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Arany János: Az örökség

• Gyertek a Berekfürdôi ICHTHÜSZ Fórumra (16. old.)
• Gyertek a Budapesti Reformációs Találkozóra 2017. okt. 20–22.

A részletekrôl Bedekovics Péter ad tajékoztatást – Tel.: 06 20 286 7134
• Gyertek csapatostól a reformációs cserkészevangelizációra!

Budapest, Szilágyi Dezsô téri Református templom 2017. okt. 22, 19 óra
• ICHTHÜSZ és Reformáció (4-5. old.)

Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura, Soli Deo Gloria

Azok a magyarok, kik e hazát 
Véren vették, vérrel ótalmazák, 
Azok a magyarok, ha riadót fúttak, 
A halál képétôl nem messzire búttak.

Lakásuk volt paripájok háta, 
Vetett ágyok kemény nyeregkápa: 
Ettek és aludtak vérmocskolta nyergen, 
Jártak éjjel-nappal sok nehéz fegyverben.

Nem kérdezték: sok-e az ellenség? 
Olvasatlan próbáltak szerencsét; 
Tudták, a szerencse mindig ahhoz pártol, 
Kinek szive még a halálban is bátor.

Elfogytak, elzülltek ottan-ottan, 
Szép országok hevert elhagyottan, 
Fölveré az isten mindenféle gyoma, 
Éktelenné tette török, tatár nyoma.

Rongált zászló lôn az ô formája, 
Nem volt annak színe, sem fonákja, 
Itt-amott sötétlett rajta egy-egy vérfolt: 
Szép zászlónk, az ország, váznál nem egyéb volt.

E becses zászlónak, a hazának, 
Védelmében hányan elhullának! 
Vérökben a rúdját hányszor megfereszték 
Régi ôsapáink! de el nem ereszték.

Igy a zászló, ránk örökbe maradt, 
Ránk hagyák azt erôs átok alatt: 
Átok alatt, hogy, ha elpártolunk attul, 
Ne legyen az isten istenünk azontul.

Most telik be, vagy soha, ez átok. 
A zászlót, a zászlót ne hagyjátok! 
Ha minket elfú az idôk zivatarja: 
Nem lesz az istennek soha több magyarja.
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„A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28)

Dr. Bóna Zoltán cst. cspk.
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Állíts magadnak jelzôoszlopokat (Jer 30,21) 

Reformátor jelzõoszlopaink
A Reformáció 500. évfordulóján helyénvaló ha egy kicsit ismerkedünk azokkal az eleinkkel,

akik szívükkel és szellemükkel – s ha kellett életükkel és vérükkel – szolgálták a magyarok hi-
tének megújulását, és így az egész ország megmaradását, boldogulását. Sok száz neves és név-
telen hõs közül most három markáns, magyar reformátorral ismerkedjünk meg! (szerk.)

Sztárai Mihály – A legendás egyházszervezõ és énekköltõ
Drávasztárán született 1510 körül. Az 1540-es évek elején a siklósi iskolát vezette. Megjárta

padovai egyetemet és a dél-baranyai Laskó mezõvárosba került iskolamesternek. Megnyerte a
polgárokat a Reformációnak, az elsõ protestáns lelkészük s a környék egyházi vezetõje lett.
Százhúsz protestáns egyházközséget szervezett. Az általa vezetett egyházkerület, amelynek
püspöke lett, túlnyúlt Baranyán, dél horvátok által lakott területeket is magába foglalt, északon
a Dunántúl jó részét elérte. 

1553-ban otthagyta Laskót, s a tolnai gyülekezet lelkésze lett.
Elérte, hogy a katolikusok kiszorultak a közösen használt templom-
ból, sõt szinte el is fogytak. Tolnai tevékenységének a protestáns fe-
lekezetek kialakulása vetett véget. Élete végéig ragaszkodott a lut-
heri tanításokhoz. 1558 körül Kelet-Magyarországon, Erdélyben és a
török hódoltságban elindult a mai református egyház megszervezé-
se, s magyar anyanyelvû lelkészek többsége ehhez csatlakozott.
1558-1563 között újra Laskón mûködött, majd Gyulára, késõbb Sá -
ros patakra és Pápára került, ahol 1575 körül elhunyt. 
Egyházi énekszerzõként kiemelkedõt alkotott. Költeményei a

Reformáció terjesztését szolgálták, hívei vigasztalására, az üldözteté-
sek könnyebb viselésére és a hitben való megerõsödésre gyülekezeti énekeket és zsoltárparafrá-
zisokat írt. Ezek kéziratban terjedtek, majd bekerültek az evangélikus/református énekesköny-
vekbe, de ott vannak néhány unitárius és katolikus gyûjteményben is. Zsoltárátdolgozásai az
1560-as években születtek, ebbõl a mûfajból összesen 16 mû maradt ránk. A mai református éne-
keskönyvben öt Sztárai-ének található, az evangélikusban egy. 

Lorántffy Zsuzsanna – I. Rákóczi György „helpmeet”-je 
Az angolszász puritán kultúrában a „helpmeet” kifejezést azoknak a feleségeknek a jellem-

zésére használták, akik a férjük céljainak segítése mellett osztoztak is azok lelki-szellemi tartal-
mában. 
1600 körül születet Ónod várában. Apja, Lorántffy Mihály, Zemplén

vármegye nagytekintélyû fõura volt. Zsuzsanna a családi birtokon,
Sárospatakon nõtt fel. Néhány év alatt elveszítette anyját, apját. 14-15
éves, amikor már magának kell gondoskodnia két kisebb leány test vé ré -
rõl és a birtok ügyeit kezébe veszi. 
A kora 17. századi kisasszonyainál jóval alaposabb képzést kapott

Szepsi Mackó Máté prédikátor jóvoltából, és ennek eredménye, hogy ko-
moly figyelmet szentel a sárospataki református kollégium ügyének épp
úgy, mint a puritán gondolkodásnak és a kegyességi könyvkiadásnak. 



1616. április 18-án férjhez megy Rákóczi Györgyhöz, Borsod megye fõispánjához. Az ifjú pár
Patakon telepszik le. Rákóczi fejedelemségével 1630-ban Gyulafehérvárra költöznek. Férje tá-
vollétében kormányozza az uradalmakat, intézkedik vetésrõl, aratásról, háború idején lõport
készíttet, ágyúkat öntet, hadakat szerel fel, s küldi a fejedelem után. A kapcsolatot sûrû levele-
zéssel tartják. 
Nagy szerepe volt abban, hogy Medgyesi Pál udvari papjuk jelentõs életmûvet hagyott hát-

ra. A fejedelemasszony és udvari papja két ízben szerzõtárssá is vált. A Szent Atyák öröme a
Rákócziak asztalánál elhangzott beszélgetéseket rögzítette. Zsuzsanna hit- és tanvédelmi elkö-
telezettségét, hitvitázó vénáját ismerve Medgyesi Pál rendezte sajtó alá 1641-ben egy már nyíl-
tan Zsuzsanna nevével fémjelzett mûvet, a Mózes és a prófétákat. 
A nemes leányok számára fenntartott kis „udvari iskolájában” a hímzés mellett fontos volt

a Szentírás olvasása és a kegyesség megismerése. Leghíresebb neveltje I. Apafi Mihályné feje-
delemasszony, Bornemissza Anna. 
Férjét, és négy fia közül hármat is neki kellett eltemetnie. Sámuel és Ferenc kisgyermekkor-

ban halt meg, a lehetséges magyar király Zsigmondot 1652-ben veszítette el. György fia halála
után nem sokkal ment el. 
1660. április 18-án hunyt el Sárospatakon. Leszármazottai közül a legismertebbek unokája, I.

Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem, a Wesselényi-féle rendi mozgalom egyik vezetõje
és dédunokája, II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, a róla elnevezett szabadságharc vezetõje.

Apáczai Csere János – A szenvedélyes pedagógus
Székely paraszti család sarjaként 1625. június 10-én született. Elemi ismereteket szülõ -

falujába Apácán szerzett, majd Kolozsvárra és Gyulafehérvárra került. Egyházi támogatással
több nevezetes holland egyetemen – franekeri, leideni és az utrechti – hallgatója. A harder-
wijki egyetem az elsõ doktori címet neki, egy „Hungarus”-nak adta. Miután az utrechti
Katalin-templomban feleségül vette Aletta van der Maetot, a fiatalasszony kész volt követni
õt Erdélybe.

Hazatérte után a gyulafehérvári kollégiumba került, ahol
hamar sikeres lett, a nyíltan vallott-hirdetett presbiteriánus
felfogása sem jelentett számára akadályt. Megváltozott hely-
zete, amikor 1655 tavaszán Gyulafehérvárra menekült Isaac
de Basire angol teológus, a forradalom alatt lefejezett I.
Károly angol király egyik udvari papja, aki mindent elköve-
tett, hogy a fejedelmet, II. Rákóczi Györgyöt a puritánusok el-
len hangolja 
1655. szeptember 24-én sor került arra a vitára, amelyen a

fejedelem is megjelent. Basirius beszédében egybemosta a pu-
ritanizmus két válfaját, az independentizmust és a presbiteri-
ánizmust. Igyekezett felgerjeszteni a fejedelem s a fõurak ha-

ragját. Hiába védekezett Apáczai azzal, hogy presbiteriánus, de nincsenek independens céljai,
a felbõszült II. Rákóczi György megfosztotta állásától, s elûzte Gyulafehérvárról. A számûzött
tanár Lórántffy Zsuzsanna közbenjárásával a kolozsvári református kollégium élére került.
Hatalmas munkát végzett Kolozsváron. Tanítványaival újjáépítette a tûz által elpusztított is-

kolát, tanított, tanulmányokat írt, harcolt papi ellenfeleivel, védekezett a rosszindulatú intrikák
ellen. A túlfeszített munka felõrölte amúgy is gyenge egészségét. Tüdõbaj végzett vele 1659
szilveszterén. Fiatal felesége sem sokkal élte túl.

Szerkesztette Nagyné dr. Csobolyó Eszter cst. cspk.
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A kisgyermek pedig növe kedett,
és erôsödött lélekben (Lk 1,80)

ICHTHÜSZ és a Reformáció
Sommás megállításként azt mondhatjuk, hogy az 1920-ban életre kelt ICHTHÜSZ

mozgalom ugyanazt a funkciót tölti be a magyar cserkészetben, mint az úgynevezett
Reformáció az egyház története során. Ez utóbbit természetesen nemcsak a 16.
Reformációra vonatkozik, hanem minden olyan eseményre, függetlenül attól, hogy
ezt a kifejezést kötik e hozzá, amelyben Krisztushoz, az Ô áldozatához, tanításához,
és az apostolok tanításához, egyszóval az Evangéliumhoz való visszatérés volt a fô
cél. Mondhatni, hogy erre a folyamatra az egyház életében, minden felekezet életé-
ben minden idôben szükség van, mert minden idôben él a kísértés, hogy Krisztus ál-
dozata, kegyelme háttérbe szorul és annak helyére lép az ember tevékenysége akár
vallási, akár világi köntösben. Sokan vannak a hamis messiások, mindig újra terme-
lik magukat az élet minden területén, a cserkészetben is. Mi pedig valljuk, hogy a
cserkészetnek is Jézus Krisztus az Ura. Ennyi a dolgunk. Ezt kell tennünk az elvilá-
giasodó cserkészettel szemben, az elszürkülô protestáns cserkészettel szemben, a
vallási formalizmus kísértése alatt élô katolikus cserkészettel szemben, és a missziós
paranccsal a szívünkben, minden vallásos és világ transzcendens határokat fenyege-
tô ambíciókkal szemben.
A protestáns cserkészeknek ezért minôsítetten is újra és újra át kell gondolni a

Reformáció értékeit és meg kell mérni magukat a Reformáció mértékein. Az évfordu-
lós esztendô erre egy fontos provokáció, amellyel bûn nem élni. Az alábbiakban a
Reformáció alapértékeit olvashatjuk, amelyek érvényesek a vallási és a világi defor-
mációkkal szemben egyaránt. Az ICHTHÜSZ cserkésznek az a különös küldetése,
hogy ezeknek az értékeknek a megjelenítésével az egész cserkészetet, sôt az egész
társadalmat szolgálják.

Hogy mit adott a Reformáció? –
az egyháznak, a világnak, az egyénnek és a közösségnek arról nagyon sokat és na-
gyon sokfélét mondhatunk és mondunk is annak függvényében, hogy kik vagyunk
és melyek a szempontjaink, értékeink, esetleg érdekeink. Egészen szélsôségesen el-
lentmondóak is lehetnek a válaszok az értékítélet mûfajában. 
Ugyanakkor nem vitatható, hogy van egy teológiai, szociológiai és fôleg történeti mi-
nimum-objektivitás, ami legalább a történelem fô sodrában és az emberek többsége
számára érvényes a Reformációval, és így a feni kérdéssel kapcsolatban is. És ennek
a minimum-objektivitásnak a szerénytelen igényével mi is bátran mondunk egy vá-
laszt: A Reformáció a maga 1517-es csattanásával, de a megelôzô elô-reformációs
küzdelmeivel – például: Szent Ágoston, Szent Benedek, Szent Ferenc, Savonarola,
Husz János etc. – és a követô gyötrôdéseivel együtt is a közvetlen istenhitet adta
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vissza az embereknek. Más szóval elvette az emberek lelke, vágya és gondolatai elôl
azt az akadályt, falat, amelyet a megelôzô másfél évezred alatt az egyház, a hivatal,
a hatalom, az érdek, a hiúság, a butaság és ezek ilyen olyan kombinációja odarakott
a Teremtô és a teremtett világ, vagy egyszerûen az Isten és az emberek közé. És ez az
egyszerû mondatban megfogalmazott tett akkora jelentôségû volt, hogy hatása alól
nem vonhatta/vonhatja ki magát a keresztyén világ parányi darabja sem.
A Reformáció, amint a neve is mondja sikeresen fordította vissza a társadalom arcát és lelkét
az emberhez odaforduló, kegyelmes Istenhez, aki Jézus Krisztusban megmentô társa lett az
embernek. És ez radikális egyházi és társadalmi változásokat hozott. Helyére került
sok minden a Reformáció felismerései mentén. 

- Az ember marad bûnös, éppen ezért a Reformáció után már nem árulhat/oszto-
gathat bocsánatot. Azt immáron csak reménységgel kérheti, alázatosan hirdet-
heti, és hálás szívvel elfogadhatja. 
- Az ember marad az ismeretek teljességének híjával, éppen ezért a Reformáció
után örök igazságoknak nem gazdája, nem mestere. Viszont szabadon kutathat,
kereshet, kérdezhet a tudomány és a hit területén egyaránt. Sôt olyan alázatos
bölcsességre is szert tehet, hogy tud megválaszolatlan kérdésekkel nyugodtan
élni inkább, mint kétes válaszokat erôltetni.
- Az ember marad vallásos, tehát hiányolja az Istent, de a Reformáció után hang-
súlyozza, hogy kínosan kell ügyelnie a bálványimádás kísértésére, veszélyére.
Immáron tudja, hogy a vallási igyekezetet az szenteli meg, ha mustármagnyi
hittel jobban vágyik a kegyelemre, mint a megismerésre. Nem birtokolni akarja
az Istent, hanem (újra) Isten tulajdonává akar lenni.
- Az ember marad a teremtmények között az elsô, éppen ezért a Reformáció után
tudja, hogy nincsen teremtôi, megváltói hatalma és dicsôsége. Nincsen üdvhiva-
tal, csak meghívás van az üdvösségre Krisztus által. Az egyház ennek a meghí-
vásnak csak a meghirdetésére hívatott.
- Az ember marad reménykedô, de éppen ezért a Reformáció után érzékenyen vé-
dekezik az illúziókkal szemben. Tudja, hogy sokan vannak a „hamis messiások”
vallási és világi köntösben egyaránt. Hite reményre és szeretetre indítja szemben
a hitetéssel és hiszékenységgel.

Aki ezzel a reformációs erôvel él az mindig mindennel szemben kritikus, magával
szemben önkritikus. Sokszor keresi az igazságot és a jobbat, ezért azt is vállalja, hogy
olykor elégedetlennek, vagy meggyôzhetetlennek tûnik. Nem felszínes, sôt elítéli a
felszínességet. A látszattal nem hagyja magát becsapni, a valóság mélysége és magas-
sága vonzza, s ezért ha kell konfliktust is vállal. Így nem lesz kritikátlan játék sze -
re/ál dozata semmilyen ideológiának és semmilyen vallási, társadalmi vagy politikai
ígéretnek. Viszont a Szentlélek szent kairoszában, a kegyelem pillanatában megérint-
hetô lesz a végsô kinyilatkoztatással Jézus Krisztusban. 
Ennek a csodának van most a félévezredes évfordulója. És ilyesmi megújító, Krisz -
tushoz és az Ô evangéliumához visszafordító/visszaforduló élményre van szüksé-
günk a következô félévezredben is. Marana Tha, Jöjj Uram Jézus!

Dr. Bóna Zoltán cst. cspk.
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A REFORMÁCIÓ 500. évfordulója
kapcsán sokan kérdezik – ilyen olyan fölhanggal – hogy mi a reformáció eredménye.
Számos válasz mellett nem elhanyagolhatók a hitelesen hitvalló életek. Az alábbi-
akban egy ilyen hiteles, személyes hitvallást olvashatunk. (a szerk.)

Református vagyok,
mert ebbe a felekezetbe kereszteltek a szüleim. „Mielôtt megformáltalak az anya-
méhben, már ismertelek” Jeremiás 1,5;

mert Isten gyermeke lettem, mivel megkönyörült rajtam, hogy ne maradjak tôle szü-
letetten elválasztott állapotban. „Mert mindnyájan vétkeztek, és szû köl köd nek az
Isten dicsôsége nélkül.” Róma 3:23; 

mert református, hívô ember lettem, mivel az Úr Jézus – az utána való sóvárgásomra
– azzal válaszolt,, hogy amikor legelesettebb voltam, „nevemen szólított” az igéjével,
„Örökké való szeretettel szerettelek Téged”. Jer 31,3; „Bûneidre többé nem emlé-
kezem” Ézsaiás 43; „Jer és kövess engem.” Máté 19, 21; Ezek az igék nem egyszerre
érkeztek hozzám. Azt kaptam, amire szükségem volt, sokszor nem azt, amit szeret-
tem volna;

mert szolgája vagyok szabad akaratból, mivel tudom, hogy az Úr Jézus Krisztus nél-
kül nem tudok élni. „ Mert nékem az élet Krisztus...” Filippi 1:21;

mert, ahogy korosodom, egyre jobban érzem, hogy nem tudok megfelelni az emberi
elvárásoknak, hogy a gyermeki ragaszkodásom a Szentháromság Istenhez tart meg
egyedül. „ …a mi alkalmatos voltunk az Istentôl van.” 2 Kor,3;

mert, életérzésem a leghétköznapibb dolgokban is az, hogy „Várom az Urat, várja a
lelkem és bízom ígéretében” Zsolt 130,5–6;

mert szolgálatom alapigéje: „Mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem az,
akit az Úr ajánl.” 2 Kor 10,18; 

mert ha valahol a kirendelt szolgáló mégsem mozdul, akkor a „résre állok”. „És te,
embernek fia, ôrállóul adtalak téged Izráel házának”. Ezékiel 33:7; „Mert, ha aka-
ratom szerint mívelem ezt, jutalmam van; ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal
bízattam meg.” 1.Kor 9,17;

mert szoktam néha sírni, olyankor az az ige jut eszemben: „Jöjjetek énhozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak tite-
ket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tôlem, hogy én szelíd
és alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám
gyönyörûséges, és az én terhem könnyû.” Máté 11,28-30;

és mert „Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz!” 1Mózes 32,26.

Nagyné Kele Márta

7



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

A 842. számú Benedek Elek cserkészcsapat 29. nagytábora
Ebben az évben, a korábbi évekhez hasonlóan, a Börzsöny szívében táboroz-

tunk. Elvarázsolt és mesébe illô az a hely. Konyha, étkezô és tisztálkodási le-
hetôségünk egy modernnek nem nevezhetô kôházban volt. A házban néhány
szoba biztosította, hogy esô esetén a ruháink szárazok maradjanak. A házat
hatalmas fákkal veszi körül a Duna-Ipoly Nemzeti Park páratlan, és monu-
mentális erdôsége. A ház elôtt hegyi kis patak csörgedez a gyerekek (és felnôt-
tek) nagy örömére. A háztól néhány méterre található egy tisztás, ez adott he-
lyet népes sátortáborunknak. Itt hallgathattuk éjszakánként a tücskök ciripe-
lését, a baglyok huhogását, a vaddisznók röfögését és a rókák,-illetve az erdô
halk neszét. A csapból hûs forrásvíz folyt, a ház áramellátására egy aggregá-
torral lett volna lehetôség, de mi nem tartottunk erre igényt. Beértük áram he-
lyett a milliárdnyi csillag és a hold fényével, illetve néhány zseblámpa fénye
is megtörte az éj sötétjét.
Ebben az évben is bôvelkedtünk programokban. Minden nap volt legalább egy

kisebb-nagyobb túra. Meghatározó témája volt táborunknak az identitás, ami
igencsak fontos a mai, lelki értékekben szegény világunkban. A reformáció 500.
évfordulójára emlékezve minden este reformátor eleinkrôl hallhattunk elôadást
a tábor egy-egy vállalkozó szellemû tagjának elôadásában. Megismerhettünk
minden este egy-egy reformátor életével és munkásságával. A reggeli áhítattokat
mindig az ügyeletes ôrs tagjai tartották. Sok érdekes és hasznos elôadáson vehet-
tünk részt. Megismerkedhettünk sólymokkal, baglyokkal és vadászgörényekkel
egy igazi szakértô elôadásában. Meghallgathattuk a Készenléti Rendôrség
tûzszerészeinek elôadását. Egy majdnem egész napos foglalkozás keretében a lo-
vagkortól egészen 1956-ig terjedô idôszak fegyvereit és az ehhez tartozó korhû ru-
hákat tekinthettük meg és próbálhattuk ki, ezzel is erôsítve magyar identitástuda-
tunkat. Volt nemi identitáserôsítô programunk is, amit azért tartottunk fontosnak, 

mert sajnos manapság eléggé el
van nyomva fôként a fiatalok-
ban a nemiségtudat. Igye kez -
tünk erôsíteni a lányokban a
NÔt, a fiúkban pedig a FÉRFIt.
Itt egy délután keretében külön
voltak fiús és lányos progra-
mok teljesen elkülönített hely-
színen és nem volt lehetôség át-
járásra a csapat két része kö-
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zött, hogy senki ne érezze kellemetlenül magát a másik nem elôtt. Nagyon jól
zártuk ezt a napot is. Részt vettünk egy éjszakai túrán, megismerkedve az éjsza-
kai erdô életével egy szakértô vezetô kíséretében. Természetesen volt bátorság-
próba is. Volt egy egész napos kirándulásunk Visegrádra. Kisvonattal és komp-
pal jutottunk el oda és vissza is. Nagyot kirándultunk, találkoztunk egy svájci
cserkészcsapattal, ami különleges élmény volt. A vasárnapi istentisztelet igazán
különleges volt a hatalmas fák alatt, patakcsobogás és madárcsicsergés kíséreté-
ben. Az igei szolgálatban a gyerekek is részt vettek. 

Idén is voltak külföldi magyar résztvevôi a tábornak. Két gyermek Német or -
szágból és egy Walesbôl, ôk minden évben visszajárnak hozzánk. Azt gondolom,
hogy a népes gyereksereg és a felnôttek is elégedetten és élményekkel telten zár-
ták az idei tábort. Nagyon várjuk már a következôt, ami igazán fontos esemény
lesz, hiszen immár 30. alkalommal élhetjük majd át az együttlét áldásait és ne-
hézségeit egyaránt.

Beck Franciska
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ICHTHÜSZ Száva-túra a Reformáció 500 jegyében
Solus Christus, sola fide,
Szól a Szerém fülemile.
Navigare, reformare,
Üdvösséges ébredésre.

Zengett a fenti csatakiáltás 22 cserkész szívébôl és ajkáról a Száva jobb és bal
partján, valamint a mederben július 13-21. között a Száva teljes szerb szakaszán,
leszámítva a határsávos folyamkilométereket. E 22 cserkész az 1. BKIE, az 51. Sík
Sándor, 696. Wesley János, 724. Kossuth Lajos és a 735. Reményik Sándor cser-
készcsapatokat képviselte négy kielboatban, és öt kenuban. 
Isten iránti hálával emlékezünk a fantasztikus élményre, a teljesítményre, a ta-

lálkozásokra, a hitben, testvériségben és ismeretben való növekedésre. Ezúton
mondunk köszönetet az MCSSZ Víziszakágától kapott technikai segítségért is,
Az alábbi képes beszámolóval osztjuk meg élményeinket minden érdeklôdôvel.

10

Áhítat induláskor Dunavarsányban a Soli
Deo Gloria Közösségi Ház kápolnájában

Ugyanott megbeszélés 
a szerbiai/sidi cserkészveze-
tôkkel. Itt derült ki, hogy nagy
hórukk lesz a Bosut/Száva 
találkozásánál lévô zsilipné

A túra vezetôi és segítôi/hajó-
szállítói Višnijćevoban
a Bosut folyó partján
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A szávaszentdemeteri magyar testvérek
szívesen énekelnek a békésszentandrási
cserkész-lelkész-prímás kíséretével

A szávaszentdemeteri strandon reggel 
6 után már elült a hétvégi disco zaja. 
A finom reggeli feledteti a zajos 
éjszaka fáradalmait

Szávaszentdemeter római kori kövei-
nél. A 22. is megvan, csak elbújt
Gábor bá’ hófehér tincsei mögé

Reméljük hamarosan viszonozhatjuk a
szerémségi testvéreink vendégszeretetét

Még sem kötünk ki, mert nyakig ér 
a Száva sara 

Szávaszentdemeteren – majdnem „alak-
ban” – mentünk városnézésre, istentisz-
teletre, szentmisére, testvéri találkozásra
azokkal, akik szívvel-lélekkel töreked-
nek magyar identitásuk megtartására
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Eveztünk is, nemcsak vendégeskedtünk Öreg halász és a Száva

Szabács várát is bevettük. Könnyû
volt várvédôk nélkül

Sár ide, sár oda, kikötöttünk
Drenovacon

Amikor nem eveztünk az alig folyó
Szávában nem csorogtunk, de a 
barátságot szárazon és vízen ápoltuk

A kenuk és kielboatok mint „Péter és
Pál (tudjuk) nyárban” összeférnek 
a Szávában
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Az evezô és a hajó egyenes, csak a panoráma görbe

Egyszer csaltunk a fôzéssel Itt nagyon nomádok voltunk, a falu neve
Ostruznica, de a látóhatáron kívül volt

Már a belgrádi célegyenesben

A titeli plébános, régi barátunk sült 
malaccal várt bennünket. Feje a 
parancsnoké, a java a legénységé

Nándorfehérvárba már csak a kenusok
bírtak fölmászni. A kielesek a Dunáról
hajtottak fôt



A Jóisten segítségével haza is értünk. Nemcsak a Bosuttól, a Száván át jutottunk
a Dunáig, majd vendégeskedtünk a Tisza partján, hanem otthonuktól otthonunkig
is meggazdagodva új élménnyel, új tudással, új barátokkal és új tervekkel is.

SOLI DEO GLORIA!
Nagyné dr. Csobolyó Eszter cst. cspk.
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A titeli széles ölelésû ökumené képei

A kieleket sem hagytuk ott Hazaútra készen



Lábam elôtt mécses a te igéd... (Zsolt 119,105)

A gödöllôi ÔV tábor istentiszteletérôl
egy jó hangulatú élménybeszámolót kellene írnom, mert a hangulatával nem volt semmi baj.
A több száz fôs táborról azalatt a néhány óra alatt, amíg ott voltam, szívet melengetô élmé-
nyeket szereztem. Elkötelezettséget, felkészültséget sugárzó vezetôkkel, a programot szíve-
sen megélô résztvevôkkel futottam össze, s mindez örvendetes, Soli Deo Gloria. 
S nem véletlenül használom a futottam össze kifejezést, amely sugallja, hogy szinte

véletlenszerû, szervezetlen, egy kicsit kapkodós, és így a spontaneitásnak sok gyarlóságát is
hordozó találkozás felhôi is megjelentek az egyébként szépen ragyogó nyári délután egén. 
A pozitív és negatív tanulságokat hordozó történet a következô volt. Július 30-án, Somogy

megye délnyugati sarkában, a legnagyobb kánikulában három istentiszteleten helyettesítet-
tem az ottani kollégámat. Az elvégzett szolgálat jó érzésével, de a megfelelô fáradsággal is,
autóztam a kora délután folyamán haza azzal a tervvel, hogy megérdemelt pihenésként egy
jót úszom a ráckevei Dunában. 
Ekkor kaptam a telefont lelkészkollégámtól és tiszttársamtól, hogy a vasárnapi ebédje utá-

ni pihenésében kapta a fölkérést, hogy Gödöllôn az ÔV táborban egy istentiszteletet kellene
tartani az ott lévô protestáns jelölteknek. Nem volt szívem azt mondani neki, hogy pakoljon
és induljon. A cserkészet és az Evangélium iránti elkötelezettségem okán nem tudtam azt
sem mondani, hogy késôn szóltak, pedig úgy gondolom, nem vetett volna rám senki követ
emiatt. Kocsimban volt a palástom, a Bibliám, és szívemben a szolgálat vállalása, a fejemben
pedig a régi kérdés, amit most sokadszor megosztok azokkal, akik e sorokat olvassák: 
Miért nem lehet megvalósítani egy szorosabb együttmûködést a kerületi VK-k és a lelkisé-

gi közösségek között? Ezt minden vezetô-garnitúrával kezdeményeztem, a mostanival is. Ez
utóbbival, beleértve a kerületi vezetôtisztek közösségével való személyes találkozót, úgy
tûnt, hogy elfogadják a kezdeményezésemet. Aztán amikor jöttek a táborok, és a megegyezés
szerint kértem néhány óra találkozást, mintha összebeszéltek volna, úgy utasítottak el.
Nyilvánvalóan banális cserkészietlen, testvérietlen és végsô soron logikátlan magyarázatok-
kal. És mit ad az ördög? Az egyik VK tábor húzza alá a 25. éves szélmalomharcomat egy el-
fogadhatatlan ügyintézéssel. Az csak, hogy a tisztes alakuló térhez képest egy romhalmaz és
szennyes edényekkel övezett „istentiszteleti” helyet jelöltek ki, csak hab volt a tortán. 
A Jóisten csodája azonban most is mûködött. Mintegy 40 szimpatikus, lelkes református,

evangélikus jelölt hallgatta tisztességesen Isten Igéjét, és ugyan a rönkök között bukdácsol-
va, de mégis számomra felemelô módon ünnepelte Krisztus Urunk áldozatát és az abból fa-
kadó áldást. Örülök, hogy legalább az utolsó percben valakinek véletlenül eszébe jutott,
hogy vannak ott protestánsok is, és talán rájuk is lehetne figyelni spirituális szempontból is.
Ennél jobban már csak annak lehetne örülni, ha a protestáns értékrendnek és spiritualitásnak
nem ez a véletlenszerûség, hanem sokkal inkább egy ökumenikusan, vagy egyszerûen
Krisztusian testvéries törôdés jutna, esetleg figyelembe véve a több évtizedes jó és rossz ta-
pasztalatok tanulságait is. 
Istennek legyen hála, hogy abban a pillanatban valaki mégiscsak jó szándékkal telefonált,

a kollégám nem a Balatonban ült, én pedig nem ellenkezô irányba, hanem útját viszonylag
könnyen, Gödöllô felé fordítva tudta megérdemelt vasárnap esti pihenését, szívesen végzett
szolgálatra váltani. 

Dr. Bóna Zoltán
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ICHTHÜSZ Vezetôi Fórum

Berekfürdô, 2017. október 6–8.
Október 06. Péntek
18.00 regisztráció, szálláshelyek elfoglalása
18.30 zászlófelvonás nyitó áhítat – Nagy László
19.00 vacsora: svédasztal – „ha jöttök lesztek, ha hoztok esztek”
20.00 Reformáció 500.: beszélgetés a reformáció értékeirôl – Bóna Zoltán
20.45 rajzfilm Luther Márton életérôl – Csobolyó Eszter
22.00 zászlólevonás, záró imádság, takarodó

Október 07. Szombat
07.00 ébresztô, reggeli torna, tisztálkodás, „sátorszemle”/szobavizit
08.00 reggeli áhítat, zászlófelvonás, reggeli – Csobolyó Eszter
09.00 forgószínpad az 500-éves reformációról

a.) evangélium és cserkészet, tehát az ICHTHÜSZ szíve – Csobolyó Eszter
b.) Mozgás a Reformáció számaira: pl. 1517 m-es futás, 500 lépés alakban, 500 mp vigyázzállás-
ban – Bedekovics Péter 

c.) ebédfôzés a 16. századi magyar konyhából – Nagy László
12:00 ebéd
13.00 szabadfórum-fürdô
16.30 Reformáció társasjátékkal
18.00 vacsora
19.00 a 2017-es reformációs programjaink értékelése a hátralevôk finomhangolása 
20.00 tábortûz: „A mi táborunk is reformációs volt” – monoriak 
21.00 zászlólevonás, záró imádság, takarodó

Október 08. Vasárnap
07.00 ébresztô, reggeli torna, tisztálkodás, „sátorszemle”/szobavizit
08.00 reggeli áhítat, zászlófelvonás, reggeli – Bóna Zoltán
09.00 részvétel a gyülekezeti istentiszteleten
10.00 beszélgetés a 2018-as teendôkrôl/programokról etc.
11.00 zászlólevonás, záró imádság, csomagolás
12.00 ebéd, takarítás
13.00 könnyes búcsú
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