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AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖZÖSSÉGÉNEK LAPJA

József Attila - Pünkösd elõtt
Szent, éhes lelkem, pünkösd ünnepére,
Mint jóllakott túzok, magadba hullva
Feledd, hogy büszke, forró szárnyadat
Cibálja, tépi vének irigy ujja.
Hiszen tudod már mi a Végtelenség:
A Végtelenség az a magyar bánat
S hiába vergõdsz haló hattyúként,
Szomorúbb lélek búsul majd utánad.
Ha idejöttél, tündökölj s dalolj csak,
E végtelen vízen büszkébben ússzál
S csudáljanak, hogy méltóbban repül
Zilált szárnyad az égi Sziriusznál.
Szent vagy s ha mégis lenyilaz az Éhség,
Mint vadludat rozsdás vesszõ találja,
Ne sírj, dalold el híres éneked,
Hogy nyögve várjanak újabb csodára!

• A pünkösdi ünnepünkhöz kérjük Isten Szent Lelkét (2-4. old.)
• Evangéliumi cserkészszívvel a menekültmisszióról (5-9. old.)
• Pünkösdi királyné-járás (10-12. old.)
• Csatlakoztunk a CPGS-hez (13-16. old.)

• Gyertek a Sztárai emléktúrára
szárazon és vízen! (16-19. old.)

„A Mester itt van és hív téged" (Jn 11,28)
A Lélek a mi lelkünkkel együtt...

„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.
Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek,
hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!”
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról,
hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.”
Róm. 8,14-16

Pünkösd felé haladunk. Sokat ígér számunkra ez az ünnep. Nem csupán emlékezésre, elgondolkodásra vagy újraértékelésre adnak alkalmat ezek a napok,
hanem az egész életünkre nézve kihatással bíró események fordulópontjává válhat az. Isten Lelke – minden neki engedõ testre való – kitöltetésének ünnepe
nemcsak új látóhatárt tesz lehetõvé számunkra, hanem egy egész új élettérrel,
egzisztenciával ajándékozhat meg.
Igeszakaszunk elsõ két verse az élet Urával, Istennel való kapcsolatban egy
családi viszonyhoz hasonló életformát, életminõséget ígér meg számunkra.
Ebben Isten Lelke által életre keltve, mintegy újjáteremtett lények jelenhetünk
meg. A teremtéstörténetben Isten Lelke által lettünk élõlényekké (I.Móz.2,7). A
bûneset következtében az embernek meg kell halnia (I.Móz.2,17,:3,3,19).
Elvesztette azt a közvetlen kapcsolatot és közösséget Istennel, melyben „otthonosan, családias beszélõ viszonyban” volt Istennel. A természet erõinek, a kudarcoknak, a fájdalomnak és a félelmeknek kiszolgáltatva kell élnie keservessé vált
munkás életét. (I.Móz 3,14-19).
A Pünkösd ígérete egy, az egész világra szóló ígéret, amelybõl egy ember sem
marad ki. Krisztus földre szállásával, áldozatáért és feltámadása által a Benne
hívõk (Ján.11,15-16), az Õt életükbe befogadók (Ján.1,12) új viszonyba kerülnek a
Teremtõvel, a Gondviselõvel. Édesapjukká lesz, és gyermekévé fogadja õket,
ahogy ez szakaszunkból is kitûnik (Róm.8,14-15). Ebben a helyreállt viszonyban
az ember újra megtalálja a teremtési rendbõl a bûneset következtében elveszített
kapcsolatát az élet Urával, és „otthonosan érzi magát” abban. A múlté már minden szembenállás, bizalmatlanság, céltévesztés, gõg és elbizakodottság. Krisztus
által elrendezve az adósság.
Igénk utolsó verse egy nagyon fontos pünkösdi üzenetet bíz ránk. Isten Lelke
és a mi lelkünk így együtt kell, hogy bizonyságot tegyen az Isten munkájáról ebben a világban. Ha valaki életben van szükséges, hogy a veszélyben levõt mentse. Ha valaki segítség után kiált egy felborult csónakból kiesve, ha közúti balese2

tet szenvedett valaki, ha kificamította bokáját társunk egy hegyi túrán természetesnek tartjuk, hogy elsõsegélyben részesítsük, hogy ne hagyjuk cserben, hogy
cserkész hívatásunk szerint is segítsünk a szükségben szenvedõnek. Legalább
ugyanilyen fontos meglátnunk azokat a társainkat is, akik lelki értelemben kiszolgáltatottak, bizonytalanságban, félelmekben, idegen erõk szolgálatában,
önáltatásban élnek. Aki él mentenie kell azt, aki az élet és halál határán van, aki
veszélyben van, kiszolgáltatottságban él.
Nagyon fontos tudnunk azonban azt, hogy ebben a küldetésben nem magunk
kell helytállnunk. Ezt a feladatot Isten Lelke végzi elsõsorban ebben a világban,
de, ahogy Igeszakaszunk mondja rajtunk keresztül, bennünket is felhasználva, a
mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot (16). Amit Õ teremtett: az emberi testet,
erkölcsi rendet, „a szerkezetet nem zúzza szét”, hanem az Úr Lelke a mi lelkünkkel együtt munkálkodva, ebben is egyre teljesebbé akar válni, használni akar
bennünket. Tevékeny, felelõsen munkálkodó, Szentlélekkel teljes ünnepünk lehet és egész életünk is azzá válhat az apostol bizonyossága alapján.
Szuhánszky Gábor cst. cspk.

A szent nyelvtudás

„…megteltek Szentlélekkel és különbözõ nyelveken kezdtek beszélni….”
Olvasandó ApCsel. 2,1-20.
Még 30 évvel ezelõtt is különleges kiváltságnak és adottságnak számított, ha
valaki több nyelven beszélt Magyarországon. Irigyeltük a hollandokat, németeket, svédeket, akik már akkor szinte mind beszéltek jobban vagy kevésbé angolul, ami egyrészt annak volt köszönhetõ, hogy ezek a nyelvek hasonlítanak egymásra, másrészt pedig a kommunikációjuk zavartalan, vasfüggöny nélküli volt.
Nem irigyeltük az elszakított országrészben lakó magyar testvéreinket általában,
de elismertük, hogy elõnyt jelentett számukra, hogy beszélik az anyanyelvüket
és beszélik az állampolgársági nyelvüket, például a románt, vagy szerbet, vagy
szlovákot is. A nyelvtudás hatalom. Lassacskán mi is felnövünk erre a szintre és
a mai fiatalok, cserkészek egyre inkább elboldogulnak a némettel vagy angollal,
ami nélkül szinte nem is nagyon lehet kapcsolatépítésre és/vagy szakmai karrierre gondolni.
De az idegen nyelvek tudásánál van egy sokkal nagyobb hatalom: a pünkösdi
szent nyelvtudás. Annak a nyelvnek a tudása, amelyet a másik ember megért és
komolyan vesz. Ami nem konfliktust teremt, hanem harmóniát. De jó lenne ha a
cserkészek ezt a nyelvet is beszélnék. Már az elsõ törvény megköveteli ezt, de beszéljük ezt a nyelvet???
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Az elsõ Pünkösd a nagy, csodás pillanatoknak, jelenségeknek a napja volt, ahol
nyilvánvalóvá lett az isteni Lélek jelenléte. Sok furcsaság történt: lángnyelvek,
furcsa hangok, továbbá az addig megszólalni is bátortalan tanítványok olyan
nyelveken beszéltek, amit mindenki értett, pedig soknyelvû közösség volt együtt
etc. Mint ha az évezredekkel azelõtti, bábeli toronyépítésnek az ellenkezõjét élték
volna át. Akkor ott az egynyelvûek nem értették egymást, itt pedig a soknyelvû
népség érti a tanítványokat. Akkor nem értették egymás, akik ugyanúgy beszéltek, most pedig értik egymást, akik másként beszélnek. Egy kivételes közösség
jött létre az elsõ Pünkösd alkalmával, amelynek kivételességét az adta, hogy nem
emberi érdek, sõt nem is emberi érték volt a közösség alapja, hanem az Isten átformáló ereje, Isten közbeszólása. Így közösségbe kerültek azok, akiknek lelkét,
nyelvét, fülét és értelmét a Szentlélek irányította. Azok kerültek közösségbe, akiket megérintett a Szentlélek. Ma is erre van szükségünk! A jó hír pedig az, hogy
van erre lehetõség is. A Szél ma is fú, de a vitorlaszövés és vitorlakezelés a mi feladatunk… Ezzel a kifeszített vitorlával teljesítjük, mindenek elõtt, az Istennek járó kötelességünket.
Minden ünneplés arról szól, hogy belehelyezkedünk, részesévé válunk az aktuális csodának. Karácsonykor átéljük, hogy a mi számunkra is megszületik az
isteni szeretet. Nagypénteken, akiben még van egy minimális szégyenérzet, még
sírni is tud az emberi gonoszságon. Húsvétkor pedig nem a tojásból kikelõ nyúlnak örülünk, hanem az élet gyõzelmének a halál fölött. A mi életünk gyõzelmének a mi halálunk fölött.
És eljött a Pünkösd napja, amikor pedig egy szent nyelvtudás lehet a mienk, ha
beleéljük magunkat a csodába. Abba a csodába, hogy a Szentlélek szele megérint
bennünket is és átformálja gondolatainkat, érzékennyé tesz az Isten iránt, és empatikussá az embertárs iránt. És ha ez megtörténik, nem csodálkozunk, ha valaki
köszön nekünk és nem megy csoda számba, ha mi köszönünk (elõre) másoknak.
Mert ezzel kezdõdik az, hogy nem csak a magamét fújom, hanem a másikéra is
figyelek. Sõt lehet megérteni dolgokat, eseményeket és embertársakat, anélkül,
hogy egyetértenénk velük, de ha kellõ mélységbe/magasságba jutunk a pünkösdi csodában, akkor az egyetértésig is eljuthatunk. Ugye milyen messze vagyunk
ettõl!
Eddig a bábeli átokban éltünk: ebben élnek a politikai és gazdasági élet érdekellenfelei, nagyon sok család, nagyon sok közösség, az óvodai értetlenkedéstõl
a világ pusztulásával fenyegetõ értetlenkedésekig. A cserkészek is szállítanak
erre fájdalmas példákat. A csoda azonban nincs történelemhez kötve. Lehet
Pünkösdünk, lehet csodánk, lehet értésünk, megértésünk és egyetértésünk is, ha
a Szentlélek megérintõ kegyelmét kérjük, fogadjuk és továbbítjuk. Legyen ilyen
Pünkösdünk!
Dr. Bóna Zoltán cst. cspk.
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Állíts magadnak jelzôoszlopokat (Jer 30,21)
Pünkösd és a Menekültmisszió

Az elsõ Pünkösdkor Jeruzsálemben a különbözõ országból érkezett zarándokok csodálkozva állapították meg, hogy a Szentlelket kapott tanítványok beszédét értik. Így szóltak: „Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.” (ApCsel. 2,11)
Jézus ezt megelõzõleg búcsúbeszédeiben és a Szentlélek ígéretérõl szóló tanításában egy különös ígéretet, jövõképet adott tanítványainak: „Bizony, bizony,
mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sõt ezeknél nagyobbakat is tesz”. (Jn. 14,12)
Szinte kétkedve olvassuk Jézusnak ezeket a szavait. Hogyan tehetnénk mi nagyobbakat Nála? És mégis, már az elsõ Pünkösdkor a tanítványok olyan ajándékot kaptak, amit Jézus sem tett: nemzetközi többnyelvû hallgatóság értette a prédikációt. Nem a tanítványok nagysága, hanem a Szentlelket ajándékozó Atya jóvoltából következett ez be. Hiszem, hinnünk kell, hogy ha kérjük Isten
Szentlelkét, akkor nemcsak kapjuk, hanem valamiféleképpen Jézus megdicsõíti
magát bennünk, és megtehetünk olyat, amit még Õ sem tett földi szolgálata alatt.
Engedj Jézus bátorításának, kérd a Szentlelket, és használj vele! „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább
ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tõle?” (Lk. 11,13)
Valami hasonlót élünk át
mi is, amikor idõrõl-idõre a
menekültek között prédikálunk. Nemcsak angolul,
hanem az un. 5fish telefonos alkalmazás segítségével 6 ezer nyelv közül választhatjuk ki az éppen
elõttünk álló személy anyanyelvén az evangéliumi tanítást. Errõl hadd adjunk
bizonyságot e mostani
Pünkösdön. Ha minket is
Tranzit zóna bejárat, ahova járunk prédikálni.
így tud használni Jézus,
(Forrás: internet)
Téged is csodálatos cselekedetekben és megtapasztalásokban vezethet változatos módon hozzánk hasonló, vagy egészen különbözõ helyzetekben, csak akarj engedelmeskedni Neki!
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Isten kegyelmébõl 15 éve, 2003 óta járok a menekülttáborokba prédikálni és
idegennyelvû Bibliákat adni az érdeklõdõknek. Az Orosházi Idegenrendészeti
Központban kezdtem, aztán jártam Bicskére, Békéscsabára, néha ellátogatva
Debrecenbe, Kiskunhalasra, Gyõrbe, 2017 augusztusától pedig Röszkére és
Tompára a tranzitzónákba utaztam. Változatosan kísértek az önkéntesen hozzám csatlakozó református vagy néha más felekezetbõl jelentkezõ gyülekezeti
tagok. Átlag havonta egyszer szoktam menni, de az elmúlt fél évben hetente látogattam a tranzitzónákba. Szolgálatomat támogatta a Református Szeretetszolgálat Alapítvány, a Református Missziói Központ, a Magyar Bibliatársulat, a
Békési Ref. Egyházmegye és a Tiszántúli Ref. Egyházkerület, OM-Magyarország
missziói társaság, és számos gyülekezeti tag kisebb-nagyobb mértékben. Ezúton
is köszönöm támogatásukat.
Miért is tartom fontosnak, hogy beszámoljak tapasztalataimról a cserkészeknek
is? Az Apostolok cselekedeteirõl írott könyvben olvassuk, hogy amikor Pál és
Barnabás az elsõ missziói útról visszajöttek, a gyülekezethez mentek, ahonnan kibocsátották õket. „Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre.” (ApCsel. 14,27) Más alkalommal az apostolok így vallottak: „mert
nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel. 4,20).
Hasonlóan érzek én is. Egyrészt hiszem, hogy a misszió nem magánakció, hanem
Jézus megbízásából a gyülekezetek ügye, azok támogatásával, kiküldõ megbízásával történik, másrészt az elvégzett munkáról, és fõleg Isten nagy csodáiról bizonyságtétellel be kell számolni a gyülekezeteknek és másoknak, nektek is.
Mi indít bennünket menekültmisszióra? Alapvetõen három Igével tudok erre
válaszolni. Újból és újból emlékeztetni szoktuk egymást, hogy menekültmissziós szolgálatunkat azért végezzük, mert Jézus bízott meg minket ezzel:
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve õket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Mt. 28,19) Amikor menekültek
közé megyünk, az egyik legfontosabb cél a Jézusnak való engedelmesség, és
hogy a Róla szóló örömhírt megosszuk azokkal, akiknek erre nyitott a szíve.
Nagy öröm, hogy mindig találkozunk bõségesen olyan emberekkel, akiket érdekel a Biblia üzenete, és a Szentírás. Senkit nem kényszerítünk, vagy manipulálunk Krisztus követésére, de a megváltás ajándékát fel kell ajánlanunk mindenkinek, és itt is vannak olyanok, akik örömmel hallanak az Evangéliumról.
Másrészt az együtt érzõ szeretet és irgalom kifejezése mindig feladatunk, sõt
a végítélet egyik kérdése : „Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy
enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk
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jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk
volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád?
A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Mt.
25,35-40) A mi számunkra nem az a kérdés, és tõlünk sem ezt fogja majd az Úr
megkérdezni, hogy mi volt a véleményünk a kerítésrõl, és hogy akivel a menekülttáborban találkoztunk, az megérdemelte-e a segítséget vagy sem, hanem az
a kérdés, hogy látogattunk-e? Akikkel mi találkozunk, a magyar állam beengedte a tranzit zónába, minket is beengedett, és mi meglátogathatjuk õket. Az ott
levõknek is el szoktam mondani, hogy a helyzetüket nem tudjuk megváltoztatni,
a menekültügyi kérelmükbe nem szólhatunk bele, de egy kis barátságot és szeretetet tudunk hozni, ez pedig nagyon sokat változtat azon, hogy ki hogy érzi
magát.
Harmadsorban látogatásunk célja az, hogy a menekültek közötti keresztyéneket bátorítsuk. Kis számban, de gyakran találkozunk keresztyén, Bibliaolvasó és
tanulmányozó emberekkel. Róluk is szól Péter apostol: „legeltessétek az Isten
közöttetek levõ nyáját; ne kényszerbõl, hanem önként, ne nyerészkedésbõl, hanem készségesen.” (1Pt. 5,2). Vannak országok, ahol élet-halál kérdés a keresztyénség, és az áttérés. Mégis vállalják ezt sokan. Számukra nagy bátorítás, erõforrás, amikor együtt imádkozunk, éneklünk velük, és együtt erõsödünk Isten
Igéje által.
Hogyan történik egy látogatás? Mindig más a látogatások kimenetele, de vannak állandó jellemzõi. A kapcsolatteremtésben sokat számít a hegedülésem, a
gyerekjátékok, az apró ajándékok szétosztása, vagy az, hogy elõzõleg a kerítésen
túl is kaptak tõlünk segítséget, amit rendõri felügyelettel a rácsos kapun át szoktunk átadni. Általában angolul beszélgetünk, mindig szokott lenni valaki, aki valamilyen szinten tud tolmácsolni. Mindig használjuk az okostelefonra töltött
5fish alkalmazást, ahol a világ hatezer nyelvén találhatunk evangéliumi anyagot,
ezt szoktam rövidebb-hosszabb ideig kihangosítva és nagy képekkel illusztrálva
bemutatni. Amikor az emberek anyanyelvükön hallják a bibliaitanítást, mindig
feszült figyelemmel követik a magyarázatot és képeket. A songs2serve alkalmazás segítségével anyanyelvi keresztyén énekekkel szoktunk velük énekelni.
Mindig van olyan ember, aki evangéliumi füzetet, Újszövetséget, vagy Bibliát
kér a saját nyelvén. Ilyenkor egy kis magyarázatot is adunk a használatához.
Akikkel már többször is találkoztunk, és komoly érdeklõdõk, azokkal nagyon
bensõséges, szinte az õskeresztyének összejöveteleinek hangulatát idézõ Bibliaórákat szoktunk tartani.
Ha valaki kész többször eljönni velünk, Röszkére és Tompára, kérjük jelezze a
dobos.agoston@szarvasnet.hu emailen vagy a szerkesztõségen keresztül. Szeged,
Orosháza, Hódmezõvásárhely, Szentes városokban lehet még becsatlakozni.
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Mindenki tud szolgálni, különösebb elõképzettség nem kell. Krisztusi szív és
szeretet elég, a többit menet közben megbeszéljük. Aki támogatni szeretné ezt a
szolgálatot, a Református Missziói Központ 11100104-18188404-36000001, vagy
Békésszentandrási Református Egyházközség 53900021-13000055 számlaszámára elküldheti. November 30-december 1-én Berekfürdõn tart a Református
Missziói Központ menekültmissziós konferenciát tájékoztatás toborzás és képzés céljával, ha valaki szeretne erre jönni, jelezze ezt kérjük az iroda@rmk.hu
email címen. Ha van olyan gyülekezet, egyházmegye, ahol élõszóban szeretnének e szolgálatról hallani, szívesen meglátogatom õket, mint ahogy már volt erre
több példa az elmúlt idõszakban.
Aki pedig a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány különbözõ
Kárpát medencei missziói szolgálatait szeretné támogatni, az hívja telefonon a
1358-as számot, egy hívás 250 Ft-os támogatást jelent.
Szolgálatunk elsõdleges célja az Evangélium hirdetése, de ezt sosem lehet szeretetszolgálat nélkül tenni, ezért nagyon nagy jelentõsége van annak, hogy adakozóknak köszönhetõen tudunk ajándékokat vinni és együtt játszani, idõt tölteni
a családokkal, gyerekekkel. A Református Szeretetszolgálat Alapítvány korábban állami támogatással tudott igen jelentõs mértékben hozzájárulni a táborban
lakók emberi életéhez, errõl a Reformátusok Lapja korábban hírt is adott. Itt röviden csak annyit írunk, hogy az MRSZA két ízben pályázott célirányos támogatásra, amelybõl a tompai, röszkei és nyírbátori tranzitzónákba juttatott el tartós
élelmet, édességet sport- és játékeszközöket. Heti egy alkalommal mentek be a
táborba e program keretében az önkéntes csoportjaink egy szûk éven át.
Szolgálatunk másik célja a gyülekezetbe segítés. Ezt csak kisebb módon tehetjük jelenleg, például azzal, hogy a menekülttáborban levõket bátorítjuk, hogy a
jövõben keressék a gyülekezeti közösséget. Másrészt a meglévõ gyülekezeteket
bátorítjuk, hogy ha az állami hatóságok beengedtek valakit, segítsék õket a keresztyén közösségben növekedni a hitben.
Általánosítani nem lehet, vannak jó és rossz emberek minden nép között, a szíveket Isten látja igazán. A mi feladatunk az Evangélium hirdetése és gyülekezetbe segítés, bárki legyen is az illetõ. Sajnos magyar népünk között is vannak, akikre szemlesütve gondolunk, és a népvándorlók, menekültek között is találkoztunk már olyanokkal, akiknek a jelenléte nagy valószínûséggel áldás lehet
népünkre, egyházunkra nézve.
Én is vallom e szép szolgálat kapcsán: „Jutalmam, hogy tehetem”, vagyis hogy
egyik szívügyem – a hagyományos gyülekezeti pásztorolás – mellett másik szívügyemet – a világmisszió front munkáját – is végezhetem. Minden látogatásunk
önmagában véve is nagyon gazdag és sokrétû élmény volt. Talán az utóbbi
idõkbõl a legemlékezetesebbek számomra az iráni keresztyéneknek tartott bibliaórák voltak. Mindenki a saját Bibliájában aláhúzva a kiemelt igeszakaszokat fi8

gyelt a keresztyén tanításra. Egy nagyon értelmes iráni fiatal fordított angolról
perzsa nyelvre, akit korábban már megismertünk, amikor a kerítésen kívüliek
szószólójaként adtunk át neki élelmiszert és lelki irodalmat. A táborban a rohanó
világtól védetten, mintegy Isten elkülönített bibliaiskolájában taníthattam azokat, akik vágyakoztak még többet tudni az Õ országáról. Valahányszor elköszöntünk, különös szeretetteljes kézfogással, vagy öleléssel búcsúztunk.
Az Igével búcsúzom:, „Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek
éberek: ne szûnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy
Isten nyissa meg elõttünk az Ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát.”
(Kol. 4,2-3). Imádkozzatok a pünkösdi Lélekért!
Dr. Dobos Ágoston cst.
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Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4)
Pünkösdi királyné-járás

Lányok csoportos játéka pünkösdvasárnap délelõtt. (Nagyobb lányok és kisebbek együtt játszhatják.)
Szereplõk: pünkösdi királyné, négy kísérõje, két sziromszóró kislány, két nagyobb kislány, akik majd a
királynét emelik, öt versmondó s a többiek.
Mindenki szépen fölöltözik: piros pöttyös (babos)
vagy kisvirágos bõ szoknyába, fehér inggel. Hajuk
befonva, virággal, piros pántlikával ékesítve.
A pünkösdi királyné a legkisebb leányka, lehet óvodás korú.
Fehér ruhába öltöztetik, szalagokkal ékesítik, fejére
virágokból font koszorút tesznek. Négy nagyobb leányka fehér fátylat tart föléje.
A játék elején a fátylat leengedik a fejére s egy leányka csengõ hangon megkérdezi a háziakat:
Szabad-e megmutatni a pünkösdi királynét?
Ha szabad, fölemelik a fátylat, s bevonulva, egymás kezét fogva követi a lányok
csoportja a királynét és négytagú kíséretét, miközben éneklik:

(folytatás: a 2. sor dallamától:)
A mi királynénkat nem is anya szülte,
A pünkösdi harmat rózsafán termette,
Ejne, dejne, denejde, ejne, dejne, denejde.
10

Két kislány elöl megy, s virágszirmokat szór. Az ének végére az óramutató járásával megegyezõ irányban haladva (napjárás iránya) kört formálnak, a királyné a kör
közepén áll. A királyné a következõ verset mondja:
„Én kicsike vagyok, szólni alig tudok, / Mégis szólok néktek lebegõs nyelvemmel,
Bor, búza és gyümölcs bõvetekben legyen, / Házatok békesség, reménység, egészség,
Szerencse kísérje, szívembõl kívánom!”

Ezután beáll a körbe, s jobb láb elöl, ringó mozgással, a dal ütemére (hangsúlyra lépnek jobb lábbal elõre), kézfogással lassan haladnak körbe, a következõ dalt énekelve:

Jó legény, jól megfogd lovadnak kantárját
Hogy el ne tiporja a pünkösdi rózsát.
A dalt többször el lehet énekelni, minden versszak után más kislány mondhat
egy-egy verset, kifordulva a körbõl:
1. vers:
„Én gyönge morzsácska vagyok, ím, lássátok,
Szavaim halljátok, friss éjszaka járok.
Kisasszony rózsája kihajlott az útra,
Szedje fel a menyasszony, tegye koszorúba!”

2. vers:
„Én kicsike vagyok, a lábaim nagyok,
Nincsen az az árok, amit át nem ugrok.
Haj, cinkus, cinkus, fehér tulipántos,
Hintsetek virágot e mái szent napon!”

3. vers:
„Piros pünkösd hajnalán koszorúkat fonjunk!
Az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka,
Még annál is hosszabb, mint a Duna hossza!”
4. vers:
„Zab szaporodjon, búza bokrosodjon!
Zab szaporodjon, búza bokrosodjon!
Felmegyünk a szõlõdombra szõlõvesszõt szedni,
Szél fújja, fújdogálja, szellõ ropogtatja!”

5. vers:
„Gyönge vesszõ vagyok, mindenfelé hajlok,
Nem anyától lettem, rózsafán termettem,
Piros pünkösd napján hajnalban születtem.”

11

Ezután párokra szakadnak, párokban forognak, közben ezt éneklik:

A királyné újra a kör közepén áll, ketten két oldalról hóna alá nyúlva kétszer
egymás után fölemelik, miközben a többiek kiabálják:
„Ekkora legyen a kendtek kendere!
Ekkora legyen a kendtek búzája!”
A dal végére már vissza kell állni a körbe, egymás kezét fogva.
Az utolsó énekkel lehet kivonulni, a menet végén megy a királyné, a négy kislány fátylat tart föléje:

A szép leányoknak rózsakoszorúja,
A legényeknek piros bokrétája.

Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok,
Szüleim kertjében most nyílni akarok.

Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa,
De ki nem nyílhatok, csak úgy illatozom.

Falvay Károly nyomán
12

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

Az ICHTHÜSZ, mint az MCSSZ
Közössége fölvételt nyert a
Protestáns Cserkészek Nemzetközi Tanácsába
Council of Protestants in Guiding and Scouting
Párizs, 2018. április 6-8.

Bevezetés: Tekintettel arra, hogy a nevezett szervezetbe a Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének felvétele ezen a Közgyûlésen történt, indokolt,
hogy az idáig vezetõ útról és az ott szerzett primer és az ezzel kapcsolatos szekunder tapasztalatokról bõvebben is tudjunk.
I. Út a tagságig: Az ICHTHÜSZ Közösség az akkor újjáalakult MCSSZ vezetésének felkérésére a 90-es évek elején alakult újjá, gyakorlatilag a Táborkereszttel
együtt. Hamarosan kapcsolatot teremtettünk a CPGS elõdjével, a CCGS-sel,
amelynek programjára már delegáltunk, sõt már megelõzõen – az akkor és most
is fõszponzornak számító – VCP, Német Keresztyén (Protestáns) Cserkészszövetséggel és több csapatával is voltak közös programjaink. Konferenciájukra is
delegáltuk a 90-es években például Tóth Arnoldot Miskolcról. Ezt követõen a
CPGS is kevésbé volt intenzív, igazából a 7-8 évvel ezelõtt a WOSM-mal való
kapcsolatfelvétel után lett a munkájuk újra, immáron új névvel, intenzívebb és
szisztematikusabb. Az elmúlt években Bedekovics Péter került velük informális
kapcsolatba és az ICHTHÜSZ-nél õ szorgalmazta a hivatalos kapcsolatfelvételt,
illetve a csatlakozást. Cirka egy évvel ezelõtt kértük formálisan is a felvételünket
és ezzel párhuzamosan készítettük elõ az MCSSZ elnökségével való megállapodást, amely az ICHTHÜSZ-nek mint az MCSSZ belsõ felekezeti közösségének a
nemzetközi tevékenységét, illetve az MCSSZ spirituális tevékenységét segíti elõ.
Ez a dokumentum ez év február 25-én került aláírásra a balatonfüredi ICHTHÜSZ Közgyûlésen, amely Közgyûlés egyben döntött arról is, hogy a szabályzat
értelmében az összekötõ személy az ICHTHÜSZ elnöke legyen. Mindez nyilvánvalóan a Táborkereszt nemzetközi szervezetéhez való tartozásának a gyakorlata
mintájára történt.
II. Elõkészületek: Az együttmûködési megállapodás értelmében az ICHTHÜSZ
összekötõ az országos vezetõtiszt jelenlétében, akinek ezúton is köszönetet mondok a csatlakozás, illetve az MCSSZ/ICHTHÜSZ megállapodás érdekében tett
fáradozásáért, kapcsolatot keresett az OKB vezetõjével . Ezen a beszélgetésen derült ki, hogy a csatlakozó Közösség képviselõjén kívül már gyakorlatilag leszervezésre került a 32. sz. csapat két tagjának a részvétele. A pénzügyekkel kapcso13

latban ezen a beszélgetésen arról történt megállapodás, hogy természetesen az
ICHTHÜSZ összekötõ útiköltségéhez is hozzájárul az OKB az említett kiutazók
költségével megegyezõ mértékben. Az ICHTHÜSZ megelõlegezte az összes
költséget, az említett MCSSZ/OKB hozzájárulás azóta megérkezett. Az elõkészületek sorában tudtam meg, mint a csatlakozó szervezet vezetõje
Bedekovics Péter CPGS elnökségbe való jelöltségérõl, amelynek tartalmi részét
vele tisztáztam.
III. A Közgyûlés lefolyása: Természetesen hivatalos jegyzõkönyv készül, mindazonáltal a személyes tapasztalataimat Protestáns Cserkészszövetség biztosította, kielégítõ módon.
b) Az érdemi munka szombaton, 7-én kora délután kezdõdött és a jóváhagyott
ágenda szerint folyt. Megelõzõen ismerkedési vacsorára, illetve szombat
délelõtt vezetett városnézésre került sor.
- A szervezet elnöke beszámolt az elmúlt 4 esztendõ munkájáról, merthogy ennek
a közgyûlésnek tavaly lett volna aktualitása. 2014-ben Wittenbergben tanácskoztak. Létrehozták a 3 fõs elnökséget és a viszonylag szûkkörû szervezetbe
való „toborzásba” fogtak, amelynek egyebek mellett a konkrét eredménye,
hogy idén három rendes tag csatlakozik a CPGS-hez. A WOSM 6 felekezeti
csoportjának (katolikus, protestáns, ortodox, zsidó, buddhista, iszlám) egyikeként kapcsolatot tartottak a WOSM-mal. Felekezeti sátort mûködtettek a
dzsemborin, a vallásközi dialógusnak és fórumnak a programjain nemcsak
részt vettek, hanem élére is álltak. Természetesen továbbra is fontos feladat,
hogy mind tagságban, mint pedig széleskörû aktivitásban fejlõdjön a szervezet.
- A pénzügyi beszámolóból kiderül, hogy momentán országonként 300 euró az
évi tagdíj, amelyet a meglévõ tagok be is fizettek, az argentínai tagszervezet
200 eurót fizet. A kiadási oldal gyakorlatilag így is lényegesen kevesebb, mint
a bevételi oldal, hiszen a programokat részvételi díjak fedezik, az útiköltségeket a tagszervezetek állják, ideértve az elnök szervezeti kérdésekben való útiköltségét is.
- A tagszervezetek beszámoltak a maguk spirituális tevékenységérõl, illetve a szövetségükhöz és az egyházaikhoz való viszonyulásaikról: Dánia (2 szervezet),
Finnország, Németország, Franciaország. Ekkor megszólaltak természetesen
a kandidáló szervezetek is: Elefántcsontpart, Kamerun, Magyarország.
Természetesen viszonylag éles eltérések voltak a beszámolók között. A VCP
például egy quasi önálló, de felekezet szerint meghatározott szövetség. Ilyen
a francia is, a dán és a finn protestáns felekezeti meghatározottságot pedig a
két ország protestáns felekezeti adottsága adja. Az afrikai országok jellegzetessége inkább abba állt, hogy õk közös szövetségben, kicsit a magyar helyzethez hasonlóan vannak, de a protestáns egyházak éppen azok, amelyek ná14

lunk kisebb létszámban vannak, nevezetesen pünkösdiek és baptisták. Én természetesen egyrészt beszámoltam a célkitûzésrõl, amely gyakorlatilag a 20as évektõl nem változott, nevezetesen az egységes magyar Cserkészszövetségben képviselni és megjeleníteni a nevében is erõs krisztocentrizmusra utaló evangéliumi/protestáns kegyességet. Bemutattam az imakönyvünket,
megemlítettem a negyedéves folyóiratunkat, a holnapunkat és azt az évenkénti néhány programunkat, amelyekkel mindezt betölteni kívánjuk.
- A következõ 3 év programjával kapcsolatban a következõ hangzott el: továbbra
is fontos a vallásközi párbeszéd, valamint a CPGS dzsemborin való szereplése, ami egy 12 fõs plusz kontingenst is jelent. A WOSM számára ki kell dolgozni a CPGS hozzájárulását a 2020-23-as idõszakra, valamint a Dániában
esedékes szeminárium megszervezésében is részt kell venni, amire legközelebb 2019 tavaszán kerülhet sor.
- Új tagok felvétele során – amint már elhangzott – három új ország protestáns
cserkészközösségével gyarapodott a szervezet: Elefántcsontpart, Kamerun,
Magyarország. A csatlakozást elõre elkészített emléklapok átadásával pecsételték meg. Természetesen ebben a szavazásban a jelöltek nem vettek részt,
mint ahogy a megelõzõekben sem, viszont innentõl kezdve igen.
- Az elnökség újraválasztásával összefüggésben alapszabály-módosítási javaslatokkal
állt elõ a kameruni cserkészképviselõ, újabb pozíciók létrehozását és természetesen ezek betöltését illetõen, pl. fõtitkár, káplán etc. Mielõtt elvesztünk
volna a részletekben, elmondtam, hogy egy alapszabály módosítása nem
ilyen „ötletelõs” módon szokott történni, hanem hosszas, megfontolt
elõkészítés után kerül a döntéshozás elé. Ezzel gyakorlatilag mindenki egyetértett és így az alapszabály-módosításának kérdését a választások utánra tettük, immáron egy konkrét konszenzus tudatában.
- Az elnökség mandátuma 3 évre szól, ennek megfelelõen immáron lejártak a
mandátumok és választás/újraválasztás szükséges. Az 5 fõs elnökség az
elnökbõl, az alelnökbõl, a pénztárosból és két elnökségi tagból áll.
Meglehetõsen spontán jelölések alapján egyhangúan meg/újraválasztásra
került a szervezet elnöke Annette von Stockhausen személyében, alelnök
lett az elefántcsontparti pünkösdi lelkész, pénztáros pedig a francia protestáns cserkészszövetség pénzügyese. A két elnökségi tagsági pozícióra
három jelentkezõ/jelölt volt: a dán cserkésznõ, a kameruni baptista lelkész és Bedekovics Péter. Megválasztásra került a két jelenlévõ, tehát a
dán cserkésznõ és a kameruni lelkész. Az újjáalakult elnökség, élve e
lehetõségével, elsõ döntéseként kooptálta az elnökségbe Bedekovics
Pétert.
- Az elnökség elsõ megbízatásaként kapta a közgyûléstõl az alapszabály újragondolását. Javaslatomra ebbe a munkába részt vesznek a tagszervezetek. Az el15

nökség a tagszervezetektõl beérkezett javaslatokat mérlegeli, a végsõ döntés
pedig a dzsemborin, egy rendkívüli CPGS Közgyûlésen fog megszületni.
- A következõ közgyûlésre 2021-ben kerül sor, amelyet a kameruni képviselõ
meghívott. Hivatkozva arra, hogy sosem tudjuk, hogy a történelem mit hoz,
b) variációs vagy alternatív meghívást terjesztettem elõ az ICHTHÜSZ nevében.
A fentiek tanúsága szerint az MCSSZ ICHTHÜSZ Közösségének a Protestáns
Cserkészek Tanácsához való csatlakozása az elõkészületeknek megfelelõen, ígéretes jövõbeli együttmûködést is sugallva történt meg.
Mint az ICHTHÜSZ Közösség ügyvezetõ elnöke, továbbra is ígéretesnek tartom az MCSSZ nemzetközi kapcsolataiban való részvételt az ICHTHÜSZMCSSZ „Megállapodás” szerint. Ez azonban nyilvánvalóan csak akkor tud megvalósulni, ha a Megállapodás értelmében a cserkésziesség szellemében és a józanész kategóriáján belül maradunk. E három feltételhez való igazodással ezúton
is újra elkötelezem magam az MCSSZ/ICHTHÜSZ nemzetközi tevékenységének a szolgálatára is.
Dr. Bóna Zoltán cst. cspk.
az ICHTHÜSZ Köz. ügyvivõ elnöke

Sztárai emléktúra szárazon és vízen!
Az MCSSZ ICHTHÜSZ Közössége
– az ICHTHÜSZ folyóiratban elõzetesen jelezve –
a fenti címmel és tartalommal emléktúrát szervez a Dunán
(és szükség szerint a Dráván) Baja és Kopács között, továbbá
a megfelelõ elõkészületek és információ-beszerzés után a programot
az alábbiak szerint hirdeti meg.
I.) A mozgó tábor úti terve
Július 2. hétfô:
Egyéni utazás a bajai cserkész-vízitelepre délutáni érkezéssel, hajók felkészítése
a Sugovica partján, a Petõfi szigeten. Bajai séta, esti ima a református templomban.
Július 3. kedd:
Evezés, kerékpározás Mohácsra. A Sugovicán 2 km, a Dunát az 1 479 fkm-nél érjük el. Mohácsig 31+2= 33 fkm. Kikötés-táborverés a sokác révnél (Tourinform).
Mohácsi séta, esti ima a református templomban.
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Július 4. szerda:
Mohácsi csatatér megtekintése, kerékpárosok kerékpárral, evezõsök busszal.
Du. evezés, kerékpározás Kiskõszegig/Batináig( Horvátország): 1448-1424 fkm,
24 fkm.
Túra a kiskõszegi kilátóhoz.
A.) Július 5. csütörtök:
Evezés, kerékpározás Kiskõszegtõl a Dráva-torkolatig 1424-1382,5 fkm, 41,5 fkm.
Táborverés a Dráva parton a18-as part menti ház elõtt.
Este erõgyûjtés a pénteki evezéshez.
A.) Július 6. péntek:
Evezés, kerékpározás a Dráva-torkolattól Eszékig, 20 fkm, hegymenetben.
Táborozás a híd és a katakombák melletti strandon.
Este kulturális program Eszéken.
A.) Július 7. szombat:
Délelõtt Eszéken városnézés.
Délután szállítókra pakolás, transzport a bellyei tóhoz. Evezõsök odagyalogolnak, 2,5 km, majd vízre szállnak és a kopácsi táborhelyre eveznek a Partalja csatornán, 2,5 fkm. A biciklisek Eszékrõl Kopácsra kerekeznek. Táborhely: Vass
Tibor faluturizmus házának partalji telke, a partalji fahíd elõtt cca. 200m.
Este falukutatás.
B.) Július 5. csütörtök:
Evezés Kiskõszegtõl a Hullóig, onnan fölvezetéssel a Hullón, a Kopácsi Réten, a
Kopácsi tavon, a Csónakúton át Kopácsig, ill. a Partaljáig. Hajók átpakolásával
evezés a Partalján a táborhelyig: lásd.: A.) Variáció.
A kerékpárosok Kiskõszegrõl a kopácsi táborhelyre kerekeznek.
Este táborverés, falukutatás.
B.) Július 6. Péntek:
Bérelt és saját kerékpáron kerekezés Eszékre, ott városnézés.
Délután fürdés a Szakadásban.
Este kopácsi városnézés, ima a református templomban.
B.) Július 7. Szombat
Délelõtt hajókirándulás a Kopácsi Réten. Elsõsorban a kerékpárosoknak ajánlott.
Az evezõsöknek fürdés a Szakadásban.
Délután szabad program.
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Július 8. vasárnap:
8.00. Bellyén szentmise (fakultatív).
Kerékpáron kerekezés Laskóra, 10km, 10.30-kor istentisztelet Sztárai Mihály
templomában.
Délután visszakerekezés Hercegszõlõsi látogatással (12km) 22km, vagy törökpusztai természetvédelmi területen keresztül 30 km.
Július 9. hétfõ:
Délelõtt fürdés a Szakadásban.
Délután pakolás hazautazás autóbusszal.
Az A.) és B.) variációk véglegesítése a Kopácsi Rét áthajózási engedélyének függvénye.
II.) A mozgótábor struktúrája
A tervek szerint a résztvevõk a lehetõ legnagyobb összetartással, de 3 al-táborba
szervezõdnek: a Laskó alt-t a kielesek, a Kopács alt-t a kenusok, a Bellye alt-t a
kerékpárosok alkotják. A kerékpáros részvétel nagyon korlátozott. Evezõsök jelentkezését várjuk.
III.) A mozgótábor részvételi feltételei
1.) A program nyitott az MCSSZ-be igazolt cserkészek elõtt 18 éves kortól, vagy 14
éves kortól a 18. életévet betöltött õrsvezetõvel/parancsnokkal, vagy szülõvel.
2.) Szükséges dokumentumok: parancsnoki ajánlás, úszásvizsga, orvosi alkalmasság, felelõsség-hordozási nyilatkozat, nem-cserkészeknek (ha indokolt
esetben elfogadjuk a jelentkezésüket) a cserkészet értékeit és formalitásait elfogadó nyilatkozat.
3.) A túra teljes részvételi díját, 40 ezer forintot elõzetesen befizeti, vagy
elõzetesen megegyezik a parancsnokkal a részletfizetésrõl. Ezen túlmenõen
vállalja a túrajármûvek bérleti és szállítási költségeit.
4.) A túrajármûvekrõl mindenki egyénileg, ill. csapatán keresztül gondoskodik.
A túra vezetése elõzetes egyeztetés alapján segítséget nyújt mind a bérlés,
mind pedig a szállítás terén.
5.) A jelentkezési és befizetési határidõket betartja, az elõzetes tanyázáson,
Kiskunlacházán rész vesz, akadályoztatása esetén alternatív, kompromisszumos megoldásra kész.
6.) A túra vezetését a 7. cserkésztörvény értelmében magára nézve kötelezõnek
fogadja el.
7.) A túra teljes szakaszán, és annak minden elemében: fizikai, kulturális, spirituális programján részt vesz.
8.) A teljes túrán törekszik arra, hogy mindig a megoldás és ne a probléma oldalán álljon.
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IV.) Jelentkezési határidõ
Május 25. péntek, 24 óra, az ICHTHÜSZ elérhetõségein: dunavarsany.ref@gmail.com,
20-9143-893, 2336 Dunavarsány, Kolozsvári u. 7.
V.) A részvételi hozzájárulás tartalma
A 40 ezer forint már az elõzetes számítások szerint sem fedezi a költségeket,
amelyet így szponzorok és pályázatok egészítenek ki. Ezért kérem szépen, hogy
miközben beszélhetünk a befizetés módozatairól, ne kezdeményezzünk méltatlan alkudozásokat. Ehhez a témához tartozik a kenuk beszerzésének az ügye is.
Elsõ ajánlatom egy alkalmas kenura 1500 Ft/nap/fõ. Ez máris 12 ezer forint 8
napra és akkor még nem szállítottuk egy centit sem.
A 40 ezer forint pedig tartalmazza a résztvevõk hazaútját Kopácsról, egy túrapólót, zászlókat, szimbólumokat, ajándékokat, velemjárót, térképeket, az elõ-túra
költségét, a teljes szervezést, teljes ellátást, belépõket, biztosítást és minden más
járulékos költséget. Ehhez is egy példa: ha bejutunk a Kopácsi Rétre, az 8000
Ft/fõ lesz önmagában.
VI.) A mozgótábor vezetõsége
Túra-, tábor- és Laskó al-táborparancsnok: dr. Bóna Zoltán cst. cspk. református
lelkész
Túra-, és táborparancsnok-helyettes, valamint Kopács al-táborparancsnok:
Hamza István cst.
Bellye al-táborparancsnok:
Spirituális/Kulturális vezetõ: dr. Dobos Ágoston cst. református lelkész
Tábori orvos: dr. Békássy Szabolcs családorvos
Pénztáros: Csobolyó Katalin
Adminisztrátor: Nagyné, dr. Csobolyó Eszter
VII.) További tervek
készülnek az áhítatokat/istentiszteleteket, a kulturális elõadásokat és az élelmezést illetõen.
VIII.) E fölhívás, kiírás, tervezet
megvalósítása a fönti alapadatok/alapértékek lefektetése alapján történik,
amelynek bizonyos részletei a résztvevõk elõzetes – nem folyamatos – konzultációja, konszenzusa alapján módosulhatnak.
Dr. Bóna Zoltán cst. cspk.
túraparancsnok
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A teremtõ, újjáteremtõ és közösséget formáló
Szentlélek áldása kísérje Pünkösdünket!
Hogyha vesztes a harc, az enyém.
Ha nem megy a munka,
ha nincs eredmény,
ha hiába küzdök,
ha mégsincs remény:
munka és kudarc az enyém.
Ha sötét az út,
homályos, tekergõ,
elfödi a célt
õsrengeteg erdõ,
hogyha egyre lejt,
alább meg alább,
felfele akar,
s lejjebb jut a láb:
tudom, az az út az enyém.
Ha terhek terhelnek,
bilincsek kötöznek,
ha jártomban titkos
kötelék kötöz meg…
érzem a nyomását,
viselem az átkát,…
nem mások kötözték!
Ismerem szövõjét,

Az enyém

ismerem kovácsát!
Teher és bilincs az enyém.
De ha bajok múlnak,
sebek begyógyulnak,
terhek semmisülnek,
bilincsek lehullnak…
ha könnyû a lelkem:
boldog, szabad szárnnyal
mindig magasabbra
ha dalolva szárnyal:
szabadulás, ének az Övé.
Ha cél felé tart
az út egyre elõre…
hogyha mindenre rajt',
sebzõ gyöngyre, kõre,
már a cél fénye hull,
el nem takarja semmi…
megállni sem enged,
ernyedten pihenni:
bizony az az út az Övé.
Ha áldott a munka,
ha élet kíséri,
ha lelkem a lelkek

mélységét eléri,
szemek felragyognak,
bús, szomorú arcok…
ha diadalmasak,
dicsõek a harcok:
az áldott munka
s a diadalmas harc az Övé.
Az enyém gyáva, gyönge,
az Õ lelke hatalmas.
Az enyém vesztes, terhes,
az Övé diadalmas.
Az enyém bûnös, átkos,
az Övé szent és áldott.
Bizony az Isten lelke
gyõzi meg a világot!
Legyen az Övé minden,
soha semmi az enyém:
a munka, út és élet!
Legyek én üres edény
és áradjon belém
és töltsön be az Övé,
az erõs, gyõztes Lélek!
Túrmezei Erzsébet
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