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AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖZÖSSÉGÉNEK LAPJA

KRISZTUS KERESZTJÉNÉL
Ha ránehezednék lelkedre a bánat,
Hited, önbizalmad magadra hagynának,
Reményed légvárát látnád omladozni,
Krisztus keresztjénél tanulj meg,
Tanulj meg tűrni, imádkozni!

Jóságodért hogyha gonosszal fizetnek,
S rosszaságát látod csak az embereknek,
Ne siess hozzájuk hasonlóvá lenni,
Krisztus keresztjénél tanulj meg,
Tanulj meg végnélkül szeretni!

Ha csalódnál abban, akiben reméltél,
S most látnád be későn, hogy hiába éltél,
Óh ne siess senkit átokkal dobálni,
Krisztus keresztjénél tanulj meg,
Tanulj meg másnak megbocsátani!

Vég nélkül szeretni, vég nélkül remélni,
Lelket gazdagító eszményeknek élni...
S megállni mellettük életre, halálra,
Krisztus keresztjénél tanulj meg,
Hinni egy magasabb világba.
Szabolcska Mihály

• Gyertek a Mátraszentimrei Közgyűlésünkre (10. old.)
• Fontolgassátok a nyilatkozat-tervezetet, a NEK-en túl is van üzenete (4-5. old.)
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÁLDOTT NAGYBÖJTI ELMÉLYÜLÉST
ÉS BOLDOG FELTÁMADÁSI ÜNNEPLÉST KÍVÁN A SZERKESZTŐSÉG!

„A Mester itt van és hív téged”(Jn 11,28)
„Törvényemet szívükbe adom és elméjükbe írom, ...”
„Ez a szövetség, amelyet kötök velük: …-Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom,
bűneikről és gonoszságaikról többé nem emlékezem meg.” Zsid. 10,16-17
Rövid idő múlva itt a böjti, bűnbánati időszak, itt van hitünk és a keresztyénség legfontosabb ünnepe, a Nagypéntek és a Húsvét: Jézus Krisztus értünk való halálának emlékünnepe és
feltámadásának örömünnepe. Az ünnepek eredetét és alapjait megtanultuk a családi és gyülekezeti ünnepek alkalmával, a gyermek-istentiszteleten, a hittanórán. Az ünnep nekünk szóló
mai üzenetéért meg kell küzdenünk, rá kell találnunk. Ezt a helyzetünket tovább nehezíti,
hogy ehhez kevés az emberi értelem, kevés a szív, az érzelem, kevés akarni és buzgón törekedni annak megragadásához. De még az alázatos, őszinte igyekezet, a bűnbánattal elmondott
imádság (a kegyesség) is kevés. Ehhez lelki nyitottságra, odafigyelésre és koncentráltságra van
szükségünk. Minden akkor kap azonban értelmet, ha eljön a pillanat, ha maga az Úristen,
Szentlelke által igéjét, szavát „szívünkbe rejti” és „elménkbe vési”.
Jeremiás próféta által jelenti ki az Úr az ígéretes szavakat: „Ilyen lesz az a szövetség, amelyet …
kötni fogok... , ha eljön az ideje… Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. És Istenük
leszek, ők pedig az én népem lesznek.” (Jer. 31,33) Az Úristen, amikor az idő beteljesedett elküldte
egyszülött Fiát, hogy az elveszett állapotunkból kimentsen bennünket. Ezt egyetlen módon látta
megvalósíthatónak: életét odaadva megfizette bűneink árát, váltságdíját, hogy igazságérzetét betöltve, új életre szabadíthassa fel a tőle elpártolt, saját önzésének és telhetetlen nagyravágyásának
áldozatául eső embert. Az igazság szavát, igéjét bensőnkbe helyezi, szívünkbe vési, hogy soha többé
ne felejtkezzünk el erről. Örökkévaló Istenünk lesz és mi hozzá tartozhatunk. Ez az a szövetség,
amelyet mindnyájunkkal megkötött, megköt és meg akar kötni az Újszövetség Istene.
Jézus Krisztus halálának és feltámadásának és ennek az új szövetségnek a következménye,
hogy rosszaságainkról, bűneikről, gonoszságainkról, nem emlékezik meg. Egy cigány közösség konfirmációs óráján kiáltott fel egy 13 éves kislány, amikor a lelkiismeretről, a bűnről és a
törvényről beszélgettünk: „Én akarom tenni a jót, de sohasem sikerül.” – Jézus Krisztus éppen
ezért vállalta a kereszthalált, hogy az Úristen az általa kötött szövetségért kimentsen ebből az
újból és újból visszaeső állapotból.
Nekünk, cserkészeknek törvényeink vannak. Ezek segítenek abban, hogy tudjuk mi a jó és
mi a rossz. Igyekszünk naponta jót tenni. Ezek pallérozni hívatottak jellemünket. Szabályok,
amelyek figyelmeztetnek ha valamit helytelenül cselekszünk, amelyek kijelölik az utat, amelyen járnunk kell. De minden jó tett és minden igyekezet kevés, ha ezek csak a magam jóságát
hívatottak bizonyítani, ha önbizalmam megerősítésére használom őket.
Az ünnep ma arra tanít, hogy a Teremtő, Megváltó Úristen szívünkbe illesztheti a teremtési rendben akarata szerint kialakított eredeti törvényét, „újraprogramozhatja” gondolkodásunkat, hogy ne kelljen a gonoszságban, a rosszaságban, a bukásnak élnünk és ne legyünk örök
vesztesek. Hanem velünk kapcsolatos eredeti tervének megfelelően, bennünket újjáteremtve
Lelke által, megújult szívvel és lélekkel dicsőségére élhessünk. Az ünnep arra tanít, hogy ez
számunkra is lehetséges. Legyen egyedül Istené a dicsőség!
Szuhánszky Gábor cst. cspk.
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A kegyelem természete
„Jézus pedig elindult velük. Amikor már közel járt a házhoz, a százados eléje küldte barátait, és ezt
üzente neki: Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért magamat
sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám.”
Olvasandó: Lukács 7,1-10
Saját és mások életéből is tudjuk, hogy olykor rosszul ítéljük meg a helyzetünket, benne
magunkat, lehetőségeinket, kapcsolatainkat: egyszer alulértékeljük magunkat és visszahúzódunk, máskor túlértékeljük magunkat és kiderül, hogy mégsem vagyunk mi olyan bejáratosak,
olyan kívánatosak és fontosak, mint gondoltuk. Az egyikkel lehetőségeket veszítünk el, a másikkal kellemetlen helyzetbe hozzuk magunkat. A cserkészpedagógia célja is a helyes ön- és
helyzetismeret képességének fejlesztése.
Történetünk római századosa tudta a helyét. Tudta, hogy mit tehet, és mit nem tehet haldokló szolgája javára. Tudta, hogy ő az idegen pogány, megszálló hatalomnak a megtestesítője
és ezért nem rohanhat Jézushoz, még akkor sem, ha érzi, hogy Nála van a segítség. Jó természete/szíve kapcsán azonban korábban is barátságos, sőt segítőkész volt a zsidókkal szemben,
ezért szószólóul elküldhette őket Jézushoz, akit ő meg sem szólíthatott. A jó szívét mutatja az
is, hogy aggódik azért a rabszolgájáért, akit könnyen tudott volna pótolni másokkal. Pogány
létére tudta, hogy Jézusnál van minden hatalom, a szolgáját meggyógyító hatalom is. Bárcsak
mi, akik magunkat keresztyén cserkésznek valljuk, mindig tudnánk ezt.
Aztán egy újabb delegációt küld a közeledő Jézus elé azt kérve, hogy ne is jöjjön a házához,
hiszen zsidó ember át sem lépheti a megszálló pogány küszöbét. Ezt nem kérheti Jézustól. De
kéri a gyógyító igét, a gyógyító szót, amely személyes kapcsolat nélkül is működik. Milyen kifinomult
bölcsesség ez: tudja, hogy nem szólíthatja meg Jézust, és nem hívhatja otthonába. És ezzel
együtt tudta, hogy Jézusnak adatott minden hatalom, amit tőle sem sajnál. Ez a három ismeret:
önismeret, Krisztusismeret és törvényismeret a gyógyító kegyelmet hozta házába. Aki ezeket eltéveszti, és mástól várja a kegyelmet, az ezzel egy kegyetlen világot szolgál és annak átkát hozza
saját fejére is. Ráadásul a legtöbbször még büszke is erre.
Hogy van az, hogy a százados Jézushoz nem is szólhat, házába se hívhatja, mindehhez
nincs joga, hogy Jézussal szemben a politikai/katonai hatalma pont semmit nem ér, mégis jogot formálhat Jézus gyógyító hatalmának áldására? Azért, mert azt is tudta, hogy ez a kegyelem rendje. Kegyelmet kért, nem igazságszolgáltatást. Tudta, hogy neki nem jár semmi
Jézustól, de remélte, hogy kap kegyelmet és meg is kapta. Mi sokszor nem így vagyunk.
Ilyeneket kérdezünk: mivel érdemeltük ki ezt, vagy azt a csapást? Mivel vagyunk rosszabbak,
mint, akik könnyedebben élnek? Tehát mi jogot formálunk az Isten jóságára, pedig azt a jogot
már régen elveszítettük. A kegyelem éppen arról szól, hogy jog szerint büntetés járna, de a kegyelem szerint megbocsátás, gyógyulás, gondviselés és üdvösség.
Jézus a pogány százados bölcs hitére „…így szólt az őt követő sokasághoz: Mondom nektek,
Izráelben sem találtam ekkora hitet. Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen
találták.” (Lk 7,9-10) Bárcsak mi keresztyén cserkészek is így tudnánk testi-lelki gyógyulást venni
Krisztustól bölcs hitünk miatt.
Dr. Bóna Zoltán cst, cspk.
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A kisgyermek pedig növekedett,
és erősödött lélekben (Lk 1,80)
Az MCSSZ ICHTHÜSZ Közösségének, az MCSSZ
NEK – 2020 Cserkésztörzsének, és az MCSSZ
Táborkereszt Közösségének
nyilatkozattervezete a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszuson való cserkészrészvételről
A magyar cserkészet ökumenikus alapíttatásából következik, hogy a csapatok, rajok, őrsök és
általában a cserkészprogramok ökumenikus jellegűek. Amikor ez nincs így, az a nemkívánatos
kivétel. Például, amikor akár egy vezetőképzés, vagy egy bármilyen szintű cserkészprogram közösségét „minden további nélkül” egy felekezeti istentiszteleten való részvételre „szerveznek”.
Ez akkor is helytelen, ha az adott helyzetben a felekezeti kisebbségben lévők „minden további
nélkül” vesznek ezen részt. Ez a nem ritka rossz gyakorlat azonban nem jelenti azt, hogy nyugodtan folytatódhat így az idők végtelenségéig.
Éppen a fent említett évszázados ökumenicitás miatt érthető, hogy a NEK-en való részvételre a meghívás egyetemesen szól minden magyar cserkészhez. Bizonyára nem lett volna
jó, ha a protestánsokat egyszerűen kizárják ebből. Ugyanakkor az is túlzás, ha ez a meghívás
„minden további nélkül” szól azokhoz, akiknek a részvétele természetes és teljes, valamint
azokhoz is, akiknek a részvétele nem természetes és nem teljes. Nem csinálhatunk úgy, mintha
éppen nem az eucharisztia értelmezése és gyakorlata lenne az ökumené teljesedésének legnehezebb pontja.
E kettősség áthidalása, a feszültség oldása, és nem utolsó sorban a helyes részvétel elősegítése a
célja az alábbi nyilatkozattervezetnek, amely a Közgyűlésünkön nyeri el végleges formáját. (BZ)
A magyar cserkészet egyik legszebb öröksége az ökumenikus bizalom és testvériség,
természetesen az érintett felekezetek rendjének tiszteletben tartásával. A Magyar
Cserkészszövetség megalapítása a magyar ifjúság iránt elkötelezett katolikus, református
és evangélikus tanárok, szerzetesek, teológusok részvételével valósult meg 1912. december 28-án, nem véletlenül a betlehemi gyermekgyilkosság, az Aprószentek emléknapján,
a Kálvin téri református gyülekezet egyik termében. Ennek az akkor forradalmi tettnek a
pozitív örökségét mindmáig hordozzuk, nevezetesen azt, hogy bár sokféle arányban, de
az őrsök és csapatok ökumenikus nyitottsággal működnek. A felekezeti sajátságok ápolására jöttek létre a felekezeti közösségek: a Táborkereszt Közösség és az ICHTHÜSZ
Közösség.
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Ezzel a háttérrel szinte magától értetődő, hogy arra a rendezvényre, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amelynek szándékolt üzenete meghaladja a katolikus
egyházat, így szól a cserkészfölhívás: „Felekezetre való tekintet nélkül várunk Téged akár
résztvevőként, akár a szolgálattevő cserkészek önkéntes csapatába!” Ugyanakkor azt is magától-értetődőnek tartjuk, hogy e sommás meghívás további testvéri gondolatok kimondását igényli az ökumenikus tisztesség okán.
Egy olyan ökumenikus ifjúsági szervezet számára, amely tagjai többségében és így
sokféle megjelenésében, kegyességi gyakorlatában és szóhasználatában római katolikus
hangsúlyt hordoz, nem közömbös a következő megállapítás. A NEK-en való részvétel soksok eseménye, szolgálata lehet közös élménye az összes cserkésznek, de a résztvevők a legfontosabb ponton mégis kétfelé csoportosulnak egyházaik rendjét helyénvalóan követve. Lesznek
azok, akiket a római egyház meghív az oltárához. És lesznek azok, akiket még nem hívhat
meg. Ők nem tartoznak Vatikán közösségéhez, de odatartoznak Jézus Krisztushoz.
Hisszük, hogy az ő számukra is lesz spirituális, közösségi, szolgálati élménye és ajándéka
az eseménynek. Ugyanakkor elkötelezzük magunkat, hogy testvéri, felelős szeretettel óvjuk cserkészeinket minden olyan lépéstől, amely ellenkezik saját hitvallásuk tartalmával.
Tesszük ezt azzal a testvéri lélekkel és meggyőződéssel, hogy az oltárhoz való exkluzív
meghívás nem csökkenti Jézus Krisztus önmagához és a királyi mennyegzőre szóló inkluzív meghívásának örömteli érvényét.
Ökumenikus előmenetelben ott tartunk, hogy a Kongresszus a krisztusi egység „sebére” is rámutat, mindazonáltal valljuk, hogy legalább ennyire lehetőséget biztosít a krisztusi testvériség
spirituális, missziós, közösségi, morális, kulturális, szolgálati és hazafias megélésére. Minél
őszintébben fogadjuk ezt a tényt, annál őszintébben élhetjük meg a Kongresszus összefüggésében is azt, ami összeköt, ami közös, és ami egyetemesen üdvös. Szívből kívánjuk,
és ezért mindent meg is teszünk, hogy cserkészeink ezzel az őszinte tudattal és érett felekezeti
öntudatukkal vegyenek részt ezen a jelentős eseményen.
Remélhetjük, hogy a Szentlélek munkája révén a krisztusi egységben növekedni tudnak Krisztus magyar cserkészei a bizonyságtételek, imádságok, kulturális és karitatív
programok során és nem a „még nem teljesen…” fájdalma, hanem a „már sokkal jobban,
mint korábban…” reményteljes öröme lesz a Kongresszus hagyatéka minden magyar
cserkész számára.

Kispál György cst. cspk.
Rk. lelkipásztor,
MCSSZ TK elnök

Lendvay Endre cst.
MCSSZ NEK Törzs elnök

Dr. Bóna Zoltán cst. cspk.
Ref. lelkipásztor
MCSSZ ICHTHÜSZ elnök

Szuhánszky Gábor cst. cspk.
Met. lelkipásztor
MCSSZ ICHTHÜSZ teol. titkár
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„Egymás terhét hordozzátok...” (Gal 6,2)
Cserkésztanyázás a Börzsönyben
2020. 01. 09 – 12-ig Szénpatakon
A tábor szervezése tulajdonképpen már a nyári tábor idején megkezdődött, szeptemberben megállapodtunk a tábor időpontjában és egyúttal a feladatok, tennivalók meghatározásra kerültek. Megbeszéltük a feladatokat, felelősöket neveztünk ki, pl. a konyháért
Magócsi Laci bá’ felelt mintaszerűen, a főzés ellátás Rapali Vivien és Nagy Peti feladata
volt, aki mintaszerűen osztotta el a feladatokat és figyelt a végrehajtásra is, finomabbnál
finomabb ételek kerültek a tányérokba mindnyájunk örömére. Lelki eledelünkről szokás
szerint Nagy Márti gondoskodott. A belsőprogramok a Beck család, Robi és Franciska
feladata volt, így nem unatkoztunk sötétedés után sem. A műszaki és technikai feladatok
megoldása Szurok Attila dolga volt, ezt szintén mintaszerűen oldotta meg ő is. A kültéri
feladatok, reggeli torna Bolyán Anti reszortja volt, ő is nagy szorgalommal tevékenykedett.
Tehát január 9-én reggel indultunk a Református Nagytemplomtól Monorról, a járókelők nem kis derűvel nézték a szánkókkal felszerelt kis csapatot. Itthon a hónak és hidegnek híre hamva sem volt, ezért is tűnt egy kicsit optimistának a sürgölődésünk.
Miután mindent berámoltunk, indulás. Az utunk sima és gyors volt, hamar megérkeztünk Szokolyára, majd Királyrétre, innen kezdett vicces lenni a dolog, ugyanis tükörjég
fogadott a Szénpatakra vezető keskeny úton, nemcsak a kanyarok, hanem a domború útfelület és a meredek emelkedő is próbára tette a vezetőket. Lélegzet visszafojtva tettük
meg a 3,5 km-t. Miután megérkeztünk, indult a szokásos tábori élet. Birtokba vettük a
házat, a csoportok rögtön nekiláttak a kiszabott feladatok elvégzéséhez (favágás, fűtés,
konyha berendezése, tea főzés elhelyezkedés), mind-mind fontos eleme egy sikeres téli
tábornak. Gyors ebéd után nekiláttunk a szánkópálya tesztelésének. Nagyon csúszott, hiszen jégen szánkóztunk, de elmondhattuk, hogy minden nap sikerült több-kevesebbet. A
napok a szokásos tábori rendben teltek, reggel ébresztő, torna, szobarend, zászlófelvonás,
reggeli, szánkózás, ebéd, „csendespihenő” majd délután újra szánkóztunk. Mikor besötétedett az ebédlőben gyűltünk össze, problémák megbeszélése, társasjátékok, beszélgetések, közös témák megvitatása, esti áhítat, játszottunk, majd 21 órakor zászlólevonással fejeződött be a nap. Természetesen utána mód volt a nagyoknak folytatni immár a komolyabb témákkal a beszélgetést. Csodálatos volt a telihold, ami beezüstözte az erdőt, a
napfelkeltével ébredt a téli természet.
Nagyon gyorsan elérkezett a vasárnap, a szokásos istentisztelet után, kis kirándulás,
ebéd, csomagolás. Zászlólevonás táborzárás, könnyes búcsú után indultunk haza.
Táborunk állandó létszáma 25-fő volt, de némely alkalmakor több mint 30-an is ültünk
az asztalok körül.
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Nekem nagyon jó volt megtapasztalni, hogy a cserkészek belenőttek a feladatokba, nekem egyre kevesebb dolgom volt. Jó volt látni a sok év beérő gyümölcsét, az önállóságot,
a felelősségtudatot és nem utolsó sorban a vidámságot. Jó volt ülni az „árnyékban” és viselni a felelősséget és látni a felnövekvő nemzedéket. Jó volt megtapasztalni a békességet a
hegyen. Jó volt villany, térerő és wifi nélkül élni, sparherten főzni, és örülni egymásnak.
Sok ilyen vagy hasonló élményt kívánok mindenkinek, hogy megtapasztaljátok, hogy
a csúcstechnika nélkül is van élet (nem is akármilyen) és igen, meg tudjuk csinálni, hogy
télen az erdőben, milyen csodákkal találkozhat az ember.
Nagy László cst. cspk.
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„Tűzoltó leszel s katona!
Vadakat terelő juhász!”
nemcsak álmodban, hanem a dunavarsányi hód-cserkészek farsangi mulatságán január
26-án a Soli Deo Gloria Közösségi Házban.
A jó hangulatot a fényekkel is játszó talp alá való muzsika, a tombola és a finom falatok tették teljessé. Valamennyi maszkás okleveles díjazásban részesült a legszínesebb,
legkülönfélébb kategóriákban.
A kiszebaba elégetésekor télbúcsúztató verssel, vidám énekkel és hangszeres muzsikával köszöntöttük a jó időt!
Ébredj új tavasz,
jégtörő, sugaras,
gallyat lombosító,
rügyet rojtosító,
mindenféle madarakat
víg versre tanító!

A legharciasabb
hódok

Katica kiskutya
védelmében

Szerintem a jégkirálynő szoknyája pörög
a legszebben! Szerinted?

Elvis él?! A felvonuló
izgalmas jelmezesek
seregszemléje

Jegesmedve
aligátorral

Pókember továbbra sem fedi fel
magát…

A törp-egyszarvú-aligátor pihenése
finom falatok mellett

Nagyné dr. Csobolyó Eszter cst, cspk.
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„Örüljetek az Úrban mindenkor!” (Fil 4,4
A farsang
vidám, táncos dalainak hangulatát akár
a csúfolódó énekek
humora is kiegészítheti. Erre lehet
példa a három,
Erdélyből származó
gyöngyszem.
Szeretettel ajánlom:
Ria

9

„Lábam előtt mécses a te igéd...” (Zsolt 119,105)
Szeretettel várjuk
minden érdeklődő cserkésztestvérünket az
MCSSZ ICHTHÜSZ Közösségének
évi rendes Közgyűlésére
2020. március 6 – 8. Mátraszentimrére
Dr. Keken András Evangélikus Menedékház
3235 Mátraszentimre, Darvas József u. 20.
Telefonszám: 06 20 824 6394
Programtervezet
Március 6. péntek
17.45-ig megérkezés, regisztráció, szállás elfoglalása
17.45
zászlófelvonás, nyitó áhítat, tábornyitás1 – Nagy László
18.00
svédasztalos vacsora2
19.00
megnyitó istentisztelet – Szuhánszky Gábor
19.30
beszélgetés meghívott cserkésztestvéreinkkel: Szemerédi Tibor: Magyar
Cserkészszövetségek Fóruma; Lendvay Endre: Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus, a nyilatkozat-tervezet véglegesítése, elfogadása
21.00
előkészületek a közös reggelire3
22.00
zászlólevonás, esti áhítat, takaródó4 – Bóna Zoltán
22.15
felnőtteknek csendes esti beszélgetés, jakuzzi5
Március 7. szombat
07.00
ébresztő, reggeli torna, szobarend6
07.45
reggeli áhítat, zászlófelvonás7 – Csobolyó Eszter
08.00
reggeli8
08.45
a 2019-es programok értékelése, különös tekintettel a jamboreera
09.45
a 2020-as programok megbeszélése, különös tekintettel a Mura túrára és a
Trianon-centenáriumra
10.45
szünet
11.15
előkészület az ebédhez9
12.00
hideg ebéd10
13.00
szabadság11
10

17.00
18.00
19.00
20.00
20.30

az újság, honlap, facebook szerkesztés, kiadás
meleg vacsora12
tábortűz: Monoriak és amit a többiek hoztak13
záró áhítat, zászlólevonás, takarodó14 – Bóna Zoltán
felnőtteknek csendes esti beszélgetés15

Március 8. vasárnap
07.00
ébresztő, reggeli torna, szobarend16
07.45
reggeli áhítat, zászlófelvonás – Bóna Zoltán
08.00
reggeli17
08.45
zászlólevonás, pakolás – Nagy László
09.15
indulás a mátraházi istentiszteletre
10.00
istentisztelet Mátraházán
11.15
meleg, vasárnapi, polgári ebéd, anticserkész körülmények között
Részvételi hozzájárulás az idén is 10.000 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
A lábjegyzetes kiegészítések a hódcserkészek jelenléte és jellege miatt van!
1

A Közgyűlésünkhöz részlegesen csatlakozók a cca. 40 fős hód-cserkészcsapat Dunavarsányból
Esszük, amit hoztunk, lehetőleg egymást kínálva, főleg, ha a miénk a legfinomabb
3
Masszív téli reggeli lesz, ami hosszabb előkészületet igényel már este
4
A felnőtt hódoknak fakultatív
5
A felnőtt hódoknak fakultatív
6
A Közgyűlés tagjai futnak le a hódok szállásához. Mindenkinek kötelező
7
Mindenkinek kötelező
8
A bőséges reggeli után a hódok szervezett túrára mennek
9
Hódoktól önkénteseket várunk
10
Hideg ebéd idő és hely szűke miatt, amit este pótolunk...
11
Mindenki totális szabadságot élvez. Kis-csoportos megbeszéléseket nem tekintünk klikkesedésnek
12
A főzést a monori parancsnok, Laci bá’ vezeti, önkéntesekre számít a hódok közül is
13
Ha rajtam múlik, a szabadban lesz és rövid. Leszavazhatnak, de ne feledjük, hogy cserkésztáborban vagyunk
14
A korai időpont elsősorban a hódokra vonatkozik
15
A felnőtt hódokat fakultatíve várjuk
16
A szobarendbe értsük bele a pakolást, hogy ne késsünk az istentiszteletről
17
A reggeli indusztriális kalács, tej és kakaó lesz az idő szorítása miatt
2

Nagy László sk.
ICHTHÜSZ főtitkár

Dr. Bóna Zoltán sk.
ICHTHÜSZ elnök
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Nagyböjti zsoltár!
Olvassuk el minden nap – lelki javunkra lesz!
Ászáf zsoltára. A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A
tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat.
Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent, és a földet, mert
ítélni akarja népét. Gyűljetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem! Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. (Szela.) Hallgass, népem, most
én beszélek! Izráel, most téged intelek! Isten, a te Istened vagyok én! Nem feddelek meg
véresáldozataidért, sem állandóan előttem levő égőáldozataidért, de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi
hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha
éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát,
iszom-e a bakok vérét? Hálaadásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett
fogadalmaidat! Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten: Hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted igéimet!
Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki,
nyelved csalárdságot sző. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te?
Megfeddlek, és mindezt szemedre vetem! Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről,
különben elragad menthetetlenül! Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen
úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.
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