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AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖ ZÖS SÉ GÉ NEK LAP JA

Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben
Hiszek hitetlenül Istenben,
Mert hinni akarok,
Mert sohse volt úgy rászorulva
Sem élõ, sem halott.

Szüzesség, jóság, bölcs derékség,
Óh, jaj, be kellettek.
Hiszek Krisztusban, Krisztust várok,
Beteg vagyok, beteg.

Szinte ömölnek tört szivembõl
A keserû igék,
Melyek tavaly még holtak voltak,
Cifrázott semmiség.

Meg-megállok, mint alvajáró
S eszmélni akarok
S szent káprázatokban elõttem
Száz titok kavarog.

Most minden-minden imává vált,
Most minden egy husáng,
Mely veri szívem, testem, lelkem
S mely kegyes szomjuság.

Minden titok e nagy világon
S az Isten is, ha van
És én vagyok a titkok titka,
Szegény, hajszolt magam.

Szépség, tisztaság és igazság,
Lekacagott szavak,
Óh, bár haltam volna meg akkor,
Ha lekacagtalak.

Isten, Krisztus, Erény és sorban
Minden, mit áhitok
S mért áhitok? - ez magamnál is,
Óh, jaj, nagyobb titok.

Áldott Feltámadási Ünnepeket kívánunk!
• Nyugat-Európában PC a keresztyénüldözés (7. old.)
• Állásfoglalás az istentisztelet-látogatásról (20. old.)
• Gyertek a Maros-túrára! (23-24. old.)

„A Mester itt van és hív téged" (Jn 11,28)
Az isteni bölcsesség
„Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége
kérjen Istentôl,aki készségesen és
szemrehányás nélkül ad mindenkinek…”
Jak.1,5-8

Ma egy tudásalapú társadalomban élünk. Mindent az ismeret, a tanulmányaink, az értelem, a tudás, az okosság alapján értékelünk, ez határozza meg
létünket, viszonyainkat. Nem igazán szeretjük nyíltan bevallani ha valamit
nem ismerünk, nem tudunk megtenni, valamihez nem értünk. Ha valamit
nem látunk át, nem tudunk, bizonytalanok vagyunk akkor elsô gondolata a
mai embernek: hogyan lehetne azt kikerülni, hogy ez ne derüljön ki. Volt
olyan, aki nemrég érettségizett, elsô éves az egyetemen, de nálánál okosabb,
legalábbis azon tárgyban melyrôl néhány aktuális elôadást hallgatott nincs.
Már az óvodások és a kisiskolások is ügyesebben kezelik a különbözô virtuális világba vezetô eszközöket mint a nagyszüleik. A serdülôk és a középiskolások életük nagy részét ebben a kiterjesztett valóságban élik: tanulnak,
feladatot oldanak meg, kapcsolatot tartanak, „kulturálódnak”, sportolnak. S
ez a tény nem okozna még akkora problémát, ha mindez nem kapcsolódna
ahhoz a magatartáshoz , mely leértékeli a gyengébbet, a tudatlannal, tanulatlannal nem tud mit kezdeni. – Ugyanakkor igénye, hogy az életébe ne szóljon bele senki, van ô annyira felkészült és bír annyi ismerettel, hogy el tud
igazodni az életben. Nincs kényes kérdés, mindenre van jó válasz, elsô tájékozódási pont az „okos telefon”. S valóban sok jó technikai megoldás születik az élet megkönnyítésére, abban való eligazodásra.
De az isteni bölcsesség az valami egészen más. Ezt nem lehet megtanulni, elsajátítani, kigyakorolni, beállítani mint az internetes kapcsolatot, melynek milyenségét, idôtartamát, mélységét, valódiságát is mi határozzuk meg. Ez nem
valamilyen általánosan elfogadott elégséges tudás, élettapasztalat. – Jakab
igeszakaszunkban arról beszél, hogy a bölcsesség érett ítéletet, belátást , helyes életvitelt jelent. Ehhez az elsô szempont a Krisztusban való hit megélése.
Összecseng Salamon által leírtakkal a bölcsességrôl: „a bölcsesség kezdete az
Úrnak félelme” (Péld.9,10) a benne való bizalom, hitbeli ráhagyatkozás.
Kétféle módon tájékozódunk tehát. Érdemes ezt a kétféle bölcsességet
egymástól megkülönböztetnünk. Nagyon világos ez a választóvonal, ahogy
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errôl Jakab apostol beszél mint földi és mennyei bölcsességrôl. A földi bölcsesség végsô következményei a szívben levô keserû irigységben, belsô viszályokban, zûrzavarban és gonosz cselekedetekben valósul meg. „A felülrôl
való bölcsesség elôször is tiszta, aztán békeszeretô, méltányos, engedékeny,
irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.”
(vô.Jak.3,15-18) Ez a bölcsesség melyrôl Jakab beszél csendes életet jelent békességben. Érdemes megfigyelni ezeket a jellemzôket, melyeket a bölcs ember Krisztusra alapozott élete következményeként hordoz magán. (Jézus
mondja: „…bölcs ember az, aki kôsziklára építette házát.” Mt.7,24) Pál apostol hasonló eredményre jut a hitrôl és Szentlélekrôl való gondolatai közben.
Szinte ugyanezeket a jellemzôket sorolja fel mint a Lélek gyümölcseit.
(Gal.5,22) Az, aki hittel Istenre bízza életét, a Szentlélek vezetése alatt él,
bölcs ember, élete gyümölcsözô teljes élet. Mindezt ajándékba kapja. A gyümölcsöket életünkben nem mi „gyártjuk”, hozzuk létre, állítjuk elô, küzdünk
meg érte, hanem magától növekszik, teljesedik ki. A kulcs a Krisztusba vetett
bizalom, a kétkedés nélküli hit.
Aki ennek a bölcsességnek hiányát érzi, forduljon bizalommal Istenhez.
Kérjen tôle bizalommal és meg is kapja. Fontos lenne hiányaink, szükségeink felismerése és megnevezése (bevallása). Ez sokszor még saját magunk
elôtt is nehéznek látszik. Egy bajban, betegségben az elsô lépés a gyógyulás
felé, ha felismerjük a betegséget és nem tagadjuk, leplezzük, magyarázzuk azt. Aki úgy gondolja, hogy neki mindene meg van, az szegény ember. A kisázsiai gyülekezetek között járó megdicsôült Krisztus üzen a
Laodiceaiaknak nagyon komoly szavakat. Akik úgy gondolták magukról,
hogy ô náluk minden rendben van. Jól mûködik a város, gazdag a gyülekezet, a családok kiegyensúlyozott anyagi körülmények között élnek.
Azoknak mondja Krisztus: „Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok meggazdagodtam és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen;…” (Jel.3,17) Az ajtó elôtt
álló Krisztus vár ránk is, belátásra és megtérésre biztat. (vö. Jel.3,19-20) E
földi tudás, ismeret, bölcsesség viszonylagos (relatív). Ha magunk tudására
büszkék vagyunk, vagy úgy gondoljuk többet tudunk mint mások és egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat, ezek után – pozitív eredményre jutva – s
mindezt jó érzéssel nyugtázzuk, akkor lezárunk, elzárkózunk, saját magunkat zárjuk ki azokból a javakból, áldásokból, melyeket Isten készített a számunkra.
Szuhánszky Gábor cst. cspk.
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„Állíts magadnak jelzôoszlopokat” (Jer 30,21)
Somogyi Dezsõs Andrásnak,
Krisztus érdeméért örök élete van. Gazdag földi életén is átütött a mennyei kegyelem ereje. Ennek a jegyében búcsúztunk tõle annak idején, ennek a jegyében élveztük szeretetét,
türelmét, tanítását, gesztusait. E kettõ között azonban van még egy harmadik dimenzió
is, nevezetesen a szívünkben és fejünkben élõ emlékeink, amelyeket egyebek mellett a most
megjelent második verseskötetének érdemes darabjai tovább éltetnek.
Dezsõ bá’ itt van velünk az új kötet verseiben is a régi, emberi minõségét tükrözve.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik e második kötetet szorgalmazták, sajtó alá
rendezték, sponzorálták és akik Közösségünket is példányokkal megajándékozták.
A könyv iránt érdeklõdõk az ICHTHÜSZ Közösség elérhetõségeinek egyikén ezt az
érzésüket bizalommal jelezzék.
B.Z.

Derengô hajnalon
Derengô hajnalon
A két kezem imára kulcsolom
Rejtett hálám kimondani,
Az Egek Urához fohaszkodni.
Köszönöm azt, hogy élhetek,
A virradatra, ha felébredek,
És hálaadásom indul tova,
Ívelhet a környezettôl felballagva
Személyek létéért, jóságáért,
Milyen jó, hogy nem egyedül vagyok.
A nemzetem, hazám sorsáért aggódom,
A világban élô, éltetô cserkészetünkért
szintén,
A jövôért jót remélve bizakodom.
Felmerülnek bennem a világ bajai,
Milyen jó lenne formálni, jobbítani,
Embereket faragni, hogy éljen a szeretet.
Gondoljátok át imádkozva, emberek.
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A könyv hátsó borítóját
unokája Fanni által festett képe
díszíti. Alatta, mintegyutolsó
üzenetként ez áll:
„Bennünk hit és remény fénye égjen,
Messze menve elkísérjen!”

Egymás terhét hordozzátok... (Gal 6,2)
842. sz. Benedek Elek cserkészcsapat téli tábora
a Börzsönyben
Börzsöny-Szénpatak 2019.01.24 – 01.27-ig
Már hetekkel az indulás elõtt nekifogtunk a tábor szervezésének, meghatároztuk a pontos napi programokat, az indulástól az érkezésig. Mivel az erdõ közepén töltünk el 4 napot így a felkészülésnél minden eshetõségre számítanunk
kellett, ez azt is jelentette, hogy az élelmiszerkészletünknek 6-7 napra kellett
elegendõnek lenni, úgy hogy az utolsó napig felhasználható legyen. Egy nagyobb havazásnál az erdõ foglyai lehetünk, így ezt az idõt is túl kell élni, 35-40
emberrõl van szó. A programok után összeállítottuk a szállítani valókat, felszerelést, technikát, élelmiszert egyéb fontos kelléket. A felelõsöket is kijelöltük,
mindenki be lett osztva a feldatok ellátására, volt bõven. A felelõsök vezették a
társaságot, gondoskodtak a feladatok maradéktalan ellátásáról. Nagy Péter a
fûtésrõl, melegvízrõl. Esetenként a fõzésrõl, a konyha, ebédlõ, élelmiszertároló
rendjérõl és tisztaságáról Magócsi Laci’ bá. A technikai problémák megoldásáról
Szurok Attila, a mosdók rendben tartásáról Beck Robi és Istók Hunor, a külsõ
programokról (szánkók, túrák, reggeli torna) Bolyán Anti. A délutáni, esti játékok a Beck család feladata volt. Természetesen az utazást (elhelyezés a
jármûvekben) és a szobabeosztást is elkészítettük. Tehát gondos elõkészületek
után 2019.01.24-én délelõtt 10-órakor találkoztunk a református nagytemplomnál, gyors bepakolás után mindenki elfoglalta a helyét az autókban és már indultunk is, irány a
Börzsöny. Viszonylag
gyorsan elértük a célt,
igaz az utolsó 4 km-t
már letaposott havon
tettük meg, ez azért
izgalmas volt. A háznál már vártak bennünket, meleg és tiszta szobákkal, Locskai
Milán erdész barátunk
és állandó segítõi.
Gyors kipakolás után
elfoglaltuk a szállá-
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sunkat, feltöltöttük a szobákat éjszakára tüzelõvel, majd egy gyors ebéd után már
teszteltük is a pályát. Szánkóink gyorsan siklottak a letaposott kissé jeges havon.
Az erdõben 15-20 cm-es hó volt. A merészebbek akár 1300-1600 m-t is csúsztak
egyszerre. Szánkózunk nappal és a bátrabbak éjszaka is. Természetesen most is
a tábori rend szerint teltek a napok, ébresztõ, reggeli torna a szabadban, zászlófelvonás, reggeli, majd áhítat ezt rendszerint a „mai ige” felolvasásával Mártika
(Nagy Márti) útmutatása alapján. Rövid elmélkedéssel, és szobarenddel telt a
reggeli idõszak, majd szánkózás, túra, ebéd csendespihenõ, majd újra szánkózás,
túra. Sötétedés (kb 16-óra után már behúzódtunk a házba, játszottunk, beszélgettünk az élet nagy dolgairól. Vacsora után az esti áhítatokat Bánház Enikõ és Istók
Kincsõ tartották, ami igen tanulságos volt mindannyiunknak. Csütörtökön délután a szokolyai vadászbarátunk lepett meg bennünket, szombati ebédünket pedig Milán barátunk fõzte, igazi vadász specialitás volt. Fent voltunk a hegyen,
Isten közelségében. Békességben teltek a napjaink (villany, WIFI, térerõ nélkül)
35 ember „ összezárva” hangos szó, veszekedés nélkül. Mindenki megtalálta a
feladatát, teendõjét, amit el is végzett. Gyorsan eljött a hazautazás ideje (most
sem teljesült az álmunk, mármint behavazódik és itt ragadunk egy idõre), talán majd
jövõre. De nyáron visszajövünk
a nyári Börzsönybe.
Mind ezekért Soli Deo Glória
Egyedül Istené a dicsõség, miénk pedig a hála és a köszönet a
kegyelemért.
Nagy László cst. cspk
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A kisgyermek pedig növekedett,
és erôsödött lélekben (Lk 1,80)
Üldözik Krisztus követõit!
Méghozzá nem is akármilyen intenzitással. 80 országban több mint 200 millió olyan keresztyén testvérünk él, akik puszta hitük miatt vannak életveszélyben, börtönben, hátratételben, hátrányos megkülönböztetésben és sokféle megpróbáltatásban. Minden tízedik keresztyén ember üldöztetésnek van kitéve.
Jézus Krisztus utalt arra, hogy tanítványainak olykor osztozni kell nemcsak a gyõzelmes
sorsában, hanem a próbatételeiben, a keresztjében is. Gondtalanságot sosem ígért, bár azt igen,
hogy az õ igája boldogító és megnyugtató. De ez az ígéret sem zárja ki a szenvedést, inkább azt
mondja, hogy aki vele egy igában szenved az vele fog gyõzni is. Ugyanakkor a legnagyobb és
legdurvább cinizmus volna, ezzel vigasztalni az üldözötteket, arra pedig még csak nem is gondolhatunk, hogy ez mentsége lehet az üldözõknek, vagy akárcsak magyarázata az üldözésnek.
Korunk Júdásainak, Pilátusainak, és „a feszítsd meg korszerû megfelelõit”, üdvöltõ, suttogó
vagy sugalló tömegeknek sincs ugyanúgy mentségük, mint az archetipusaiknak sem volt.
De az e-téren néma cinkosoknak sincs, akik egyébként a 21. század megmondó hangadói,
s akik miatt korunk hangosan hirdeti, sõt követeli az emberi és szabadságjogok sokféle formáját. És ez a lista annál érthetetlenebb és szégyenletesebb minél inkább nélkülözi a kulturális, lelkiismereti/vallási és a nemzeti/nemzetiségi kollektív jogokat.
És itt máris értetlenkedõ szomorúsággal meg kell jegyeznünk a nyugati világ „emberi jogi
élharcosainak” a keresztyének üldözésével kapcsolatos teljes hallgatását, a jelenség tökéletes
ignorálását, és az iránta való vérlázító közömbösségét. Anélkül, hogy sok bizarr példát emlegetnénk programjukból, nehéz szó nélkül hagyni „a férfiak jogát a menstruációhoz, vagy a szüléshez”, az anya jogát, hogy szíve alatt hordozott gyermekét a 9. hónapban is az abortusz áldozatává tegye vagy, hogy az iskola megfossza a szülõk jogát az anya és apa elnevezéstõl.
Mindeközben nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a hitük miatt lefejezettekért, elítéltekért, bebörtönzöttekért, megalázottakért, megkínzottakért, üldözöttekért nincs egy árva, csöndes szavuk
sem. Ráadásul irritálják õket a tantermek, a templomtornyok, sõt mi több a privát ékszerek, jelvények keresztyén szimbólumai is. A vallási, ideológiai vagy politikai fanatizmusból a keresztyének rovására elkövetett gaz- és rémtettek nem érik el a ”politikailag korrekt” Nyugat-Európa
hangadóinak ingerküszöbét.
Sokszor dugjuk homokba fejünket. Sokszor egyszerûbb nem tudni a dolgokról, tragédiákról, de ez nem méltó a keresztyén emberhez. A testvériség, vagy, ahogy azt a társadalom/politika nyelve mondja, a szolidaritás krisztusi parancs. Jó, ha azok a keresztyének, akik egyéni és
közösségi jogaikkal élve zavartalanul gyakorolhatják hitüket, napi imádságukban hordozzák
azokat, akiknek áldozatot kell hozni, vagy életükkel kell áldozni hitük gyakorlásáért. Az pedig
még áldottabb, ha megtaláljuk akár a legszerényebb módját az üldözöttek megsegítésének.
Kormányzatunk – Európában, de talán globálisan is – egyedülálló módon egy önálló
Államtitkárságot hozott létre annak érdekében, hogy a fönti küldetésbõl részt vállaljon: dr. Azbej
Tristan államtitkár vezetésével mûködik az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps
Program Megvalósításáért Felelõs Államtitkárság. Emlékezzünk, hogy mi is partnerei lehetünk e szolgálatnak imádságunkkal, adományunkkal, önkéntes munkánkkal és puszta érdeklõdésünkkel is.
Dr. Bóna Zoltán
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Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4)
Böjti-húsvéti szemelvényeink
az új református énekeskönyv elõkészítõ füzetébõl valók, melynek címe Lélekkel és értelemmel II. Bizonyára már sokan vettétek hírét az újítási törekvéseknek, melynek miértjeire a füzet bevezetésében található válasz. Ajánlom elolvasásra, s ki-ki eldöntheti,
elfogadja-e vagy sem a magyarázatokat. Ismerkedés képpen álljon itt néhány ének a
kötetbõl, kapcsolódva a közelgõ ünnepekhez.
Ria
A böjti ének tulajdonképpen a Református énekeskönyv 337.dicséretének dallama,
melyre Scholz László, egykor zuglói evangélikus lelkész írt szöveget.

2. Szeplõtelen légy a Krisztus napjára,
Mert igen nagy volt váltságodnak ára,
Ártatlan omlott Királyodnak vére.
Térj meg kedvére!
3. Nem járhatsz folyvást annyi undokságban,
Részed így nem lesz mennyek országában.
Vedd fel a harcot, vedd fel a keresztet,
Vagy üdvöd veszted!
4. Élj botlás nélkül, szentül, feddhetetlen,
Vizsgáld a törvényt lelkiismeretben.

Inkább fonj gyarló tested ellen ostort,
Semhogy bemocskold!
5. Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel,
Rútat ne illess, mit a lelked szégyell!
Jót cselekedjél mindenekkel bõven,
Minden idõdben!
6. Új teremtés vagy: vetkezd le a régit!
Ördög, ha üldöz, e világ, ha rémít,
Csak meg ne hátrálj, maradj meg az újban,
Véled az Úr van!

A húsvétra szánt énekek egyike dallamilag a reformáció korszakának dallamvilágát
sejteti, bár szerzõje kortársunk Berkesi Sándor. A dallamra Kádár Ferenc versét énekelhetjük, mely talán ismerõs is lehet néhányótoknak.
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A második dallamvilága hamisítatlan XV-XVI.sz –beli, melyet cseh testvéreknek köszönhetünk.

2. Uram, kerestelek téged, céltalan futottam:
Csak magamig, másokig, majd sírodig jutottam.
Halálodnak harmadnapján megszűnik az átok,
Halálodnak harmadnapján szívem megtalálod.

3. Uram, taníts hinni benned, várni új csodára,
Tedd életem hűségessé, legyen szavam hála:
Halálodnak harmadnapján zendülnek a fények,
Halálodnak harmadnapján én is áldlak téged!
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2. Meghalt, de már feltámadott. Legyõzött bűnt
és bánatot. Jer, néki hálát mondjatok! Halleluja…
3. Megvívta már a nagy csatát, Ki értünk adta
önmagát, Szétzúzta poklok ajtaját. Halleluja…

4. Isten Fiának zengjetek Ujjongó hálaéneket, Ki
ily nagy jót tett véletek! Halleluja…
5. Csak téged áldjon énekünk, Szentháromság
egy Istenünk, A földön s mennyben légy velünk!
Halleluja…

A kisebb gyerekekre gondolva megtaníthatjuk az alábbi dalocskákat, melyeknek egyszerű dallama és hangkészlete igen közel áll hozzájuk. A Kodály dallamnál az is segít,
hogy a kisebbek által már jól ismert De jó a dió kezdetü dalocskára énekelhetjük a feltámadás üzenetét.

ICHTHÜSZ-ös locsolóvers
Kicsi fiú, nagy kosár,
Jézus-hírrel szerte jár.
Jézus él, Isten él,
Ember szíve mit se félj!
Hímes mezõ, hímes rét,
Kicsi lányka áldott légy!
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„Lábam elôtt mécses a te igéd...” (Zsolt 119,105)
Emlékeztetõ
a Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének Közgyûlésérõl
Balatonfüred, 2019. március 1-3.

A Közgyûlést és az ahhoz kapcsolódó megbeszéléseket budapesti, dunavarsányi, monori, jármi, budakeszi, szombathelyi cserkészek alkotják összesen 19 fõ.
I. Péntek este
1.) Szállásfoglalás,
2.) a fõtitkár nyitóáhítata, zászlófelvonás,
3.) svédasztalos vacsora,
4.) Szuhánszky Gábor evangelizációs szolgálata.
5.) A 2018-es programok értékelése
a) Közgyûlés
A tavalyi Közgyûlés szintén Balatonfüreden zajlott, lásd annak
jegyzõkönyvét az ICHTHÜSZ magazin 2018/böjti számában.
b) ICHTHÜSZ tanyázás és csapattáborok
Tekintettel arra, hogy az ICHTHÜSZ vízi túra július elején zajlott továbbá,
hogy a résztvevõk többsége elzárkózott az elõ-túrán való részvételtõl, a tanyázás a kielboatosok elõ-túrájára korlátozódott a Kis-Dunán.
A monori Benedek Elek szokásos börzsönyi tábora nagyon jól sikerült,
amelyben örömmel és köszönettel vettek rész a varsányi cserkészek is.
A Wesley csapat tavaly is Erdélyben táborozott nagy sikerrel az összes
õrsének részvételével.
A jármi Reményik csapatnak is volt sikeres Nagytábora.
c) ICHTHÜSZ Fórum
Az elnök elmondja, hogy a berekfürdõi program a szokott idõhöz képest egy
héttel korábban, a megszokott helyen valósult meg Berekfürdõn. A fórum elvégezte a tisztújításhoz szükséges jelölések összesítését, és mint jelölõ bizottság terjeszti azt elõ a Közgyûlés elé. Lásd a megfelelõ napirendet. A programokat illetõen pedig a Maroson tervezett egy túrát, amelynek véglegesítése
szintén a megfelelõ napirendnél történik. A fórum emlékeztetõje egyébként a
2018/Advent számban olvasható.
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d) Az adventi közös Táborkereszt-ICHTHÜSZ délután
Ez a program az öt évvel ezelõtt bevezetettek szerint zajlott Csepelen
Szuhánszky Gábor igehirdetésével, imádsággal, mézeskalács-gyertyatartó/
fenyõ-készítéssel és tobozfestéssel. Örömteljes jelenség volt a részvétel reprezentatív és taxatív növekedése, mindazonáltal továbbra is kívánatos a részvétel bõvülése mindkét Közösség részérõl.
e) Betlehemi láng
A Betlehemi Láng átadásának adminisztrálása az ICHTHÜSZ szervezésében
teljes-körûen történt Linztõl a budavári Evangélikus templomon keresztül a
Parlamentig.
Tudomásul szolgál! Köszönet illesse a szervezõket, lebonyolítókat és résztvevõket!
6.) Tóth Bence, a magyar dzsembori csapat parancsnoka adott bepillantást a világ-cserkésztalálkozó elõkészületeibe és szokásos programjaiba.
A Közgyûlés köszönetet mond a beszámoló és beszélgetés
lehetõségéért, valamint azért a fölajánlásért, hogy mint
fõszervezõ gondoskodik a Közösségünk által javasolt MCSSZ csapat - protestáns lelkészének és a CPGS keretében
részt vevõ dr. Bóna Zoltánnak és Széplaki Mercédesznek az
utazása integrálásáról az MCSSZ IST csapathoz.
7.) A nap zászlólevonással és közös imádsággal ért véget.
II. Szombat
A reggel helyénvaló cserkészformalitásokkal – Széplaki Mercédesz, Nagyné dr. Csobolyó
Eszter vezetésével – a délelõtt és este tematikus munkával, a délután pedig szabadfoglalkozással telik.
1.) Tisztségek, tisztségviselõk megújítása, megválasztása.
Az elnök elmondja, hogy a tavaly esedékes tisztújítás elmaradásának okán a
jelenlegi elnökség, a teológiai titkár és az újság fõszerkesztõje, mint ügyvivõi
vezetõség mûködtek. A fórum ugyanakkor a tavalyi közgyûlési határozat értelmében, mint jelölõ bizottság elvégezte feladatás és a következõ jelentést teszi: elnöki pozícióra dr. Bóna Zoltánt, fõtitkári pozícióra Nagy Lászlót, teológiai titkári pozícióra Szuhánszky Gábort javasolja. Bevezeti az adminisztratív titkári pozíciót, amelyre
Csobolyó Katalint javasolja. Az újság fõszerkesztõjéül Nagyné dr. Csobolyó Esztert, a
rovatvezetõkül pedig a rovatok sorrendjében Szuhánszky Gábort, dr. Bóna Zoltánt,
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Nagyné Kele Mártát, Széplaki Mercédeszt, Botos Máriát és Nagy Lászlót javasolja.
Megerõsíti, hogy a jelöltek a tisztségeket vállalják, továbbá, hogy a tavaly létrehozott új pozíciókra jelölés nem érkezett, az általunk megszólítottak visszamondták, vagy nem reflektáltak.
A Közgyûlés a jelölteket a megfelelõ pozíciókra három éves
idõtartamra, a jelölõ bizottság jelentését követve, egy tartózkodással elfogadja, megválasztja. Az új pozíciót értelemszerûen létrehozza, a tavaly létrehozott kiscserkész-titkári és
program-titkári pozíciót jelölt hiányában nem tölti be.
2.) 2019-es ICHTHÜSZ programok
a) Maros túra
Az elnök konfirmálja, hogy a legutóbbi túrán ötletként felmerült és azóta több
fórumon megerõsített Maros-túra tervezése megkezdõdött. Sajnálattal számol
be a Dobos család idei passzivitásárólt, amely egy kicsit ellentmondásban van
azzal, hogy tavaly az õ kedvükre szabtuk a túránk irányát és nem-egyszerû
ügyintézését.
Az idei Maros túrát elsõsorban az indokolja, hogy Nagy-Magyarországnak általunk még nem érintett folyójáról van szó.
Ennél a napirendi pontnál szeretettel köszönti Hamza Istvánt, aki nem kis
után-járással kész túratervvel állt elõ. A hónapot illetõen eredendõen a július
elsõ fele, a Közgyûlést megelõzõen pedig augusztus elsõ fele került szóba. A
pontosítást a Közgyûlésen elvégezni nem tudjuk. Az elnök elvállalja, hogy néhány héten belül ezt tisztázza. A spontán reakciókból az derült ki, hogy némelyeknek jó az augusztus is, másoknak teljességgel rossz, mindazonáltal a
végsõ döntés késõbb születik.
A Közgyûlés az elnök által végzendõ tisztázódás eredményét
határozatként fogadja el és utólag a jegyzõkönyvbe integrálja
a döntés értelmében kidolgozott napirenddel együtt.
A Közgyûlés a programot a cserkészeten belüli nyitottsággal
széles körben meghirdeti. A részvétel 18 év fölött egyénileg is
lehetséges, az alatt pedig szülõi/cserkész vezetõvel. Az alsó
korhatár szülõi/cs. vezetõi felügyelettel 13 év. A költségeket
cirka 50.000 forint/fõben határozza meg, amely a hajó-nemtõl,
hajószállítástól/bérléstõl függõen ide-oda 10 %-ot változhat.
Bejárás május 23-25.
Utólagos integráció: A közvélemény-kutatás eredményeként a túra idõpontja
és menetrendje az alábbi határozat szerint lett része a jegyzõkönyvnek.
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Idõpont 2019. július 5-12. Itiner:
Nap

Dátum

Indulás

Fkm

0.
1.
2.
3.
4.
5.

Július 5. p.
Július 6. szo.
Július 7. v.
Július 8. h.
Július 9. k.
Július 10. sz.

Dunavarsány
Máriaradna
Arad
Óbodrog
Perjámos
Nagylak

jp
jp
jp
bp
jp

Arad
161,0
132,0
~110
~80
51,5

6.

Július 11. cs.

Makó

jp

24,5

7.

Július 12. p.

Szeged

hazaút

Érkezés
Máriaradna
Arad
Óbodrog
Perjámos
Nagylak
Makó
Torkolat Szeged
Tápé
Dunavarsány

Fkm

Napi
táv

jp
jp
jp
bp
jp
jp

161,0
132,0
~110
~80
51,5
24,5

29,0
~22
~30
~28,5
27,0

jp

0,0

24,5

b.) - ICHTHÜSZ vezetõi fórum Berekfürdõ.
Az új rend szerint október elsõ hétvégéje okt. 4 - 6. A program fõ témája továbbra is az evangéliumi hit a vezetõképzésben a tapasztalatok alapján. Az
ICHTHÜSZ vezetõsége vállalja a toborzást, valamint a logisztikai feladatokat
a Nyírségi Egyházmegye berekfürdõi bázisára.
A Közgyûlés a programot széles körben meghirdeti. A
jegyzõkönyv már a felhívás egyik formája. Jelentkezés az
ICHTHÜSZ elérhetõségein.
c.) Adventi cserkésznap
A Táborkereszt–ICHTHÜSZ cserkészdélutánjának keretében tartjuk Csepelen
a Jézus Szíve Plébánián Advent 1. vasárnapját megelõzõ szombaton.
Buzdítjuk a csapatokat, hogy ezen vegyenek részt – pontos idõpontot késõbb
jelzünk – vagy szervezzenek adventi cserkésznapot csapat vagy körzet, vagy
kerület szintjén.
A Közgyûlés a programot széles körben meghirdeti. A
jegyzõkönyv már a felhívás egyik formája. Jelentkezés az
ICHTHÜSZ elérhetõségein.
d.) Betlehemi Láng
A Láng ünnepélyes elosztását ebben az évben a Táborkereszt szervezi. Az igehirdetés szolgálatát az ünnepségen és másnap a Parlamentben természetesen
vállaljuk. Buzdítjuk a csapatokat, hogy az ünnepségen vegyenek részt,
idõpontot, helyszínt késõbb jelzünk.
A Közgyûlés a programot széles körben meghirdeti. A
jegyzõkönyv már a felhívás egyik formája. Jelentkezés az
ICHTHÜSZ elérhetõségein.
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A Közgyûlés bíztat minden cserkészt a számára vonzó programon való részvételre.
Megerõsíti, hogy az ICHTHÜSZ hagyományának megfelelõen nem csapatokban gondolkodik, hanem evangéliumi hitû cserkészekben. Ennek megfelelõen kéri és bíztatja az öszszes csapatparancsnokot, hogy ezekrõl a programokról protestáns cserkészeiket tájékoztatni, részvételre buzdítani, segíteni szíveskedjenek.
3.) ICHTHÜSZ újság/honlap
Az elnök köszönetet mond mindazoknak, akik az újságunk tartalmához és
szerkesztéséhez hozzájárulnak. Újra felhívja a figyelmet a cikkek bekérésére, valamint arra, hogy a http://dunavarsanyireformatusok/ichthys /kik-vagyunk honlap él, bár kapacitás hiányában nem mindig naprakész. Az ICHTHÜSZ újságok
azonban mindig fölkerülnek, ilyen értelemben mégiscsak eligazító. Él továbbá a
facebookunk is, amit Széplaki Mercédesz kezel és várja a híreket, eseményeket.
A Közgyûlés köszönetet mond az írott és elektronikus médiáink
íróinak, szerkesztõinek és olvasóinak. Kéri, hogy sokkal intenzívebben használjuk a hagyományos és modern médiumokat.
Hurrá! Másfél év alatt
eljutott hozzátok a
protestáns imakönyv.
Becsüljétek meg, olvassátok, használjátok. Az ingzsebben
pont elfér.
B.Z.
4.) A CPGS-hez való csatlakozás
Az elnök beszámol arról, hogy az MCSSZ és az ICHTHÜSZ között aláírt külügyi megállapodás, valamint a tavalyi közgyûlési felhatalmazás szerint 2018 áprilisában Közösségünk és így Közösségünkön keresztül az MCSSZ a CPGS-be formálisan is belépett az elnök személyes párizsi jelenléte révén. Oklevelet, fényképet e napirendi ponthoz mellékkelünk. Az úti beszámolót az esemény után már
közöltük az ICHTHÜSZ magazin 2018/Pünkösd számában. Az elnök elmondja
továbbá, hogy a CPGS-ben való képviselet föltétele a Külügyi Bizottságban való
tagság, ennek pedig egy külügyi képzésben való részvétel, amelyen részt vesz.
A Közgyûlés tudomásul veszi a bejelentést. Áldást kér a munkára, amelynek következõ közvetlen eseménye a Jamboree-n
való részvétel a CPGS kontingensben az elnök és Széplaki
Mercédesz személyében.

15

16

5.) Állásfoglalás az ökumenikus cserkészközösség istentisztelet-látogatásának
kérdésérõl
Az elnök elmondja, hogy egy konkrét megkeresés alapján szükségesnek gondolja annak a fölvetésnek a közgyûlési megtárgyalását és azzal kapcsolatban egy
állásfoglalás megfogalmazását, amely szerint „helyénvaló a protestánsok istentisztelet-látogatása oly módon, hogy részt vesznek a szentmise elsõ részén….”
A Közgyûlés a fölvetést alaposan megtárgyalja és egyhangúan
az alábbi állásfoglalást teszi. Annak érdekében, hogy ez az állásfoglalás önállóan is érthetõ és másokkal könnyedén megosztható legyen megfogalmazásában, tipográfiájában és
egyéb formalitásaiban nem alkalmazkodik a jegyzõkönyv
szerkezetéhez.
A délutáni szabadfórum keretében a résztvevõk egy része fölmegy a füredi kilátóhoz,
a másik része pedig meglátogatja a Jókai Házat és a közelmúltban megnyílt Akváriumot.
Este „farsangi vacsorán” veszünk részt a közeli vendéglõben.
ICHTHÜSZ állásfoglalás egy ökumenikus cserkészközösség
istentisztelet-látogatása tárgyában!
Aktualitás:
a.) Folyamatos az aktualitás, hiszen e közösségek méretükben, felekezeti arányukban, földrajzi helyzetükben, személyi, anyagi, technikai feltételeikben, aktuális programjaikban
etc. nagyon eltérõek lehetnek. Tehát ez ügyben a konkrét helyzetben kell meghozni a
legjobb konkrét döntést az ökumenikus tisztesség és bölcsesség jegyében/érdekében.
Természetesen ezekhez a megoldásokhoz is vannak alapelvek, például: egy igeliturgiában a legszélesebb ökumené gyakorlása indokolt, a szakramentális istentiszteletekre
pedig ez már nem igaz. Az felekezetszerû. De az is igaz, hogy reformátusok, evangélikusok, metodisták évszázadok vagy évtizedek óta „oltár és szószék” közösségben vannak, amelyhez egyéni döntés alapján a baptisták és más kisebb egyházak, egyházi közösségek is csatlakozhatnak. Tehát bõven vannak felekezetek, akiknek tagjai egymás
istentiszteletein és a szentségek ünneplésében is otthon érezhetik magukat. Ennek
alapján két nagy csoportról beszélhetünk: katolikusok és protestánsok.
b.) Konkrét az aktualitás, mert a következõ megkeresést kaptuk az egyik országos funkciót
példás bölcsességgel, következetességgel és fáradhatatlansággal betöltõ
cserkésztestvérünktõl. „Az elmúlt években többször találkoztam avval az érveléssel, hogy a
református cserkészeknek elegendõ egy vasárnapi mise elsõ, igei részén részt venni?!
Mondhatnánk, hogy ne foglalkozzunk vele, gondoljanak a katolikusok, amit akarnak, mi meg
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majd csináljuk, ahogy jónak látjuk... De ez az elképzelés (is) vezethetett oda, hogy pl. a CEJ szervezés nem gondolt rá, hogy a vasárnapi misével párhuzamosan istentiszteletet is kellene szervezni! Szeretném ezt a kérdést egy kicsit alaposabban körbejárni, ebben kérem a segítséged:
- valóban elég, ha reformátusként egy mise elsõ felén részt veszünk?
- ha a válasz nem, tudsz írni érveket, hogy miért nem?
- olyanokat is, amibõl ezt katolikus testvéreink is jól megértik?”
E kérdés motiválta az ez évi ICHTHÜSZ Közgyûlést a fölvetés megvizsgálására és az
alábbi állásfoglalás megfogalmazására.
Az újkori magyar cserkészetnek ez egy megoldatlan kérdése, aminek az egyik oka az
I.) hogy egyrészt a protestáns cserkészek hívõ öntudata és felekezeti önismerete sokszor
kevés ahhoz, hogy a hitüknek és hittanuknak megfelelõ istentiszteletet elvárják olyan
körben is, ahol kisebbségben vannak, pedig Jézusnak elég volt 12, sõt 2-3 fõ ahhoz,
hogy jelenlétét ígérje az imádkozóknak. Másrészt a katolikus cserkészeknek öntudata
olykor elég ahhoz, hogy megmondják a protestánsoknak, hogy nekik, mármint a protestánsoknak mi a megfelelõ a kegyesség gyakorlása terén is. A kérdésfeltevésbõl ki is
derül, hogy ez a fölvetés/megoldás is katolikus oldalról ered. Annak a protestánsnak
pedig, aki ezt könnyedén elfogadja, nem sok fogalma van a protestáns istentisztelet és
a katolikus szentmise közötti különbségrõl. Tehát az elsõ probléma abból fakad, hogy
olyanok állnak elõ idevonatkozó markáns, bátor megállapítással/javaslattal, akik nem
rendelkeznek az idevonatkozó szükséges ismerettel, és egyébként sem az õ dolguk.
Nekünk - ICHTHÜSZ teológusoknak - például sosem jutna eszünkbe a szentmisével, vagy miselátogatással kapcsolatban kompromisszumos, vagy alternatív javaslattal elõállni a katolikusok
számára. Tehát a megkeresésre az az elsõ konkrét és határozott válaszunk, hogy ez a
javaslat tökéletesen elhibázott már a forrását illetõen is, mert az vagy az illetékesség,
vagy az ismeret, vagy mindkettõ híjával van.
E leegyszerûsített javaslat a protestánsok vasárnapi istentisztelet-látogatására vonatkozóan tartalmilag is nélkülöz minden teológiai bölcsessége, hiszen
II.) 1.) a szentmise elsõ része sem egyszerûen igeliturgia, akkor sem, ha van benne bibliaolvasás. Ez a bibliaolvasás azonban más fordítású, más kánonú Bibliából van!
Olyan fejezetekbõl is elhangozhat a fölolvasás, amit a protestánsok nem is tartanak
Istentõl ihletettnek.
2.) Az imádságok is más jellegûek, legtöbbször kötöttek, fölolvasottak, szemben a protestánsok legtöbbször „szabadon” elmondott imáival. A szentmise elsõ részében
elhangzó, fölolvasott imádságok a protestáns lelkület számára a szabadság és a
Szentlélek spontán és lelkes várásának az akadályai lehetnek.
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3.) Az úgynevezett verba solemnia-k, ünnepélyes szavak: apostoli köszöntés, fohász,
intelem stb. is mások, nekünk idegenül csengenek.
4.) Az énekek is mások, számunkra ismeretlenek.
5.a.) Talán ez a legfontosabb: az igehirdetés és a szentbeszéd sem tartalmát, sem formáját, sem funkcióját illetõen nem ugyanaz. Míg a szentmise központi üzenete az
Úrfelmutatás liturgiai aktusában található, addig a protestáns istentisztelet központi üzenetét az újszövetséges „prófétai igehirdetésben” elhangzó „Krisztus-felmutatásban” éljük meg. Liturgiai radikalizmussal azt mondhatjuk: az igehirdetés
azt a szerepet tölti be az istentiszteleten, amit az Úrfelmutatás a szentmisén.
Tudtunkkal a szentbeszédnek célja, tartalma és gyakorlata is más. Tehát a fönti javaslatot követõ protestáns részvevõ sem a saját liturgiájának, sem pedig a szentmisének lényegi elemével nem találkozik.
b.) A fentiek alapján az a protestáns, aki a szentmise elsõ részén való részvétellel váltja ki a saját felekezete szerinti, vagy más protestáns istentiszteletet, „megfigyelõ
státuszban” marad, nem válik igazán részévé a szent cselekménynek. Tehát lehet
szép élménye, tanulhat új dolgokat, de azon a napon nem találkozott a „fölmutatott Krisztussal”, amely hite szerint a Szentlélek által megelevenített Szentírásban,
az új életet teremtõ szóban, az Igében van jelen. Nagyon egyszerû, praktikus-motiváltságú és a protestánsok hívõ személyiségét, hittanát, istentiszteletét is sértõ „megoldás” ez,
ami egyébként sérti a cserkésztestvériséget is.
c.) Ameddig felekezeti megosztottságban élünk, mint a sokszínû Krisztus-test tagjai,
meg kell tanulnunk egymás meggyõzõdésének kölcsönös tudomásulvételét. Ha
nem így teszünk, testvéreink krisztusi identitását kérdõjelezzük meg. Azoknak,
akik e területen dolgoznak, tudniuk kell, mi tartozik a közös krisztusi állásponthoz
és mi az, ami a másik hite alapján eltér attól. Számunkra föl sem merül, hogy a vasárnapi/ünnepnapi szentmisének lehetne alternatívája a katolikus cserkészek
számára, ugyanezt gondoljuk a protestáns istentiszteletrõl a protestáns cserkészek számára. Az önmagunk és egymás becsapása helyett más megoldást kell találnunk. Van számos. Ha drágább, komplikáltabb, idõigényesebb, akkor is azt
kell választani. Ünnepen, vasárnapon a protestáns cserkészek protestáns istentiszteleten vegyenek rész, ugyan azzal a természetességgel, ahogy a katolikus
cserkészek szentmisén vesznek rész.
III. S talán ennek a feladatnak a megoldásában is jóval messzebb jutottunk volna, ha a
cserkészetünk elmúlt 30 évének utóbbi 20 évében – a felekezeti közösségek marginalizálása és a spiritualitás bagatelizálása helyett – a Sík Sándor-i és a Karácsony
Sándor-i, krisztusban emelkedett testvériségre törekedve kerestük volna a megoldást ezekre a kérdésekre, soha nem tévesztve szem elõl, hogy „Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura”.
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6.) A napot zászlólevonás és esti ima zárja.
III. Vasárnap
1.) A reggel helyénvaló cserkészformalitásokkal telik, majd a korai reggeli
után Veszprémben veszünk részt az istentiszteleten, ahol szeretettel köszöntöttek és mi is szót kaptunk a bemutatkozásra. A foglalkozás utáni ima elmondása után Veszprémben a templom kertjében válunk el egymástól.
K.m.f.
Nagy László cst. s.k.
titkár

Csobolyó Katalin s.k.
jegyzõkönyvvezetõ

dr. Bóna Zoltán cst. s.k.
elnök

ICHTHÜSZ állásfoglalás egy ökumenikus
cserkészközösség istentisztelet-látogatása tárgyában!*
Aktualitás:
a.) Folyamatos az aktualitás, hiszen e közösségek méretükben, felekezeti arányukban, földrajzi helyzetükben, személyi, anyagi, technikai feltételeikben, aktuális programjaikban etc. nagyon eltérõek lehetnek. Tehát ez ügyben a konkrét
helyzetben kell meghozni a legjobb konkrét döntést az ökumenikus tisztesség
és bölcsesség jegyében/érdekében. Természetesen ezekhez a megoldásokhoz
is vannak alapelvek, például: egy igeliturgiában a legszélesebb ökumené gyakorlása indokolt, a szakramentális istentiszteletekre pedig ez már nem igaz.
Az felekezetszerû. De az is igaz, hogy reformátusok, evangélikusok, metodisták évszázadok vagy évtizedek óta „oltár és szószék” közösségben vannak,
amelyhez egyéni döntés alapján a baptisták és más kisebb egyházak, egyházi
közösségek is csatlakozhatnak. Tehát bõven vannak felekezetek, akiknek tagjai egymás istentiszteletein és a szentségek ünneplésében is otthon érezhetik
magukat. Ennek alapján két nagy csoportról beszélhetünk: katolikusok és
protestánsok.
b.) Konkrét az aktualitás, mert a következõ megkeresést kaptuk az egyik országos
funkciót példás bölcsességgel, következetességgel és fáradhatatlansággal
betöltõ cserkésztestvérünktõl. „Az elmúlt években többször találkoztam avval az
érveléssel, hogy a református cserkészeknek elegendõ egy vasárnapi mise elsõ, igei részén részt venni?! Mondhatnánk, hogy ne foglalkozzunk vele, gondoljanak a katolikusok, amit akarnak, mi meg majd csináljuk, ahogy jónak látjuk... De ez az elképzelés
(is) vezethetett oda, hogy pl. a CEJ szervezés nem gondolt rá, hogy a vasárnapi misé-
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vel párhuzamosan istentiszteletet is kellene szervezni! Szeretném ezt a kérdést egy kicsit alaposabban körbejárni, ebben kérem a segítséged:
- valóban elég, ha reformátusként egy mise elsõ felén részt veszünk?
- ha a válasz nem, tudsz írni érveket, hogy miért nem?
- olyanokat is, amibõl ezt katolikus testvéreink is jól megértik?”
E kérdés motiválta az ez évi ICHTHÜSZ Közgyûlést a fölvetés megvizsgálására és az alábbi állásfoglalás megfogalmazására.
Az újkori magyar cserkészetnek ez egy megoldatlan kérdése, aminek az egyik oka az
I.) hogy egyrészt a protestáns cserkészek hívõ öntudata és felekezeti önismerete
sokszor kevés ahhoz, hogy a hitüknek és hittanuknak megfelelõ istentiszteletet elvárják olyan körben is, ahol kisebbségben vannak, pedig Jézusnak elég
volt 12, sõt 2-3 fõ ahhoz, hogy jelenlétét ígérje az imádkozóknak. Másrészt a
katolikus cserkészeknek öntudata olykor elég ahhoz, hogy megmondják a
protestánsoknak, hogy nekik, mármint a protestánsoknak mi a megfelelõ a kegyesség gyakorlása terén is. A kérdésfeltevésbõl ki is derül, hogy ez a fölvetés/megoldás is katolikus oldalról ered. Annak a protestánsnak pedig, aki ezt
könnyedén elfogadja, nem sok fogalma van a protestáns istentisztelet és a katolikus szentmise közötti különbségrõl. Tehát az elsõ probléma abból fakad,
hogy olyanok állnak elõ idevonatkozó markáns, bátor megállapítással/javaslattal, akik nem rendelkeznek az idevonatkozó szükséges ismerettel, és egyébként sem az õ dolguk. Nekünk - ICHTHÜSZ teológusoknak - például sosem jutna
eszünkbe a szentmisével, vagy miselátogatással kapcsolatban kompromisszumos, vagy
alternatív javaslattal elõállni a katolikusok számára. Tehát a megkeresésre az az
elsõ konkrét és határozott válaszunk, hogy ez a javaslat tökéletesen elhibázott már a forrását illetõen is, mert az vagy az illetékesség, vagy az ismeret,
vagy mindkettõ híjával van.
E leegyszerûsítet javaslat a protestánsok vasárnapi istentisztelet-látogatására vonatkozóan tartalmilag is nélkülöz minden teológiai bölcsessége, hiszen
II.) 1.) a szentmise elsõ része sem egyszerûen igeliturgia, akkor sem, ha van benne bibliaolvasás. Ez a bibliaolvasás azonban más fordítású, más kánonú
Bibliából van! Olyan fejezetekbõl is elhangozhat a fölolvasás, amit a protestánsok nem is tartanak Istentõl ihletettnek.
2.) Az imádságok is más jellegûek, legtöbbször kötöttek, fölolvasottak, szemben a protestánsok legtöbbször „szabadon” elmondott imáival. A szentmise elsõ részében elhangzó, fölolvasott imádságok a protestáns lelkület számára a szabadság és a Szentlélek spontán és lelkes várásának az akadályai
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lehetnek.
3.) Az úgynevezett verba solemnia-k, ünnepélyes szavak: apostoli köszöntés, fohász, intelem stb. is mások, nekünk idegenül csengenek.
4.) Az énekek is mások, számunkra ismeretlenek.
5.a.) Talán ez a legfontosabb: az igehirdetés és a szentbeszéd sem tartalmát,
sem formáját, sem funkcióját illetõen nem ugyanaz. Míg a szentmise
központi üzenete az Úrfelmutatás liturgiai aktusában található, addig a
protestáns istentisztelet központi üzenetét az újszövetséges „prófétai
igehirdetésben” elhangzó „Krisztus-felmutatásban” éljük meg. Liturgiai
radikalizmussal azt mondhatjuk: az igehirdetés azt a szerepet tölti be az
istentiszteleten, amit az Úrfelmutatás a szentmisén. Tudtunkkal a szentbeszédnek célja, tartalma és gyakorlata is más. Tehát a fönti javaslatot
követõ protestáns részvevõ sem a saját liturgiájának, sem pedig a szentmisének
lényegi elemével nem találkozik.
b.) A fentiek alapján az a protestáns, aki a szentmise elsõ részén való részvétellel váltja ki a saját felekezete szerinti, vagy más protestáns istentiszteletet, „megfigyelõ státuszban” marad, nem válik igazán részévé a szent
cselekménynek. Tehát lehet szép élménye, tanulhat új dolgokat, de azon
a napon nem találkozott a „fölmutatott Krisztussal”, amely hite szerint a
Szentlélek által megelevenített Szentírásban, az új életet teremtõ szóban,
az Igében van jelen. Nagyon egyszerû, praktikus-motiváltságú és a protestánsok hívõ személyiségét, hittanát, istentiszteletét is sértõ „megoldás” ez, ami
egyébként sérti a cserkésztestvériséget is.
c.) Ameddig felekezeti megosztottságban élünk, mint a sokszínû Krisztustest tagjai, meg kell tanulnunk egymás meggyõzõdésének kölcsönös tudomásulvételét. Ha nem így teszünk, testvéreink krisztusi identitását
kérdõjelezzük meg. Azoknak, akik e területen dolgoznak, tudniuk kell,
mi tartozik a közös krisztusi állásponthoz és mi az, ami a másik hite alapján eltér attól. Számunkra föl sem merül, hogy a vasárnapi/ünnepnapi
szentmisének lehetne alternatívája a katolikus cserkészek számára,
ugyanezt gondoljuk a protestáns istentiszteletrõl a protestáns cserkészek számára. Az önmagunk és egymás becsapása helyett más megoldást kell találnunk. Van számos. Ha drágább, komplikáltabb,
idõigényesebb, akkor is azt kell választani. Ünnepen, vasárnapon a protestáns cserkészek protestáns istentiszteleten vegyenek rész, ugyan azzal a természetességgel, ahogy a katolikus cserkészek szentmisén vesznek rész.
III. S talán ennek a feladatnak a megoldásában is jóval messzebb jutottunk volna,
ha a cserkészetünk elmúlt 30 évének utóbbi 20 évében – a felekezeti közössé-
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gek marginalizálása és a spiritualitás bagatelizálása helyett – a Sík Sándor-i
és a Karácsony Sándor-i, krisztusban emelkedett testvériségre törekedve
kerestük volna a megoldást ezekre a kérdésekre, soha nem tévesztve szem
elõl, hogy „Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura”.
Szuhánszky Gábor cst.
metodista lelkész,
teológiai titkár

Nagy László cst.
református fõgondnok,
fõtitkár

dr. Bóna Zoltán cst.
református lelkész,
elnök

* Ez az állásfoglalás a jegyzõkönyv részét képezi, ezért ott is teljes terjedelmében közöltük,
a fenti közléssel pedig önálló dokumentum jellegét jelezzük.
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varsányi, illetve szegedi indulással/érkezéssel, teljes élelmiszerszükségletet, csoportos
biztosítási díjat, esetleges illetékeket, ajándékokat az út során, egy túrapólót/résztvevõ,
egy velemjárót/résztvevõ, a hajókra magyar és román zászlókat, térképes/folyam-kilométeres itinereket hajónként etc.
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3.
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Július 5. p.
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Arad
Óbodrog
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jp
jp
jp
bp
jp
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~80
51,5

6.

Július 11. cs.

Makó

jp

24,5

7.

Július 12. p.

Szeged

hazaút
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Máriaradna
Arad
Óbodrog
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Nagylak
Makó
Torkolat Szeged
Tápé
Dunavarsány

Fkm
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táv

jp
jp
jp
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jp
jp
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29,0
~22
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~28,5
27,0

jp

0,0

24,5
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