, ha-
nem személyes megváltó Istenünk. Aki az imakönyv mentén éli az életét, az
Krisztussal éli az életét, amely megvalósítja azt a hitvallást, hogy „Jézus Krisztus a
cserkészetnek is Ura”.

Dr. Bóna Zoltán cst. cspk.
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A kisgyermek pedig növe kedett,
és erôsödött lélekben (Lk 1,80)

A Nagyböjt bibliai alapjai
Néprajzi és hagyományôrzô szempontból sokszor hallunk a keresztyén ünne-

pek dátumairól, megünneplésük ilyen olyan módjairól, de bibliai alapjairól ke-
vesebbet. Hadd álljon most itt néhány idézet a Bibliából kevés magyarázattal,
amely ünnepeink lényegére világít rá. Legyen ezekkel teljesebb minden kedves
cserkész olvasó akár idei, akár elkövetkezendô ünnepe!
A Bibliában nincs elôírva szó szerint, hogy Húsvét elôtt negyven napig böjtöl-

nünk kellene. Viszont Isten az ô népét prófétáin keresztül többször hívta böjtö-
lésre, és az Istenben hívô emberek, legfôképpen pedig Jézus többször böjtöltek.
Ez hozzá tartozott a hívô életükhöz. 
A böjt sokszor a bûnbánat megvallásaként, a megtisztulás vágyának gyakorla-

taként, vagy egy különös, szent felkészülés felerôsítôjeként szolgált.
Ugyanakkor Isten többször is figyelmeztette népét, hogy nem a külsôségekben
megnyilvánuló böjt az értékes, hanem a szív belsô böjtje. Másrészt figyelmezte-
tett arra is, hogy nemcsak étellel, itallal, hanem igazabb cselekedetekkel is lehet
böjtölni. 
A böjtölés idejében és módjában nagy szabadságot hagyott nekünk Isten.

Fontos, hogy ne külsôségekben merüljön ki böjtünk, és ne az embereknek akar-
junk tetszeni ezáltal, hanem bensôséges titokban Istennek. Szép dolog Húsvét
elôtt negyven napig böjtölni együtt a keresztyén világgal. Hasznos lehet szá-
munkra, ha nemcsak a fizikai ünnepi készülôdésre figyelünk, hanem a belsô lel-
ki ráhangolódás segítségét is igénybe vesszük a teljesebb ünneplés elérésére.
Viszont nagyon fontos tudnunk, hogy nem a böjtünk miatt kerülünk a
Mennyországba, nem emiatt kapunk örök életet. Ezt ingyen kegyelembôl, a
Jézus Krisztusba vetett hit által remélhetjük.
Ezeket a gondolatokat fedezhetjük fel az alábbi bibliai idézetekben is.

Javaslom, hogy mindenki keresse is ki saját Bibliájában ezeket az idézeteket,
gondolkozzon el rajta, és engedje, hogy a Szentlélek formálja ezáltal is életét. Így
haladhatunk szép jelmondatunk valóra váltásában: „Jézus Krisztus a cserkészet-
nek is ura!”
Minden kedves cserkész olvasónak áldott böjti elôkészületet kívánok és a meg-

váltás húsvéti, boldog átélését! 

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem
lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” Jn. 3,36



„Hiszen kegyelembôl van üdvösségetek a hit által, és ez nem tôletek van: Isten ajándéka
ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” Ef. 2, 8-9

De még most is így szól az ÚR: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és
gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez,
az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ô, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja,
még ha veszedelmet hoz is. Joel 2, 12-13

„Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sôt bûnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böj-
töltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Joel
2,12-13

Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri?
Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezed böjtnek,
és az Úr kedves napjának? Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bûnösen fölra-
kott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és össze-
törsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezôvel, vidd be házadba a szegény buj-
dosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elôl! Akkor eljön vilá-
gosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár elôtted, és az Úr
dicsôsége lesz mögötted.” Ézs. 58, 4-8

Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven
nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértô, és ezt
mondta: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” Ô így vá-
laszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely
Isten szájából származik.” [5Móz 8,3] Ezután magával vitte ôt az ördög a szent városba,
a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat,
mert meg van írva: Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy
meg ne üsd lábadat a kôbe.” [Zsolt 91,11-12] Jézus ezt mondta neki: „Viszont meg van
írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” [5Móz 6,16] Majd magával vitte az ördög egy
igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsôségét, és ezt
mondta neki: „Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.” Ekkor így szólt hozzá
Jézus: „Távozz tôlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak
neki szolgálj!” [5Móz 6,13] Ekkor elhagyta ôt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és
szolgáltak neki. Mt. 4, 1-12

Jézus mondja: „Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik
eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: meg-
kapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat,
hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja,
ami titokban történik, megfizet neked.” Mt. 6, 16-18

Dr. Dobos Ágoston cst.

7
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A Sztárai túra lelki-szellemi háttere

Egymás terhét hordozzátok... (Gal 6,2)

Az utolsó rovatban, a Közgyûlés döntései között olvasható a címben szereplô túra programter-
vezete (10-16. old.). Az alábbiakban e túra egyik motivációjáról, szellemi-lelki indítattásáról és
tartalmi ígéreteirôl olvashatunk. (A szerk.)
Személyes vallomással kezdem: régi családi álmunk volt, hogy egyszer Budapestrôl

Kopácsra vízi úton menjünk el. Micsoda öröm volt gyermekkoromban minden évben
néhai lelkész nagyszüleinkhez, Narancsik Pál és Narancsik Pálné Bognár Rózsa szeretô
karjaiba, parókiájára érkeznünk a szünidôben! Kopács mesés hely, közvetlenül a temp-
lomkert alatt kezdôdik a nagy kiterjedésû vízi világ, Közép-Európa egyik legkülönlege-
sebb vízi, lápos, erdôs természetvédelmi területe, az úgynevezett „Kopácsi Rét”. Régen
ide szabad bejárása volt a falu halászainak, gyerekeinek, de ma szigorúan védett.
Kopács színmagyar, református falu volt gyerekkoromban. Mára sokat változott, de
még mindig nagy a varázsa. Horvátországban, Eszéktôl 12 km-re van, vízi úton a
Dunáról vagy a Dráváról is kis átemelésekkel megközelíthetô. Talán már ennyi is elég
volt ahhoz, hogy Te is úgy érezd, „ehhez a vízi kalandhoz nekem is volna kedvem!”
Másik nagy és személyes élményem az volt, amikor a Mohácsi Történelmi Emlékhely,

a mohácsi vesztes csata színterének múzeumában az animációs csatalejátszás után átél-
tem e roppant veszteséget. Aki ezt 1526-ban átélte, az, ha fizikailag meg is menekült, lel-
kileg vagy megnyomorodott, vagy igen nehezen tudta ezt feldolgozni. A nagy csodál-
kozásom azért volt, mert megtudtam, hogy Sztárai Mihály nagyhírû református lelké-
szünk a mohácsi csata túlélôje volt! Mit tesz egy református lelkész egy ilyen nagy
kudarc és lelki trauma után? A történelembôl tudjuk, hogy ezután elment prédikálni a
török dúlta lápos és mocsaras területekre, ahova elbújt és elmenekült a magyar lakos-
ság. Itt elkezdett hegedülni, és az elôbátorkodó magyar embereknek életükben talán
elôször, az Atya nyelvét, a Bibliát és annak üzenetét anyanyelven, magyarul olvasta és
prédikálta/ magyarázta. Ez adott reménységet, hitet, üdvösséget, örök életet – és ráa-
dásul, és nem mellesleg – nemzetmegtartó erôt a magyarságnak! A török katonailag le-
söpörte Mohácsnál a magyar haderôket, de a prédikátor 120 kis gyülekezetet alapítva a
túlélés bástyáit építette ki, amelyek a 150 éves török uralom alatt és után is éltek, éltet-
tek, gyôztesek lettek! Sztárai Mihály jelentôs szolgálati helye Laskón volt, amelynek re-
formátus templom ma is sugározza a történelmi levegôt, Kopácsnak szomszédságában!
Mi sem volna ICHTHÜSZ cserkésziesebb, mint egy nagy, Krisztusnak tetszô zarán-

doklat. Nyomon követni helyszíneiben és spiritualitásban a hôs reformátort, mindezt
összekötve egy nagy vízi és kerékpáros kalandtúrával! Hiszem, hogy Magyarországot
ma is a bátor evangéliumi hit és az ehhez méltó cselekedetek fogják éltetni és gyôztessé
tenni! 
Ugye Te is jössz a túrára!? Találkozzunk a Sztárai-túra ünnepélyesi sorakozóján, éne-

kelve, hogy: „Fel, barátim drága Jézus zászlaja alatt…”
Dr. Dobos Ágoston cst.



A pörnek vége. Elvégeztetett... 
Véres a kereszt tövében a fû. 
A helytartóban forr a néma düh 
S egy gondolat tépi a másikat. 

"Rongy csõcselék, én unlak titeket, 
Unom a vágyatok, a hitetek, 
A papjaitok ragyogó ruháját, 
A mellükverõ messiásokat, 
A nap hevét ez átkos ég alatt, 
A zagyva szókat, buja színeket, 
És magamat és uramat, a császárt, 
Ki bíróvá tett ilyen nép felett. 

"Feszítsd meg!" üvöltötték a fülembe. 
Amíg unottan odalöktem nékik. 

Szegény bolond! Pedig csak álmodott, 
Csak álmodott egy létráról az égig. 
Csak álmodott, de ezeknél tán szebben. 
Már szürkül fenn a Koponyák hegye - 
Vajjon álmodik-e még a kereszten? 

Valamit szólt nekem az igazságról, 
Azután némán vérzett, ragyogott. 
Gúnnyal kérdém: az igazság micsoda? 
Felelé: "én vagyok". 

Eh, hát kicsoda nékem ez az ember?! 

A csõcselék morajlott mint a tenger, 
Én untam, untam amazokat, ezt is. 
Egy messiással több vagy kevesebb, 
Pilatus lelke nem lesz nehezebb 
És könnyebb tán ez istenverte föld, 
Untam a dolgot. Odalöktem. Vége. 

"De jaj! vajjon kire szállott a vére?!" 

Az alkony megy, az est, az éj leszáll, 
De a helytartó nyugtot nem talál. 

"Feszítsd meg!" üvöltötték a fülembe 
És nekem nem volt elég fegyverem, 
Nem volt elég lándzsásom odakünn, 
Vagy - vagy üres volt talán a szívem? 
Eh mit bánom én, a bölcs szív üres, 
Bús madarak, el a szívrõl, hess! 

"Feszítsd meg!" üvöltötték a fülembe. 
Mi közöm hozzá? feszítsétek hát, 
Te véres kezû, szennyes csõcselék, 
Feszítsd, feszítsd meg hát a Messiást! 
Él-e, meghal-e, egy marad az átok, 
Isten se váltja meg ezt a világot. 
Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát! 
Vigyétek! - Vitték. A kereszten holt. 
Ki tudja, talán mégis király volt!" 

(folytatás a 16. oldalon)

9

Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4)

Reményik Sándor - Pilatus János evang. XIX. 22
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Emlékeztetô
a Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének Közgyûlésérôl

Balatonfüred, 2018. február 23-25.

A Közgyûlést budapesti, bp-csepeli, dunavarsányi, monori, jármi, budakeszi, ka-
posszekcsôi, debreceni, békésszentandrási cserkészek alkotják cirka 20 fô. 

I. Péntek este
Szállásfoglalás, megnyitó zászlófelvonás – Nagy László - és vacsora után dr.

Dobos Ágoston az 1.Móz. 46,26-34; Jn 11,35; Lk 15,20 textusok alapján végezte az
evangelizációs szolgálatot multimédiás eszközökkel is. 
Tekintettel arra, hogy a szokásostól eltérôen az MCSSZ képviselôje szombat es-

te látogat meg, a napirendtervezet értelemszerûen módosul. 

1.) A 2017-es programok értékelése
a) Közgyûlés 

A tavalyi Közgyûlés szintén Balatonfüreden zajlott, amelynek legfonto-
sabb döntése a Reformáció 500 programjainak megtervezése. 

b) ICHTHÜSZ tanyázás
Tekintettel az érfordulóra tavaly a Budakeszi Reformációs Tábor formájában
került megrendezésre a portyázás június 29. 16 óra- július 2. 14 óra között. A
látogatókkal együtt cirka 60 cserkész vett részt az élmény dús programon:
túrák, vetélkedôk, vadaspark látogatás, ünnepi istentisztelet az úrvacsora
megünneplésével. Köszönetet mondunk e helyen is Szuhánszky Gábor tá-
borparancsnoknak. 

c) A monori Benedek Elek, a Wesley János, a dunavarsányi Kossuth csapatok táborai
Mindhárom csapat lelkesen számol be a maguk táboráról, amely a Bör -
zsönyben, Dunavarsányban, Budakeszin, valamint a reformációs Száva tú-
rán, Budapesten és Esztergomban valósult meg. 

d) ICHTHÜSZ Fórum 
Az elnök elmondja, hogy a berekfürdôi program az elmúlt évtizedektôl el-
térôen a szokott idôben nem valósult meg Berekfürdôn. Ugyanakkor egy
1 napos program szintén a Reformáció 500 jegyében valósult meg a Budai
várban. Ez az esemény a Szilágyi Dezsô téri templomban evangelizációval
és az elkészült Protestáns Imakönyv útjára bocsátásával fejezôdött be. 

e) Az adventi közös Táborkereszt-ICHTHÜSZ délután 
Ez a program a négy évvel ezelôtt bevezetettek szerint zajlott Csepelen ige-

Lábam elôtt mécses a te igéd... (Zsolt 119,105)
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hirdetéssel, imádsággal, mézeskalács-fenyô készítéssel és tobozfestéssel.
Kívánatos lenne az ezen való részvétel bôvülése mindkét Közösség részé-
rôl. A Betlehemi Láng átadásának adminisztrálása a Táborkereszt szerve-
zésében történt, a Bp. Belvárosi katolikus templomban az ICHTHÜSZ el-
nökének igehirdetésével. 

f) Reformáció 500 programok
Az elnök hangsúlyozza a jelenlévôk megerôsítése mellett, hogy a
Reformáció 500 programokat Közösségünk a Magyar Cserkészszövetség
nevében tehette meg. Látványosságról, tömeges megmozdulásról nem be-
szélhetünk, de fontos programok lebonyolításáról, a Közösség bôvülésérôl,
a Közösségen belüli barátságok elmélyülésérôl igen. A megvalósult prog-
ramok a felsorolás szintjén: online kvíz, évfordulós tanyázás Budakeszin,
reformációs Száva túra Szerbiában, a hozzá szorosan kapcsolódó
Békésszentandrás/szarvasi víziportyával, fórum Budapesten, evangelizá-
ció Budapesten és az év koronája a Protestáns Imakönyv elkészülte, bemu-
tatása és terjesztése. Az Imakönyv a cserkészkörökön túl meghirdetésre és
szíves fogadtatásra talált a Ráday Könyvtárban, a debreceni Nagykönyv -
tárban, a Karc Rádió mûsorában, valamint a három nagyobb protestáns
egyház hetilapjában. Köszönet illesse mindazokat, akik a fenti események
megvalósításához hozzájárultak. 

II. Szombat
A reggel helyénvaló cserkészformalitásokkal – Szuda Gergô, Nagyné dr. Csobolyó

Eszter vezetésével - a délelôtt és este tematikus munkával, a délután pedig szabadfoglal-
kozással telik.

1. Tisztségek, tisztségviselôk 
Az elnök elmondja, hogy a Reformáció 500 adta elfoglaltságokhoz képest hát-

térbe szorult a tisztségek és tisztségviselôk újragondolása az elmúlt esztendô-
ben. Ezért javasolja, hogy a jelenlegi elnökség, a teológiai titkár és az újság fô-
szerkesztôje, akiknek a mandátuma e Közgyûléssel lejár ügyvivôi vezetôség-
ként, illetve tisztségviselôként kapjanak megbízatást e Közgyûléstôl a 2019-es
Közgyûlésig, amely tisztújító Közgyûlésként is funkcionál. 

A Közgyûlés a fenti javaslatot elfogadja. 

Az elnök javasolja, hogy ezzel egy idôben hirdessük meg az elnök, fôtitkár,
teológiai titkár, újság fôszerkesztô pozíciókra a jelölést, amelynek határideje az
ôszi fórumunk legyen. Jelölhet a Magyar Cserkészszövetségben igazolt protes-
táns, a Közösségünkhöz tartozó 16 évesnél idôsebb cserkész csapatonként há-
rom fôs csoportot alkotva. Jelölt lehet az ICHTHÜSZ Közösség elmúlt három
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évében nyilvánvaló aktivitást mutató, a Magyar Cserkészszövetségben igazolt
cserkész. A jelölés a Közösség címén írásban történhet az említett határidôig. 

A Közgyûlés a fenti javaslatot elfogadja.

Az elnök javasolja, hogy az elmúlt évek tapasztalata alapján hozzunk létre
két pozíciót. Az egyik legyen az ICHTHÜSZ vezetôtiszt, a másik pedig az
ICHTHÜSZ kiscserkész-szakvezetô. Nem titkolja és természetesen csak infor-
málisan osztja meg azt a gondolatát, hogy az elsô pozícióra Bedekovics Péter,
a másodikra Kocsis Zsófia cserkésztiszteket látja most a legalkalmasabbaknak. 

A Közgyûlés az új pozíciókat a fentiek szerint
létrehozza.  A jelôléseket ezekre a pozíciókra
is várja. 

2. 2018-as ICHTHÜSZ programok
a) Duna-Dráva túra
Az elnök örömmel konfirmálja, hogy a Száva túra sikerének egyik gyümölcse-

ként körvonalazódik egy emlék-vízitúra a Dunán és a Dráván. Át is adja a szót
dr. Dobos Ágostonnak, aki a túra értelmi szerzôje, spirituális/kulturális motorja.
Ágoston beszámol arról a nagyon személyes családi motivációról, amely egyik
pillére lelkesedésének, valamint a Sztárai Mihály iránti tiszteletérôl, amely a má-
sik pillért alkotja. Ennek okán a túra neve így hangzana Sztárai Emlékvízitúra –
lelki kincskeresés – Sztárai Mihály nyomában. Az elnök fölveti, hogy a szélesebb
körû részvétel érdekében az evezôs túrával párhuzamosan biciklitúrát is elkép-
zelhetônek tart két formában. Az egyik az, hogy Dunavarsányból egy-két felnôtt
biciklis részt vesz a túrán. A másik pedig az, hogy a monoriak nagyobb létszám-
ban bekapcsolódnak és így akár egy 10-15 fôs biciklis csapat is összeállhat a 20-
25 fôs evezôs raj mellett. Természetesen a cserkésziesség mindkét oldalon meg-
követelendô, felszerelést mindenki a maga jármûvén szállít, kísérô vagy szállító
eszköz csak visszafelé mûködik etc. 
A tervezés jelenlegi állapotában például az alábbi itiner lehet egy megvalósít-

ható program: 
Július 2. hétfô: egyéni utazás a bajai vízitelepre délutáni érkezéssel, hajók vízre

tételével, éjszakázással.
Július 3. kedd: bemelegítô evezés Baja-Mohács távon, este kultúr-program

Mohácson, cca. 30 km.
Július 4. szerda: Mohácsi csatatér megtekintése, du. evezés Kiskôszegig

(Batina-Horvátország), cca. 20 km. 
Július 5. csütörtök: Kiskôszeg-Almás, Drága torkolat, cca. 40 km. 
Július 6. péntek: Almás-Eszék a Dráván, cca. 20 km, majd bérelt biciklikkel, a

szükséges csomagokkal megérkezés Kopácsra, cca. 12 km. 
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Július 7. szombat: ébredés Kopácson, program biciklivel és helyi csónakosok-
kal látogatás a kopácsi réten. 
Július 8. vasárnap: istentisztelet Laskón, délután látogatás Hercegszôlôsön. 
Július 9. hétfô: visszatérés Eszékre, városnézés és szállás Eszéken.
Július 10. kedd: hazautazás Eszékrôl szállítóeszközökkel, vagy kievezés a

Dráván a Dunára délelôtt, és hazautazás szállítva onnan. Az útvonalat módosít-
hatja az, ha a vizescsapat teljessége, vagy legalább egy része Kopácsot a Dráva
kihagyásával vízen meg tudja közelíteni. Erre a kielboatosok esetében szinte
semmi esély sincs. 
Szöllôsy Vágó János, mint szakági vezetô fölajánlja segítségét a túra megvaló-

sítása érdekében és lehetôség szerinti anyagi támogatást is felvet. 
A Közgyûlés a programot széles körben meg-
hirdeti. A jegyzôkönyv már a felhívás egyik
formája. Jelentkezés az ICHTHÜSZ elérhetô-
ségein, bejárás április 19-20, esetleg 18-i, esti
indulással. 

b) Állandó/visszatérô ICHTHÜSZ programok
- ICHTHÜSZ vezetôi fórum Berekfürdô, a szokásos idôtôl eltérôen szep-
tember 28-30. 
A program fô témája az evangéliumi hit a vezetôképzésben. Célzottan meg-
hívandók a protestáns vezetôképzôk vezetôtisztek. Bedekovics Péter, a IX.
kerület elnöke és a Református Egyházi ifjúsági szolgálatának várományosa
vállalja a program tematikus megszervezését és toborzását. Az ICHTHÜSZ
vezetôsége pedig vállalja maga részérôl is a toborzást, valamint a logisztikai
feladatokat a Nyírségi Egyházmegye berekfürdôi bázisán. 

A Közgyûlés a programot széles körben meg-
hirdeti. A jegyzôkönyv már a felhívás egyik
formája. Jelentkezés az ICHTHÜSZ elérhetô-
ségein. 

- ICHTHÜSZ cserkész-evangelizáció október 28, este 6 órakor
Budapesten, például a Szilágyi Dezsô téren, vagy más helyszínen.

A Közgyûlés a programot széles körben meghir-
deti. A jegyzôkönyv már a felhívás egyik formá-
ja. Jelentkezés az ICHTHÜSZ elérhetôségein. 

- Adventi cserkésznapot a Táborkereszt–ICHTHÜSZ cserkészdélutánjá-
nak keretében tartjuk Csepelen a Jézus Szíve Plébánián Advent 2. vasár-
napján, vagy a megelôzô szombaton. 
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Buzdítjuk a csapatokat, hogy ezen vegyenek részt – idôpontot késôbb jel-
zünk – vagy szervezzenek adventi cserkésznapot csapat vagy körzet, vagy
kerület szintjén. 

A Közgyûlés a programot széles körben meg-
hirdeti. A jegyzôkönyv már a felhívás egyik
formája. Jelentkezés az ICHTHÜSZ elérhetô-
ségein. 

- A Betlehemi Láng ünnepélyes elosztása – feltehetôen december 16-án,
vasárnap délután - egy protestáns helyszínen pl. MEÖT, Budavári/
Bocskai úti református templom, katolikus idehirdetô biztosításával, a bé-
csi átvételt követô vasárnap délután. Buzdítjuk a csapatokat, hogy ezen
vegyenek részt, idôpontot, helyszínt késôbb jelzünk. 

A Közgyûlés a programot széles körben meg-
hirdeti. A jegyzôkönyv már a felhívás egyik
formája. Jelentkezés az ICHTHÜSZ elérhetô-
ségein. 

- A monori cserkészcsapat 30 éves jubileumi nyílt nagytábora július 30 –
augusztus 6. között a Börzsönyben. Néhány cserkészt a teljes idôre, ven-
dégeket pedig augusztus 4-re, 5-re szeretettel várnak. 

A Közgyûlés köszöni a meghívást és a csapat
életére a jövôben is Urunk áldását kéri. 

- A 9. kerületi, Tégláson augusztus elsô hetében megrendezésre kerülô
kiscserkésztábor szeretettel várja azokat a kiscserkészeket különösen is,
akiknek saját csapatuk nyári programot nem tud biztosítani 

A Közgyûlés köszöni a meghívást és ezúton is
részvételre buzdít.

A Közgyûlés bíztat minden cserkészt a számára vonzó programon való részvételre.
Megerôsíti, hogy az ICHTHÜSZ hagyományának megfelelôen nem csapatokban gondol-
kodik, hanem hívô cserkészekben. Ennek megfelelôen kéri és bíztatja az összes csapatpa-
rancsnokot, hogy ezekrôl a programokról protestáns cserkészeiket tájékoztatni, részvételre
buzdítani, segíteni szíveskedjenek. 

3.) A CPGS-hez való csatlakozás
Az elnök felolvassa az MCSSZ és az ICHTHÜSZ között aláírandó külügyi meg-
állapodás szövegtervezetét, amely szükséges a Nemzetközi Protestáns
Közösséghez való csatlakozáshoz. A tervezetet az MCSSZ állította össze a
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Táborkereszttel való megállapodás mintájára. Az elnök elfogadhatónak ítéli.
Felveti továbbá az ICHTHÜSZ külügyi-összekötô megválasztását, aki egyben
tagja lesz az MCSSZ Külügyi Bizottságának. 2019-ig tekintettel a mostani csatla-
kozáshoz – szerénytelenül – magát ajánlja. 

A Közgyûlés az elnököt fölhatalmazza a meg-
állapodás aláírására, valamint megválasztja
2019. december 31-ig a külügyi összekötô sze-
repére. 

4.) ICHTHÜSZ újság/honlap 
Az elnök köszönetet mond mindazoknak, akik az újságunk tartalmához és

szerkesztéséhez hozzájárulnak. Újra felhívja a figyelmet a cikkek bekérésé-
re, valamint arra, hogy a http://dunavarsanyireformatusok/ichthys/kik-
vagyunk honlap él, bár kapacitás hiányában nem mindig naprakész. Az
ICHTHÜSZ újságok azonban mindig fölkerülnek, ilyen értelemben mégis-
csak eligazító. Kéri, hogy mind az írás, mind az olvasás tekintetében gon-
doljunk e fórumra is. 
Szöllôsy Vágó János egyéb elfoglaltságaira hivatkozva lemond a nevelési rovat
vezetésérôl. Az elnök megköszöni János munkáját és a pozíció betöltésére
Bedekovics Pétert javasolja. 

A Közgyûlés köszönetet mond az írott és elekt-
ronikus médiáink íróinak, szerkesztôinek és
olvasóinak. Bedekovics Pétert az újság nevelé-
si rovatának vezetésére felkéri. 

A délelôttöt fantasztikus ebéd zárja Laci bá és Zoli bá „disznóságaiból”. A délután sza-
badfórummal telt, majd meleg vacsorával zárult. 

5.) Az MCSSZ elnökének látogatása 
A Magyar Cserkészszövetség képviseletében megjelenô Pótó Judit országos el-

nökkel folytatott megbeszéléssel telt az esti ülés. 
Az elnök üdvözlô szavai után Juditot beszámol a Szövetség jelenlegi állapotá-

ról, amelynek a lényege az, hogy a csapatéletet elsôsorban a kerületek támogat-
ják, koordinálják. Az országos szervezetnek az operatív szerepe csökkent. A fel-
vetett kérdések pl. vezetôképzés, lelkiségi mozgalmak szerepe etc. is úgy tûnik
– az MCSSZ elnökének válaszaiból – hogy kerületi és személyes szinten inté-
zendôk leghatékonyabban. A megbeszélés megnyugtatóan és bíztatóan jó han-
gulatban zajlott. 
A két elnök aláírta a délelôtt jóváhagyott külügyi megállapodást. 
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III. Vasárnap 
A reggel helyénvaló cserkészformalitásokkal telik, majd a korai reggeli után a
résztvevôk hazaindultak azzal, hogy az istentiszteleten ez évben kivételesen sa-
ját gyülekezetükben vesznek részt. 

K.m.f.

Nagy László cst. Kovács Szabina dr. Bóna Zoltán cst.
titkár jegyzôkönyvvezetô elnök
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Csend most. De hallga! most az éj kopog, 
Pilatus pitvarában a papok. 
"Uram, mi véled egyet így nem értünk, 
Ahogyan írtad, botránkozás nékünk, 
Rexnek, Uram, csak õ mondta magát, 
Nem készítetted jól a Golgothát!" 

Ni, milyen furcsa rõt láng a szemén! 
Ím kõvé vált a nádszál: oly kemény. 

(Odafenn csendbe hallgat a kereszt.) 
Pilatus nõ, ahogy beszélni kezd: 
"A Messiástok megmenteni késtem, 
De négy betût a keresztjébe véstem, 

E négy betû az én becsületem, 
Hajótöröttségem utolsó roncsa, 
Hitetlen hitem, büszke makacsságom, 
Egy akarat az akaratlanságon. 

E négy betû az én becsületem. 
Hadesre! ez a négy betû marad! 
Ha alá kéne temetnem e várost, 
Rómát, az Imperatort, magamat: 
E négy betû az én becsületem!! 

Papok, zsidók, hozzátok szólok nyiltan, 
Halljátok: amit megírtam, megírtam." 

Benn csönd, de künn az éj zsoltárba kezd 
S áll a zsoltáros éjben a kereszt


