Tábori játékszabályok
Nyári táborunk lelkigyakorlatos jellegű tábor, de nem a szokványos értelemben. Nem úgy
gondolkodunk róla, mintha lennének vallásos programok és egyéb programok, amelyek nem
minősülnek lelki programnak. Isten Országát szeretnénk megélni. Isten Országának királya
Jézus Krisztus. Jézus uralma alá tartozik életünk minden szelete, és Isten Országának
eseményeként a nem kifejezetten vallásos programok épp úgy fontosak. Vagy minden
lelkigyakorlat, vagy semmi sem az. Vagy Jézusnak adjuk az uralmat mindabban, amit teszünk
(legyen az tábortűzi paródia, imádság, sport, mosogatás…) Vagy nem tud megjelenni
közöttünk Isten Országa. Isten Országa akkor van közöttünk, amikor törekszünk úgy szeretni
és szolgálni, mint Jézus. Isten Országát nem lehet a templom falai közé zárni, fontos, hogy
megjelenjen a tábortűzi paródián is abban, amilyen tisztelettel és kedves humorral
ajándékozzuk meg egymást. Vagy a szolgálatokban, amilyen becsülettel elvégezzük amit
vállaltunk, mintha nem embereknek, hanem Istennek tennénk. Legyen az akár WC-pucolás,
sőt, amikor elvégezzük észrevétlenül azokat a szolgálatokat, amelyeket senki nem vett észre.
Ahhoz, hogy ebben a lelkületben egy hétig meg tudjunk maradni, annak az a feltétele, hogy
bizonyos alapvető kereteket soha ne lépjünk át, és egymást is figyelmeztessük a vállalt
keretek és játékszabályok megtartására. Ezek a keretek csak a beugrót jelentik, de tartalommal
nekünk kell megtölteni. A következő játékszabályokat kérjük, hogy mindenki tartsa
tiszteletben, mert súlyosabb kihágás esetén haza kell, hogy vigyük azt, aki nem tartja meg
amit közösen vállaltunk.
Széthúzás STOP, Egység OK
A táborban mindennek van felelőse. Aki azt hivatott biztosítani, hogy az adott területen
szépen, rendezetten valósuljanak meg a dolgok (pl. imafelelős, konyhafelelős, vizesblokk
felelős, stb.) Arra kérünk benneteket, hogy az adott területen fogadjátok el a felelős
iránymutatásait. Ha valami kritikai megjegyzésetek lenne, akkor az illetékesnek mondjátok el,
és ne egymás háta mögött beszéljetek róla! Lesznek olyan események, amelyekkel könnyen
azonosultok, de lesznek olyanok is, melyeket nehezebben tudtok elviselni. Mindenkit arra
kérünk, hogy váljunk eggyé azzal, ami éppen történik, és ne vonjuk ki magunkat belőle.
Továbbá váljunk eggyé azzal, aki éppen beszél, vagy vezet egy játékot, és tiszteljük meg őt
azzal, hogy megtesszük amit kér, vagy figyelünk rá, mert nekünk is jól fog esni, amikor
bennünket meghallgatnak, vagy ha ránk bíznak valamit, abban a többiek megtisztelik a
munkánkat.
No Alcohol, No Smoking
A tábor területére alkoholt behozni, vagy ott alkoholt fogyasztani tilos a táborvezető kifejezett
engedélye nélkül. Ha valaki hozott magával, azt a tábor elején a táborvezetőnek adja át.
Cigarettázni a tábor területén tilos, az erre kijelölt személlyel lehet kimenni a táboron kívül
megjelölt helyre.
Kiskorúak a tábor ideje alatt ne dohányozzanak. Ha ezt nem tudják vállalni, akkor a szülő
hívjon fel bennünket ezzel a kéréssel. A nagykorúak esetén is kérjük tisztelettel, hogy
amennyiben meg tudják tenni, ajánlják fel a táborért azt az áldozatot, hogy vagy teljesen
lemondanak a hét során a cigarettázásról, vagy csökkentik szokásos adagjukat.
Birtoklás NO, megosztás OK
Abban is szeretnénk megélni az Isten Országát legalább egy héten keresztül, hogy minél több
mindent megosztunk egymással, mint az első keresztények, akikről azt olvassuk, hogy
mindenük közös volt, egy volt a szívük és a lelkük. Ezért arra kérünk benneteket, hogy aki

hozott magával valami ételt, vagy társasjátékot, vagy bármit, az adja be közösbe, hogy
megoszthassuk az egész közösséggel. Ügyeljünk arra, hogy pl. a strandon megvendégeljük
egymást, és ne magunknak akarjunk kisajátítani dolgokat, pl. csocsót, játékokat.
Próbáljuk megvalósítani a megosztást szellemi téren is azzal, hogy kiscsoportban elmondjuk a
gondolatainkat, vagy megosztjuk a táborlakókkal érzéseinket, kreativitásunkat, szeretetünket.
Klikkesedés NO, közösség OK
Figyeljünk arra, hogy embereket se sajátítsunk ki, és ne fordulhasson elő, hogy baráti klikkek
alakulnak, melybe nehéz másoknak belépni. Ezért arra kérünk benneteket, hogy nyissatok, és
ne a barátotokon vagy szívetek választottján lógjatok. Előfordulhat, hogy itt van a kedvesed is
a táborban, vagy nagyon megtetszik valaki. Arra kérünk, hogy figyelj arra, hogy a tábor nem a
párkapcsolat kibontakoztatásának a helye, hanem alapvetően közösségi esemény, ahol
törekedni kell minden egyes testvér felé egyenlő figyelmet biztosítani. A tábor után lesz majd
időd és alkalmad erre is, de itt próbáljuk megélni Isten Országát abban, amit Jézus így mond,
hogy ott úgy élnek az emberek, mint Isten angyalai a mennyben. Vagyis a vonzalom és a
szimpátia alapján nem tesznek különbséget egymás között. Itt szeretnénk a legkomolyabban
kérni azt, hogy a fiú oldalon a fiú sátrakba lányok ne menjenek be, és ugyanígy érvényes ez a
lányos oldalra is. És természetesen az illem-és fürdőhelyekre is ugyanez vonatkozik.
Általában is kérünk benneteket a szemérmességre, a fiúk is próbálják tiszteletben tartani a
lányokat azzal, hogy nem rohangálnak félmeztelenül, hacsak lehet. A lányok pedig tartsák
tiszteletben a fiúk érzékenységét azzal, hogy szemérmesen öltözködnek és viselkednek a
táborban, a strandon és kiemelten a kápolnában (spagetti pántos fölső esetén terítsenek egy
kendőt magukra a lányok).
Fiú-lány kapcsolatban kérjük azt, hogy lehetőleg ne járjatok állandóan kézen fogva, hogy
mások számára is megközelíthetőek maradjatok, és semmiképpen ne kelljen szólni amiatt
senkinek, hogy ne csókolgassuk, fogdossuk vagy ölelgessük egymást a tisztaságot nélkülözve.
Éjszakázás STOP, pihenés OK
Arra kérünk benneteket, hogy tartsuk tiszteletben egymás nyugalmát, és tiszteljük meg Istent
azzal, hogy nem mosott rongyként fogadjuk az Ő Igéit, hanem megengedjük neki, hogy
végbevigye a lelkünkben, amit szeretne, ezért kipihenten érkezzünk a következő napra. És
takarodó után már senki se beszéljen a sátortársaival sem – a legszükségesebbeket leszámítva.
Kivételt képeznek a beosztott éjjeli őrök, de ők is a beosztásuk lejárta után le kell, hogy
feküdjenek, és a csöndet ők őrizni hivatottak, nem pedig felverni a beszélgetésükkel. Az ő
kéréseiket is tartsuk tiszteletben, hiszen a tábor biztonságát hivatottak szolgálni.
Exit NO, együtt maradás OK
Arra kérünk benneteket, hogy a tábor területét senki ne hagyja el a táborvezető engedélye
nélkül. Lehetőleg érjétek be azzal az ellátással, egyszerű körülményekkel, amit biztosítani
tudunk, de amennyiben feltétlenül szükséges lenne valamit beszereznetek, akkor azt szintén a
táborvezetőnek jelezzétek, és majd ő megkéri a beszerzőket, ezt ne ti tegyétek!
A tábor berendezéseit, a játék és egyéb eszközöket rendeltetésszerűen a felelős iránymutatásai
szerint használjátok. Ha valami meghibásodna, vagy valamit elrontanátok, akkor a felelősnek
jelezzétek, ne legyen sumákolás! Miután használtunk valamit, tegyük vissza a helyére, ha
másoknak adjuk át, akkor kérjük meg, hogy ő tegye vissza a helyére.

