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AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖZÖSSÉGÉNEK LAPJA

Arany János - Fiamnak

Hála Isten! este van megin’.
Mával is fogyott a földi kín.
Bent magános, árva gyertya ég:
Kívül leskelôdik a sötét.
Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren?
Vetve ágyad puha-melegen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tûrni és remélni megtanit:
S néki, míg a sír rá nem lehell,
Mindig tûrni és remélni kell!
Oh, ha bennem is, mint egykor, épen
Élne a hit, vigaszul nekem!...
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Látod, én szegény költô vagyok:
Örökül hát nem sokat hagyok;
Legföljebb mocsoktalan nevet:
A tömegnél hitvány érdemet.
Ártatlan szived tavaszkertében
A vallást ezért öntözgetem.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd ha játszótársaid közül
Munka hí el - úgy lehet, korán S idegennek szolgálsz eszközül,
Ki talán szeret... de mostohán:
Balzsamúl a hit malasztja légyen
Az elrejtett néma könnyeken.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem

folytatás a 20. oldalon

Áldott Húsvétot kívánunk minden kedves Olvasónknak!
Gyerek a Balatonfüredi Közgyûlésre! (18. o.)
Gyertek a Reformációs Tanyázásra, Budakeszire! (18. o.)
Még jelentkezhettek a fantasztikus Száva-túrára! (18. o.)

„A Mester itt van és hív téged" (Jn 11,28)
Az „ép testben ép lélek”

közismert és markáns állítás igazságát nem szoktuk kétségbe vonni, sôt lehetne a cserkészet fô
célkitûzését tükrözô jelszó is. Ráadásul azt az igazságot a modern orvoslás is elfogadja, amit a bibliai
korban egyébként tudtak, késôbb pedig – részben filozófiai, részben politikai megfontolásból – tagadtak, nevezetesen, hogy az ember egységes lény, akinek teste és lelke nem külön valóság, hanem
egymással „karöltve”, tehát együtt alkotják az embert. Így, ha beteg az egyik az megbetegít(het)i a
másikat. Az olyan ellentapasztalatokat pedig, amelyek szerint látunk nagyon nyomorult fizikai állapotban élô embereket irigylésre méltó lelki, szellemi frissességben, pozitív gondolkodásban és rendezett érzelmi állapotban, valamint látunk remek sportos megjelenésû embereket lelki, szellemi és
morális torzultságban szabályt erôsítô kivételeknek tekintjük.
Továbbá azt sem árt tudni, hogy a latin közmondásnak vélt mondás egy buzdításnak a kiragadott
része, ami így hangzik: „Orandum est ut sit mens sana in corpore sano,” vagyis: „Azért kell imádkoznunk,
hogy ép lélek legyen az ép testben”.Tehát mindkettô épségéhez isteni segítségre van szükség. Egyik épsége
nem hozza automatikusan a másik épségét, és mindkettô épsége meghaladja az ember képességét. E
mondás az ember épségét, egészségét – sem a testit, sem a lelkit – nem látja az ember igyekezetébôl garantáltan biztosítva. Manapság pedig mintha ezt a jelentést erôltetnénk bele e mondástöredékbe. S ha
ezt abszolutizáljuk, akkor a hagyományos, Húsvét elôtti Nagyböjtöt, könnyen összekeverjük a „wellness/fitness kultusz” szezonjával. Mert valóban tavasszal eljön a méregtelenítés, a zsírtalanítás, a fogyókúra, az intenzívebb testedzés ideje. És mindez nagyon jó dolog a maga helyén. Szinte garantáltan
szolgálja testi egészségünket. A kedvünk, a hangulatunk, a közérzetünk, a vérképünk, a testdimenzióink bizonyára jobbak lesznek. De nem több az ember ezeknél, elégséges mindez?
Ráadásul már tudjuk, hogy az ép test automatikusan nem hozza az ép lelket és fordítva sem. Az
ember teljessége, személyiségének, jelemének minôsége és fôleg sorsának örök távlata ennél sokkal mélyebben
van. Nem itt a felszínen és sokkal komplikáltabb. Az igazi böjt ezt a mélyebbet, komplikáltat az idôn és
téren túlmutatót célozza meg.
A régiek nemcsak a spirituális célokat szolgáló helyes böjtöt ismerték, hanem a felszínes böjt hiábavalóságát is. A csak külsôségekben böjtölôknek Joel próféta ezt írja: „A szíveteket szaggassátok meg,
és ne a ruhátokat…” (Joel 2,12-18). Az ember javát a szívbéli terápia szolgálja igazán. Az az önvizsgálat,
amely nemcsak a foncsoros tükör elôtt találja soknak magát, hanem a jónak teremtett ember minôségéhez mérve
találja kevésnek magát. Ekkor vágyik arra a spirituális böjtre, amely nem csak testileg kisebbít, hanem
lelkileg/emberileg növel. Ez a belsô önvizsgálat, amely elvileg legalábbis napi spirituális cselekedete a
cserkésznek, legalább olyan kényelmetlen, mint a legradikálisabb edzés, vagy étkezésbeli önmegtartóztatás. Ennek része az ôszinte önkritika, amit a keresztyén hit nyelve bûnbánatnak és bûnvallásnak
nevez, s amely megspórolhatatlan a bûnbocsánat kegyelmének lelket gyógyító, embert felemelô élményéig. A ruhát könnyebb megszaggatni, mint a szívet és a gyomrot is könnyebb regulázni, mint a
lelket, gondolatot, érzésvilágot. Nagy áldás az, ha valaki ezt a nehezebb terápiát is fölvállalja, ennek
a szentélyébe is be tud lépni, és ennek a Mesterét is segítségül merészeli hívni.
A helyes böjt, bár a köztudat az étkezéshez köti, az ember egészét, teljes valóját, lelkét és testét kívánja
gyógyítva szolgálni, méghozzá nem az élet meghosszabbítása, hanem az élet teljes és végsô gyôzelmének
elfogadása értelmében/érdekében. A Nagyböjt céljának nagysága abban van, hogy az élet titokzatos gyôzelme, a halál végessége, a Húsvét csodája – amit az ember a legradikálisabb odaszánással és legbölcsebb
praktikával sem tud elérni – ôt megérintôen, megajándékozóan, megmentôôen és megváltóan érje el.
A pogány rómaiak Húsvétról, a halál haláláról és az élet gyôzelmérôl még nem tudtak. De sejtették, hogy, ami a testnek és léleknek igazán és végérvényesen szükséges az kívül van az ember képességén. A böjtben arra törekedhetünk, hogy tudjuk kérni és el tudjuk fogadni azt, ami az egész (cserkész)emberségünknek ajándék, kegyelem és áldott húsvéti csoda.
Dr. Bóna Zoltán cst. cspk.
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Állíts magadnak jelzôoszlopokat (Jer 30,21)
Búcsúzunk Soczó András cserkésztiszttôl

98 évesen hazament Soczó András bá', a 100/ö Baden-Powell Központi
Öregcserkészcsapat újjáalapító, mindvégig aktív tagja. Egész élete a cserkészetrôl szólt. 1933-ban a Gödöllôi Jamboreen sir Baden Powell kezet fogott vele és
megdicsérte: „Jó cserkész vagy”.
Ez maradt rá jellemzô egész életében: jó cserkész!
A történelem az ô családját sem kímélte, de ô sohasem adta fel, teljesítette kötelességét, ott, ahol az élet lehetôvé tette.
Az 1933-as dzsemborit számos tábor, cserkészprogram követte. A
dzsembori 50 éves jubileumi táborán Németországban, Kastl-ban
„titokban” vett részt,
1993-ban a Gödöllôi
Emléktáboron, a Milleniumi Emléktáboron, az
Ócsai
Nemzeti
Nagytáboron,
csak,
hogy néhányat említsünk a jelentôsek közül,
szintén ott volt.
Nagy élménye volt, egy kis „kárpótlásként”, hogy mind a londoni, mind pedig a svédországi dzsemborin az IST-ben szolgálhatott. Még utoljára, Japánban
is ô vihette a zászlót a dzsembori kontingens fiataljainak élén.
A Magyar Öregcserkész Találkozóknak, a MÖT-öknek mindenkori résztvevôje.
Vízicserkész csapatának kegyeleti tisztjeként minden ünnep megemlékezôje, az
eseményeken saját maga készítette koszorúval koszorúzója, legyen az évforduló
vagy temetés. Felsorolni is nehéz aktivitásának területeit. Legjobban azzal jellemezhetjük, hogy mindenütt ott volt egyenruhában, ahol hitet kellett tenni a cserkészetrôl, a cserkészeszmény megjelenítésérôl.
Tagja volt számos más társaságnak: Természetjárók, Szent Korona, Guilde stb.,
ahol a magyarságot kellett ápolni.
Most, hogy róla emlékezünk, elég egyetlen mondatot mondanunk: Utosó percéig hû volt cserkészfogadalmához, Istenéhez, Hazájához, Embertársaihoz.
Hisszük, hogy jutama már az Égi Tábor.
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Egymás terhét hordozzátok... (Gal 6,2)
Téli tábor a Börzsönyben

Tekintetem a hegyekre emelem:
Honnan jön segítségem?
Segítségem az Úrtól jön, aki az eget
és a földet alkotta.
Zsoltárok 121,1-2
Isten kegyelmébôl újra részt vehettünk a 842 sz. Benedek Elek cserkészcsapat
téli táborán a Szénpataki kulcsos háznál. Már zarándok helynek számítanak a
csapat számára a Börzsöny csodálatos lankái, ahol kicsik és nagyok egyaránt
megtalálják a békességüket, amit
egyedül Isten áldásaként éltünk
meg. Hasonlóan a nyári nagy táborhoz a téli tábort is hosszú készülôdés elôzte meg. A hétvége programjának tervezésébôl mindenki kivette
a részét. Figyelembe kellett vennünk az idôjárás hirtelen változását
is. A tervezés
középpontjában a szánkózás állt, aminek feltétele a
hó volt. Ezért Locska Milán a Szénpataki kulcsos ház
üzemeltetôje napi hójelentést küldött a Börzsönybôl.
Az idôjárás változására az ellátmány szempontjából
is felkészültünk. Felmerült lehetôségként, hogy háznál sütött kenyeret vigyünk magunkkal, így a mindennapi kenyér vásárlás terhét levettük a Lacibá válláról. Saját kézzel dagasztott, kemencében sütött házikenyér volt a csapat eledele, amit 16 kiló lisztbôl
állítottunk elô.
Reggelire a Lacibá féle finom abált szalonnával,
kolbásszal, sajttal, és tepertôvel és persze lila hagymával királyi lakomákban volt részünk.
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A hétvégére huszonkét fôvel indultunk és volt, amikor harmincnyolcan ültük
körül az asztalt. Sok jó ember kis helyen is elfér mottóval készültünk a hétvégére.
Amikor megérkeztünk a Börzsöny egy csodálatos szép arcát mutatta meg számunkra. Mindent hó takart, a fák kopárak voltak, de a csend és nyugalom járta
át a környéket. A patak néma volt, a medrét hó takarta még is bámulatba ejtô
volt a környék. Csak egy-egy foltban sejlett a víz tisztasága. Fantasztikus érzés
volt újra elfoglalni a kulcsos ház szobáit, mintha haza jöttünk volna mindenki
megtalálta a helyét. Érkezésünkkor meleg szobák vártak ránk, köszönet érte
Milánnak és segítôinek. A friss, tiszta levegôjû, a határtalan szépségû völgyben
újra a 842. sz. Benedek Elek cserkészcsapat volt a házigazda. A völgyben hamar
leszállt az est, de a sötétség ellenére a hó tisztasága csodássá tette az éjszakát. De
nem mi voltunk az egyetlen lakói most a háznak. Milán felhívta a figyelmünket
a padláson lakó denevérekre, akik a meleg miatt megébredtek téli álmukból és
ciripeléseshez hasonló hanggal jelezték ottlétüket.
Vacsora után az esti áhítatra készülve mindig a fiatalok végezték a szolgálatot.
Isten üzenetéhez személyes megtapasztalásaikat kapcsolták, közös énekkel és
imával zártuk a csendességet, amit beszélgetés és játék követett. „Minden jónak
forrása a játék”(Flöbel).
A reggeli ébresztô után Antibá
frissítô tornájával indult a nap, a
térdig érô hóban. Majd ezt követte a reggeli, áhítat és az eligazítás.
A csapat önellátó volt, így a
reggeli és az áhítat után fô feladatok közzé tartozott a szobákban a kellô mennyiségû fa elôkészítése mivel éjszaka közel – 20 fokra is lesülylyedt a hômérséklet.
Ezt követte a SZÁNKÓZÁS. Kicsik és nagyok egyaránt szánkózással töltötték a napot a
dombon.
Az este közeledtével az erdôre leszálló pára,
mint egy sóhaj lepte el a környéket. Csend és
nyugalom szállt a fák közé.
A sétánk alkalmával az éjszakára készülô erdô halk hangjait lehetett hallani titokzatos neszekben. Az egyik fa tövében megbúvó ôz fi5

gyelte, ahogy elhaladtunk mellette. Az út mellett a fák gyökerei között a vaddisznók friss túrásokkal élelem után kutattak. Mi emberek nehezen tudjuk átvenni az erdô és az állatok nyugalmát, békéjét inkább a magunk kényelmét nézve romboljuk ezt a csodát, amire a Mennyei Atyánk azt mondta, hogy Jó. Isten
mégis ránk bízta ezt a csodás világot, de mi nem tudunk ezzel élni csak visszaélni az ô alkotásával.

Hamar elröpült a hétvége. Sok élménnyel töltekezve, bár nehéz szívvel, de elérkezett a haza utazás napja.
Ez alatt a néhány nap alatt szinte fel sem merült bennünk milyen nagy szeretettel és gondoskodással vett körül minket a jó Isten. Közösségben voltunk Vele
és ajándékaiban bôvölködtünk, amiért mindennap hálásak lehettünk. Nem volt
villany, mégsem jártunk sötétségben, és a mindennapi kenyerünket is megadta
nekünk. Gondoskodott testi és szellemi táplálékunkról. Mondhatom mindnyájunk nevében, hogy ez a hétvége mindenki számára töltôdés volt. Köszönjük a jó
Istennek a csapatuk parancsnokát, Nagy Lászlót, aki már több cserkész-generációnak adta át ezt a nemes és építô eszmét, amit a magyar cserkészet képvisel hit
által, Isten kegyelmébôl. Szt. Ágoston szavaival zárnám beszámolóm:
„A lényeges dolgokban legyen egység.”
Jó munkát!
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Legendi Katalin ôv.

A kisgyermek pedig növekedett,
és erôsödött lélekben (Lk 1,80)
Reformációs kvízek

A Reformáció 500. évfordulója megünneplésének szerves része egy három oldalú kvíz.
Úgy gondoltuk, hogy e 150 kérdésre a Magyar Cserkészszövetség cserkészeinek, különösen is az MCSSZ ICHTHÜSZ Közössége cserkészeinek tudni kell a választ.
Természetesen ez a kvíz sem mér elsôsorban, hanem tanít. Jó, ha valaki tudja a válaszokat,
már a kvíz megválaszolása elôtt, de az is jó, ha valaki e kvíz kapcsán keresi meg a jó válaszokat és így lesz azok önálló ismerôjévé. Élvezetes kutatást és sikeres részvételt kívánunk: Szuhánszky Gábor, Bóna Zoltán, Bedekovics Péter

Bibliaismeret

1.) Hanyadik napon teremtette meg Isten a csillagokat?
2.) Mi volt Ábrahám eredeti neve?
3.) Hány fia volt Jákóbnak?
4.) Mi volt a jele Isten szövetségének Noéval?
5.) Melyik prófétát csúfolták kopaszsága miatt?
6.) Melyik próféta ment fel a mennybe tüzes szekéren?
7.) Hogyan mutatkozik be Isten Mózesnek?
8.) Milyen nemzetiségû volt Góliát?
9.) Hol található meg a 10 parancsolat a Bibliában?
10.) Hogy hívják Mózes lánytestvérét?
11.) Hogy hívták Sámuel próféta édesanyját?
12.) Melyik prófétát kapta be egy nagy hal?
13.) Milyen beszélô állata volt Bálámnak?
14.) Milyen hangszeren játszott Dávid király?
15.) Melyik országból származott Rút?
16.) Minek a képében vezette Isten Izrael népét a pusztában? (két dolog, egyik nappal,
másik éjjel)
17.) Ki építette fel az elsô jeruzsálemi templomot?
18.) Ki élt a leghosszabb ideig a Biblia szerint?
19.) Hogy hívták a három ifjút, akit a kemencébe dobtak, de sértetlenül jöttek ki?
20.) Hogy hívták Mózes apósát?
21.) Mit keresett Saul, mikor királlyá tették?
22.) Hanyadik Zsoltár Mózes éneke?
23.) Miben tárolták a két kôtáblát?
24.) Miben rejlett Sámson ereje?
25.) Kit dobtak a hitéért oroszlánok elé az Ószövetségben?
26.) Boldogok, a szelídek, mert ôk öröklik a ...
27.) Hol született Jézus?
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28.) Mit jelent a Golgota név?
29.) Milyen helyekre estek a magok a magvetô példázatában? (4 hely)
30.) Hol tért meg Pál apostol?
31.) Ha megdobnak kôvel, dobj vissza...
32.) Sorolj fel hármat a lelki fegyverzetbôl!
33.) Hogyan gyógyult meg a vérfolyásos asszony?
34.) Kivel találkozott az úton az etióp kincstárnok?
35.) Hova utazott az a két tanítvány, akik útközben találkoztak a feltámadott Jézussal?
36.) Milyen reggelit készített Jézus a tanítványainak a feltámadása után?
37.) Kit választottak az apostolok Júdás megüresedett helyére?
38.) Mit énekelt Jézus a tanítványaival az olajfák hegyén?
39.) Mit kért Jézus a gazdag ifjútól?
40.) Kinek a testvére volt Mária és Márta?
41.) Milyen fára mászott föl Zákeus?
42.) Ki volt az elsô keresztyén mártír?
43.) Mibôl készült Keresztelô János ruhája?
44.) Mit jelent a Jézus név?
45.) Mit jelent a Krisztus név?
46.) Hogy hívták Keresztelô János édesapját?
47.) Hány kosárnyi aradékot szedtek össze a tanítványok a kenyérszaporítás csodája után?
48.) Melyik gyülekezet számára szervezett gyûjtést Pál apostol?
49.) Hogy hívták azt az írástudót, aki titokban ment el megkérdezni Jézust az újjászületésrôl?
50.) Melyik tanítványt hívta el Jézus a vámszedô asztal mellôl?

Egyháztörténet-ismeret

1.) Hogyan hívták azt a lyoni gazdag kereskedôt, aki 1160 körül minden vagyonát szétosztotta a szegények között?
2.) Ez a személy milyen nyelvre fordította le az evangéliumokat és az egyházatyák szegénységrôl szóló tanításait?
3.) Hogyan hívták azt az elôreformátort, aki 1360 körül angol nyelvre fordította a Bibliát
és vallotta , hogy minden keresztyén hitbeli ismeret egyedüli forrása a Biblia?
4.) Husz János cseh elôreformátor, mikor kezdett bibliai tanításokat hirdetni Prága egyik
templomában ?
5.) Hogyan hívták ezt a templomot?
6.) Ki volt az a császár ki zsinati meghívót küldött neki menlevéllel, de ennek ellenére
máglyán fejezte be földi életét?
7.) Hol született Luther Márton a nagy reformátor?
8.) Milyen rendhez tartozó szerzetes volt?
9.) Hova szegezte ki emlékezetes 95 hitvalló tételét?
10.) 1452-ben –kétszáz évig tartó tervezgetés után – elkezdik felépíteni Róma legnagyobb
templomát. Hogyan hívják ezt?
11.) Hogyan hívják azt a magyar hadvezért, aki ekkortájt a keresztyénség védelmében a
törökkel szemben Nándorfehérvárnál 1456-ban gyôztes csatát vív ?
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12.) Az építkezéshez pénz kellett. Római ötlet alapján egyfajta „ lélekmegváltó nyomtatványt kezdtek árulni az egyházban. Hogyan hívták ezt?
13.) Ki az a bibliai író, akinek írása alapján Luther arra a felismerésre jut, hogy csak „ kegyelembôl hit által” lehet üdvösségünk?
14.) Ki volt az az óegyházi atya, akinek tanításai nagy hatással voltak Luther gondolkodására?
15.) A wormsi birodalmi gyûlés elítéli Luther tanait és elakarják ôt fogni. Ki az aki kimenti
ôt a szorult helyzetbôl?
16.) Luthernek az egyházból való kiátkozása miatt bujdosnia kell. Milyen álnéven él ekkor?
17.) Kálvin János két ország polgárának vallja magát, melyek ezek az országok?
18.) Hogyan hívták azokat a protestánsokat, akik a francia király üldözése miatt, sokat
szenvedtek és ez nagy hatással volt Kálvinra?
19.) Kálvin 25 éves mikor megírja élete fômûvét. Mi a címe ennek a mûnek?
20.) Melyik újszövetségi iratra épül Kálvin hittana?
21.) Melyik az az európai város, melyet Kálvin fellépése elôtt a léhaság és a nyomor jellemzett. utána erkölcsi élete megszilárdult, gazdasági élete fellendült?
22.) Hogyan hívták Kálvin elsô (1554) magyar, Nagyváradról érkezô tanítványát?
23.) Kálvin János és Luther Márton melyik évben találkoztak?
24.) Hogyan hívták azt az egyik elsô és nagyhatású magyar hittudóst, az egész országot
bejáró debreceni igehirdetôt és bibliafordítót, akinek egyik ritkán használt neve „Ihász”
és „de Horhi” is volt?
25.) Ki volt az a reformata lelkész, aki 1560 körül nyomdát mûködtetett Debrecenben?
26.) Ki volt az a tudós reformata püspök (1505-1572), aki hitéért szenvedve életének nagy
részét megalázó török fogságban töltötte ?
27.) Kit neveztek „gönci papnak a Vizsolyi Biblia fordítójának”?
28.) Kinek szavára fogtak össze elôször hazánkban a lutheránusok és a reformátusok a
kezdôdô rekatolizáció idejében?
29.) Hogyan hívták azt a népcsoportot, a XVI.szd második felében csatlakoztak ehhez az
összefogáshoz és fegyverrel is harcoltak mellettük?
30.) Hogyan hívták e fegyveres népcsoport vezérét?
31.) Mi a neve annak az erdélyi fejedelemnek, akit a „nagy fejedelem”névvel illetnek?
Tudós, hadvezér, stratéga, államférfi és ô fordíttatja magyar nyelvre az Instituciót.
32.) Ki volt azt a teológust, zsoltárfordító, szótárírót aki a 150 zsoltárt 90 nap alatt ”magyar zubbon-köntöskébe” öltöztette és lefordította az Instituciót?
33.) Hogyan hívták azt a fejedelmi párt, akik Patakot „felvirágoztatták”?
34.) Ki volt az az erdélyi fejedelem, aki sikeres Habsburg ellenes hadjáratát a linzi békével
zárta le, melyben a vallás szabadságot a jobbágyságra is kiterjesztette?
35.)Kemény Zsigmond regényében, a „Rajongók” címûben a szombatosok hányattatásáról ír. Hogyan hívják azt az asszonyt, aki irgalmas szívvel szót emel mellettük és emberileg is támogatja ôket?
36.) Nem siker történet, de példa nélküli, hogy egy ember 12 év alatt (1556-1568) három
egyháznak püspöke lett: lutheránus, református, unitárius ?
37.) Ki volt az az angol hadvezér, aki a puritán megújhodás vallásos mozgalmának élére
állt a XVII. szd.-ban és életének alap elve volt, hogy „élni kell a keresztyénséget”?
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38.)Ki volt az az erdélyi származású reformata tudós, író és professzor, aki hosszú évekig
Hollandiában tanult és tanított, majd magyar nyelven írta meg „Encyklopédiá”-ját, pedig legalább 12 nyelven beszélt és olvasott?
39.) Mikor volt az a gyász évtized mikor a protestáns lelkészeket gályarabságra ítélték és
hurcolták el hitük mellett való kiállásukért?
40.) Hogyan hívták azt a holland tengernagyot, akinek közbelépésére szabadon bocsátották (1676) a nápolyi gályákra hitük miatt elhurcolt protestáns magyarországi lelkészeket?
41.) Hogyan hívták azt a skót reformátort, aki Kálvinhoz csatlakozott , mellette készítette
el angol bibliafordítását, hatására vesz református presbiteriánus irányt a skót egyház?
42.)Hogyan hívták a legnagyobb német protestáns énekköltôt, aki 131 egyházi éneket
szerzett, melyek közül számosat magyar nyelvre is lefordítottak?
43.) Hogy hívják azt a hadvezért, államférfit és költôt, aki II. Rákóczi György kortársa és
a sikertelen török elleni háború vesztese? Összegez: Mi magyarok „csak magunkra és
Istenre számíthatunk, mert új háborút készít az Úr s az ellenség kapuit maga dönti le” írja. A Bibliában keres vigasztalást.
44.) Ki volt az a 25 éves fiatalember, aki egyedül maradt életben a Wesselényi - Zrinyi
Péter - Nádasdy - Frangepán féle összeesküvés Habsburgok által kivégzett tagjai közül?
Aki feleségül veszi I. Rákóczi Ferenc özvegyét.
45.) Hogy hívják azt az asszonyt, aki kitartóan megvédi Munkács várát, aki I. Rákóczi
Ferenc özvegye volt?
46.) Ki volt az az államférfi, hadvezér, fejedelem, akibôl osztrákot akartak nevelni, (újra
kellett tanulnia a magyart) de a magyar parasztok mikor magyar földre lépett azonnal vezérükként üdvözölték?
47.) Egy mezôvárosi kis településen tartják 1707-ben az országgyûlést, ahol kimondják a
Habsburg-ház trónfosztását. hogyan hívják ezt a települést?
48.) 1935-ben született, 1584-ben halt meg. A zólyomi várkapitány háznépéhez tartozik
1563-ban a lutheránus prédikátor és házitanító, akinek híres magyar költô lesz a neveltje.
1573-tól lutheránus szuperintendens lett. Egyik jól ismert írása az „Ördögi kísértetekrôl”
szól (1578).Kicsoda ô?
49.) Ki volt ez e híres magyar „kardforgató és tollforgató” költôt, aki kb. 1553-ban született?
50.) Egy német lutheránus lelkész, aki grófi családból származik (1700-1760). A pietista
Spener keresztfia, apja korai halála miatt a pietista Franke-féle árvaházban nevelkedik.
Birtokán, mikor hitükért a cseh-morva atyafiakat elüldözték befogadta ôket és megalapította Herrnhutot. Életének fô célja a „megfeszített Krisztus” hirdetése és a protestáns
egység volt.

Cserkésztörténet-ismeret

1.) Milyen vallású volt Lord Baden Powel?
2.) Mi volt édesapja foglalkozása?
3.) Melyik szervezeten keresztül jutott a cserkészet Magyarországra Angliából?
4.) Ki volt az elsô népszerûsítôje?
5.) Mi volt a foglalkozása?
6.) Ki volt a közvetlen munkatársa?
7.) Neki mi volt a foglalkozása?
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8.) Mikor volt az elsô cserkésztábor jellegû program Magyarországon?
9.) Hol történt ez?
10.) Mikor jött létre az elsô cserkészcsapat?
11.) Melyik szervezethez kötôdik az elsô cserkészcsapat?
12.) Hol jött létre az elsô cserkészcsapat?
13.) Ki volt a parancsnoka az elsô cserkészcsapatnak?
14.) Mikor alakult meg az MCSSZ?
15.) Hol alakult meg az MCSSZ?
16.) Kik alapították meg? Legalább 3 nevet várunk!
17.) Ki volt az elsô elnöke a Magyar Cserkészszövetségnek?
18.) Ki volt a legjelentôsebb katolikus alapító tagja a Cserkészszövetségnek?
19.) Mi az az ICHTHÜSZ közösség?
20.) Mi a 16. sz. Reformáció és az ICHTHÜSZ mozgalom közös kulcsszava?
21.) Ki a 16. sz. Reformáció és az ICHTHÜSZ Közösség közös kulcsszemélye?
22.) Mit jelent ez a görög szó magyarul?
23.) Hogyan hangzik ez a görög mozaikszó magyarul?
24.) Mi az ICHTHÜSZ mozgalom jelmondata?
25.) Mi a szimbóluma e mozgalomnak?
26.) E szimbólumot praktikusan mire is használták az ôskeresztyének?
27.) Ki volt az elsô vezetôje a mozgalomnak?
28.) Mi volt a foglalkozása?
29.) Hol született?
30.) Mikor született?
31.) Hol halt meg?
32.) Mikor halt meg?
33.) Tudományos munkájának mi volt a kulcsszava?
34.) Mikor jött létre az ICHTHÜSZ mozgalom?
35.) Minek az érdekében jött létre? Egy teológiai fogalmat várunk!
36.) Minek az ellenében jött létre? Egy társadalmi és egy egyházi fogalmat várunk!
37.) Hol voltak az ICHTHÜSZ közösség táborai a 20-as, 30-as években?
38.) Melyik nagy ünnepen volt az ICHTHÜSZ egyik állandó programja?
39.) 1948 elôtt ki volt az ICHTHÜSZ egyik református vezetôje? Még el nem hangzott nevet várunk!
40.) 1948 elôtt ki volt az ICHTHÜSZ egyik evangélikus vezetôje?
41.) Mondj egy háború elôtti metodista cserkészvezetôt!
42.) Mikor alakult újjá a Magyar Cserkészszövetség?
43.) Mikor alakult újjá az ICHTHÜSZ Közösség?
44.) Van új elem az ICHTHÜSZ Közösség mai célkitûzéseiben?
45.) Mi az ICHTHÜSZ Közösség folyóiratának címe?
46.) Ki az ICHTHÜSZ közösség mai két vezetôje?
47.) Mondj 5 olyan ICHTHÜSZ-ös cserkészvezetôt, akik az elmúlt években hunytak el!
48.) A jelenlegi ICHTHÜSZ Mozgalom két, állandó éves programja?
49.) A két éves program helyszínei?
50.) A két éves program idôpontjai?
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Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4)

ICHTHÜSZ felnôtt cserkész hétvége a Strázsa-hegyen
a bor és szôlô jegyében
Kele Márta Guilde-cserkész köszöntôje, 2016. június

Ez a három nap az én álmom volt: a saját birtok, Isten szolgálatában.
Érdekes lenne végigkérdezni, mi jut eszetekbe a borról egy szóval. Van, akinek
a mámor, élvezet; van, akinek a kötelékek; van, akinek az úrvacsora.
A borfajtákat színük szerint oszthatjuk fehér, vörös, rózsaszínre. Aki szakszerû
akar lenni, az rozénak vagy cuvée-nek hívja. A végeredmény ugyanaz, a létrehozás folyamata más. Gyerekkoromban sokat hallottam a házasítás szót, ami a két
vagy több bor tudatos összekeverését jelentette. Ehhez is szakértelem kellett, hogy
egy-egy íz létrehozható legyen újból és újból. Az igazi rozét nem keverik, hanem
a vörös szôlô levét szüret után azonnal leszûrik. A többi részét megfelelô ideig
hagyják a héján, s csak utána préselik, ez már vörös bor lesz.
Fajta szerint is ahány szôlôfajta, annyiféle a bor. Évjáratonként is változik ugyanaz a fajta: lehet testes, lehet könnyû, a maligán foka is változhat. Min múlik? A
napsugár és esô arányán, a hômérséklet, a szôlô kezelési módja, mûvelés formája
/ tôke-, kordon-, ernyômûvelés stb./. A termés a válasz a gondoskodásra. A földeken dolgozó emberek tudják, hogy ha mindent megtesznek, akkor is van egy
faktor, ami nem kiszámítható, nem befolyásolhatja az ember. Minél közelebb vagyunk a természethez, annál közelebb kerülhetünk a teremtett világ teremtôjéhez,
és ahhoz a fölismeréshez, hogy az ember önmagában kiszolgáltatott.
A bor még a fahordóban való tárolása közben is változik. Idônként le kell fejteni.
Olyan, mint a házasság. Ha nem kezeljük, bepimpósodik vagy megecetesedik. A
darab hordókat fel kell tölteni és a büdös kénre is szükség van az állagmegôrzéshez.
Mint hívô ember sokfélét gondolok a borról. Vannak gondolkodási útvonalak,
evidenciának tartott igazságok, amiket befolyásol a saját neveltetés, és saját tapasztalat.
Mit is mond Isten? S azt gondolom, ezeket az igéket ebben a három napban
többször fogjunk hallani:
Példázat a szôlôtôrôl és a szôlôvesszôkrôl
„Én vagyok az igazi szôlôtô, és az én Atyám a szôlôsgazda. Azt a szôlôvesszôt, amely
nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja,
hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam
nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szôlôvesszô nem teremhet gyü-
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mölcsöt magától, ha nem marad a szôlôtôn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én
vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad, és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszôt, és megszárad, összegyûjtik valamennyit, tûzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit
akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsôsége, hogy sok gyümölcsöt
teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek
én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait,
és megmaradok az ô szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen
bennetek, és örömötök teljessé legyen.” (Jn 15,1-11).
Volt idô, mikor poénkodtam, hogy ha rajtam múlna, akkor a teológiáról ki nem
engednék szolgálni embereket, míg egy idôt szôlôben dolgozva el nem töltöttek.
Mit tanultam a szôlôk között? Minden tôke más: fajtánként és fajtán belül is.
Minden évben ugyanaz a szôlôtô is más formájú, más hozamú. A fiatal tôke szép kecses, de nem teherbíró. Amikor több termést hagy a gazda a tôkén, tehát hagyja úgy,
ahogy teremne, akkor azt nem bírja el. Meg kell választani. A gazda biztos kézzel tör
le hajtásokat róla. Elôször mikor láttam ezt, hogy pici fürtöket tör le édesapám, akkor azt gondoltam, milyen kegyetlen. Azután megértettem, nem akarja, hogy a tôke
megszakadjon. S ha mégis hagyná, akkor még a tôke is kipusztulna. A magára hagyott szôlô, ha fiatal, ha idôs tönkremegy. Egy ideig él, de azután elburjánzik.
Ellepik a kártevôk. Vannak túlgondozott szôlôk. Ahol a kötözés szoros, az kívülrôl
ugyan nagyon szép és látványra kiváló, de belül a szálakat kevésbé éri a szél, a nap.
A betegség: a peronosz, rozsda, lisztharmat, atkák könnyebben elszaporodnak. A
romlás belülrôl kezdôdik. A túlpermetezett szôlô pedig mérgeket hord. Ami kis
mennyiségben orvosság, nagy mennyiségben méreg. „ Akinek van füle a hallásra,
az hallja” az üzenetet. Hiába a levelet éri vagy nem éri a méreg, késôbb kihat a termésre is.
Amikor nincs kötözés, akkor nincsen védelem, az idôjárás szélsôségeinek jobban
ki van téve.
Beszéljünk a borról, 2000 évvel ezelôtti kezelésérôl:
„A kitaposott mustot korsókba, vagy tömlôkbe töltötték (Jób 32,19; Jer 48,11; Mt
9, 17; Mk 2,22). A megtöltött korsókat vagy tömlôket a pincében helyzeték el. A
must nagyon hamar forrásnak indult. A forrás után a bort lefejtették, amit többször is megismételtek. Ha nagyon jó bort akartak a korabeli szôlôsgazdák, akkor a
seprôn tartották, mert a tapasztalat szerint minél tovább tartották a seprôn a bort,
annál erôsebb lett.
Hosszú ideig nem tárolták a bort. A Misna a két éves bort réginek, a három évest
nagyon réginek tartotta. Ez az alkohol tartalmú bor készítésének módja. Csakhogy
a héber Bibliában 11 olyan különbözô jelentésû szó van, amit magyarra a bor szó-
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val fordítunk. Az ókori ember igyekezett tartózkodni a részegségtôl. Az iszlám országokban lakó vallásos emberek máig szigorúan absztinensek, mert azt tartják,
hogy a borban hetvenhét ördög lakik.
A legáltalánosabban használt szó a jajin – 140-szer fordul elô az Ószövetségben
– amelynek a gyöke a jón, ami iszapot, sarat jelent. Így a jajin a megsûrûsödött
gyümölcsnedv volt eredetileg, ami lehetett erjedt és erjedetlen. Ezeket a különbözô gyümölcs-sûrítményeket a legutóbbi idôkig készítették a palesztinok. Errôl
több utazó már a 19. század folyamán beszámolt. A sûrített gyümölcslét, ami magas cukortartalma miatt nem forrt meg, cserépedényekben tárolták és használatkor vízzel, tejjel hígították.

Ezt a szôlô- és gyümölcslé tartósítási módszert az ókori kultúrákban már ismerték és használták. Az idôsebbik Plinius (Kr.u. 23-79) is ír arról „A természet históriája” címû mûvében (13. könyv), hogy ha a szôlô levét egyharmadára lefôzik,
besûrítik, így jön létre a sapa nevû ízletes ital, amit lakomákon és áldozatoknál
használtak. Az elsô században élt Columella a „De re rustica” címû mûvében
(XII.27) a következôképpen írja le a must tartósításának módját: „Gyûjtsd össze a
szôlôgerezdeket, terítsd ki azt a napra három napon keresztül, a negyedik napon
délben taposd ki a meleg szôlôt… Ez a bor édes, erôs és egészséges lesz.”
Természetesen alkoholmentes, hiszen a megaszalódó gyümölcs levének magas
lesz a cukortartalma és nem erjed meg. Horatius is ír a lesbiai borról, amely olyan,
mint a nektár és nem részegít.
Plinius egy másik must-tartósítási módszerrôl is tudott (XIV.19) „Az adynamon
(erô nélküli bor) készítésének módja az, hogy végy 20 szextarius fehér musthoz fél
annyi vizet és forrald ezt, míg csak a víz teljesen elpárolgott. Az így nyert bor felette hasznos az olyan betegeknek, kikre nézve a bor veszedelmes hatású lenne.”
Ezeket az ókori szôlôtartósítási eljárásokat így foglalja össze William Smith híres
lexikonja:
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„Palesztinában, közelebbrôl Libanonban és Jeruzsálem környékén készítették a legjobb borokat. A szôlô nedvét kisajtolás után azonnal felfôzték és sziruppá sûrítették. Ha a bort édes
és szeszmentes állapotában akarták, akkor azt szurokkal bekent új tömlôkbe tették el légmentesen elzárva a mustot az erjedéstôl. A szurokkal bevont tömlôt azután vagy hideg vízbe,
vagy nedves homokba temették el, mintegy 6-8 heti idôre. Az ilyen bort a legegészségesebb
italnak tekintették”. (A Dictionary of Reek and Roman Antiquites. London, 1890,
1051. o.). Az újabb régészeti kutatások csak azt tették ehhez a leíráshoz hozzá, hogy
a szüret idején erôsen sütô napot használták arra, hogy a mustból a vizet minél teljesebben elpárologtassák.
János feljegyzése szerint Jézus elsô csodája a kánai menyegzôn történt.
Elfogyott az innivaló és ezért Mária Jézushoz fordult segítségért, aki a kôvedrekbôl merített vizet. Annak ellenére, hogy mindenki látta a történéseket, borrá változtatta. A csodát, csak Jézus szûk környezete vette észre. A násznagy szavait így
lehet lefordítani. „és azt mondta neki: - Minden ember elôször a jó bort teszi fel, és
amikor megittasodtak (akkor) a rosszabbat. Te viszont a jó bort mostanig tartogattad” (Jn 2,10). A kritikus szó „megittasodtak”, görögül „metüszkó” = megrészegíteni, lerészegíteni. Itt aorisztosz passzívumban van a szó, ami azt jelenti: „megrészegedik, ittassá lesz”. Ez a szó elôfordul még Luk 12, 45. ApCsel 17,2. Ef 5, 18,
1Thess 5, 7. Alapja a „metü” fônév, ami részegítô italt jelent.
Jézus leitatta az egész násznépet? Vagy, Jézus is mulatozott a részeg násznéppel?
A probléma megoldása nem a szóban, vagy a fordításban van. Az egész szituációt kell végig gondolni. A násznagy itt egy közmondásszerû szólást idéz. A vendégségben elôször a jó minôségû innivalót szolgálták fel, a végén a selejtest.
De nézzük a történetet! A bibliai kor menyegzôje három-négynapos ünnepség,
vendégeskedés volt. A vendégsereg a négyszögbe épített ház árnyas, növényekkel, fával beültetett belsô udvarán hevert az asztalok körül. Rosszul számoltak a
vendégekkel, elfogyott ezért az innivaló. A „hooinos” – ahogyan a jajin az
Ószövetségben – mindenféle szôlôszármazékot jelentett. Jézus parancsot ad a
szolgáknak, hogy az udvaron álló nagy kôedényekbe, amelyekbe összesen 5-700
liternyi folyadék fér, hordjanak bôrtömlôkbe vizet. A szolgák, a vendégek serege
között cipelték a kecskebôr tömlôkbe a forrásról a vizet. A hat kôveder több mint
hét hektoliter ûrtartalmú. Volt mit cipelni a szolgálnak. Mindenki látta a vízhordást, és amikor ebbôl a násznagy merített, senki nem csodálkozott azon, hogy finom ital van az edényekben. Csak azt tartja különösnek, hogy ez jobb, mint az elôzô. Hogyan lehet ez? Miért nem ad erre a különös eseményre magyarázatot
János, ki szemtanúja volt ennek az eseménynek?
Mint láttuk, a szôlô és a szôlôlé tartósításának többféle módját ismerték az
ókorban. Nemcsak erjesztették a szôlôlevet, hanem természetes módon
besûrítették. Palesztinában a szôlô elôbb, júliusban kezd érni, elôbb, mint nálunk, különösen a napsütötte hegyoldalak forróságát szereti. A szôlô kitaposása
a helyszínen megtörtént. Erre a célra minden gazda a sziklás hegyoldalban sajtót
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vágott. Ez két, egymás fölé elhelyezett medence volt, amiket a sziklaoldalba vágtak. A felsôbe rakták a szôlôfürtöket, ahol kitaposták belôle a levet, innen a must
egy nyíláson át az alsó medencébe folyt. (Neh 13,15; Péld 3,10; Ézs 63,2; Jóel2,24).
A mustot innen az alsó medencébôl korsókba, vagy tömlôkbe töltötték (Jób
32,15; Jer 48,11; Mt 9,17; Mk 2,22). A megtöltött korsókat és a tömlôket a kamrába, vagy a pincébe tárolták. Itt a must hamar kiforrt. De nem minden must. Ha
a szüret nagy forróságban történt és a must cukorfoka 33 fok fölé emelkedett, akkor a szôlôlé nem forrt meg, vagyis szôlô szirup lett belôle. A nap melegétôl felforrósodott sajtóban a mustból nem a cukor, hanem a víz párolgott el, ami természetesen besûrûsödött, „szörpösödött”. Ezt a szôlô-tartósító technikát még
ma is ismerik Palesztinában.

A kánai menyegzôn mindenki látta a vízhordást, de azért nem csodálkozott senki, mert nem tudták, hogy a szolgák nem töltöttek bele egyetlen tömlônyi szörpöt
sem a friss forrásvízbe, ami természetesen nem volt szeszesital. A násznagy meg
csodálkozva azon, hogy az édesebb, jobb minôségû szôlôszörpöt a menyegzô végére hagyták a háziak, idézi a korabeli szólásmondást. A történet csak így magyarázható” - írja Dr. Tokics Imre.1
Saját élményeim
Monor egyik legnagyobb és legszebb szôlô gazdájának a lánya voltam. Ez igaz
volt 37 éve.
Édesapám szerelme volt a szôlô- és bortermelés. Elôször ô sem errôl álmodott,
de 9 és fél év háború és fogság után átértékelôdött benne minden. Mi szó szerint
ebbôl éltünk. Ehhez az kellett, hogy Édesanyám feladja saját magát és Édesapám
nyújtotta megélhetési formába belesimuljon. Otthon a konyhánkban volt egy borkimérés.
1 forrás: http://www.nicelife.hu/cikkek/mertekletesseg2/borbiblia.php
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Elvileg üvegekben vitték el, de egy – egy piacnapon egy- egy pohár bor is elfogyott. Gyakorlatilag egy házi vendéglátó ipari egységben nôttem fel. Reggel,
ha felébredtem már voltak kuncsaftok. A reggelit úgy ettem, hogy 1-2 ember
közben ott állt a fejem fölött. Délután úgy tanultam, hogy ügyeletet vállaltam,
hogy anyukám le tudjon feküdni picit, a hajnalkelés fáradtságát kipihenni. Tehát
belülrôl ismerem a „kimérés” helyszínét. Mit is tapasztaltam? A szüleim nem ittak, néha, ritkán egy ujjnyi bort vendégség esetén. Az emberek, akik odajártak
kedvesek voltak, udvariasak és nem káromkodtak. A mosolyokra emlékszem,
ami talán a bor gyors hatásaként megjelent az arcukon. Arra emlékszem, hogy
akik otthon mogorvák voltak, nálunk szerettek beszélgetni. Béke, biztonság,
öröm néhány pillanatra. Azután azt is láttam – évek, évtizedek alatt – hogy az
arcok, hogy megváltoztak, eltorzultak.
A megélhetésünket szégyelltem, de nem volt választás, ebbôl éltünk. Azután
megnyugodtam, mert meghallottam, hogy Károli Gáspár is mûvelt szôlôt és azt el
is adta. Gyakorlatilag mûködtetett egy borkimérést.
Tehát az áldás és a bor nem zárják ki egymást, de fontos, hogy szorosan Isten
kezében legyen, és a Szentlélek vezetését ne keverjük össze a bor mámorával.
Bár itt megjegyzem, hogy mámor nem csak a bortól lehet, hanem mindentôl, ami
a gondolatunkat eluralja. Azt hiszem, ez a bálványkérdés, amit most nem fejtegetünk tovább.
Az idô elteltével elkerültem otthonról. A fejemben kettévált a mi és a borivók fogalma. Rejtve, most már tudom, volt bennem egy kis lelki gôg, hogy én azért nem…
Új családom szabadsága magával ragadott. A terhek nôttek, a szorongásom jól
oldódott egy-egy vendégségkor. Vendégség volt bôven. Egyszer csak észrevettem,
hogy várom ezeket az alkalmakat, azután, már alkalmak nélkül is kóstolgattam e
jó nedût. S míg kétségbeesve fordultam Istenhez: Uram ne engedd, hogy alkoholista legyek! Isten a kevélyeknek ellen áll, az alázatost felmagasztalja. Rejtett gôgöm, aki különbnek gondolta magát a gyermekkorom szereplôitôl, megítéltetett.
Félelmetes meglátni magunkban a mélységet, illetve a mélység lehetôségét.
Isten megkönyörült rajtam. Nem vagyok absztinens, bár nagyon ritkán iszom. S
az én mértékem az úrvacsorán ivott bor mennyisége. A borkultúrában járatos
szakemberek beszélgetésében hallottam, hogy a mértékkel ivás, mindenkinek
mást jelent. Mindenkinek magának kell, illetve kellene tudni, mi az a mennyiség,
amit még károk nélkül megihat, ami még a döntéseit nem befolyásolja. Ahhoz,
hogy a mértéket meg tudjuk állapítani, azt gondolom, hogy a határokat ki lehet
próbálni. Szabadságom van már nem figyelni és nem kritizálni, nem megítélni mások ivási szokásait. Miattam senki ne szorongjon itt!
Kívánom, hogy áldott, felszabadult órákat töltsünk együtt, úgy hogy másnap is
elmondhassuk milyen jó volt Monoron, a Strázsahegyen Jézus Krisztus, Isten Fia,
Megváltó jelenlétében! Ámen.
Nagyné Kele Márta
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Lábam elôtt mécses a te igéd... (Zsolt 119,105)

A Reformációi Emlékév cserkészeseményeirôl

Imakönyv
Hálás örömmel jelentjük, hogy a Protestáns Cserkészimakönyv szerkesztése az
eredeti koncepció szerint jó ütemben halad. Mindazonáltal szívesen veszünk
minden javaslatot arra nézve, hogy melyik/milyen énekek, imádságok, példázatok, idézetek kerüljenek bele.
Reformációs kvíz
Az elkészült a három kérdéssor: bibliaismeret, egyháztörténet-ismeret, cserkésztörténet-ismeret. Bizalommal várjuk a megfejtéseket az eredeti határidô szeint,
Pünkösdig, „kettôs borítékban”, jeligével. Hamarosan online is megjelenik.
Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás az októberi fórumunk vagy evangelizációnk keretében történik.
Reformációi évfordulós cserkésztanyázás:
Idôpont: 2017. június 29 – július 2.
Helyszín: Budakeszi
Jelentkezési határidô: 2017. június 1.
Felelôs: Szuhánszky Gábor (+36-30 999-9952), Nagy László (+36 20 954-9536)
Reformációi Száva-túra
Idôpont: 2017. július. 13 – 20., a szárazföldi utazással együtt
Jelentkezési helyszín: a szerb-horvát határtól a Dunáig
Határidô: 2017. május 1.
Felelôsök: Bóna Zoltán (+36-20 914-3893), Csobolyó Eszter (+36-30 287-0283)

A fenti programokon minden cserésztestvérünk részvételére
nagy szeretettel számítunk!

Az MCSSZ ICHTHÜSZ Közösségének
évi rendes közgyûlése
2017. március 17-19., Balatonfüred

Programtervezet

Március 17. péntek
17.45-ig megérkezés, regisztráció, szállás elfoglalása
17.45
zászlófelvonás, nyitó áhítat, tábornyitás – Nagy László
18.00
vacsora
19.00
Megnyitó istentisztelet – Szuhánszky Gábor
19.30
beszélgetés az MCSSZ vezetôségével
21.00
rendhagyó ôrsi foglalkozás a monoriak vezetésével
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22.00
22.15

zászlólevonás, esti áhítat, takaródó – Bóna Zoltán
felnôtteknek csendes esti beszélgetés

Március 18. szombat
07.00
ébresztô, reggeli torna, szobarend
07.45
reggeli áhítat, zászlófelvonás – Csobolyó Eszter
08.00
reggeli
08.45
a 2016-os programok értékelése, különös tekintettel az ICHTHÜSZ tanyázásra
09.15
a 2017-es programok megbeszélése, különös tekintettel a Reformáció
évfordulójára, 15 perc/téma idôkeretben: kvízek, ICHTHÜSZ imakönyv, Budakeszi Tanyázás, Száva-túra, Berekfürdô, októberi evangelizáció, egyéb
11.00
szünet
11.15
hegedûs énektanulás a Reformáció jegyében – Dobos Ágoston
12.30
hideg ebéd
13.15
szabadság
15.00
szervezett városnézés
18.00
vacsora
19.00
az Újság és a honlap szerkesztôségi és kiadói kérdései
20.00
tábortûz: Monoriak és amit a többiek hoztak
21.30
záró áhítat, zászlólevonás, takarodó – Bóna Zoltán
22.00
felnôtteknek csendes esti beszélgetés
Március 19. vasárnap
07.00
ébresztô, reggeli torna, szobarend
07.45
reggeli áhítat, zászlófelvonás – Bóna Zoltán
08.00
reggeli
08.30
ami kimaradt
09.00
zászlólevonás – Nagy László
09.15
indulás az istentiszteletre, a) Litér, b) Nemesvámos
Részvételi hozzájárulás az idén is 8.000 Ft/cserkész, amely a két napos teljes szállást, étkezést és programot fedezi.
További információ Nagy Lászlónál 06 20 9549 536, illetve a nagylacik1@gmail.com
címen
Nagy László sk.
ICHTHÜSZ fôtitkár

Dr. Bóna Zoltán sk.
ICHTHÜSZ elnök
19

folytatás az 1. oldalról

Majd, ha látod, érzed a nyomort,
Melyet a becsület válla hord;
Megtiporva az erényt, az észt,
Míg a vétek irigységre készt
S a butának sorsa földi éden:
Álljon a vallás a mérlegen.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

És, ha felnövén, tapasztalod,
Hogy apáid földje nem honod
S a bölcsôd s koporsód közti ür
Századoknak szolgált mesgyeül:
Lelj vigasztalást a szent igében:
„Bujdosunk e földi téreken.”
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Oh, remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát:
Mert különben sorsod és e föld
Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében,
Útravalód e csókom legyen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem!
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